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SENHOR!

Os editores do DICCIONARIO PORTUGUEZ do eminente philologo Frei

Domingos Vieira não contemplam em Vossa Magestade Impe-
rial somente a soberania da i^u-rpura esmaltada por egrégias
virtudes; acatam e também admiram, os esplendores d'um Eilto

entendimento opulentado pelo estudo.

O pensamento que a boa vinda de Vossa Magestade Imperial
á. terra querida do Senhor Dom Pedro lA^ — o Restaurador, Ibes
suggeriu, não tem tanto em. si reverenciar o augusto imperante
do Brazil, quanto humildemente respeitar o Monarcha illustra-

do, o coração de Rei alliado á alma do sábio, o brilho do espirito

a deslumbrar o brilho da coroa. Figurou-se, pois, Senhor, aos edi-

tores do rico vocabulário que Vossa Magestade aprendeu desde
o berço e tão versadamente conhece, que, se elles impetrassem
a honra de poderem inscrever o nome do augusto Filho do Se-

nhor D. Pedro IV, na primeira pagina da sua obra, Vossa Mages-
tade imperial lh'o permittiria tão bondosa quanto generosa-
mente.

Senhor! aos pés de Vossa Magestade Imperial protestam pro-

funda veneração e assignalado agradecimento!
Porto, 1 de março de 1872.





ADVERTÊNCIA

o>»{o

iu \irtude de doação feita pelo fallecido bispo do Porto, o sm-. D. João da França, a um dos edito-

I res d'esta obra, ficamos de posse do Diccionario mauuscripto do \'irtuoso e leti-ado Dr. Frei Domingos

Vieira, mas não podemos deixai- de reconhecer que apesar do valor d'essa obra, não era conveniente

' apresental-a ao publico na fónna em que seu auctor a deixou e concebemos a idéa de, sobre o fimdo

que possuiamos, tractar de formar um Diccionarío da lingua portugueza á altiu-a da lexicologia moderna. Era

mister rectificar ou comprovar a maior parte das definições do manuscrípto, colligii- grande numero de palavi*as

que em vão se buscam em todos os diccionarios portuguezes existentes, addicionar innumeras accepções das pala-

iTas que nem Frei Domingos Vieira nem seus predecessores conheceram ou mencionaram, e novas observações de

grammatica e synonymia ; era sobretudo necessário fazer quasi inteií-amente de novo a parte relativa á etymologia,

que falta no manuscrípto, colligii- exemplos para justificar as accepções dadas ás palavras e mosti'ar ao \tÍvo todas as

combinações em que ellas entram n'esta lingua tão lica e tão poética, por quanto os exemplos reunidos em o

manuscrípto de Frei Domingos Vieira são poucos e não se podem aproveitar por lhes faltai-em as indicações de

auctor e de obra. Pai"a reahsar ixma semelhante empresa procuramos coUaboradores que pelos seus conhecimen-

tos especiaes, pela sua vontade fen-ea e perseverante podessem arrostar com as difíiculdades d'um semelhante

trabalho, deante do qual dm-ante quasi vim século tem hesitado uma Academia iutena, a Academia das Scien-

cias de Lisboa! Não trepidamos deante das despesas a fazer, deante dos saciificios a praticar; quizemos mais

ainda do que cumprír á rísca o que tinhamos promettido— quizemos exceder ao que prometteramos.

O que nos anima a levar a empresa ao cabo são a idéa de que ninguém ousai-á pôr em duvida a gi'ande su-

periorídade que tem o GRANDE DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUEZA sobre todos

os trabalhos do mesmo género pubhcados até aqui, e o descrédito em que elles cah-am pelas suas innumeras la-

cunas e pelos seus grandes eiTos, eiTos e lacunas que o GRANDE DICCIONARIO DA LINGUA
PORTUGUEZA põe em relevo a cada passo; mas ainda que essa superíoridade nào fosse recoidiecida (h^1)o-

these que felizmente, não se reaHsa), cousolai--nos-hia a convicção de tennos prestado imi sen-iço real ás letti-as por-

tuguezas, e a idéa de que ninguém d'ora avante dai-á um passo na lexicologia portugueza sem ter deante dos olhos

este verdadeiro THESOURO que aqui ofíerecemos.

{fjT (^C^Í^4<fJ.
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|S nações denominadas hoje neo-latinas ou

românicas não constituem como alguns fal-

samente 2)retendem uma raça, comparável

á germânica, á slava, etc, as populações

constituem resultaram d'uma mixtura intima

d'elementos mais ou menos heterogéneos, como sabem

todos os que teem da historia d'essas nações o mais

superficial conhecimento. O que produz a ilhisão que

faz A'êr n'ellas a alguns uma raça é uma certa unidade

de caracteres ethnicos e entre elles como o mais saliente

e appreciavel a linguagem. Essas nações effectivamente

faliam linguas tão profundamente aparentadas nas for-

mas grammaticas, na syntaxe, na prosódia, que é im-

possível deixar de as considerar como alterações es-

peciaes de um fundo commum, ou por outras palavras,

como phases parallelas e actuaes de um antigo idioma

que as precedeu e as explica.

Qual foi esse idioma? A diversidade d'origens

ethnicas d'essas nações parece á primeira \'ista compli-

cai" extraordinariamente esta questão, mas para a scien-

cia não ha n'isso já nenhiun problema, nem nenhuma
duvida na solução d'elle

;
para a enomie massa extra-

nha aos progressos das sciencias históricas e pliilologi-

cas ha-o ainda; ora n'essa massa acha-se inchiida em
Portugal a maioria dos que se an-ogam o nome de sá-

bios em tudo e que sendo julgados taes por uni publico

que não pensa nem discute, incutem n'elle com o jjcso

da auctoridade as suas opiniões absm-das.

António Ribeiro dos Santos ^, o Cardeal Saraiva -,

Alexandre Herculano ^, e outros de menor reputação pri-

miu-am em mostrar a sua ignorância completa do verda-

deiro methodo das investigações linguisticas, determi-

nado ainda em vida do primeiro, e que chegou a produ-

'Àr a maior parte dos seus admiráveis resultados ainda

empada do segundo. O terceu-o, embora retirado hoje da
^'ida littcrarin, tem contimuido a repetir nas idtimas

edições com uma, tenacidade que a critica não pode per-

doar as projjosições apresentadas por elle sobre este

ponto na primeira edição de sua Historia de Portugal.

' Nos seus estudos mss. existentes na Bibliolheca Nacional de Lisboa.

- Na ?iia Memoria em que se pretende mostrar que a língua porlugueta não é

filha da latina. 1837.

' Na Historia de Pnrlugal, Introd. I. 3.' ed. 18G3.

Ribeiro dos Santos, o Cardeal Saraiva e com elles

outros escriptores ainda mais insignificantes pretendem

que o portuguez, e portanto as outras linguas das nar

ções românicas são dialectos célticos modernos. Quan-

do um sábio como Max ]\Iiiller julga necessário des-

afi-ontar a memoria d'um philologo do século xvi, Hen-

ri Étienne, mostrando ser falso que este desconhe-

cesse a origem latina do fi-ancez, que consideração se

pôde ter por homens que cm o nosso século se fazem

defensores estrénuos dos absurdos da celto-mania?

O sm-. Alexandre Herculano repete d'ou'\'ido a opi-

nião que veremos adeante ser verdadeira de que as lin-

guas das nações românicas teem a svia origem no la-

tim vidgar; mas o que elle nos diz acerca do latim vul-

gar e o modo como elle assenta a c|uestão mosti-am que

não sabia mais que o Cardeal Saraiva do methodo das

investigações linguisticas e do estado da philologia ro-

mânica quando escreveu. Afim de illudir a difílcul-

dade de dar uma exposição scientifica da questão da

origem das linguas românicas e especialmente da por-

tugueza, e querendo ao mesmo tempo desteiTar a ln'po-

these já bastante desacreditada e ridicularisada da

origem céltica, o sm*. Herculano reproduziu uma outra

hypothese, muito menos absurda sem duAnda, mas que

não adeanta mais. Essa h^'J3othese tinha sido antece-

dentemente apresentada por outros escriptores que se

viam como o sm-. A. Hercidano, levados a combater

a origem céltica das linguas românicas e na impossibi-

lidade de explicar as diflFerenças consideráveis entre o

latim e essas linguas. A hypothese, theoria, ou como

lhe queham chamai-, apresentada por esses escriptores

« é, diz George Cornewal Lems ' que na antiga Roma e

na Itália, depois da extensão do donunio ronuiuo. houve

dous dialectos ou formas da lingua latina: unui fallada

pelas classes superiores e pessoas educadas, e usada co-

mo a linouagom do govenio, dos tribunaes. das leis e

da litteratura ; em quanto a outra, universalmente fal-

lada pelas classes inferiores, e que diffeiia essencial-

mente na structura do alto latim, nunca foi escrijtra até

á cdade media, em que se tornou a lingua geral de Ita-

' An Essaijon lhe origin atui Forination of lhe Romance Languges, i.'-^ td.

p. lOe seg. London, 1863.
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lia, oii (como agora é chamado) o italiano. Esta theoria,

proposta pela piinieira \qz por alguns escriptores de

pequena nota, é illustrada por fim por Maftei, na sua

historia de Verona: a mesma vista, na sua forma exa-

gerada, é egualmente seguida por Lanzi, na sua obra

sobre a língua eírusca
;
por Bonamy, n;is Memorias Ja

Academia das Inscripcòes (vol. xxn', p. 5 97-6 G 6); e

foi mais recentemente sustentada por Cianipi, escríptor

florentino, n'uma dissertação separada {De usu Linguoi

Italicai. Pisis. 1817, in-4.»
.

)

- .. ..^^..,._-,

Foi principalmente na memoria de Bonamy que

o sm'. A. Herculano bebeu essas idéas, que exprime as-

saz claramente

:

-' «Quando se assevera cpie o latim se tornou a lin-

gnagem gei'al da ílespanha, afigiu-amo-uos que os hes^

panhoes -i^epetiam vidgannente os períodos eloquentes

de Cicero ou usavam do e;?íylo fácil e harmonioso de

Tito Lívio ou que, emíim, guíu'davaiu as regras seve-

ras da granunatica latina com o mesmo esca-upido com
que costumavam respeita-las os bons escrii)tores do sé-

culo de Augusto. Esta idéa errada basta por si a levai"

alguns espiíitos a inclinarem-se para os ^onlios docel-

ticismo '
. persuadidos, e cóm rasào, da impossibilida-

de, de admittir semelliaute idéa. O facto c, porém, ou-

tro. Em Roma,ovulgo lallava, sej?z'íZí«J'idG,.de modo di-

vei-so d'aquelle que os escriptores usavam. Essa Hng-ua-

gem, que Suetonio chama quotodiana e Auto-Grellio

i-usticd,' é denominada por outros auctores pedestre,

vulgar, simples. Mistm-ada de vocábulos desconheci-

dos nos li^•ros, imperfeita no mechanismo dos verbos e

nas desinências dos casos, seguia-se-lhe d'ahi a neces-

sidade de empregar as preposições mais frequentemente,

para distinguii* estas, e de uma ordem natui-al e sem in-

versão na .successào das palavi'as; precisava, emfim, de

alterar a Índole da lingua culta e de approximiu-se,

quanto a essa Índole, das formas mais simples que to-

maram os idiomas modernos do meio dia da Em'opa -.

l*ara fundamento de sua opinião sobre o caracter

gramm atiçai do latim vulgar cita o sni-. Herculano uni-

camente os capitidos 86 e 87 da \"ida de Ocía^ào por

Suetonio.

A importante questão— qual era. a origem do la-

tim vulgar?— responde assim o sm-. Herculano

:

« Esta linguagem popular era, pí)?'?;e??/íí?"a, em par-

te um resto da antiga lingua de Lacio conservada te-

nazmente pela plebe e alimentada pela accessão succes-

siva dos povos da Itália á sociedade romana, cm parte

um resultado das conquistas. Nas longiquas e dura-

douras gnierras da republica, as ti-opas romanas, va-

gueando por diversas partes, residindo iwv dilatados

períodos no meio de extranhos, recrutando legiões in-

teiras entre estes, eram, saindo de Roma e voltando a

' Por esle uome indica o sni'. Alexandre Herculano a opinião dos que dão uma oii-

gem céltica ás linguas românicas.

- Historia de Portugal. I, 31 e seg.

:ella continuadamente, um vehiculo de pala^Tas e plu-a-

ses barbaras que tendiam a conservar a linguagem po-

l^ular extranha a lítteraria e, talvez, a aftastar cada vez
mais uma da outra Por outra parte a notável
difterença da Hugua plebea á hngua escnpta descobre-
se nos monumentos mais antigos e nas piila^i-as e lo-

cuções d'aquella, que voluntária ou involuntariamente
introduziram nas suas obras ainda os mais celebres au-

ctores romanos '.»

^-^.^ ,.,jy[aii adeante volta outra vez a fallar do caracter

grammaíical do latmi vulgar :

« Temos procurado fazer sentú* a completa revo-

lução operada na Península pela ci^•ílísação romana e

por consequência a necessidade de admiicirnios que a
hugua latina chegou a*obter iuteú-o domínio hastas par-

tes, cumpiindo todavia nào esquecer que essa lingua

àe\\a, ser a quotodiíuia, rústica ou simples, alterada des-

de logo por plu'ases e vocabidos indígenas e cujas dif-

ferenças do latim htíeraiiõ só podemoíS até .ceí-ío _^0|?^ío

suspeitar, sendo as mais prováveis entre eUas, coma
dissemos, a confusão ou falta de casos nos nomes e das

vaiiações verbaes, d'ond6era forçoso nasee^e aprdem
natm-alno díscm'so e o uso frequente das preposições^.»

. Resumindo agora estas três passagens, em que,

ooDqo -se vé^ tudo ébageado' sobre meras probfibíhda-

des é nenhum facto se apresenta na força de sua reah-

dade, achamos que o sni-. A. Herculano cré:

1.° Xa existência d'um latim vidgar em contrapo-

sição com o latim htterario

;

2." Que n'esse latim vulgar havia ou confusão ou
falta dos casos nos nomes

;

3." Que n'èsse latim havia ou confusão ou falta

das vaiiações verbaes ^; ;i
., ,

4." Que u'esse lathn as preposições eram mais £i"e-

cpientemente empregadas para exprimn- as relações dos

casos; - - -.'

5." Que n'esse lathn não ha^da inversão na succes-

sào das pídavi'as ; .

'

'

: 6'.P Que o latim vulgar se approximava portanto

mais que o latim litterarío das Uuguas românicas

;

7." Que o latim \T.dgai' era um resto do antigo

idioma do Lacio, alterado por a mixtm"a dos po^"OS oc-

casionada pelas conquistas, alteração que não se limi-

tava aos vocabiúos mas se extendia ás phrases.

Ainda n'um escripto pubhcado em 1867 pelo sm-.

A. Soromenho, da Academia das Sciencias de Lisboa,

professor do Cm-so Superíor de lettras e d'arabe no Ly-
ceu de Lisboa, se acham repetidas as mesmas idéas.

Na sua these sobre a Origem da Lingua portugue-
za menciona este académico as aUusôes dos escríptores

romanos ao lathn Aidgar cita algumas palavras cpie el-

' Ibidem, p. 30 e seg.

- Ibidem, p. 42.

^ O snr. A. Herculano devia ter dito ao menos de certas variações verbaes, porque

a falta absoluta era impossível, e as próprias linguas românicas conservam ainda um gran-

de nuDiero de formas verbaes do latim.
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les apontam do dialecto popular ^ e diz Qj. 2) que essa

]ini>-ua « nào í?ó no vocabulavio, couio na coustrucção

graniniatieal e spítactica -, ditieria consideravelmen-

te nobilis ou latina. » Mais abaixo indica como iinico

recurso para o conhecimento das differenças entre essa

lin<>-ua vidgar, que nem latim chama, e a litteraiia, a

latina, o estudo das inscripções das Catacumbas.

As investigações do snr. A. Soromenho sobre esses

moinnuentos tão importantes, pois nos apresentam da-

dos pai'a a solução do problema que o sm-. A. Hercula-

no não soube resolver, e que é um problema capital

pai'a a historía das linguas românicas, essas iuA-estiga-

ções resume-as elle nos períodos que passamos a tran-

screver. '!•'• 'lilJUli.il-.lil'

« De dous géneros são, considerados gi-ammati-

calniente, os erros que se encontraram nas inscripções

sepulehraes de Roma subterrânea, colligidas por Bosio,

Aiinghlo e Rossi. Uns, meramente accidentaes, são

simplesmente d'ortliographia, transposição de lettras

residtado de serem escriptas conforme pronunciava a

plebe, que, pelo testinmnlio de VaiTão, sabemos trocava

por costume o E pelo 7, dizendo jiori exemplo Vea em
vez de Yia : os outros são erros grosseu-os de latinida-

de demasiado frequentes para que possam deixar de

considerar-se como empregados regularmente, e con-

stituir assim o tjqjo d'essalingua de que nos faliam tan-

to Cicero e Aulo Gellio.

« Resrdta, pois, do exame d'esses monnmentos que

na lingua rústica ou castrensis, em que estão escriptos,

se dava o completo abandono da terminação dos casos

e especialmente do nominativo masculino : que o geni-

tivo era substituído pela prej)OSÍção de ; o dativo e o

ablativo regido da preposição AD ou at e o accixsativo

pelas preposições cum e de ; e que os adjectivos em con-

cordância com os substantivos soffiiam a mesma alte-

ração por que estes passavam.
« Quanto aos verbos não são elles de uso tam fre-

quente, nem tam variados nas inscripções, que possam
dar uma idéa precisa de como eram empregados pelo

vidgo. Podemos todavia deduzir do que nos ministram

os escríptores da boa latinidade que o caracter funda-

mental, a essência da lingua rústica, e que a dis-

tinguia sobretudo da lingua litteraria era a sua ten-

dência analji^ica: a decomposição das firmas primiti-

vas mais ou menos s^mtheticas em elementos grannna-
ticaes apropriados a estas funcções : decomposição que,

embora se manifeste mais claramente na declinação e

na conjugação, se estende a todas as partes do ayste-

ma fframmatical. i;ij;;;íiiU!H ..iríoi i; ijj .r^.-:-

« As desinências, que na declinação modificam a
significação abstracta da palavra, são na lingua rústica,

' Como verniis, liucca, lielliis, ele. todos com as dcsiiifncias do latim

dassico.

' Não oomprcliMiiiemDS oqiic quciía signifli-ar o snr. A. Soromcnlio por cntistrite-

fáo grammalicnl c xijnladira. São duas cspccies do ronslnu-cao oinima só que r gram-

matioal e synticlica an mesmo tempo? Não será a synlaxo parte da grammatica? A p. M
«ncontramos structura grammalical e sijnlaclica.

como vimos, substituídas por preposições ; e com ellas

apparece um outro elemento grammatica] . o artigo,

para denotar com precisão o maior ou menor gi-áu de
abstracção com que é considerada uma cousa ou uma
iáéíi. A conjugação, na lingua litteraria, consistia na
modificação ou alteração da radical por meio de varian-

tes destinadas a designarem a variação do tempo, do
modo e da pessoa : a lingua rústica emprega os verbos
auxiliares, os pronomes, as conjuncções para indicar os

diversos accidentes d'uma mesma acção, em logai- da
forma sjTithetica da conjugação latina. »

Em seguimento diz-nos o sm-. A. Soromenho que
os escriptores mais cultos « se deixaram muitas vezes
levar pelo uso vulgar no emprego dos auxiliares e no
das preposições » e cita exemplos como : » Satis . . . di-

ctum habeo (Cie); » « solido de mármore tenqdo insti-

tuam (A^rg.)
» ; « genera de ulmo (Piin.) » e outros mais

cujo numero poderia ser Wgamente augmentado com
os já reunidos nos léxicos latinos, princij^almente nos de
Frevnid.e Forcellini. E n'isso se resimie tudo o que o snr.

Soromeidio apresenta na sua these acerca do latim

vidgar. Sem duvida nào podíamos exigir das dimensões
d'esse escripto largo desenvoh-imento de tão importante
questão, mas não podemos deixar de o olhar como con-

tendo a summa dos trabalhos do auctor, trabalhos que
de mais já lhe tinham servido de base dm-ante dons
ou três annos para a parte respectiva de suas prelecções

no Curso Superior de lettras.

A opmião do snr. A. Soromenho sobre o latún

vxdgar só diíTere da do sm-. A. Herculano em nos dar

como real o que para o nosso historiador apena,s é con-

jectural. Desgraçadamente pai-a a critica a opinião do
professor não está expressa com clareza; ha na passa-

gem que transcrevemos ambig-uidades. contradicçòes

mesmo que nos embai-açam. No segundo paragrapho
— Resulta, pois, etc. lemos a pro})osição fundamental:
« que na lingua rústica se dava o completo abandono
da terminação dos casos », e logo uma restricçào que
faz pôr em duATida o comjoleto d'esse abandono— « es-

pecialmente do nominativo mascidino. » Depois (des-

culpe o leitor as repetições, porque a clareza as toma
necessárias) diz-nos o snr. A. Soromenho justificand<"i

aquella proposição finulamental que o • genirivo ei-a

substittndo pela preposição de. » mas immediatamente
lemos: « o dativo e o ablativo (se. era) regido da pre-

posição AD ou AT e o accusativo (se. era regido, está

claro) pelas proposições cm e de. • d'onde se conoltie

necessariamente: 1) que no latim popular havia da-

tivo, ablativo c accusativo: 2) que o dativo era i-e-

gido dé preposições, o que estava en\ opposiçào com
a svntaxe do dialecto littemrio, e approximava vid-

gar do g-rogo; 3) que o accusativo era regido das }>re-

posições cum e de. que cm boa grammatica só i*e-

giani ablativo, e este da proposição a d (at"l que no dia-

lecto littorai-io só rege accusativo. Esta conclusão nega

completamente a proposição fundimiental do sm-. A. So-
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romenlio, que mais abaixo se apresenta sob outra for-

ma. « As desinências, que na declinação modificam a

significação abstracta da ijalawa, são na lingua rústi-

ca, como vimos substituídas por preposições. i> Não po-

demos deixar de pensar que o sm-. A. Soromeulio attri-

bue ao que nós cbamamos a sua proposição fundamen-

tal lun valor absoluto. E de mais alguma cousa que da

falta de clareza em que pecca a these inteií-a que aqui

resiúta a contradicção.

Pai-te do terceií-o pai-agraplio da passagem tran-

scrií^ta é pai-a nós d'uma obscuridade completa.

Esse paragrapbo é imi modelo de estylo inscien-

tifico. O seu primeiro periodo diz-nos que das inscri-

pções (das Catacimíbas) não jjóde saber-se como eram

empregados os verbos pelo vulgo, isto é,parafallarmos

com precisão, que por meio d'essas inscripções não pode

conhecer-se o systema de conjugação do latim vulgar.

A razão d'essa impossibilidade está, segundo apprende-

mos no snr. Soromenho em serem u'ellas os verbos de

uso pouco freqviente, e pouco variados *. Até aqui com-

prehende-se. Passemos ao segundo periodo. Cança-

mos-nos em primeiro logar em tentar descobrir as re-

lações entre elle e o antecedente. A conjuncção— to-

(lavia— fazia-nos esperar que n'elle encontrássemos in-

dicado o meio de conbecer o systema de conjugação do

latim vulgar, meio que não nos offereciam as inscri-

pções ; mas em vez d'isso encontramos uma noção ge-

ral sobre o caracter fundamental da lingua rústica. Este

modo de proceder é o mais iuunethodico possível. Ve-

jamos agora d'onde deduz o snr. A. Soromenlio esse

caracter do latim vidgar : é « do que nos ministram os

escriptores da boa latinidade. « Diziariios elle ap. 12 e

13 da tlicse que o único recurso para « conhecermos o

que a distinguia (a lingua rústica, ou latim vulgar) e

de que modo d'essa outra (o latim litterario) cujas leis

nos são tão familiares » era o estudo das inscripções

das Catacumbas; duas paginas adeante, porém, vae

consultar os escriptores da boa latinidade para do que

elles ministram deduzu,- « o caracter fundamental, a es-

sência da lingua rústica » e põe de lado aquellas inscri-

pções como incapazes de nos darem a conbecer o sys-

tema de conjugação do latim vulgar. A contradicção

é clara; mas lia aqui lun ponto obscuro: como é que

do que nos ministram os escriptores da boa latinidade

se deduz o caracter fundamental da lingua rústica? O
que é que elles nos ministram para essa deducção?

Quaes são os que nos ministram esses dados enigmar

ticos ? O sm-. A. Soromenho suscita essas inteiTogações

mas não Uies dá a minima resposta. No resto do pe-

riodo é que a obscuridade chega ao auge; ha alh ver-

dadeiras trevas. Tracta-se de nos dizer em que consis-

tia o caracter fundamental do latim vulgar: « era a sua

tendência analytica. » Eis imia phrase bem obscm-a

' Esta Ião pouco precisa palavra significa talvez na idéa do snr. A. Soromenho

que o numero de formas verbaes, e ainda de verbos empregados nas inscripções chrislãs

é pequeno.

« tendência analytica » para os leitores que não a te-

nliam já visto explicada u'outras obras em que se tra-

cte de ling-uas. Vejamos pois como define o sm-. A. So-

romenho essa tendência: é « a decomposição das for-

mas primitivas mais ou menos syntheticas em elemen-

tos grammaticaes apropriados a estas funcções. »

Isto basta para ver que o auctor da these se met-

teu a tractar d'uma questão difiicil na supposição de

que poderia improvisar sciencia rapsodiaudo á ultima

hora algumas passagens que tractavam da origem das

linguas românicas. O resto da these, onde alguns pe-

ríodos de uma occa rhetorica produzem lun effbito có-

mico, revela tanto como o que acabamos de citar um
espirito inteu-amente alheio ao methodo severo, não só

da Hnguistica, mas da sciencia em geral '.

Com o titulo de Génio da lingua portugueza pu-

blicou em Lisboa em 1858 o sm-. Francisco Evaris-

to Leoni, da Academia das Sciencias uma obra que se

pretendeu resohãa as principaes questões da lingua

portugueza; mas o seu auctor não sabe nada do que

em hnguistica se fez desde Court de Gebelin e o presiden-

te de Brosses, a quem cita como auctoridades capitães

nas questões de que tracta; resulta d'alii que no livro

falta inteiramente o caracter scientifico, além de que a

ignorância do auctor, mal acobertada com uma erudi-

ção de fan-apos, e a sua ingenuidade o levaram a es-

crever muitas passagens que a falta de conhecimento do

methodo da sciencia não basta para explicar. Eis algu-

mas provas. Suppõe elle {Génio I, 3) que grosso venha
do latim crassus, evidentemente por ignorar que em
latim havia grossus, sobre o que o instruiria qualquer

diccionario latino recente; que pardo vem decardeus,
por uma jnudança impossível de c cm p, que elle quer

comprovar com capella fazendo vh esta ultima pa-

lavi-a de sacellum, etymolog-ia que reconhece ser

absurda quem tiver o mais superficial conhecunento de

phouologia. Diz-nos (I, 88 sq.) que as desinências genéri-

cas latinas anus, enus, ensis provem da raiz latina

eus, eutis, que denota o ente, o ser, istoé, o homem
por excellencia. Do mesmo modo pretende explicar os

outros suífixos do latim jior meio de jxilavras d'essa

lingua; assim segundo elle o suífixo do superlativo

imus vem de imus mais profundo, o sufíixo composto

actio(n) do substantivo actio acção (I, 128), o sufli-

xo ario (em operarius, voluutarius, tributarius,

etc.) de aro eu lavi-o. Mas o que é em extremo singular

é o que o auctor nos diz acerca da prosódia da lingua

portug-ueza (11, 276): «Outra propriedade tem a lingua

portugueza, que a toma summamente enérgica, A^ehe-

mente e expressiva; qual é a de ser accentuada e jjro-

sodica; propriedade que lhe provém, sem duvida, de

terem os portuguezes uma alma pathetica e apaixona-

da; por cujo motivo modidaram as palavras accen-

tuando e afinando as vogaes pelo tom mais ou menos

' Este exame das observações dos sms. A. Herculano e A. Soromenlio, acenai do

latim vulgar foi já publicado com poucas diíTerenças ao Jornal litterario, Coimbra, 1869.
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iíítcnso, mais ou menos pathctico e vchcmente das fi-

aras do coraçiio, que os Aí-arios afFcctos lhe faziam \i-

brar. » Esta ultima passagem bastaria para oaracterisar

a obra e dar-nos a medida do estado do espirito do seu

auctor.

Eis até onde entre nós chegou a seiencia acadé-

mica, laureada e offieial no estudo das questões da liu-

g-ua portugueza, porque outi-os productos que ella tem

apresentado sobre essas questões, e a que teremos occa-

siào de nos refém-, nào valem mais; isto compre-

hcnde-se facilmente se reflectii-mos que Portugal está

fora do mo^ãmento das idéas sociaes e scientiiicas do

nosso tempo, e que das sciencias que servem aos fins

práticos e matcriaes da \\àíi como a chimica, a physi-

ca, as mathematicas, a medicina, etc, ainda cá são mais

ou menos conhecidos os progTCSsos, mas qu.e as scien-

cias históricas e philologicas se acham quasi exclusiva-

mente representadas enti'e nós por uma eriídição banal

c superfcial '.

Emquanto porém ouAãamos como oráculos as ba-

nalidades e opiniões absurdas dos académicos sobre a

linguagem portugueza, o methodo de resolver as ques-

tões dfi linguagem estava perfeitamente assente e as

jjrincipaes d'essas questões resolvidas: um trabalho

lento, de séculos, tinha-se operado c levado a esse re-

sultado.

Eífectivamente, a seiencia da liní^uaíi-em ou fflot-

tica - não nasceu em nossos dias ; é tão antiga como a

maior parte das sciencias; como se dá, porém, com as

outras só nos idtimos tempos é que a creação d'um
methodo rigoroso de investigação a fez entrar n'uma
phase em que poude dar-se a muitos dos seus proble-

mas capitães luna solução verdadeiramente scientifica.

Pouco tempo depois de a botânica com os Jussieus, a

chimica com Lavoisier, terem entrado na França n'um
período de gi-ande progresso sob a disciplina d'um
novo methodo de classificação e novo processo d'ana-

lyse, a -seiencia da linguagem com Bopp e Grimm na

Ãllemanha alcançava também o seu methodo natiu-al

e determinava o seu processo de analyse. Essa phase

nova filia-se d'inn lado nas tendências geraes do espi-

rito scientifico dos nossos tempos, d'outro no caracter

especial do espirito scientifico allemão e em a nature-

za dos objectos que chamaram desde o século passado

a sua attenção.

«A moderna seiencia da linguagem, di/ Thcodo-

' Na historia ila I.illcr.itura poiltigiioza foi já o ('S|iiiili) novo inlindiizido polo snr.

Tlicopliilu liraga.

- A palavra glottica como denominarão da seiencia da linguagem (' a nnic.i das

que lecm sido propostas que satisfaz completamente; pois alrr.i de sc.r liem formada, e

pela analogia d'oiitrus nomes de seiencia, como pliysiea, botânica, etc., indica bem a

natureza do seu objecto (glolta, no grego signilica língua e linguagem). Os franr.ezos

empregam no mesmo sentido a expressão pliilolugie cnmparée, que iiadasigni-

lioa por si, ou a palavra mal formada e barbara linguistique, derivaila por meio do

suflixo greco-latino icu de linguislc (gloltico, investigador scientilieo da lingua-

gem), que é formada de li ngn a por meio do suflixo grego isl, á maneira românica,

como jornalista, dentista, etc. O termo (' pois bem pouco seieutitino.

ro Benfer '', nasceix da philologia e do conhecimento

(pratico) das linguas. A sua partieidaridadc caracte-

rística é formada pela fusão de quatro dh-ecções: aphy-
siologica, a philosojohica, a historíca e a comparativa. /

Nas epochas anteríores da seiencia das linguas,

vê-se dominar isoladaniente uma ou outra das duas

primeiras direcções. Em um joeríodo remotisshno, pelo

menos antes de Budha, isto é, com certeza, anteríor-

mente ao sexto ou qiiinto século antes de Chrísto, ve-

mos já a linguagem ser investigada physiologicamon-

te, como um producto da natm-eza, nos ti-abalhos admi-

ráveis dos g-ranimaticôs indios; n'essa epocha attinge

a seiencia da linguagem a maior perfeição a que erai

possível chegar seguindo essa dii-eccão exclusiva ^
.

'"

'

Falta-nos ainda, infelizmente, uma obra sobre os

trabalhos grammaticaes da índia, que satisfaça ás ex-

igências actua es, uma reconstrucção da mais antiga

epocha da seiencia dahnguagem que conhecemos, è cu-

jos resultados prodigiosos estiveram mais de -vante e'

três séculos inutiUsados para chegarem a serem a,pr(>-

veitados em a nossa edade.

A seiencia da linguagem apparece-nos seguindo a

segunda direcção, isto é, sob o dominio exclusivo da

especulação philosophica na Grécia antiga; e na Em-o-

pa só chega a emancipar-se d'esse dominio no prínci-

pio d'este século. O Kratsdo de Platão, para cuja ver-

dadeira interpi-etação é mister ler o estudo citado de

Benfey, é o príncipal monumento da seiencia da lin-

guagem na antiguidade clássica.

A celebre experiência de Psanmiitico ^ revela-nos,

sob uma fómia popular, o interesse que a questão, da
orígem das linguas inspú-ava aos antigos, e coma o

empu-ismo j^retendia também resolver esse problema.

Nos séculos XVII e x^tii, em que o conheci^

mento das ling'uas orientaes se alarç-ou tanto na Eu-
ropa, a seiencia da linguagem é muito cultivada, mas
não toma ainda nenhuma dkecção nova; o seu obje-

cto só é que adquiriu maior extensão ; o cspmto phi-

losophico, e um espiríto plúlosophico esti-eito, ou á'

imaginação pura dominam-n'a completamente. Sup-

põem-se relações imaginarias entre diversas Imguas, sem
críterio algum interior ; assenta-se uma theoría de for-

mação da linguagem cm virtude de príncipios precon-

cebidos acerca do homem. Basta ler La formation m(-

caniquc dcs langues do presidente de Brosses, c Le
monde priínitifáe Court de Gebelin, para fazer idéa da

seiencia da linguagem n'essa epocha. Entretanto a phase

fecunda e positiva da seiencia preparava-se. Já na pri-

meira metade do século passado, o padj-e Pons manifes-

tava n"uuia carta da índia * a grande importância do

' 1^0 scii cxcellenlc estudo nlcr die Aiifgobr. rf« platonifclien Dhhgos:
Kralyhs. Atihamlliingen der k(emglictien Ce^ehchafí der Wissenschapen íh G<tl-

lingcn ISCO. S. 180.

- Benfey, /. r.

' Heroiiolo, II, 3.

' Leitres édifiontes cl ciiriciises, écriles des Missions (1143), L X.Wl |i.

219.
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modo de considerar íi linguagem na graromatica indica,

mas essa noticia não foi infelizmente aproveitada.

Pouco e pouco, foi liavcndo na Europa mais ou

menos exactas noticias da língua sanskrita e da sua

litteratura, até que em 1790 appareceu publicada a pri-

meú-a grammatica sanskrita em-opea.

Em 1767 o padre Coourdonx, n'uma memoiia en-

viada á antiga Academia frauceza das inscripções, nota-

va já algumas das relações do sanskrito com o grego

e o latim, c apontava a idúa da sua commum origem,

n'uma forma que se resente ainda muito das crenças

da sua cpoclia. Ainda essa memoiia não cliamou a at-

tenção da sciencia franceza. Os trabalhos da Sociedade

de Calcuttá fizeram appreciar melhor na Europa a htte-

ratura da índia, e no começo d'este século era já pro-

fundo o interesse que cila inspirava. Na AUemanha foi

Frederico Schlegel um dos primeiros a estudar o san-

skiito, e, notando, como o padre Coeurdoux e outros que

o seguiram, as relações do sanskrito com algrnnas lín-

guas europeas, explicou-as pela commum origem d'es-

sas hnguas, e das raças que as faliam, no seu livro so-

bre a Sabedoria e língua dos antigos indios (1808).

D'esta vez a indicação não devia ficar perdida, pois ti-

nha caindo em bom terreno.

Apresentava-se naturalmente um problema: se o

sanski'ito, o persa, o grego, o latim, as linguas teiito-

nicas (as primeú-as entre as quacs se conjecturou então

identidade de origem), teem relações tão intimas que só

se podem explicar por identidade de origem, como é que

ao mesmo tempo oíierecem muitas dificrenças conside-

ráveis? Para que a sciencia da linguagem desse a so-

lução d'nm tal problema, era absolutamente necessá-

rio que eUa seguisse e conciliasse duas duecçõcs novas

para ella: a histórica e a comparativa. A communida-

de d'origem d'aquellas linguas, a que se deu cedo o

nome de indogemianicas, saltava por assim dizer aos

olhos, tão intimas eram alguiuas d'aquellas relações des-

cobertas á primeira intuição; era necessário que uma
comparação completa das diversas partes do seu sys-

tema grammatical mostrasse tu^do o que ellas tinham

de commum ; era necessário, d'outro lado, que se co-

nhecesse se as divergências que n'ellas existiam eram

filhas do acaso, se oljedeciam a leis, e estudar como
pouco e pouco essas divergências se tinham ido pro-

duzindo com o tempo, isto é, era necessário conhecer a

historia d'essas linguas.

Foi na tarefa da resolução d'essas questões que o

methodo da moderna sciencia da linguagem se creou

com todos os seus caracteristicos. N'essa ci'eação a

sciencia europea não deve pouco á antiga grammatica

da índia, pois foi n'ella que apprendeu o que se píSde

chamar a anatomia da linguagem, a decomposição da

palavivi nos seus elementos simples, irreductiveis.

A moderna glottica é prhicipalmcnte uma scien-

cia allcmã; foi na AUemanha que nasceu, d lá que a

maior parte dos trabalhos de que é objecto ou em que

se applica, teem sido feitos. Esses trabalhos hoje po-

dem formar só por si iima assaz vasta bililiotheca.

A grammatica comparativa das linguas indoger-

manicas em geral foi creada por Bopp, aperfeiçoada e

exposta n'uma forma mais adeantada por Schleicher;

a grammatica de cada uma das famUias, ou linguas

particuLares d'esse grupo tem sido também miudamen-
te estudada. Mencionaremos os trabalhos de Benfey,

Bopp, Max MilUer sobre o sanskrito, de Burnonf, Spie-

gel, Justi sobre o antigo persa; de Curtius, Benfey,

Ahrens sobre o grego ; de Leo Meyer sobre o grego e

o lathn ; de Corssen sobre o latim ; de Mommsen, Kuch-
hoff, Aulrecht sobre os outros dialectos itálicos; de

J, Grimm, Scherer, GrraflF, Meyer sobre as linguas ger-

manicas ; de Schleicher, Dobrowsky, Schaftarik, ^liklo-

sich sobre o lituanio e o slavo; de Zeuss e Ebel so-

bre as linguas célticas; para não fallar de muitos oir-

tros mais ou menos imj)ortantes, e d'unia infinidade de

memorias e tractados sobre Abarias questões especiaes

relativas a essas linguas. Largos passos teem sido da-

dos para assentar as bases da grammatica comparati-

va d'outros grupos de linguas; em siunma o conjuncto

de trabalhos de glottica publicados na AUemanha, e

nos paizes que a seguiram n'esse movimento, desde

1816, anno em que viu a luz publica o primeiro Hato

de grammatica comparativa, forma um dos ramos
principaes dos productos scientificos da nossa cpocha.

Para nos convencermos d'isso l^nsta abrir um dos nmi-

tos catálogos especiaes dos livros d'essa sciencia, pu-

l)licados por livreiros allemães, francezes e inglezes.

Desde 1851 publica-se em Berlim com a maior

regularidade um jornal dedicado ao estudo scientifico

dos dialectos teutonicos, do grego e do latim [Zeitschrift

filr vergleÀdiende Sprachforschnng aiif dem gcbiete des

Deutschen, Lateinischcn und Griediischen, hei-ausge-

geben von A. Kuhn), jornal que tem tido mais de 100

coUaboradores, a maior parte dos quaes são professores

públicos d'algum dos ramos da sciencia.

Em todas as faculdades de philosophia das uni-

versidades allemãs ha cursos que teem por objecto ou

os princípios gcraes da glottica ou a sua applicação ao

estudo d'uma lingua ou famUia de linguas ; em muitos

lyceus d'AUemanha succede o mesmo.

Na França a nova glottica foi cedo conhecida;

essa nação estava beni preparada para a comprehender

pelo estudo das linguas orientaes, e a influencia que as

idéas allemãs desde a Restauração tiveram sobre ella,

e as relações intimas entre os sábios dos dous paizes.

Logo no seu começo, aquella sciencia teve n'esse

paiz um representante de jjrimeira ordem, Eugène

Burnonf. Desde 1824 tinha-se este applicado coni pai-

xão aos estudos orientaes sob a dii-ecção de Chézy, pro-

fessor de sanskrito na cadeú-a instituída no (íoUegio de

França em 1814, e do celebre Abel de Rémusat; co-

meçou pouco depois a publicar vários artigos acerca do

sanskiito considerado sob o ponto de -vista histórico e
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comparativo; e em 1832achamol-o substituindo Chczy

ua cadfira de i^anskrito. « Sem fazer da giainniatica

cõuiparativa o objecto especial de nenhum de seus tra-

balhos, poz á luz o methodo e extendeu o dominio d'essa

seiencia. pelas grandes ai)plicaçòes (pie fez d'ella ^. »

Na interpretação do texto original do Zend-Avesta, a

granmiatica comparativa foi o instrumento principal

de que tíumouf se sei-viu ; todos os seus cui-sos, como

os seus li^T0s, baseavam-se sobre o methodo e os resiú-

tados dessa seiencia. Só em 18Õ2, toda\ia, é que imi

curso especial de gi-ammatica comparativa das linguas

indogenuanicas foi creado em Paris, constituindo parte

da faculdade das lettras -. O ministro Fortoiú determi-

nou até a inti-oducçào do estudo da gTammatica com-

parativa nas classes superiores dos lyceus "^^ mas essa

innovaçilo importante foi destruida pelo ministro Rou-

land, que, em compensação, creou em 1857 uma cadei-

ra de grammatica comparati^'a ligada ao ensino do

sanski-ito, na Eschola de hnguas oiientaes, cuja regên-

cia foi confiada a M. Oppert ^. Um dos cm-sos da Es-

chola das Cai-tas tem por objecto ^
: a linguistica apph-

cada á historia das origens e da formação da lingua

nacional. Em 1863, por morte do primeiro professor

Hase, a cadeha de grammatica comparativa foi trans-

ferida da faciddade das lettras para o collegio de

Franca, onde é regida jjor um homem eminente, M.

13réal. Em geral nos diversos cursos de linguas em-o-

peas e orieutaes feitos nas escholas superiores france-

zas os alumnos colhem noções scientificas sobre essas

Unguas. Ko Seminário protestante de Strasburgo ha-

via um curso de pMlologia geral e comparada.

Em Paris acha-se estabelecida uma Sociedade de

linguistica em cujas Alemorias teem sido piiblicados

alguns trabalhos importantes, e publica-se uma Revue

de linguistique Cjue vae no seu quarto amio. Em In-

glateiTa a PJdlological Society dá annualmente á luz

um volume de memorias, desde 1842.

A seiencia da hngiiagem tem hábeis cultores e

faz parte do ensino publico na Inglaterra, na Itália, na

Ilus.sia, nos Estados Unidos, índia, etc. Citaremos, en-

tre outros, os nomes d'alguns professores d'essa seien-

cia nas escholas d'esses paizes, conhecidos pelos seus

trabalhos: Max MuUer, universidade de Oxford, Lot-

tner, universidade de Dublin, Theodoro Aufreclit, lun-

versidade de Edimburgo, Ascoli, universidade de iíi-

lão, Compai-etti, universidade de Pisa, Tafel, universi-

dade de Philadelphia, Witney, Xew IIa^•en.

Só a alta importância da seiencia da linguagem

' Receuil de fíapporls sur les proyrés <ks Icllres et des sciences en France .
—

Progrés des eludes relalires á rÉgyple et ú COrient, p.ig. 203.

' Buli. adiiin T. III, 378, T. V, 104. Em o nosso opúsculo Mfjumas observações

acerca do Dic. liblioíj. etc. pag. 16, I. 8 saliiu errada a data d"cssa creação, devendo

lír-se 18Õ2 em vez de 1851.

» Decreto de 10 de abril de 1852 ; decisão de 30 de agosto de 1852 ; instrucvão

geral de 15 de novembro de 1851.

' ftevue des cours litléraires, I, 80.

" Block, Dkt. de iadm. franç. pag. 1018.

nos pôde explicar o interesse que de dia para dia

cresce por ella nas nações cultas.

Mas d'onde vem, pois, essa importância? É mis-

ter ter em ^asta a importância mesmo do seu objecto,

para poder responder a similhante questão.

« A linguagem, diz Schleicher ^ isto é, a expres-

são do pensamento por pala^Tas, é o imico cai"acte-

ristico exclusivo do homem. O animal possue também
signaes phonicos, e em parte siguaes phonicos muito

desenvolvidos para a immediata expressão dos seus

sentimentos e dos seus desejos, e por meio d'esses si-

gnaes é jiossivel uma communicação dos sentimentos

entre os animaes, como por meio d'outi-os signaes. A
expressão da sensação pode, sem duvida, produzu- re-

presentações nos outros. É por isso que .se falia tam-

bém da linguagem dos animaes. Toda^^a, nenhum ani-

mal tem a capacidade de expressão immediata do pen-

samento pelo som. E é essa expressão que se chama
hnguagem. Quanto isto em o nosso modo de ver ordi-

nário é reconhecido, prova a consideração de que, sem

duvida, mn macaco dotado de linguagem, ou um ani-

mal inteiramente diíferente do homem, valeria para nós

como homem se possuísse Hnguagem. E conhecido que

os sin-dos-mudos possuem vú-tualmente a hnguagem,

tanto como os que realmente faliam ; isto é, por outi*as

pala^^•as, o seu cérebro e órgãos de paia-^i-a são for-

mados exactamente como nos homens que teem órgãos

aixditivos sãos. Se assim não fosse, não poderiam elles

apprender a escrever nem a ler. Pelo conti-ario, não se

devem considerar como homens completos, como ver-

dadeiros homens, os homens detidos no seu desenvol-

Aamento e reahnente sem hnguagem, os microcephalos,

etc, pois lhes falta não só a linguagem, mas também a

faciddade da linguagem.

« Se a linguagem é o humano cat'exokhên, é fá-

cil de pensar que ella nos possa fornecer um principio

distinctivo para uma classificação scientiíica e syste-

matica da humanidade, que na linguagem haja a base

d'um systema natural do genus homo.
« Quão pouco constantes são a confonnação do

craneo e outros pretendidos cai-acteres distinctivos das

raças! A linguagem, ao contrai-io, é um cai*acteristico

constante. Um allemão pôde, n'alguns casos, disputar

pelos cabellos e o prognathismo com a mais pronuncia-

da cabeça de negro, mas mmca fallará bem luna lingua

de negro. Quão pouco essenciaes são pai-a o homem,

os chamados caracteres distinctivos das raças, mosti-a-

nos a observação que homens pertencendo a um só

grupo de linguas podem api-esentai-pai-ticidaiidadesde

raça difterentes. E assim que o tm-co osmaidí. seden-

tário, pertence á raça eaucasica. emquanto as tribus

turcas chamadas taitiu-as, apresentam o typo da raça

mongolica. D'outio lado não se distinguem, por exem-

' ielier dic Dcdeiittmg der ^jin/c/ie fiir die Xaliinjeschidile des Mensdten.

NYeimar, 1865. S. U ff.
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pio, O magyar e o basco essencialmente dos indogerma-

nos pelos seus caracteres physicos, emquanto pela lin-

guagem magyares, bascos e iudogermanos estão muito

afastados uns dos outros. Posta até de parte a sua in-

stabilidade, ainda os pretendidos caracteres distinctivos

.das raças diíHcilmente se podem reduzir a um systema

natural scientifico. Relativamente com maior facilidade

se podem dispor as línguas n'um systema natural, co-

mo os outros seres Advos ', particularmente pelo seu

lado morpbologico Em a nossa opiruào, a con-

formação exterior do cérebro, da face e do corpo, é me-
nos essencial para o liomem que a constituição jiliysica,

não menos material, mas iidinitamente mais delicada,

de que a linguagem é o symptoma. O systema natural

das linguas é, no meu modo de vêr, ao mesmo tempo
o systema natm-al da humanidade. Toda a mais alta

acti\ddade do liomem está estreitamente unida á lin-

guagem, de modo que acha na hnguagem o meio da
sua devida appreciação.

« Que a conformação do cérebro e a fói-ma cra-

neana, determinada pelo cérebro, também sejam im-

portantes para a linguagem, não o negamos, natural-

mente, de modo algum. Ainda menos nos \'em á idéa

pôr em du^sdda a alta importância da exacta investiga-

ção das ditferenças physicas do liomem ; só nos é per-

nuttido pôr em questão o direito d'essas distincções co-

mo base de classificação da humanidade actualmente

\dva. Podeui-se classificar os animaes pela sua appa-

rencia morphologlca
;
p?a'a o homem parece-nos a for-

ma exterior, de certo modo, um momento hoje insuffi-

ciente, mais ou menos insignificante para a sua própria

e verdadeh-a essência. Para a classificação do liomem
carecemos d'um criteiio mais delicado, mais alto e ex-

clusi-s^amente próprio ao homem. Esse critério acha-

mol-o, como dissemos, na linguagem.

« A linguagem não nos parece somente imj^ortan-

tc para a construcção d'imi systema natur;d e scienti-

fico da Immanidade, corno ella se ofiferece affora á ob-

servação, mas também para a'histoiia do seu desen-

volvimento. Chegamos á conclusão que a linguagem
caracteiisa o homem como tal, e que, por consequên-

cia, os diversos grãos de hnguagem devem ser conside-

rados como os signaes característicos dos diversos g-raos

de liomem. »

Assim a scieucia da linguagem fornece os dados
capitães para itma classiiicação da humanidade, para
a appreciação do desenvolvimento de cada uma das

suas famílias. A antropologia com os seus primeh-os

instrumentos não era capaz de descobrir que o iudio

e o grego eram membros separados d'um mesmo an-

tigo povo, e que o basco, que com elles se parece ex-

teriormente, pertencia a uma familia inteiramente di-

versa e de que elle é talvez o único representante.

Agora a antropologia vae já aproveitando o que for-

' Schleiclier considerava a linguagem como um ser dotado de vida própria.

nece a sciencia da linguagem e apenas é de lastimar

qite os antropologistas não façam d'esta sciencia se-

não um estudo superficial '. ]\ías não é só \kiv esse la-

do que a sciencia da linguagem se torna importante.

A historia recebe d'ella esclarecimentos do mais alto

valor; a sciencia das religiões vae adquhindo um as-

pecto novo pela applicação do seu methodo e d'al-

guiis dos seus resultados; textos que pareciam impe-

netráveis acham n'ella a chave d.e interpretação, sem
a qual as paginas da histoiia e da sabedoria de po-

vos antiquissimos que elles enceiTam nunca seriam

conhecidas de nós; a questão da origem da lingua-

gem saiu para sempre do doininio das conjecturas.

No seu campo especial a giottica determina as leis

que presidem ás transformações das linguas, segue

estas 110 ciu-so da sua historia, e decompõe as suas

formas em elementos simples, cuja funcção explica.

O primeiro que applicou d'um modo systematico

ás linguas românicas os novos processos e principios

da sciencia foi o allemão Frederico Diez. Este sábio

tiidia começado por estudar a lingua e litteratura dos

trovadores, para o que o francez Haynouard jjreparara

já excellentes subsídios, e escreveu sobre essa httera-

tura duas obras que deram á philologia provençal uma
direcção verdadeiramente scientifica -. No fim da pri-

nieu'a d'essas obras acha-se pela primeú-a vez expos-

ta d'um modo racional a questão da origem das lin-

guas românicas, n'algumas paginas sob o titulo de Ue-

her die ijrovenzalisdie Sprache. De 1836 a 1844 o

mesmo sábio pubhcou a sua Grammatik der roma-

nischen Spracheii ^ onde se vê á evidencia que os

sons, as particularidades prosodicas, as formas gram-

maticaes, a syntaxe d'essas linguas são apenas em tu-

do uma ti-ansformação regular dos sons, das formas

grammaticas, da syntaxe do latim.

Na introducção á sua Grammatik e principalmen-

te no seu Elij/iiolo(jisches Woertcrhuch ' examinou elle

os elementos do vocabulário das mesmas linguas e as

suas investigações mostram que esses elementos são

na maior parte, e na parte mais essencial, d'origem la-

tina.

Sobre a larga e bella base lançada por Diez ha

ainda muito que fazer: faltam, ainda os trabalhos es-

peciaes sobre cada uma das linguas românicas, a his-

toria geral d'ellas comprehendendo as ^^stas synthe-

ticas sobre a sua marcha e desenvolvimento e a chro-

nologia da maior parte de suas alterações ^'.

' Vid, A.dcOiiatretagos, Happorl sur lesprofjrèes de l'Antropolo<jie, pag. 338

e scgg. no Heceiíil de raporis aciíiia citado.

- Die Puesie der TruiibaJimrs, S." Zwickuti, \8t'i .
^ Leben und Werke der

Troubaduurs. 8." ebeiidas, 1821).

^ Nova edição 1858-00. A terceira edição está em via de publicação-.

^ A prinielni edição é de 1852, a segunda de 1858, e a ultima de 1870.

^ A Ilomania que devia comcçar-se a pulilicar no 1." de janeiro il'e.';te anno cm Pa-

ris, sob a direrião de MM. Paul Meyer e Gaston Paris e o Archivio glullolocjico

italiano que publica cui Milão o prolessor G. 1. Ascoli lião-de pieeniher eslas lacunas

da philologia românica.
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O mí:tamorphismo na linguagem

Nu sciuncia da linguagem a primeira idéa, o pri-

meiro principio é cpie a linguagcni se transforma: re-

conhecemos, porém, quanto essa idéa só por si é iu-

siilfieieute para a scieneia (juando vemos que ella era

familiar á antiguidade e aos séculos xvi, xvii e xviii.

Polybio diz-nos ' que a lingua latina no seu tempo dif-

feria tanto do que era antigamente que até os mais pe-

ritos só com diíiiciúdade, conseg'uiam explicar alguma
cousa do que n'aquella antiga forma se achava escri-

pto. E no começo do secido xvi dizia entre nós Duar-

te Nunes de Leão -— «x\ssi como em todas cousas hu-

manas ha continua mudan(,'a e alteração, assi lie tam-

bém nas Hnguagens...» Basta abrir um monumento da

nossa antiga litteratura, compíu'ar uni trecho d'iim au-

ctor d(3 secido xiii, xiv ou xv com mn trecho d'um au-

ctor dos séculos seguintes para a cada passo vermos

innovações e ao lado d'ellas o desapparecimento de

miútas particularídades antigas.

Em que consistem essas transformações, quaes as

leis que as regem se não síio arbitrarias? Eis o que a

scieneia da linguagem resolve.

§. 1.° o ARCHAISMO

Uma das alterações das linguas mais conhecidas

e que mais saltam aos olhos é o esquecimento, o des-

uso de palavras usadas anteriormente, e a introducçào

de palavras no\-as. Esse facto foi observado por todos

os grammaticos antigos e pelos modernos. O auctor

da mais antiga grammatica portugueza Fernão d'01i-

veira escreveu *:— «As diçõcs velhas são as que fo-

rão usadas: mas agora são esquecidas como. Egas.

Sancho. Dinis, nomes próprios e ruão que quiz dizer

cidadão segundo que eu jvdguey em hum liuro antigo

o qual foi trasliidado em tempo do nuú esforçado rey

dom Johão da boa memorea o premeiro deste nome
em Portugal: per seu mandado foy o liuro que digo

escrito e está no moesteiro de Pêra longa; e chania-se

estorea geral: no qual achei esta com outras antegui-

dades de falar: mas destas e doutras que por lugares

mais particulares achamos cada dia (pianto nos have-

mos daproueitar ou ser%ir e como : logo o diremos.

Poys em tempo dei rey dom Afonso Anrriquez capa-

pelle era nome de hunui certa vestidura e não somen-
te de tanto tempo, mas também antes de nos hum
pouco nossos pays tinirão alghumas palauras que ja

não são agora ouuidas: como compengar que queria

' 111, 22, 3.

- Origem úa liinjoa iioriuijuesa, cap. 1.

' Grammatica de linyoagem portuguesa, cap. 30, 1. ed. 153C, 2.» cii. 1871.

dizer comer o pão com a outi-a vianda; e nemichalda

o qual tíinto valia como agora iiemlgalha segundo se

declarou, poucos dias ha, huiua vchia que por isto foy

preguntada dizendo ella esta palaura: c ora a velha a

este tempo qiuindo isto disse de cento e dezascis an-

nos de sua idade. Estas diz Çiçero no terceyro liuro a

seu irmão quinto ; as velhas digo nos diz elle que

guardão muito a anteguidade das linguas porque ta-

lão com menos gente: acarão que quer, dizer junto

ou a par: e samicas \ que significa por ventm-a: e

outras piores vozes ainda agora as omjimpp.e zomba-
mos delias : mas não he muito de maravilhar diz jMar-

co Varrão que as vozes enuelheçào e as velhas alghu-

ma ora ptxreção mal porque também euuelhecem os

homens cujas vozes ellas são: e isto. he verdadej, que

a fremosa mcneniçe despois de velha não he pai-fi,

ver: e assi como os olhos se ofendem vendo as figu-

ras em que elles não contentão: assi fliS , orelhas nam
consintem a nuisica e vozes fora do seu tempo e cosr

tume: e muy poucas são as cousas que durào. por

todas 011 muitas idades em hum estado : qixanto mais

as falas que sempre se conformão com os conceitos

ou entenderes, juysos e tratos dos homens: e, esses

homens entendem: julgão: e tratão por diuersas vias

e nuivtas:,as vezes segundo quer a necessidade: ,6 aS

vezes segundo pedem as inclinações naturaes. O vso

destas diçôes antigas diz QidntiUauo traz c dá.muila,

graça ao falar quando he temperado e em seus ;lugan

res e tempos: a limitaçtão ou regra será esta pella

mayor parte que das diçõcs velhas tomemos as mais
nonas e que são mais vezinhas "de nosso tempo : assi

como tandjem das nonas hauemos de tomar as.iiiais

antio-as e mais recebidas de todos ou da mavor ijaiv

te: ainda porem que não sempre isto he ;u;ertado,

porque muitas vezes alghumas dições que ha pouco
são passadas são já agora muito auon-ecidas: como
asem, ajuso, acujuso, a buso, e hogamio, algoirem:

e outras muitas : e porem se estas e quaesquer outras

semelhantes as meteremos em mão d'hum homem ve-

lho da Bcvra: ou aldeaõ: não lhe parecerão mal mas
tamisem não sejão muitas nem que^"l•amos vangloriar-

uos por dizerem que vimos muytas auteguidades : por-

que se essas dições antigas que vsamos: as quaes
sendo moderadas nos auiam dafremosentar : forem so-

bejas faram muito grande disouaiiçia nas orelhas de
nossos tempos e homens. » DuíU-te Nunes apresenta-

nos uma lista de 128 palavras portuguezas como an-

tiquadas: são ellas: «abilhar ataviar, abilhamen-
to atavio, acimar acabar, acoimar accu.síu-, ader-

' Gil Vicente pôc niuiu$ vezes csla palavra na bocca Jo povo o que currabora

as palavras de Oliveira e lhes scne de comiueDiario ;
por exemplo no Aulo pastoril

portuguei :

Inei. Seia algum cogumello?

Miirg. Não, nue tem ollins e mãos.

Cal. S.10 cai.apos teniporãos.

Mad. Mas, samicas pesadelo.
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gar acertar, adiir apenas, afam trabalho, afincar

importunar, afundo abaixo, agnisada confia feita a

propósito, aguisado conveniente, agro cnmpo,

aguça pressa, aguçoso apressado, aleive trai-

ção, alfageme gnarnccedor de espadas, algo a.lgu-

nia cousa, albergar aposentar, algures em algum

outro lugar, alhures em outro lugar, aquecer
acontecer, aquecer esquentar-se, apres despois,

aprisoar prender, arefercer abaixar-se a fervura,

arefece homem baixo (vil), assuso acima, atimar
acabar, aturar presei"verar, atroar derivado, de

trom estouro de tiro grande, anisam ento aviso,

auer por fazenda, az por batalha, bafordar jogo

de armas tirando lanças por alto, l)astiaens lavo-

res de baixella de prata, bem ])arcente bem pa-

recido, bacinette cano de ferro, bicornia bigorna,

britar quebrar, cima por cabf) ou iim, coita paixão

ou nojo, condessilho deposito, confortar con-

solar ou esforçar, communal por commum, con-
sum juntamente, coudel capitão, coyilheira ca-

mareira, cota veste de armas, domaa semana, des-

feita dissinmlação, desempachar desempedir, des-

vairo desavença, d cr a do que tem dor, divido
parentesco, doesto, doestar desonrar, estimo es-

timação, encalçar alcançar, enprir encher, ent-

temes entremez, entonces entam, emader acres-

centar, ensinança doctrina, cnsanhar irar-se, es-

merar fozer alguma cousa com diligencia, esguar-
dar respeitar, estado pompa ou apparato, estu-

gar apressar, forrejar roubar o campo dos inimi-

gos, depreder, pilhar tomar, falha falta, fa-

gueiro brando, meigo, femença mostra ou vonta-

de, finado defunto, gançar ganhar, gafo por le-

proso, gouuir gozar, grei por rebanho ou compa-
nha, grado vontade, hereo herdeiro, hoste por

arrajal, hostáo hospedaria, hostes por imigos, hu
por onde, increo incrédulo, juso abaixo, joglar
truão, infançoens moços fidalgos que inda não
erão cavalleiros, que os castelhanos dizião donzelles,

lançar a tauolado, jogo de armas de arremes-

sar, lanços para alto sobre tauoado ou cousa alta,

laidar por litigar, lidar pelejar, lindo por puro e

limpo, lidimo 2)or legitimo, magnier posto que, me-
des o mesmo, mentar por lembrar, nenhures
por nenhum logar, onfano por presumtuoso ou con-

tente de si, peró por tanto ou mas, possança po-

der, posar entrar, paru o por menino, puridade
por secreto, prasmar por vituperar, jjrez por pre-

ço, preste por sacerdote, quebrantar por que-

brar, sagaz prudente, sageria sabedoria, sagaz-

mente, prudentemente, sanhudo irado, sanha por
ira e indignação, sendos por senhos, id est, singulos,

sina bandeira, tal ante vontade, tanger tocar,

tendo obrigado, toste logo, trebelho brinco, tre-

belhar brincar, trigança pressa, trigo so apres-

surado, trom tiro de bombarda ou que ítiça grande

estouro, vcha arca, e d'ahi v eh ária e vchão por

despenseiro, vindita vingança^.»

Algumas d'essas pala\Tas, dadas como antiquadas

por Duarte Nunes, estão ainda hoje ein uso o que j^ro-

va ou que ellas desusadas na linguagem litteraria per-

maneciam nabocadopovo que as transmittiu até uma
epocha posterior em que a linguagem litteraria de no-

vo as adoptou, e n'este caso estão evidentemente al-

bergar, algures, aquecer, aturar, atroar, con-

fortar, desempenhar, falha, finado, nenhures,

oufano, sagaz, tanger etc, ou que algims escriptores

as foram desenterrar nos antigos escriptos e chamal-as

de novo á vida, o que parece dar-se com afam, alei-

ve, refece (antigo arrefece), doesto, fagueiro, ga-

fo, puridade (na locAição á puridade), etc. Em ge-

ral os aiictores que dão inna pala\Ta como archaismo

consideram as cousas sob o ponto de \'ista do uso lit-

terario ; mas o granunatico não pode n'isto, como no

mais, formular regi-a á lingua. O que elle hoje approva

amanhã é condenmado pelo uso, o que elle hoje sup-

põe morto amanhã reapparece vivo na linguagem.

N^uma lista de palavras antiquadas feita no século

XVIII por Francisco José Freire - notani-sc egual-

mente palavras hoje de novo em uso, taes são acatar,

adrede, alliviar, andrajo, assomo, bargante,-

britar (só fallando de pedras: britar pedras), des-

peito, enibair, envez, ervado, moimento, jja-

cigo, passamento, pequice, pincaro, relê (gente

de baixa relê), sandeu, sandice.

Mas se algumas palavras renascem o numero das

que morreram para sempre ao que parece, é incompa-

ravebnente superior. As que Fr. Joaquim de Hanta

Rosa de Viterbo ^ colligiu nos documentos e n'alguns

monumentos portuguezes da edade media representam

apenas uma parte pequeníssima das que elles fornecem.

Mas não é só nos escriptos da edade media que

se encontram palavras hoje caidas cm desuso: os es-

criptores dos séculos xvi, xvii e xviii e ainda do

começo d'este oflferecem-nos uma assaz vasta ooUecção

d'ellas. Francisco José í\-eire fez um catalogo d'algu-

mas d'essas pala^Tas usadas desde João de liarros até

ao padre António Vieira ^, mas nmitas d'ellas estão

hoje de novo em uso, outras porém como córrego re-

gueiro, desviver morrer, emprenhidão prenhez, es-

mechar ferir, emparcelado que tem parceis, feitu-

ra creatura, feros ameaços, governalho leme, lon-

gura com2_)rimento, miramento acto de olhar com at-

tenção, patrisar conformar-se com os estylos da pá-

tria, nadivel que se pôde passar a nado, pompear
ostentar com pompa, referta contenda, repugnância,

' Oriíjem da Ungoa purluíjticsa, cap. 17.

- Ilefle.cOes sobre a liiujua porliirjuaa, part, 111, icll. 1.°

^ Elucidai io das palavras, lermos e frases que em Porliujal anligamenle se

usaram e que hoje reqularmenle se ignoram, 2 vol. iii-fol. Lisboa, 1708—99. 2." eil.

incorrectíssima c com addições insi^miiicanles em 18G5, pelo snr. Innuccnciú Francisco cia

Silva, da Academia das Sciencias de Lisboa.

* Reflexões sobre a língua porluguew, part. I, refl. 2.'
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remoela acinte, pirraça, repleiíado, repleno clieio,

estào i"ealniente oaidos em desniso.

«Qneixnme, diz F. José Freire, foi palavra po-

lidíssima até o íim do secido decimo-setimo : hoje não

é admittida nem ainda em Poesia, com sentimento dV
qnelles cpie rejeitam (como dizia Jacintho Freire no

seu prolog-o) as venerandas càas e ancianidadc madura

da nossa linguagem antiga. r>

Hoje queixume soa aos nossos ouvidos como
Tima pala^Ta nobre, e cheia d'uma doçm-a triste, e nào

repugna a ninguém empregal-a.

As causas do desapparecimento de palavras são

muitas c ás vezes tão particulares que escapam a toda

generalisação e a toda a conjectura.

A causa mais simples e mais evidente é a do des-

apparecimento da palavra por ter desapparecido a cou-

sa que ella significava. É por isso que hoje não se em-
])regam já senão fallando das cousas do passado de Por-

tugal palavras como adail, adeantado, alcaide,

corregedor, almotacel, auadel, porque esses car-

gos deixaram de existir.

A moda, o pedantismo, a imitação da linguagem
de alguns auctores especiaes que tcem senqjre um vo-

cabulário mais ou menos limitado, o neolog-ismo, a sy-

nonymia são outras causas do desapparecimento de
palavras.

A moda faz com que muitas pala\Tas sejam olha-

das como ridiculas ou baixas, como succede com o ves-

tuário, as maneh-as, etc. A hnguageni por este lado

está muito sujeita ao convencional. É assim que não
se dizem hoje em boa sociedade corno emquanto chi-

fre ou ponta podem ser pronunciadas sem receio, fe-

der, botar, surdir, etc. . ;

lliiitas palavras devem também esse desprezo ao

facto de adquhii-em um sentido obsceno e d'este en-

tão descem ao ultmio plano do uso: assmi tabaco, que
entre nós ninguém se peja, nem pode pejar de pronun-

ciar, 230ÍS conserva a sua accepçãopriniitiv;t. é inua pa-

lavra obsceníssima no BrazU ^
O pedantismo litterarío destei-ra também arbitra-

riamente muitas palavras. Comquanto a maior parte

do que elle propõe seja tornado hiito pelas forças vi-

vas da linguagem é certo que esta não permanece li-

vre da sua acção.

A S}nionymía concorre também para o desap-

parecimento de palavras. Assim antigamente diziam-se

r ousar e forçar no sentido de violentar uma mu-
llier; a segunda palavra e outras expressões svuony-
mas tinJiam já feito cair em desuso a primeira no tem-

1)0 de Fernão Lopes: «Diremos de Mtu-iaKoussada, es-

o-cve ellc, molher casada com seu marido ([ue dormira
com ella pei- i( irça, a que cstonçe cluiuuuam r o u s a r -.

»

Arteirice caiu rni desuso depois que do latim

' Solire a tendência das p;ilavias paia loinaioin um sonlido pejorativo vid. Max

Mulli'i's, Lectiires, II.

- Cltron. D. Pedro, c. 9.

se tirou a synonyma astúcia, palavra que era nova
no século xv como se conclue das palavras de D. Duar-
te: «Na iDrudencia o sobejo se chama em latjmi as-

túcia ou calhditas, que em linguagem querem dizer

maà sagidade, ou arteiriee mais que o que cum-
Y>Yé, ou malicia ; e o seu mynguado he crassitudo em
latim, que quer dizer em linguagem, pequice ^.

Além das palavi-as que se perdem inteú-amente

ha muitas que deixam de ser usadas só n'mxi ou mais
de seus' sentidos, ou que adquu-em sentidos novos. Eis

alguns exemplos d'este facto.

Acordar-se, recórdar-se. «E eu acordei-me da
palavra de nosso Senhor. » AcL Apost. 2, 16. «Aca-
bo de cinque dias acordou-se Ananias o príncipe

dos Sacerdotes, com huuns dos velhos, de hir acusai-

Sam Paulo. » Ibidem, 24, 1. «nom se acordando do
dia e me^. » Feni. Lopes, Chron. D. Pedro, 27. Hoje
usa-sc só no activo no sentido de despertar.

Aguadeiro, adj. Próprio para a chuva.

Ilcm capaaugoadeyra
e gibam de satim rraso.

CANC. RF.S. 1, I5t.

Hoje usa-se só como substantivo: homem que dá
agoa. .''

\ '. -

A 1 ç a r - s e , levantar-se. « Al ç o u - s e Imum vento
mnj forte. » Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 22.

Hoje usa-se só no activo : levantar, erguer.

Apouqucntar (der. de pouco): opprímir, fal-

lando de cousas:

Nossas vydas apouquenta
Nossas fazendas deslruy.

Sen fedor.

CANC. «ES. I, 197.

Hoje usa-se só fallando de pessoas.

Attender, esperar. « Foronsse todos muy bem
guiados a huum lugar que chamam uall de vez e aten-
dero)u hi. » Chron. Santa Cruz, p. 26. « non as ousa-

ram datcnder no mar. » Fern. Lopes, Chron. D. Pe-
dro., G. 24. «Imi mentre Sam Paulo atendia em Athe-

nas S. Gillas e Thimotheu. moveu a ssa alma em ssi. >

Act. Apost. 17, 16.

Hoje usa-se no sentido de prestar attençào.

Avir, succeder; pôr em concórdia. « Aveo assi,

que acal)o de trcs messes entrarom em huà nave de
Alexandria. » Act. Apost. 28, 1. «O cai-deal de Bollo-

nha . . amdava em Aiagon por avijr estes Reis. »

Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 26.

Avença, antiquado no sentido de concórdia, har-

monia. «Teve que }3or estas e oiitras razões, cl se che-

garia a alguuma boa avcença pêra aver paz C(im El-

Rei Daragmn. • Ihidetn. «AUi chegou o cardeal Dom
Guilhem, legado do Papa Liocençio, pêra poer avem-
ça amti-elles. " Ibidem, c. l'J.

' /,(•«/ Conselheiro, í. 58.
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Benzer, aliençoav, hcmdizer. « Des agora, Sc-

nhoíjUe lienzcrcy. » J. Claro, p. 206.

Hoje 6 usacío pó no sentido de deitar a benção,

fazer bento.

Bondade, acto de corag-em, gi-ande feito. « Se al-

guns ouuessem de contar as maranillias e bondades

que faziam, seeria o liuro tam grande que os que o

lecssem com a grande escriptura se anoiariam. » L. Linh.

III, p. 190.

Bordo, acto de abordar.

Fyz liuuni bordo cm AlcolKiça

oiiile fycomuy fansiido.

c\NC. HES. 1, 106.

Botica, casa pequena. Cortes tVEvura de 1473,

art. especial de .Silves.

lirandir, zurzir. « tynlia na maão Innnn gi-andc

açoute pcra o brandir com elle. » Fern. Lopes, Chron.

D. Pedro, c. 7.

Hoje cmprega-sc só no sentido de manejar.

Broclia, cería poça da armadura. «Deu-llie com

uma brocha que tragia. » Ibidem, c. 20. «Os caualei-

ros que eram em terra filliauamse pelos iazes das cape-

linas e dos bacinetes e dauamse das brochas que as

poinham da outra parte. » L. Linh. Ill, p. 186.—

E

figuradamente

:

Pdi' fahir nii goucrnar

« largar ass\ a li rocha

iion espaço.

CANH. IlES 1, |l, IHT.

Britar, antiquado no sentido geral de partir, que-

brar, e no figurado de annuUar. « Ali sesmalhauam

(s'es-malliavam) fortes lorigas e britauam e especa-

uam (espcçaA'am=despcdaçava.m) c talhauam escudos

capilinas bacinetes. » L. Linh. III, p. 186.

Britamento, antiquado no sentido de quebra,

infracção. « Stabeleçemos que nenhum non Iene cousa

aaqueles que acaeçer j^erigos no mar assy dos da nossa

terra come dos das outras se acaeçer per britamento
de nane ou de nauio alguma cousa que andasse, etc. »

Trad. d'um doe. de 1211.

Hoje usa-se só fallando de pedi-as.

Cabo, no sentido de extremo, se encontra na se-

guinte passagein

:

Mas lium cuyilado niuy vioo

naçydo no coraçam

do triste amador passyvo,

lie um cabo de paixam

(|ual mays nam sofre caiyuo.

CANC. IIF.S. I, G.

Catar, olhar. «líu catey e vy o tormento do meu
poboo ipie hé em no Egipto. » Art. Aprjst. 7, 34.

Clinra-la triste comcero,

(]ue bem vejo que me cata (a inor(e).

c.\NC. HES. 1, 122.

Hoje ajjparece só no sentido de procurar.

Commetter, antiquado no sentido de mandar
dizer, ordenar, «cometeo-lhe (mandon-lhe dizer) per

outrem que casasse com elle. » Fem. Lopes, Chron.

D. Pedro, c. 16.

C om p r i d o , cheio.

Tanto deos a fez conprida de ben

Que mays que todas las do mimdo vai.

f.ANX. D. DINIZ, p. 64.

. . Deos

que vos fez de ben conprida.

IDIDESI, p. in.

C o m p r i d a m e n t e , antiquado no sentido de

completamente.

.... non sey oj" eu quem

Possa conp ri da mente no seu ben

Falar.

IBIDEM, p. 65.

C om )) rir, antiquado no sentido de encher. « C o m-
prio os nossos coraçoens de comer e de lidiça. » Ate.

Apost. 14, 16. «A santa jnstiça compra meu co-

raçam. » J. Claro, p. lí)í).

Conto, antiquado no sentido de numero. « pos-

toque me o com to dos dias esqueça. » Fem. Lopes,

Chron. D. Pedro, c. 10.

Contrariar, antiquado no sentido de luctar, diri-

gir-se, trabalhar contra. « Esteveram os Reis da terra

e os principes se achegaram emsembra, e contraria-

ram contra o Senhor. » Act. Apost. á, 26.

Contrastar, antiquado no sentido de rivalisar,

offerecer parallelo. « E nom podiam contrastar ao sa-

ber e ao espirítu, que falava em cl. » Pndem, 6, 10.

Curar, antiquado no sentido de importar-se. « E
non curando mais fallar de taaes jogos. j> Fern. Lo-

pes, Chron. D. Pedro, c. 14. « Foran armados ou-

tros cavalleiros, cujos nomes não curamos dizer. »

Ibidem.

Conversação, antiquado no sentido de conver-

são. « Na conversaçom da Diyjmdade em Carne. »

Cathec. p. 168. « Nom per fei^vor de noAdço de con-
versaçom deprendoram de companheyros. » Re-

gra, c. 1.

Demandar, antiquado no sentido de pedu-. » Uen-
nos demandar acorro. » Chron. Sanita Cruz, p. 29.

Desfechar, antiquado no sentido de abi-ir, pa-

tentear. « E sanctiago apostolo lhe abriu e desfechou
as portas. » Ibidem, p. 24.

Deuisar, antiquado no sentido de nan-ar, men-
cionar. «E entom deuisou perante todos o feito

como passara.» Ibidem, p. 27. «A estoria non dcuisa
aquy os nomes delles. » Ibidem, p. 28.

Direito, antiquado no sentido de justo. «Non
hc direito, que nós leixemos a palavra de Deus, e sir-

vamos aas mesas. » Aet. Apjost. 6, 2.

Entender, antiquado no sentido de ter tenção.
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«Emtemdia cUiir a Bizcaia. » Fcrn. Lopes, Chron.

D. Pedro, c. 20.

Errar, antiquado no sentido de enganar.

sem vos eu errar era nada.

CANC. RES. 1, 123.

senhora, vos hys errada

perdoa a quem te erra,

se de cyma perdam queres.

IBIDEM, 1-27.

Espaço, antiquado no sentido de tempo. Hoje
diz-se ainda espaço de tempo. « Os seus aguardarom
per muj grande espaço. » Feiíi. Lopes, Chron. D.
Pedro, c. 31.

Falha, antiquado no sentido geral de falta. « Sem
falha convém de se aeliegar muita gente, cá já ou"\i-

rom diaer, que tu veeste. » Act. Apost. 21, 22.

Fallar, antiquado no sentido de dizer. « Nós nom
podemos estai", que non falemos o que vinaos, e ou-

\-imos. » Ibidem, 4, 20. « Dá aos teus a falar a tu pa-

lavi*a com feuza. » Ibidem, 4, 29. « Falo palaATas de

verdade e de mesura. » Pjidem, 26, 25.

Fazenda, antiquado nos sentidos de negocio, in-

teresse, sentimento, estado do coração, da alma.

Des oje mais me quer'eii mia Sefior

Quitar de vos mia fazenda dizer.

TROVAS E CAM. n.' 29.

: . punam em adevinar

Fazenda dom"en'a saber.

IBIDEM, n.» 258.

A coita que cu prendo

non sei qaen a tal prenda

que me faz fazer senpre

dano da minha fazenda.

IBIDEM, n.» i.

Quero \o\'à minha fazenda mostrar

Que vejades como de vós estou.

CANC. D. DINIZ, p. 16.

« Ouve elRei de saber pafte de toda sua fazen-

da. » Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 8.

Forte, antiquado no sentido de máo. » ElRei
ouveo por forte sinal e non quiz sahh-. » Ibidem, c. 26.

Guardar, antiquado no sentido de attcntar, ter

cautela. « Guarda que jures verdade. » Cafhec. p.

156.

Insoa, antiquado no sentido de ilha. « Desquc
pcrandaram toda aquella insoa, atá que chcgarom a

Papho, acharom lii huum encantador falso propheta

Judeu, que avia nome Beriem. » Act. Apost. 13, 6.

Lazeira, pena, dor, mal, necessidade. « Sopor-

tando nuiitas lazeyras e minguas, cxenqilo de humil-

dade nos deste. » J. Clai-o, p. 188. Havia tiuiibem la-

zeirar no sentidn de padecer. « Curava mui pouco
3

por grande lazeyra, que pobres sofi-essem, per esto

lazeyro com múv g-rande ming-ua de tiia g-raca. » Ihi-

dem,, p. 205.

Manha, antiquado no sentido de boa qualidade,

dote do espirito. « Das manhas, e comdiçoões, e estar

dos de cada huum, dmemos adiante. » Fem. Lopes,

Chron. D. Pedro, c. 1.

Manceba, antiquado no sentido de mulher moça.
« Sayo huma manceba, que a^-ia nome Rode, por veer

qixem era. » Act. Apost. 12, 13.

Mazela, antiquado no sentido de dôr, tristeza,

mal, desgraça, lesão. Da palavi-a n'este sentido deri-

vavam mazelar e o s. f. mazela da. « O seu doo é a

sa manzela e coyta era tam gi-ande que todos aqueles

que o uh-am ouueram por estranlio como aquela ora

non morreo. E o porque se mais manzelaua si era

por a Hde que Uii partira alcarece e o infante. » L.

Linh. III, p. 189. « Martim Femandez porque estaua

manzelado das suas herdades que Uii tiiuha forçadas

dona saiicha martins fazialhitodo noio que podia. » Ibi-

dem, p. 228. « E tragia em sas maãos hirma muy fre-

mosa e grande asta, eucmia dela huma cruz que es-

jjrandecia como o sol e lançaua de si rayos de fogo.

Esta foi mazelada de coita de dor e de pr<ísa deseord-

doe a todas uosas gentes. » Ibidem, p. 189. « Os boos

daquela teiTa. . . . estauam dei manzela dos porque os

tinha soiogados. » lindem, p. 189.

Mesura, antiquado no sentido de medida, e no
figm-ado de bizarria, commodimento, etc. < Se todo iu

todo \iv o pesmne do incarrego sobrepogai- a mesura
das ssas forças. » Regra. c. 68.

Creo que faria mal sem
Quem nunca gran fiuz ouver

En mesura d'oulra moller.

Tnov. E CAXT. n.» 76.

Mesura seria, senhor

De vos amercear de.mi.

CANC. D. DIX. p. 65.

Santa Maria

Que vos fez tan m e z u r a d a

.

IBIDEM, p. 113.

« Falo palaATas de verdade e de mesura. » Act.

Apost. 26, 25.

Nunca ít tanta mesura
quanta falar se costuma

Iam raldva.

CANC. RES. I, 191.

^lorte, antiquado no sentido de mortandade.
« Aly foy a morte deles grande. » L. Linh. 111. p.

187.

Pagar-sc, antiquado no sentido de agradar-se,

gostai". « Na pro])ria boca o louvor he féo. de tal feal-

dade sempre me pague y. • J. Claro. p. 184.

Catilina lic minha amif.i,

Sei que se paga di> ti.

c. vic. I. 139.
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Par (a), antiquado no sentido de junto de. « Fuy
crcado a par dos pees de Ganialiel. » Act. Apost.

22, o.—Em par de, quasi a. « Dom uasco tam ferido

que o teveram cm par de morte. » L. Linh. III, p.

228.

Partir, antiquado nos sentidos de dividir, repar-

tii-, separar, apartar. « Poynliam o preço de quanto

vendiam ante os pees dos Aijostolos; e eles partiam-
noper todos segundo era mester a cada huum. » Act.

Apost. 4, 34 e o5. « Partio-llies per sorte a sa ter-

ra. » Ibidem, 13, 11). « Partios a santa egreia per sen-

tença porque eram segundos co\Tmaãos. » L. Linh.

III,]}. 195. «Partiredes nosamoiie, que está muy-
to acerca.» Ibidem, p. 188.

Peça, antiquado no sentido de es2)aço de tempo.

Huma grã peça lio dia

Jouv'ali, que non falava.

CANC. D. DINIZ, p. 87.

« Esteue csguardaudo huma grande peça. » Hist.

geral, c. G.— No sentido de pedaço. « Catou a pedi-a

em que estavam as leteras e aclioua quebrantada cm
peças.» Ibidem, c. 6. «Por isso andara luuna peça
da noite. » L. Li)ih. III, p. 193.

Pensar de, antiqiiado no sentido de tractar de.

« mandou encobertamente trautar com o fisico que

l^enssava delle. » Fern. Lopes, (Jhron. D. Pedro, c.

17.

Perceber, antiquado no sentido de avisar. « Çar-

rarom estomçe as portas da villa, que nenliuum llic le-

vasse recado pêra o percebe r. j Ibidem, c. 3 1

.

Quebrantar, antiquado no sentido geral de par-

tir. « Quebrantavam o pam a par das sas casas.

»

Act. Apost. 2, 46. « Eepiou Asa cm Judá onze annos

e foy muy boom e nuiv dcreito e temia Deus, e que-
brantoii todollos idollos que achou em sa terra. »

L. Linh. IV, p. 233. « Catou a pe(b-a em que estavam

as leteras e achoua quebrantada em peças.» Hist.

geral, c. 6.

Quedar, antiquado no sentido de deixar. «E
por todo aquesto non quedavam eles d'ensinar cada

dia em no Tenplo. » Act. Apost. 5, 42.

Rédea, antiquado no sentido de cacho ou cam-
bada.

Uai r rede a d'uiias

a rinco na praça.

c^^'C. KES. 1, 138.

Sé, antiquado no sentido de síídc.

lie pena quenara tem sé,

nem guarjda em qu'esli!.

IBIDEM, I, G.

Sacar, antiquado no sentido geral de tirar, fa-

zer sair. « Iliesu Nazareno sacou os santos Pa-

dres que jaziam nas treevas. » J. Claro, p. 211. « Non

sabemos o que acaeceo a Moysen que nos sacou do
Egipto. » Act. Apost. 7, 40.

Saúde, antiquado no sentido de salvação. « Es-

tes homeens servos sam do alto Deus, e mostram-nos a

caiTcira da saúde. » Ibidem, 16, 17.

Salteado, antiquado no sentido de assaltado.

quando se vyr salteada

tropeçando dí aa seda.

c\xc. r.ES. I, 152.

Ta 111 ar, antiquado no sentido geral de cortar.

« Ali s'csmálhauam fortes longas e Itrítauam e espe-

cauam e talhau am escudos capilinas bacinetes. » L.

Linh. III, p. 186. «Se tu a mim talhas a cabeça eu

nom recebo grani perda. » L. Linh. III, y>. 188. « non
leixe criar os pecados, mais sagesmente, e com carida-

de os talhe. » Regra. c. 64. No sentido de dar for-

ma.

Ilunlia pastor ben talhada

Cuydava em seu amigo.

CANX. D. DJNIZ, p. 86.

Tanger, antiquado no sentido geral de to-

car e no de dizer respeito, «o coraçon chagado da
enveja, assy como mendjro doente, quando o algua

cousa tange, por onde sente logo a maào da obra

contrayra mais gravemente.» Cathec. ]). 145. «Os
ditos Feitos, e Petiçoens, que assy tangerem aa

graça.» Doe. D. Pedro I, Rib. Dissert. I, 310. «Os

feitos, que tangerem a crime. » Ibidem. « Jin"ou

aos evangelhos per cl corporalmente tangidos. »

Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 27.

Tolher, antiquado no sentido de tirai*.

«Nom entendia a tolher ao i\j-cidiago nenhuma
cousa do seu dereyto. » Doe. 1306, Rib. Dissert. I,

2*J7. « Tolhamos aqueste homem da terra, ca

nom lie bem (jue viva. » Act. Apost. 22, 22.

«...seerá tolheita da teira a sua vida. » Ibidem,

8, 33.

Nara ha cousa a que s"arolha

que tolher possa, nem tolha

seu primor ao sospirar.

CANC. RES. I, (u-fifi.

Comp. : «Nunca tolheo a nenhuma cousa que

lhe seu padre desse.» Fern. Lopes, Chron. D. Pe-

dro, c. 1.

e aqui vos solto cuydado

e o sospirar vos tolho.

CANC. HES. !, n.

.... lugar nam tem

de sospirar, mas rretem,

porque seu cuydar o tolhe.

Se o ruydar lh'o faz tolher

o qu'eu nam posso cuydar,

d'ojc niays cuydo dyzer, ete.

IBIDEM, 53.

Tornar, antiquado no sentido geral de voltar.

«Unde ai non ftaçades, se nom a vos me tornaria
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eu poren. . Doe. de 1311, Rib. Dissert. I, 25)8. « Tor-
na n iniiii tua orelha, e triga-te para luc salvares. »

J. Claro, p. 20õ. « Per auctos luxuriosos mjnlia

ahua entor2)ici, e de cuydados carnaacs íbc tíiu car-

reda, que uon podia tornar a ti per acorriuiento.

»

J. Claro, p. 177.

O mesmo sentido geral se perdeu nos compostos.

Quem nunca uuuiu hum rilao

Mais correnle, e mais. usado.

Que he darem todos de mão.

Quantos vem, e quantos vani

Ao carro que está entornado.
S.\ DE MIR., EGL. 8.

mas damores Mrreguar,

r retorna sospiros grandes.

CANC. BES. I, 13.

Trabalhar-se, antiquado no sentido de esforçar-

se. «Pêro de as aver nom me trabalhava.» J.

Claro, p. 192. « Trabalhavasse quanto podia., de as

jentes nom seerem gastadas. » Fern. Lopes, Chron. D.
Pedro, c. 1.

Torto, antiquado no sentido de damno. « El
vyo que huum deles sofria torto de huuiii Egi-

poiào. » Ad. Apost. 7, 24.

Vella, antiquado no sentido de vigia: «Pose-

rom de noite suas escadas en no muro de gidsa que
furtíu-am uma vella. » Chron. Santa Cruz, p. 28.

Vivenda, antiquado no sentido de modo de
viver. í Per ti foy escrito este alcoram que deste a
mafomede teu miseip-o que nos mostrase por el a
nosa uiuenda e o serviço que te auiamos de fazer. »

L. Linh. III, p. 189.

conssyro en tal viuenda

qual viucmos, d'emljoryllios.

CANC. BES. I, 179.

Volta, antiquado do sentido de revolta, tu-

multo. «Nom es tu o Egeciam, que ante aquestes dias

moveste gi-am volta?» Act. Apost. 21, 38. «Em
aquelles dias crecia muyto o conto dos dicipulos, e

levantouse muy gram volta e muy grani l^aralha

antre os diciplos Judeus. » Ibidem, G, 1.

Um facto que se repete muitas vezes n'iuna lín-

gua é a perda d'uma palavra que é substituída por um
outro derivado ou composto do mesmo thcma ou base

d'e8sa palavra. Eis algumas palavras d'essc género

do portuguez da edade media com os seus substitutos

modernos

:

Acorro, moderno soccorro. « Tijidia ajuda

e acorro.» Fernão Lopes, Chron. D. Pedro, c. 9.

«Uennos demandar acorro.» Chron. Santa Cruz,

p. 29.

Adayão, moderno deão. «Fez em ella o ada-

yão I). Egtis Magro de Lisboa.» L. L/idi. /, p. 1()2.

«Onvevao dayão de 8. Santiago I). Fernaiulo AiVon-

80 de âantiago. » Ibidem, p. 173.

Alcouveta, moderno alcoviteira « Queria

erram mal a alçou vetas e feiticeií-as. » Fern. Lo-

pes, Chron. D. Pedro, c. 10.

Altividade, moderno altivez.

Todos sem a 1 1 e u i d a d e

onestamente folgauam.

CANC. IlES. 1, 1%.

A r r e i g a r , moderno d e s r a i g a r . « E os giitos

deles e das trombas e anafiis e daltancaros e ataua-

gues e gaitas assi reteniam que parecia que as monta-

nhas se^areygauam de todas as partes.» L. Linh.

III, p. 187. Arraigar, hoje significa o contrai-io.

Comp. arrancar.
Assinado, s. m., moderno assignatura.

Ponde vossos assinados
da verdade bem sabida.

CANC. BES. 1, 83.

liai X ura, moderno baixeza.

ey por muy grande b a y x u r a

,

de bater no ja sabido.

IBIDEM, p. 17.

Calçamento, moderno calçado. »E dise-lhe

Deus: Solta o calçamento de teus pees. » Act.

Apost. 7, 3o.

Calucvra, moderno calva.

Lcando camall

que cubra c a 1 u e y r a

.

CANC. RES. 1, 139.

Camba dor, moderno cambista. « Tij-

. nham os Reis seus camba d ores que compra\^m
prata e ouro aaquelles que o vender Ciueiiam. » Fern.

Lopes, Chron. D.Pedro, e. 12.

Colorar, moderno colorir, corar. «Posto

que elRei Dom Pedi-o dissesse mujtas razoÕes a collo-

rar este feito.» Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 33.

Conhecença, moderno conhecimento «boa

cousa he tomar amizades e novas conhecenças.

»

Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, 10. «de todo in todo

a conhocença veer do Bispo, a cidade do qual

perteesce esse logo.» Regra. c. 64.

Conquerer, moderno conquistar. «Xem-

brou-se elRcy alfobacem de sas molhercs e de seus fi-

lhos e da caualaria c donas e donzelas e aucr sen conta

que trouera pcra conquerer a espanlia. » L. Linh.

III, li. 189.

Corto, moderno cortado. «Xom ficou car-

ne ataa os ossos que todo nom fosse corto.» Fern.

I Lopes, Chron. D. Pedro, c. 8. Comp. cerdo, pago,
manso, etc.

C o s t a n c i r a s , moderno costas. « Mandou
ali-arac Reis e Lifantes e outros altos homees acome-

II
ter os christaãos com ametade dos xxxu dos gene-
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tes e arqueiros nnu rigamente, os liuuns na dianteira

6 os outros pelas costaueiras.» L. Liiih. Ill, p.

186. Costaneira tem hoje apenas o sentido muito

especial de certo numero de folhas de papel reunidas.

C ou o do, moderno cotovello (latim cubi-

tus, cubitellum). «Que lha eu nom cortasse o bra-

ço pollo couodo.» Clirvn. Santa Cruz, p. 30.

C r u e V i 1 d a d e (d'um latim hyiiothetico c rud e-

1 i b i s ) , moderno c r u e Idade. « C r u e v i 1 d ad e de ma-

estre deseg"0 de piadoso padre demostre. » Bcí/ra. c. 2.

.•• - De culpa dos, moderno culpados. «Álvaro

Gomçalvez, e Pêro Coelho eram em esto asaz de cul-

pados. » Fern. Lopes, Cliron. D. Pedro, c. 30.

Demoniados, modenio endemoninhados.
« Tragiam os doentes, e os demoniados.» Ad.
Ajiost. 5, 16.

D i s p u im e n t o , moderno disposição. « Cada
hunm per senhos leitos dormham, leitos estrados, se-

gundo a maneyra da conversaçom, e segundo o dis-

puimento de sen Abade recebam. » Regra. c. 22.

Doçar, moderno doce.

D"lium desejo tani ilofar

quií nuiji ilocomenle sabe.

CANC. liF.S. I, TiS.

lia me limlio em qiii' viua

de ri orar cuydado manso.

IBIDEM.

Dnlcidào, doçura: « Depois que perde a dul-

cidão da paz, non a farta nem huã cousa. » Catliec.

p. 145.

Emborylho, moderno embrulhada.

cons.syru eii tal viuenda

ijual vyucmos, d'c mlioi y llios.

CANC. RES. I, 17'J.

E n d u r e n t a r , moderno e n d u r c c e r. « Eu en -

durentey o meu coraçom. » J. Claro, p. 174.

Ensinamento, moderno ensino. «De todo

em todo vos mandamos, que non ensinedes em aques-

te nome, aque que deitaste já todo Jerusalém de noso

ensinamento. » Ad. Apost. 5, 28.

Esmaiar, moderno desmaiar.

.... primeyro vem cuydai-

e pos el o csmayar.
CANC. nES. I, 11.

« Estauam cá muyto esmahados por a força

que perderom. » L. Linh. Ill, p. 187.

Esprovamento, moderno provação. « Assi

é meixente os tempos ous tempos, os esprovamen-
tos ous aifagamentos. » Regra. c. 2. «O que por es-

provamento deprehendemos. » Ihidcin, c. 59.

E s t e rr a d o
, moderno desterrado. « ludeus

esterrados. » Ad. Apost. 2, 11.

Estroimeuto, estroir, moderno destruição,

destruir. « >Scus ennnigos som em estroi-

meuto da fé de Jesu Cluisto. » L. Linh. IV,]). 230.

«Andavam ])era lide deribando e matando e estroin-

do. » L. Linh. III, p. 187.

Excrdar, moderno deserdar. « Exerdaste-
me da hoim-a que me teu padre leixou. » Cliron. San-

ta Cruz, p. 26.

Fali amento, moderno falia (discurso, naiTa-

ção). «Faremos de todo huum breve fallamento,
começando primeiro nas cousas que lhe aveherom em
começo de seu reinado. » Fern. Lopes, Chron. D. Pe-

dro, c. 15.

Falsylho, moderno falso.

K ais y lhos pontos nam sam.

CANC. nES. I, 56.

Calegays contra cnyiiados

alguns pontos muy falssyllios.

IBIDEM, p. 4:i.

Falsura, moderno f;ilsidade.

Falsura de mnyto dano

pode ter, coma mao pano

falsa cor e fengediça.

IBIDEM, p. 100.

Fitellio, moderno fito (jogo).

Se nam que jogo-o Tylellio,

jaldeta, cunea, saryllio.

llllDEM, p. Ii8.

Geeramento, moderno geração. « Em humil-

dade he exalçado o seu juizo, e o seu geeramento
quem o contará?» Act. Apost. 8, 33.

Judengo, moderno judaico.

Isto faz o particar

nossas maneiras judengas,

CANC. RES. I, 192.

Lastimeiro, moderno lastimoso.

Com palavras enganosas

fazem obras 1 a s t i m e i r a s

IBIDEM, p. 113.

Longueyro, moderno longo.

Qu'esta sentença 1 o n g u e y r a

non seja majs rrefertcyra.

IIIIUEM, p. 70.

Mentideyro, moderno mentiroso. «En juras

mentydeiras te nomehey. » J. Claro, p. 175.

Nav lamento, moderno navegação. «Com
muito damno começa a ser este nosso na via men-
to.» Act. Apost. 27, 10.

Ospedadigo, modenio hospedagem, «no
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tempo (lo ospedatligo pode a vida dei secr co-

nhoeuda.» Iíe(/ra. (!1.

Pardillio, moderno pardo.

P 3 r J y 1 b o deue nianlam

sobr'ele trazer coberto.

CANC. RES. I, 145.

Par ato, moderno ajT'^^'*'^^'^-

Enipero nunca leyxando

parato de lirauo louro.

IBIDEM, p. 95.

Perdoança, moderno, perdão. « Lotivemos

ergo todos ao Senhor que é perdoança dos pecca-

dores. » J. Claro, p. 173.

P o d ri d o, moderno apodrecido, podre.

onde jazem

os podrydos esterqueiros.

CANC. RES. I, 180.

Portar, moderno aportar. «Portou em hu-

nia lúla sua que chamam ahnadia. » L. Linh. III, p.

189.

P r i m e n t e, moderno p r i \\\ e i r a m e n t e.

«Api'endi primente seer necessário a todo pecador

aver lembramento de seus pecados. » J. Claro, p. 177.

R em u d a r, moderno m u d a r.

poys tem descanssos a gyros

em que seus males r r e m u d a.

CANC. RES. I, 6.

Refrescamento, moderno refresco. « ]\Iandey

uos os V mil em refrescamento das lides.» L. Linh.

111,-p. 188.

Sabença, moderno saber (sciencia). « Foy en-

sinado Moysem em toda sabença dos Egipciaons.

»

Act.Apost. 7, 22.

Secretariamente, moderno secretamente.

«Mandou saber secretariamente que maneu-a

tijnham. » Fern. Lopes, Chron. D. Pedro, c. 17.

Semelhável, semelli avelment e, moder-

no semelhante, semelhantemente. » Essa Do-

na Enes recebera elle (var. a elle) por seu marido

per semelhavees palavras.» Ibidem, c. 27. «Sc-
melhavelmente foi preguntado Estevam Loba-
to.» Ibidem, c. 28.

Similidõe, moderno semelhança. «Depois

disse nostro Senhor : a Façamos homem a nossa yma-
gem, e á nossa similidõe.» Hist. aiit. Test., Ge-

nes, o. 7.

Sofrença, moderno soffrimeuto (capacidade

de soífrer).

rcura muy direita

En teus feitos nos leixaste

Na sofrença, que mostraste.

J. C1.AII0, p. l'Jt.

Trauto, moderno tractado. «Feito aquelle

trauto desta maneira. » Fern. Lopes, Chron. D. Pe-

dro, c. 31.

Toma, moderno tomada. « Forom em sua aju-

da em esta toma muitas companhas dalemaees e fra-

mengos. » Chron. Santa Cruz,]). 29.

Vega da, moderno vez. «Portanto se non fez

daquella vegada. » Fern. Lopes, Chron. D. Pedro,

c. 25.

Vindico, moderno adventício. «Romãaos vi-

indiços. » Act. Apost. 2, 10.

Vizindade, moderno visinhança. «Grande
vizindade he a do huum, e do outro. » Cathec. p.

145.

§ 2." o NEOLOGISMO

Ao passo que as linguas perdem palaATas mui-

tas novas vao apparecendo n'ellas. O neologismo é

uma outra phase da sua metamorphose. Em cada

uma das linguas modernas ha hoje milhares de pa-

la^Tas que em vão se buscarão nos escnptores dos

séculos precedentes. Essas pala^Tas saem ou 1) do

fundo de cada lingua, isto é. são produzidas por no-

vas combinações dos seus elementos próprios, ou 2)

são tiradas jA formadas das Hnguas clássicas ou pro-

duzidas pelas combinações d'elementos d'essas lin-

guas (o grego e o latim), o que se dá principalmen-

te na technologia scientiiica, ou 3) são inti-oduzidas

das outras linguas modernas.

1) Tínhamos, por exemplo, em- portuguez ca-

rambola no sentido de bola e piimeú-amente de

bola de neve, graniso, sai-aiva ; a iutroducçào do jogo

do bilhar fez que a uma das bolas se desse o nome de

carambola e se creasse o verbo carambolar. A
pubhcaçào de folhas periódicas ou jornaes deu lo-

gar a que do adjectivo periódico já existente se

derivassem periodicista e periodiqueiro. Du-

rante as nossas luctas ci^^s d'este secido se deriva-

ram as palavras abrilada de abril, caceteiro de

cacete (nome dado aos pai'tidarios de D. iliguel que

traziam cacetes adornados com as cores do partido

para espancarem os do partido conti-ai'io), cartista

de carta, scptembrista de septombro. etc.

2) A iutroducçào de palaATas thadas directa-

mente do latim, que não podem ser classificadas de

verdadeiros neologismos, mas apenas de renovações,

obser^•am-se em os momimentos de quasi todits as

epochas em que a lingua portugucza foi escripta.

No século x\' j;í D. Duarte se declai-ava contra o uso

d'cssas jtalaATas:

—

i Da maneira para bem tornar

alguma leytura em nossa hjnguagem. Primeh-o co-

nhecer bem a sentença do que a de tomai-, e pod-

ia enteiramcntc, nom nuidando, acreceutando. neni

mvnguando algmna cousa do que esta sci-ipto. O se-

gundo qiu> nom ponha palla\Tas lafinadas, nom dou-

tra lynguagcm, mas todo seja em nossa hiiguagem
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scrijjto, niiús achegadamente ao geral bom costume

de 1108S0 fallar que se poder fazer'.» \ árias passa-

gens nos mostram como este monarcha cscriptoi' tracta-

va na pratica de comprii- os seus próprios preceitos. Diz

elle: «Da yra seu próprio nome em nossa lynguagem

he sanha, que vem de hiium arrevatado fervor de co-

raçom por desprazer que sente com desejo de \yngan-

ça-. » NWtra parte :« Primeiro do ódio, ou segundo

nossa lynguagem m a 1 q u e r e n ç a ,
que lie liuum conty-

nuado desejo de mal, perda, aLaíymento de bem dou-

trem por qualquer guisa que Adir possa ". » E ainda : « Da
ociosidade em nossa lynguagem seu nome apropria-

do he priguyça'^. »

Outro escriptor da mesma epocha e Irmào de D.

Duarte, o infante D. Pedro, Duque de Coimbra não é

tão exagerado em pontos de purismo como aquelle. Es-

creve elle, escusando-se de introduzir pahu'ras alatinadas

na sua Virtuosa Bemfeituria : «E os que menos letrados

forem do que cu som nom se anojem d'a]guas palavras

latinadas e termos scuros, que em taes obras se nam
podem scusar ^.

»

Na epocha em que foi feita a ti-aducção da Histo-

ria do testamento publicada por Fr. Fortunato de S.

Boaventura (século xiv segundo todas as probabilida-

des) a palavra anathema era ainda iuteií-amente des-

conhecida na hngua portugueza, por quanto n'eãsa tra-

ducçào lê-se : « E ensinouo o Ango per que guisa a^ia

de tomar a Cidade de Jericó, e que fezessem a cidade,

e todalas cousas dela anathemas, que quer dezer

escomunhom maior ^. y>

Os escriptores do secido xn'i engrossaram consi-

deravelmente o léxico portuguez com palavras da na-

tm-eza das condemnadas por D. Duarte, e essa obra

foi continuada pelos dos séculos seguintes, d'um mo-

do mais ou menos pedantesco ; muitas d'essas inno-

va(;ôes, porém, nào vingaram, principalmente quan-

do os auctores que as introduziram eram dos menos

reputados. Quem empregará hoje aculeo, acumi-
nado, agilitar, aperção, dealbado, derili-

cto, excidio, extar, inupta, ínvio, invitar,

jugular, lutulento, modio (alqueii'e), teutorio,

tribulo (abrolhos), etc, condemnadas por um pu-

rista do século xvni ^ com outras do mesmo género

que todavia estào ainda em uso?

« Bipartido por cousa dividida em duas pale-

tes só no verso tem bom uso com o exemplo dos nos-

sos Poetas Clássicos, e na prosa não se deve seguú"

a alguns que a usaram.

«Bipede por cousa de dous pés, só no verso se

' Leal Conselheiro, e. 99 (por erro 98 na eJiçio de Paris de 18i2.)

- Ibidem, c. IC.

' Ibidem, c. 11.

• Ibidem, c. 20.

" Virtuosa Bemfeiluria, liv. 1, c. 2. Ms. da Bibliolheca da Academia das Scicn-

cias de Lisboa.

s Josué, c. 1.

' F. José Freire, Reflexões sobre a lingua portuguesa, pari. i, reíl. i.'

admitte. Temo-lo achado em alguns discursos, tratan-

do-se de monstros, e n'esta accepção j^óde ser permit-

tido '.»

Bipartido e bipede são hoje usados sem es-

crúpulo principalmente na linguagem scientifica. Bro-

tero ado]:)tou o primeú-o em botânica ^.

3) Como exemplos mais conhecidos da terceu"a es-

pécie de neologismo temos as palavras que a lingua

portugueza tem recebido da franceza. Já Duarte Nu-

nes de Leão notaA^a a singularidade da influencia da

lingua franceza sobre o nosso léxico e formava uma
lista das palavras que suppuuha nos tinham ^ándo

d'ella directamente, mas que em grande parte, nos

vieram por outra ^^a ; tracta até de assignalar as cau-

sas d'essa influencia.

« Tam diflicil he, diz elle ^, dar razão porque dos

Franceses ^'ierão aa lingoa Portuguesa tantos vocá-

bulos, quanto inuestigar, quaes são os mesmos vocá-

bulos. Porque a razão que demos que as gentes com-

municão suas linguagens por causa da vezinhança,

esta razão parece que não milita entre Portugueses &
Franceses, porque o Reino de França está ai)artado

de Hespanlia, cujos limites asi da parte do mar como

da teiTa são os montes Pyrineos e pela banda da

terra está Fi^ança ainda mais alongada de Portugal

que de nenliuma oiitra pai-te da Hespanha. A razão

que achamos a esta commuuicação de palam-as parece

ser por as idas que em tempos mais antigos os Por-

tugueses fazião a ÍVança por causa da nauegação

que era mais frequente que agora, & pou. a maior

confederação, e amizade que antes hauia entre uma
nação & outra. E porque como os Portugueses não

nauegauão para as praias do mai" Oceano, nem ti-

nlião achadas as regioôes da Ethiopia, nem da índia,

& niias descubertas, que depois continuarão com na-

uegação de mais proueito, daquelles portos de Fran-

ça, aonde entam ião a Icuar suas mercadorias, e bus-

car outras, trazião nouos vocábulos. A outra razão

era que des do principio deste Reino sempre AÍerão

a elle Franceses, como foi o Conde dom Hemique,

que vindo de BorgonJia, necessariamente hauia de

trazer sua famiha, & gente daquella nação. Vierão

também a este Reino os cstrangeu-os que ajudaram a

tomar Lisboa, de que vinha por Capitão geeral Oul-

lelme da longa espada, filho de Ricardo, Conde de

Anjou, com que A-inhão muitos senhores Franceses

que neste Reino ficarão, & pouparão nuiitas %'illas &
logares, de que oje ha muitos 'fidalgos descendentes

seus. Veo o Infante Dom Aflbnso de Bolonha de Pi-

cardia, que casou com Mathilde, Condessa daquelle es-

tado, & foi Rei de Portugal, III. do nome, que com-

sigo para o seruh- e ajudar a defender dei Rei dom
Sancho seu irmão, ao que vinha despor do gouerno,

' Ibidem.

2 Comp. de Botânica, i, 123, 12i, 237.

' Origem da lingua porlugueia, c. 11.
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necessariameute liauia de trazer grande companhia.

Viera a Kainlia dona ]\[afolda, Francesa, filha do

conde xVniadeii de ]\[f)riana, & de Sabóia a casar com

dom Afonso Hem-iqnez, que também wia acompa-

nhada de Damas, & Canalleu-os Franceses. E por

cansa da nanegação & trato vinhão também a este

Reino tantos Franceses, que cuidarão muitos que se

chamana Portugal do Porto de Gallos.

»

Com nenhuma outra nação temos tido relações

tão intimas e tão duradoras como com a França; ne-

nhuma tem influenciado tanto como esta sobre a litte-

ratura os costumes, as idéas portuguezas : sua influen-

cia lexicologica resiúta necessariamente d'essas intimas

relações. Mas é sobretudo a jiartir da epocha de D.

João IV, e da vinda de ti'opas francezas a Portugal

para ajudar esse rei nas suas luctas contra Hespanha

que a lingua portugueza tem recebido grande numeio

de fónnas francezas. D. Francisco Manoel de Mello,

queixava-se já d'essa invasão d'estrangeirismos na

epocha da vinda d'aquellas tropas. Escreve elle:

« Andão per alto vozes peregrinas, não cessando

com os combois, brechas, aproxes, viveres, avançadas,

e castramentaçôes
;
pois se o escutão (a um soldado).

Deos seja com-nosco! O que lhe acodem de Cornas,

Ornavaques, Crubeques, goUas, francos, lizeres, bar-

bacans, e falças bragas? Que de esquadroens, seiras

gi-andes, fuudos grandes, frontes, quadrados de gente,

e de terreno, dobrétes. Cruzes, cubos, e prolongados?

Outras vezes se dá pelos officios militares, alii vos di-

go eu, que o Diabo o espere com Ai"i'ecures, Maridaes

da estalla, Caporal, Corneta, Dragão, Furriés, Quar-

téis mestres, grão Prevoste? Emfim com milhares de

vozes, estrange}Tas, que nossos peccados (além dos

costumes estrangejTOs) nos trouxerão á terra para sua

maior con-upção que defença ^i>

No século seguhite repetem-se os protestos dos

puristas portuguezea contra a invasão do estrangehis-

mo e o escrúpulo sobre esse ponto attinge as raias do

ridículo : grosso numero de palavi'as são suspeitas de

falta de caracter nacional ; o patriotismo torna-se exal-

tado em questões de estylo. Francisco José Freire des-

creve-nos este estado e pretende achar uma regra que

ponha teiTno ás questões de nacionalisação e ado-

pção de palavi'as.

« Assim como nas idades passadas era nuii vul-

gar nos Escriptores de linguagem iuipura valerem-se

dos vocabidos latinos, e acconnnodal-os á pronuncia-

ção Portugueza : assim hoje é nuii couunum na mesma
classe de Auctores, sei-virem-se de vozes francezas e

italianas, pretendendo naturalisal-as cm Portugal. Des-

tas creio que o luimero 6 já iutinito, espalhadas por

todas as sciencias, artes, e officios mechanicos; porém
com especialidade na filosofia experimental, na arte

militar, na anpiitectura civil etc. Dizeui (pie iv falta de

' Apnlogns Aím/nf/aps, p. Ififl. Ltstina, 1721.

temios próprios obrigara a introduzir tantas jialavras

novas. tSe assim foi, procedeo-se com razão, porque
ol)rigando a necessidade, devem-se buscai* vozes para

se exprimirem as cousas. Porém os amantes da pura
linguagem portugueza queixam-se de se introduzir em
termos novos, meramente por moda, e não por preci-

são, pois que a nossa lingua tinha muitos, e bons, com
que se explicava antes que se mendigassem outi'OS ás

estranhas para se exjorimh- o mesmo.
« Que necessidade ha^^a (dizem os puritanos da

lingua) de se dizer Abandonar tendo desamparar!

A ffar es fendo negócios; Bellas Letras havendo
Letras Humanas, e Boas Artes: Bellezas da Elo-

quência, havendo rasgos, de que sempre usou Viei-

i"a: Bom Gosto, havendo já discernimento, e jui-

zo?

« Porque se havia de introduzir Cadete por
filho, que não é primogénito: Critério por Aiie

Critica: Can óculo por óculo de ver ao longe:

Charlatão por palrador ignorante: Chichisbéu
por galan, ou amante: Delicadeza de engenho
por subtileza: Dessert por aparato de sobremeza:

Discolo por extravagante, e mal procedido: Pas-
sagem por logar, ou passo de algum bom Auctor:

Retalhos de eloquência por pedaços de eloquên-

cia ?

'< Que precisão tinhamos de Garante, e Ga-
rantia, por fiador, e affiançar: de Imagens por
logares, e passos eloquentes, ou da fantasia, ou do
juizo : de Interessante por importante: de Pre-
juízo por antecipação de juizo, ou juizo antecipado:

de Projectar por dar idéas, e arbitiios: de Res-
ponsável por obrigado a responder: de Susce-
ptível por cousa capaz de receber outiva: de Via-
jar por correr teiTas : de Manobra por mareaçào
etc. ?

« Não só destas palaATas, mas de outras muitas

que agora nos não occorrem, mas lembram bem aos

queixosos delias, se lamentam os fieis consei-vadores

da pura Linguagem Portugueza
;
jiorém onti-os criticos

não acham para tanta queixa bastante fundamento.

Dizem, que com esta liberdade é que se emiqueccm
de vocábulos as liuguas Anvas, e que só nas mortas,

como a Grega e Latina, 6 que o uso não pôde exerci-

tar o seu absoluto domínio.

« Que não se tem enriquecido ha menos de um
século a Lingua Tugleza com a introducção de infinitos

termos, já inventados, já jiedidos a outros idiomas, em
que o Portuguez tem igualmente seu logar? E por fim

ha hoje lingua viva que não tenha naturalizado inu-

meráveis vocábulos estrangeiros, .sem exceptuar ainda

a Castelhana, e Italiana, não obstante a sua cnpiosis-

siina alnindaucia?

« Asshn faliam os defensores das vozes novas, e

nós para dizermos o que sentimos enrre estes indul-

gentes, e aquelles escrupulosos, dizemos que uns e ou-
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tros tem razão. Os escrnjjulosos, porque é certo, que

havendo para ex])riniir qualquer cousa termo nacional,

e usado pelos Auctores, que Silo textos, uào se deve

adoptar um novo
;
porque de outro modo muica se ve-

rificaria que um Escriptor é de linguagem mais pura

do que outro, e seria vão o nome de Clássico, que se

dá áquelles Auctores que o mereceram.

« Porém estes escrúpulos peccão muitas vezes por

excesso, sentenceando por vozes novas, e introduzidas

pela moda, que reina na presente Litteratura do nosso

século, a algumas que tem já muitos annos, e também
séculos de antiguidade. Por exemplo: estranha-se por

novamente adoptada a palavra Rejjroclie, e já Duar-

te Nunes de Leão faz delia memoria contando-a por

uma daquellas que fomos buscar aos francezes

Tem igualmente por nova a palavra Policia, e é

não menos que de João de Banos na Década 3.'' pag.

87, onde diz: Nisto se mostra a grandeza,
e policia daquelle Príncipe etc. Que não di-

zem ellcs também contra a palavra Pedante, quan-

do Duarte Nunes de Leão na sua Orthograpliia já

traz Pedantesco? Não podem idtimamcnte soffrer,

que se use do Italiano Affanar, e Affano, ha-

vendo em Portuguez Affligido, angustiado, Af-

fligir-se, e angustiar-se; quando Vieira, insigne

texto da Lingua, disse, como sabem os eruditos, Af-
fauado, e Affano. Podemos fazer menção de ou-

tros vocaljulos, a que os escrupulosos en-adamente cha-

mam novos, e como taes os reprovam ; mas não seja-

mos prolixos, e passemos a defender os Kscriptores in-

didgentes.

« Tem estes razão em procurarem, á maneira das

outras Nações, e vivamente protegerem a introducção

de vocábulos expressivos, e precisos, quando não po-

demos exprimú' uma cousa, senão por longa, e tediosa

circumlocução. Se para nós expressarmos a força do

verbo francez Supplantar, nos é preciso usar do

rodeio de dizer : usar de força ou artificio para tirar a

alguém o cargo, ou fortuna que possue ; não será bom
que admittamos este verbo, e digamos Supplantar?
Não é mais expressivo e breve dizer Critério do que

Arte critica, Insignificante, do que cousa que

nada significa? Não é mais succinto usar de uma só

palavi-a, qual é Responsável, e Susceptível, do

que occupar diversas vozes, dizendo : obrigado a res-

ponder, e capaz de receber? Se podemos com um só

vocaljulo exprinm- o filho segundo, terceuo etc, de

uma familia porque se não ha-de dizer Cadete?
« Porém quando a nossa lingua tem termos pró-

prios, que exprimem o mesmo que os outros novamen-

te introduzidos, em tal caso é com razão reprehensivel

a novidade, porque se oppoem áquella pureza de fallar

de que em todas íis outras Nações se faz especial apre-

ço. Porque havemos dizer Abandonar se temos

Desamparar; Kesurce se temos Remédio ; Dís-

colo se tejmos Malprocedido; Affares se temos

Negocio etc. etc. Porque dh-emos Intriga, In-
trigante, e Intrigador por em-edo, e enredar, e

em-edador, ou por maquina, maquinar, e maquinador?
Porque havemos dizer Caracter por distinctivo:

Con dueto por procedimento, governo, prudência
etc?

« Eis-aqiii o como nos parece que devem concor-

dar os dois partidos, ambos excessivos, um porque
nada permitte, ainda havendo precisão, outro porque
tudo concede, ainda sem haver necessidade. Este nosso

juizo é fundado sobre o mesmo parecer que deram os

Académicos da Crusca para se introduzirem ou não no
seu famoso vocabulário vozes estraug-eiras. Foi seg-uida

esta prudente resolução por Monsiem- de Furetière, e

pelos sábios das Reaes Academias Castelhana, e Fran-
ceza, quando emprenderam os seus Diccionarios ' . »

Finalmente em 1816 publicou Fr. Francisco de

S. Luiz, depois cardeal, um Glossário das Palavras e

Frases da Lingua Franceza, que por descuido, ignorân-

cia, ou, necessidade se tem introduzido na, Locução Por-

tugueza moderna; com o juízo critico das que são ado-

jjtaveis nella ^.

Mas a lingua escuta muito pouco esses conselhos

dos puristas ; não é ás regras académicas que ellá

obedece ; acceita ou repelle não em virtude de princí-

pios expostos claramente no que se pode chamar a sua

consciência, mas em virtude das suas tendências natu-

raes e espontâneas. O meio, isto é, os indivíduos que a
faliam com todas as suas opiniões e modos de vér par-

ticulares, as condições sociaes d'esses indivíduos in-

fluem sobre ella, mas a resultante d'essas forças mo-
dificadoras não é uma regra académica, mas sim um
momento de transformação inconsciente e fatal.

Os pm-istas são forças conservadoras que actuam
sobre a linguagem ; mas ainda que elles trabalhassem

todos n'uma direcção uniforme, e tivessem exclusiva-

mente nas suas mãos o ensino da lingua, e o dessem a

todos os indi\aduos que a faliam, as forças innovadoras

da linguagem havião de poder sempre mais do que

elles.

As mudanças nas instituições, nos costimies, nas

idéas, os descobrimentos, o progresso das sciencias e

industrias, o commercio com as outras nações, a moda
trazem comsigo necessariamente a introducção de neo-

logismos.

« Esta tal cousa, diz Fernão d'01iveira ^, mmca
ainda foy vista : por tanto não pode ter nome : se ago-

ra de nouo for achada trará também voz nova consigo.

« Achar dições nouas em pai'te e naõ de todo

he quando para fazer a voz nona que nos he necessária

nos fundamos cm alghuma cousa como em bombarda *

' Reflexões sobre a linijiia poríugue-^a, pail. i, refl. 5.»

- Memorias da Academia ilas Sci<;7icias de Lisboa, 1." serie, 1. iv, píirl, ii, p.

1-153. O Glossário foi tamljeni iiiipiesso cm separailu.

3 Grammaíica de lingoarjem porluguesa, c. 37.

' Bombarda i! derivado de bomlia.
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(|ue he cousii nona e tem vocabolo nouo : o qual voca-

bolo chaniarào assi por amor do yoiii que ella lança

que Le quasi í^cmelliante a este nome bombarda ou o

nome a elle, e daqui também tiramos estoutro isso mes-

mo nouo esbombardcar. »

Com a introdueção, por exenqjlo, das cartas de

jogar em Portugal, a qual se deu muito provavelmente

no scciúo XV, vem uma nomenclatura inteira : a pala-

vra naipe, os nomes dos naipes, os nomes das car-

tas, segundo o seu valor, excepto nos casos em que se

applicaram nomes já existentes á designação d'ellas,

nomes de jogos de cartas, etc, além de numerosas lo-

cuções. Segundo parece dever concluir-se das seguin-

tes pala-vTas que Gril Vicente põe na bocca do diabo,

no Auto da Feira, as primeiras cartas de jogar vie-

ram-nos de Hespanlia:

As vezes veniio virotes

li trago d'Andaluzia

Naipes com que os sacerdotes

Arreneguem cada dia,

E jiiguem tiS os pellotes '.

Este mesmo auctor íbrnece-nos já alguns termos

e locuções do jogo das cartas que ainda hoje estão em
uso, no seu Auto da Barca do Purgatório:

Tafui. Mostra se tens jogo tal.

Diab. Tu perdes um enxoval-

Taful. N;ío é isto flux com rei.

Diub. Baralha o jogo e parlamos -.

Os nomes dos naipes comprovam a idéa de que

as cartas de jogar vieram primeiramente de Hespa-

nlia jíara Portugal, c ao mesmo tem])o íbrnecem-nos um
exemplo de como a cousas inteiramente distinetas

mas que tem um íim comnuun se pôde applicar o

mesmo nome ^.

Copas, espadas, ouros, paos, designam as

figuras que se acliam pintadas nas cartas de jogai- lies-

panliolas e não as que se vêem nas modernas cartas de

jogar portuguezas: n'aquellas o naipe de copas é re-

presentado por cálices pintados que symbolisam o cle-

ro (na lingua hespanliola copa significa taça, cálix,

copo); o naipe de espadas por espadas pintadas que
symbolisam a nobreza ; o naipe de ouros por umas
rodas amarellas á maneira de moedas d'oin-o, que
symbolisam a classe commerciante ; e o nai[)e de

paos, em liespanhol chamado bastos, por paos ou

bordões. A palavra basto, puramente hespanliola

designa ainda hoje entre nós, como em liespanhol. o

az de j)ivos, mas só no jogo do voltarete.

Introduzidas entre n<'>s as Ciirtjis francezas de jo-

gar, inventadas no tempo de Cjirlos vii, em ([ue os

' Obras (k Gil ricciííp, ed. llamliurgo i, UH).

- IMilem I, 210.

' Vid. sol)re esta (pieslao iuleressanio a liella disiu^^.m do Mr. M,i\ Miillcr, Lcilti-

rc.s <iii lhe Science of lanqiiaqe ii, 22'2-237, I.-' ed.

4

naipes são representados por tim coi'ação (coeur),

por iim chuço (pique), por imi triíblio (tréflc), e

por xmi quadrado (carré), em vez de dannos aos

novos naipes os nomes portuguezes correspondentes

ou os ]n-oprios francezcs, applicaram-se-lhes os nomes

já existentes, mas que somente con%-inham rigorosa-

mente ás cartas com as figuras das hespanliolas.

Mas assim como vemos aqui dar-se a cousas de

forma ou figura diíferentcs o mesmo nome, só pela

simples razão d'ellas terem um fim conunum, obsei-

vamos também que muitas vezes se dá o mesmo no-

me a cousas de fim, ou uso ou natureza muito difle-

i-cnte, mas que tem uma certa communidade de forma.

Assim ballão que etymologicamente significa bai-

la grande, inventados os aerostatos, que tem qiuisi

a forma d'unia grande baila ou bolla, adquire a signi-

ficação de aerostato ; designa depois mu vaso de vidro

de f<')rma espherica, com um ou mais g'argalos de for-

ma cylindrica, empregado nos laboratórios; e por fim,

quando n'estes últimos ^ãnte annos se introduz a mo-

da das saias de mulher alargadas com arcos de aço,

etc, a mesma palavra serve de designação entre nós

para essas saias. '

Esta innovação na significação é uma outra pha-

se do neologismo; infelizmente a sciencia não foi-mou

ainda um systema de princípios de variabilidade de si-

gnificação. Falta ainda essa base á etymologia seieu-

tifica que tem unicamente o critério ideolog-ico, o en-

cadeamento histórico e as analogias e par;dlelos por

auxilio no estudo das fiUaçôes das significações.

« E muito diíficil sem du\'ida, diz Greorge Curtius *

,

assentar firmes principios fundamentaes para a mu-
dança e transição das significações. Em ciuanto a

maior parte dos sons indog-ennamcos penxianeceram

inalterados no grego, e o resto foi mudando segundo

leis simples, não poiíde ser grande o numero de niizcs

e palavras, que tenham provavelmente conservado sem
alteração a significação cj^uc íinhan.i n"aquclle tempo
primitivo -. Em regra deviam-sc rcalisar pelo menos
pequenas dtfterenças, e será dillicil reduzir estas a leis

ou mesmo só a analogias, ainda quando se tracta ape-

nas do desenvolvimento de significações d"mna só liu-

gua. «As pal.avras d'uma lingua. diz o auctor d'um arti-

go sobre o Diccionario de Grimm na Folha central Lit-

teraria 1852 p. 484, não seguem no deseuA-ohimento

da sua significação inn caminho lógico, em linha re-

cta; 6 um puro engano crermos poder marcar-lhe inna

tal rota. — Quem pretendesse submetter as pala^Ta-s

(ruma lingua a mn schema esboçado logicamente, ator-

mentar-se-hia mortahnente e afugentaria o principio da

vida cheia de Anço, ca]nichosa e livre, a sua própria

alma."» Tem-se repetidas vezes feito notar a necessidade

de uma particular disciplina, a semiasologia ou thco-

ria da significação, lieis ig indicou para ella um lo-

' Gnimhiigc der griechischen EI>jmolo<iie, s. 8T-8S. i." ausg.

^ No tempo pin que os indofccrmanos não se (inliam linda separado.
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gar próprio na grammatica entre a theoria das formas

e a sjaitaxe. Nas suas « Lições sobre o estndo scienti-

fico da lingua latina » nào tem porém esta secção por

contendo mais do que observações soltas, que em parte

nào Stão do dominio da grammatica, mas sim do da

rhetonea A theoria da signiíicação d'uma lingua

deveria, pondo de parte a signiticação das formas de

flexão, que são tractadas na syntaxe, e da dos elemen-

tos formativos das palavras, que pertence ao dominio

da theoria da formação nominal, ter por fim mos-

trar de que modo particular as significações das pala-

vi-as se desenvolveram n'estas, fim evidentemente do

mais alto interesse, por quanto, sem duvida, no mo-

do porque um povo tii'0u proveito do espúitual na

lingua, se dá a conhecer d'um modo especial a par-

ticular vida de espirito d'esse povo

Como a investigação geral das linguas talvez levará

a assentar para todas as mudanças de sons leis intei-

ramente geraes, connnuns a todas as lingnas e pelo

menos já alguns phenomenos de larga extensão foram

explicados sob esse ponto de vista geral, por exemplo,

por W. V. Humboldt a forma do dual, por Pott o prin-

cijjio do systema de numeração e a « Eeduplicação »

,

por Schleicher o processo phonico do que elle denomi-

nou zetacismo, assim será também possivel achar leis

c analogias geraes e humanas para as mudanças de si-

•gnilicação, as quaes em geral serão então naturalmen-

te de maior importância para a investigação pliiloso-

pliica das línguas, e também para a philosophia. De
que interesse seria por exemplo provar com uma rica

coUecção d'exemplos das differentes linguas a propo-

sição acceita em geral que o ahstractum sae do concre-

tum. Todavia isso são vistas afastadas no indul)itavel-

mente grande e rico futuro da sciencia da linguagem,

com cujos elementos nós ainda temos bastante que
fazer.

»

§ 3." ALTERAÇÕES THONICAS

Concebe-se como em \ártude da lucta do ar-

chaismo e do neologismo o aspecto d'uma lingua possa

mudar assaz consideravelmente dentro d'um mais ou

menos longo espaço de tempo ; mas por mais numero-

sos que sejam os factos, da natureza dos mencionados,

n'uma lingua, nunca elles conseguhão imprimir-lhe

mais que modificações quasi inteiramente superficiaes.

Effectivamcnte a perda d'uma palavra, a adojição d'uma
nova em nada lesam o organismo grammatical d'uma
lingua, que 6 o que lhe dá a sua physionomia pró-

pria, excepto se essas pala-si-as podem dar logar á for-

mação d'um novo typo syntactico ou ao desappare-

cimento d'um outro; o que se dá só e raramente com
pronomes, preposições e conjunções ; ha porém outras

muito mais profundas que attacam a linguagem no in-

timo do seu organisnao: são essas as alterações nos

sons ou phonicas, as alterações nas formas ou mor-

phologicas e as alterações nos typos syntacticos.

As alterações phonicas obsci-vam-se a cada pas-

so : todos conhecem a tendência que tem as pessoas

sem instrucção para deturpar as palavras na pronun-

cia ; todos tem observado ou ouvido descrever os de-

feitos da pronuncia provincial ou local. Ora exami-

nando bem essas alterações de pronuncia rcconhece-se

que ellas não são arbitrarias, mas ao contrario se ba-

seam sobre tendências regulares, sobre verdadeiras

leis de transformação ^^honica. No Jíinho, por exem-

plo, o povo troca constantemente o 1 em r ' quando se

segue uma outra consoante excepto r, e assim diz

farcão por falcão, marga por malga, artura
por altura, sordado por soldado, porpa por

polpa, sarsa por salsa, porvo por polvo, e o

b por V e vice-versa, etc. ; trocas muito fáceis de

explicar pelas relações intimas entre rei que são

duas contínuas linguaes e entre v e b
,
que são

duas contínuas labiaes.

A grammatica scientifica, a que se cha-

ma também grammatica comparativa, por ser

pela comparação das partes do organismo de duas

ou mais linguas, ou de duas ou mais epochas d'uma
mesma lingua que ella chega a estabelecer os seus

principios, ou histórica por considerar as partes

do organismo das linguas sob o jjonto de vista do seu

desenvolvimento histórico, a grammatica scien-

tifica tem uma parte destinado ao estudo das trans-

formações dos sons das linguas de que tracta e que

busca para cada momento dado da historia d'essas

linguas achar o modo de ser anterior dos sons que

n'ella se encontram n'esse momento e assim successi-

vamente até chegar ao som primitivo e original : essa

parte chama-se phonologia ou phonetica.
A jjhonologia examina por categorias as modifi-

cações phonicas que se dão no seio d'uma lingua,

d'uma familia ou d'um grupo de linguas; estuda o en-

cadeamento histórico d'esses phenomenos, mas não

dá d'eUes a exjílicação final que pertence a uma outra

sciencia á physiologia dos sons da palavra.
Não é esta um ramo da glottica mas sim da physiolo-

gia geral do homem
;
por isso a classificação dos sons

adoptada em phonologia é a que fornece esse ramo da

physiologia.

A importância das alterações phonicas está em
razão directa da sua extensão. Alterações isoladas, di-

versas, ainda que numerosas, de palavras não detemii-

nam por si só nenhuma feição nova n'uma lingua ; não

dão producção a nenhuma forma dialectal ; são factos

parciaes, que até podem ser annullados; vaiiaçôes de

pronimcia que podem ser coirigidas. São essas espé-

cies de alterações phonicas as únicas que geralmente

se obsei-vam no periodo em que as linguas teem uma
littcratura fortemente constituída, uma legislação gram-

maticnl e lexicol(»gica., qiie apesar de totla a- sua força

' o r Icm ás vezes n'cste raso uma pronunda muito guUuial; parece ouvir-se

alraz d'fllc um u consoanle, u mesmo som que o iiiglez w.
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não podem olistar a ellas; são essas, portanio, as iinicas

que obser\:iin()s no portug'uez desde que elle entrou

n'esse periodo, isto é, desde o seeulo xvi. São de duas

espécies as A-ariações de pronuncia que observamos na

lingua portugueza : uma consiste n'uma maior desvia-

rão do tvpo latino, e tem uma origem puramente po-

pular e orgânica, resultante das tendências geniaes da

lingua: outra consiste n'uma approximação ao typo

latino, que as mais das vezes é antes apparente que

real, e teem uma origem puramente erudita. Por

exemplo na edade media dizia-se trauto, auto; no

seeulo XVI reforma-se essa pronuncia sobre o typo la-

tino c começa-se a escrever tracto, acto, e a pro-

nunciar trato, ato, em que o c latino não se acha

representado, ao contrario do que se dá nas fórmas

trauto, auto, em que o u o substitue. O numero de

factos d'esta natin-eza é considerável e constitue uma
das differenças mais importantes entre o portuguez

medieval e o portuguez clássico (o portuguez a partir

dos grammaticos Gil Mcente \ Fernão d'(Jliveira, Bar-

ros, isto é, do primeiro quartel do seeulo xvi).

É curioso observar como modos de pronunciar

condemnados n'uma epocha são os correntes e adopta-

dos por todos dentro d'um espaço de tempo pouco

considerável, e como os modos de pronunciar primei-

ramente propostos para substituir os que se julgavam

viciados são depois os que se condemnam.
Francisco José Freií-e - quer que se diga:

antiado e
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4) os snfílxos verbaes que juntos ás raizes ou aos

tlienias dei-i\'acIos llies accresuentauí as icléas de tempo,

modo, pessoa.

Com estes simples elementos, na sua totalidade

ou em parte seg'uudo as famílias de linguas, se eonsti-

tuem os vocabulários de todos os indivíduos d'essas

famílias.

A parte da gi'ammatica comparatÍA'a que estuda

esses elementos cliama-se mori>liologia. A ella

comjjcte classificar as raizes e sutfixos por categorias

pragmáticas, deteruiinar a forma c funcção fundamen-

tal de cada um d'esses elementos, observal-os nas suas

transformações e seguil-os até ao seu ultimo momento
quando elles se perdem.

Essas transformações e essas perdas das formas

grammaticaes teem diversas causas, das quaes a mais

importante é a alteração plionica. Como as formas

grammaticaes são constituídas por sons, e como os

sons estão sujeitos a.accidentes qne cliegam nmitas

vezes ao desapparecimento total, compreliende-se á

priori que iniia forma grannnatical pôde desappa-

recer totalmente, obrigando a lingua a crear mu meio
de a substituir. Sabemos que em latim o in era o suffi-

xo do accusativo singular e do nominativo dos neutros

da segunda declinação: ora sendo esse ni final, e ten-

do os sons finaes das pala^Tas um som mais ou menos
obsciu-o, se se chegasse em latim essa obscuridade a

converter-se em verdadcií^a ommissão do m fir.al do

accusativo, é evidente que este caso se confundiíia com
os (|ue terminassen.i na mesma ^-ogal que no accusa-

tivo precedia o m) ou n"outra fácil de se conltnidir

com esta: assim teríamos confundidos o dativo, o ac-

cusativo e ablativo singulai* da segunda declinação;

por exemplo, na declinação de dominus dii-se-liia

dat. domino, accus. dominxi ou domino, por-

que o u linal mudo não se distingue do o final mudo,
abl. domino; em o neutro cxemplum, dir-se-liia

nom. cxcmplu ou exemplo, dat. exemi)lo,
accus. exemplo, voe. exemplo, abl. exemplo,
ficando-nos assim apenas distinctas três formas de
casos no masculino singular: dominu-s, domini,
c domino, e duas no neutro singular: templo e

templi ^
A analogia c uma outra caiisa importante da

reducção do numero das formas grammaticaes, porque
não é mais que a tendência fortemente pronunciada
das linguas para uniformisar, conformar a typos ge-

raes e mais frequentes o maior numero de ^Jídavras

possível, fazer substituir as formas menos usuaes
por outras mais conhecidas que, por assim dizer,

estão mais á mão n'uma lingua destruir, emfim o

que ao observador empírico da linguagem, ao gram-
matico se apresenta n'uma Hngua como irregular.
No portuguez antigo, por exemplo, o j^erfeito do verbo

' V(!remos no capilulo sobre a duclinai.íio como islo lealuicnle se deu e exami-

naremos toda a exlensào do processo.

jazer era, como dizem os grammaticos, irregular:

jouve Canc. D. Diniz, jj. ÍSõ, por jogue Trovas e

Cant.: hoje perfeito d'esse •\'erbo é formado sobre o

typo geral em í dos verbos da segunda conjugação

:

jazi. E por a mesma influencia que se diz de ti \}ov

detive, contesse, por contivese, ete. Mas o

que aqui se observa em exemplos parciaes chega

muitas vezes, como veremos no seguimento d'este

trabalho, a abraçar um systema inteiro de formas

grammaticaes.

No antigo portug-uez os verbos em -er tinham
um particÍ2)io em -udo que era o mais usual; por

exemplo :

sometudo Furf. Moii.

hist., Le.ges I, íÍHÍ),

estabeleçuda Ibidem,

m e t u d a Ibide rii

,

recelnido Uyidem, }>.

400,

p e r d u d a Ibidem,

persuhiudos Ibidem, p.

40(J,

c o nh o ç u d o Ibidem,

V e r t u d o Ibidem,

u e n d u d o Jbide n i

,

metudos Ujidem, li. 401^

espariudo Ibidem, p.

41Í),

teliudo Ibidem, p. 47 7,

c o n s t r a n g u d o s
, liil>.

Disííert. I, i)ll,

a s c o n du d o . Canc. D.

Diniz, p. 168,

crendo Trovas e Cant.

n." 58,

entendudo Ibidem, n."

19,

temndo Ibidem, p. 286,

t r a u d o Act. A^jost. 2,23,

apremudos Ibidem, 10,

o8,

c o r r u d a Regra . p . 253.

avuda Ibidem, c. 2.

demerguda Ibidem, c.

71,

respondudo Ibidem, c.

13,

elejudos Ibidem, c. 21,

decebudo Ibidem, c. 59,

tendo Ibidem, c. 28,

abatuda Cathec, p. 149.

Esses participios em -udo, ainda muito usados

no começo do século xv tinham já caldo inteiramente

em desuso no século xvi e sido substituídos por jaarti-

cipios em -ido pela analogia da terceira conjugação,

dos quaes ha já immerosos exemplos nos escriptos

da cdade media, taes como:

uencido Port. Mon. hist.,

Leges I, 875,

collidas Ibidem, ]). 809,

estabelecido Act. Apost.

10, 42,

sabidos Regra. c. 7,

construídos, Ibidem

,

c. 59.

A producção de novos meios de exprímir as re-

lações grammaticaes é um phenomeno que se dá nuii-

tas vezes no seio das linguas e que contribue também
para a suppressão ou simplificação das formas gram-

maticaes *.

Schleicher - admitte que além da hifluencia da

' Alguns exemplos d'csle plienuraeno occorrerào no seguimento d'esle Iralialho.

- Die deutsclie Sprache, s. Gl

.
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analoo-ia ha nas línguas uma tendência pava " a sini-

plificat^ão lia fórma glottica, para a liniitax^^rio do nrnne-

ro de lormas gramniaticaes » : 6 o que iiuiitos outros

chauiam tendência analytica.

Quando se considera que nas modernas linguas

indogennanieas o numero de formas grammaticaes é

muito menor do que nas linguas antigas da mesma fa-

mília, que as formas perdidas foram substituídas por

processos spítacticos, como o medio-passivo por o

participio construído com o verbo ser, etc, somos

tentados a pensai- que é uma lei geral da linguagem

o passtu- d'um período de riqueza de formas grammatl-

cai's a outro de perda successlva d'essas riquezas. Mas

resulta Isto realmente d'uma tendência especial da lin-

guagem ou dá-se aqui um phenomeno que não tem a

sua razão de ser n'imia tendência d'essa natureza? A
nosso vêr as causas que indicamos bastam para nos

explicar todas as transformações morpliologicas das

linguas. O que á primeira vista se nos affigura como

uma lei (pie produz os plienomenos capitães da vida

das linguas, nào é mais que uma resultante d'esses

mesmos plienomenos, os quaes só é que obedecem a

verdadeii'as leis.

5." ALTERAÇÕES SYNTACTICAS

A syntaxe d'uma lingua nào é mais que a col-

Iccção de modas por que essa lingua emprega as suas

f()rmas para a expressão do pensamento, das condi-

ções d'esse emprego, das fiiucções d'essas formas, e

lios tyi^os de coustrucção proposlonal. A parte da

grammatica que a tem por objecto devera cliamar-se

syntaxologia, em vez de lhe dar o nome mesmo do

oljjecto, como usualmente se faz.

As alterações na sjoitaxe d'uma lingua dependem
primeiro que tudo das alterações morphicas

;
por

exemplo, a perda de casos traz comsigo necessaria-

mente a perda de processos syntacticos corresponden-

tes, a introducção ou a generalisação d'oiitros que os

substituam; as modificações que padecem as formas

grammaticaes na sua funcção, isto é, a sua adopção

para exprimirem relações diversas da que exprimiam

primeiramente ou o desuso d'erias para a expressão de

relações que até certo momento exprimiam, produzem
um resultado análogo ao primeiro.

Assim como uma palavra faz nuiitas vezes desap-

parecer outra synonyma, assim um processo syntacti-

co faz muitas vezes desapparecer outro processo equi-

valente : por exemplo o verbo começar que se con-

strue hoje com uni iidinito fazendo preceder este ge-

ralmente da preposição a e muito raramente da pre-

])osição de, mas nunca, a não ser por alfectaçào de

seiscentismo sem preposição, encontra-se nos escripto-

res do século xvi construído por esses três processos

:

1. Começar com infinito sem preposição. «Co-

meçavam dai' testemunho do muito que depois feze-

ram. » Moraes, Palm. c. 11. « Começou dizer antre

si. » Bndem, c. 2.''). « Comece ser sentida. » A. Ferrei-

ra, Odes If 1.

2. Começar com de seguido de infinito. «Co-

meçou de lhe perguntar. » Barros, Clarim. II, 1 . « Co-

meçou de bradar. » G. Vic, Barca do Purrj.

3. Começar a. «Começou a dizer hum marí-

nlieiro. » Barros, Clarim. II, 3. «... Alto, começar

A travar dos vestidos, e cabecear. » G. Vic, Dial.

sobre a Resitrr.

Succede muitas vezes que um processo syntacti-

co que exprimia duas on mais relações diíferentes, dei-

xa de ser empregado para a expressão d'algumas d'es-

sas relações, afim de evitar a ambiguidade. É um facto

comparável ao da jierda de significações nas palaATas.

Por exemplo, o gerúndio d'uin verbo precedido da pre-

posição em equivalia no portuguez antigamente a

logo que seguido do verbo no futuro do conjimctivo

e exprimia ao mesmo tempo a mesma relação que o

simples gerúndio, como por exemplo na passagem se-

guinte. «Em sendo abadesa ouue huum filho.»

L. Liiih. III, p. 11)5; hoje porém só é empregado
para exprimir a primeira relação, e só por afíectação

d'archaismo o será para exprindi- a segunda.

A sjmtaxe é a parte d'uma lingua que se sujeita

mais ás influencias piu-amente individuaes
;
por muitos

lados está em contacto como estylo. Jacob Grimm,
julgou até o seu estudo distincto da grammatica '.

iité onde podem chegar essas akerações lexlcolo-

gicas, phonicas, morphologicas e syntacticas? As lin-

guas vivas dão-nos resposta a essa questão, mas só

pelo que diz respeito ao passado ; as suas transforma-

ções futuras podem-se, ainda assim, em parte prever,

porque dadas certas condições determinadas pelo es-

tudo da sua historia, repi'uduzh--se-hào neUas natu-

ralmente plienomenos já observados, ou desenvolver-

se-ha nellas o que hoje nos apresentam apenas em
gérmen. A lingua portugueza por exemplo, no Brazil,

em Ceylão tem padecido modificações que se repro-

duzirão, em parte no continente se perdermos a na-

cionalidade e elhi deixar de ser lino-ua litturaria : o r

desinência do infinito deixai-á necessariamente de ser

pronunciatlo, como succede no Brazil e em Cevlào. e

como se obser^•a na hng-iia franceza, cuja phonologia
tem intimas relações com a portugueza; o o final

mudm--se-ha jjouco e pouco em e, como se dá já nuiitas

vezes na bocca do povo e como se deu svstemaricamen-
te no francez ; o condicional será substiniido pelo imper-

feito do indicativo, segundo a tendência do povo. etc.

Por meio da comparação das antigas linguas indo-

germanicas, o sanskrito. o grego, o latim, o antigo ir-

landez, o antigo bulgar. o antigo persa. etc. ponde a

sciencia reconstruir em grande parte a lingua fuiida-

' Ueber die Ursprunge der Sprache.
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mental de (|ue cilas pi'ovecm, a lingiia coniinum falla-

da i)or as Iriluis indog-ermanicas aiiies das suas eiui-

g'1'ações da alta Ásia Central '.

Por essa reconstrucção sabe-se definitivamente que

aquella lingua fundamental tinha oito casos, os oito casos

da lingua sanskrita:
;
quatro modos : indicativo, im-

perativo, optati^'o e conjuncti^'o ; uma voz medio-pas-

siva; dez de formações diflerentes, do presente, um
aoiisto, um perfeito, etc. Os seus dialectos mais an-

tigos o sanskvito, o grego, o latim, o antigo irlandez

etc. apresentam tlicmas temporaes compostos novos

mas teem perdido já algumas das riquezas primitivas

de formas, excepto o sanskriío ; chegamos porém a

um dialecto indogcrmauico moderno, como o persa mo-

derno, o inglez etc. e vemos apenas estes pobríssimos

d'essas formas o-rammaticaes. Como é sabido o in-

glez possue apenas vestígios d'um caso, o genitivo,

c dons tem2)os, onde as disíincções das pessoas e dos

números estão (juasi aiimdladas. >Se mna lingua como
o allemão conserva ainda luua declinação, é isso

devido puramente á cultura iitteraria, porque as formas

da declinação são as que as linguas indogermanicas

sobre tudo tendcni a perder, a tal ponto que hoje

nas linguas românicas ha só um caso no snigular,

outro no plu.ral, em cada typo de declinação.

Postas estas bases podemos entrar facilmente

nas questões especiaes da lingua portugueza, exa-

minando primeiro que tudo como o latim, ti-azido pe-

las colónias romanas á zona geographica onde se con-

stituiu a nacionalidade portugueza, se transformou no

vocabulário, nos sons, nas formas e na syntaxe a ponto

de ser tão differente do que era na epocha da coloni-

sação romana, (|ue, da nação que o falia n'essa forma

moderna especial, se lhe ponde dar o nome novo de

lingua portugueza.

II

diff]<:ui:nca8 entre o vocaiíulario
laiuno e u purtuguez

Sc do vocabulário jjortiiguez tiramios todas as

palavras que não provem de palavras, themas ou raí-

zes que se encontram aro latim o que fica comparado

com o léxico latino offerece ainda profundas differen-

ças, apesar das suas origens estarem todas no ultimo.

Não foram somente a alteração phonica d'um lado,

as mudanças de significação das palavras d'outro

que deram ao vocabulário latino esse aspecto novo

na passagem para o seu dialecto moderno, que falía-

mos. A formação de novas palavras, o desappareci-

mento de nuiitas, consequência natural do renova-

' Esse resultado admirável da nossa scicncia pode verse exposto systeniaticamen-

je em Sclílciclier, Compeiidiuin der veríjlcichentkii Craininatilí der iiidugerma-

nisclien Spraehen. 2." aus. 186G.

mento religioso e social, da introducção de novos

princípios de vida intellectual, bastaram com as duas

causas indicadas p;u-a produzir essa transformação do

vocabidario latino.
r

E mister não esquecer nunca que não possuímos

completo o léxico latino: não só muitos auctores ou
obnís se perderam para nós, mas mesmo que possuís-

semos toda a litteratura latina, ainda haveria no léxico

construído com esses recursos incalculáveis lacunas;

conheceríamos as palavras da lingua Iitteraria dos ro-

manos, mas quantos vocábulos empregados somente na
linguagem popular, postos pelos grammaticos e rheto-

ricos no Index expurgatorio, raras vezes escrlpto, evi-

tados instinctlva ou pensadamente pelos bons aucto-

res, continuaríamos a ignoi-ar? Ora por isso que não

conhecemos todo o léxico latino e principalmente o do

latim vulgar, muitas das diíferenças a que nos referi-

mos não são talvez senão apparentes ; o que j ulgamos

novo no portuguez jjrov^inha talvez já da lingua mãe.

Tal palavra desappareceu: o léxico latino diz-nos que

um ou dous escripíores a empreg^aram, mas quem pô-

de aifirmar que não fosse um termo forjado por elles,

só d'elles, ignorado inteiramente do povo? Tal deriva-

do não sabemos que tenha correspondente em latim;

mas podemos porventm'a afílrmar sempre que elle não

existia lá? A palavra nova applicada a um derivado

de base latina (pie substituiu uma palavra latina não

pôde pois, pelo menos na maioria dos casos, significar

mais (pie uma hyjjothese; dizemos na maioiia dos ca-

sos, porcpie não raras vezes 6 possível determinar a

epocha ila formação d'uma j)alavi'a, da substituição

d'uma por outra e d'outros phenomenos semelhantes.

Dêmos vmi exemjjlo.

A palavra com que os romanos exprimiam a idéa

do direito era ju-s, derivada da raiz ju ligar por

meio do suffixo -so (-s). Elles olhavam pois o direito

como o laço social, concepção proíunda d'accordo com
seu caracter e papel histórico. O que se conformava ao

direito era o j u s t um ; o que não se conformava era

o Injustum. Os povos românicos, cujo direito con-

suetudinário e escrlpto se formou em grande parte com
materiaes romanos, que adoptaram em considerável

parte a terminológica jurídica dos conquistadores do

numdo, desprezam o nome mesmo do direito jus e

substituem-no com um adjectivo que exprimia cousa

bem diversa do que exprimia jus: esse adjectivo é

directus dh-eito.

Ora os povos germânicos exprimiam a noção do

direito com uma ]3alavra que no antigo allemão tinha

a forma r e h t , e qire provinha d'uma raiz germânica

rak, correspondente á latina reg em reg-o, di-rig-o,

di-rec-tu-s, etc. Essa raiz rak encontra-se no gó-

tico uf- rak-jau (propriamente dirigh--se para ci-

ma) avançar, em relk-s, correspondente na signifi-

cação ao latim rex, etc. Para os povos germânicos,

pois, o dh-eito é o recto, noção obscura, que por as-
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sim dizer, iiTompe espontaneamente na consciência, e

uào é por consequência um resultado da reflexão abs-

tracta que se manifesta no lat. jus. O contrario do di-

reito, do recto, paa-a os povos gennanicos era natiu-al-

mente o torto: assim em anglo-saxão wrong part.

do verbo vrringan torcer significa injuria (o que

é contrario ao dii-eito, in-jns). E pois e^ádente que

a palavra direito por jus, a palavi-a torto do
;

antio-o portuguez por injuria não são mais que uma i

traducção litteral das correspondentes germânicas, feita

pelos conquistadores do império e acceita por seus

vassallos romanos. Assim a epoclia approximada da

substituição de que tractamos aclia-se determinada.

Vamos agora examinar as priíicipaes causas de

differença entre o vocabulário latino e a parte latina

do portuguez.

Nos exemplos de cada espécie de causa notar-se-

lião repetições. A razão é simples: um mesmo pbe-

nomeno pôde ser o resultado de duas ou mais causas

concorrentes, ou ser produzido por mna de varias cau-

sas eguaUnente prováveis. Bucca pôde ter feito des-

apparecer os 1) porque sendo synonjnna a tomava

inútil ; 2) porque sendo uma pala^Ta mais longa que

os se conservava mais facilmente; 3) porque era mais

frequentemente empregada pelo povo do que aquella

forma. N'este caso, como em muitos outros, a concor-

rência das caiisas parece evidente.

§1 " PALA\T{AS PORTUGUEZAS PROVENIENTES

DO LATDI ^XLGAR

No portuguez apparecem muitas palavras que já

existiam no latim, com quanto não appareçam no seu

léxico. A verdade d'este principio, em que já tocamos,

salta aos olhos; mas é de razão perguntar: quaes

são essas palavras, ou, por outra, quaes os meios de

as determinar? Um, em geral, simples e ob^do é a

comparação com os dialectos congéneres. Se tal pala-

A'ra cujo thema ou raiz é latina, mas que não appa-

rcce nos escriptores romanos, se encontra em mais

d"um e sobretudo em mais de dous dialectos români-

cos com a forma própria a cada um d'esses dialectos,

jjôde considerar-se como provindo do latim Aidgar. Este

})rincipio chama toda^'ia uma objecção : é possivel

unia coincidência de fonnaçõcs idênticas nos diver-

sos dialectos a cujo testemimho se recorre. Ao por-

tuguez victualha coiTespondcm exactamente o hes-

panhol vitualla, o provençal vitoalla, o italiano

vittuaglia e o francez victuaille. Provêem todas

essas formas d'um latim popular victii-alia, derivada

do thenia victu- (victus ahmento) por meio do sut-

fixo composto a-l-ia, ou ao contrario cada uma das

lingnas românicas mencionadas derivou d'aquelle thc-

ina victu- as suas formas respectivas? E evidente

(|iie I) principio expnsso tem, pelo menos na genera-

lidade dos casos, súuplesmeute um valor problemático

e que a questão está sujeita ao calculo das pro-

babihdades : quanto uu^ior é o numero de dialectos em
que se encontra uma das formas sobredictas, tanto

menos probabiUdades ha de coincidência de foraiação,

tanto mais a favor da latinidade rústica d'essa fónna.

Ha outro meio mais solido. Se uma palavra portugue-

za de raiz latina foi derivada por meio d'um suffixo

ou suffixos que não poderam significar nada desde o

momento em que o latim deixou de ser latim para ser

portuguez, é evidente que decoiTeu já fomiada d'a-

quella lingua. Em portuguez, por exemplo, não existe

-ç como suffixo, com quanto muitas vezes este som re-

presente um suífixo latino. Um elemento tão simples

perdeu toda a significação e por consequência a vita-

lidade do que representa. Como explicar pois imia

fónna como agu-ç-ar? Já por si agu não tem, por

assim dizer, significação no portuguez, porque o sim-

ples ac-u-s latino foi substituído por o derivado

agulha, e o, verbo também simples ac-u-ere por

a forma em questão. Aguçar não pôde provir d'um

verbo agu d are derivado de agudo (a cu to-), por-

que a mudança de d em ç atraz de a é impossível.

No portuguez, portanto, a^ fónna aguçar fica sem

explicação, como um enigma quasi. RecoiTamos ao la-

tÚTi. Do thema ac-u-tu- (acutus part. de ac-u-o)

formou-se por meio do suífixo secundário -ia um
thema nommal * ac-u-t-ia-, como de nequi-tu-

(nequitus, part. de nequ-e-o) nequi-t-ia, de

peri-tu- (peritus, part. de perior) per-i-t-ia,

etc. D'esse thema nominal * ac-u-t-ia- fonnou-se por

meio do suífixo de agente -tor o nome ac-u-t-ia-

tor, que occoiTe n'um glossário (v. Freund) e que

temos no portuguez aguçador, e um verbo * ac-u-

t-i-âre, que foi usado necessariamente no latim wú-

gar porque sem elle não poderia existir- o portuguez

aguçar. 1

Ha mu facto que comprova que nas linguas ro-

mânicas subsistem restos consideráveis do vocabulário

do latim vulgar : d que um bom nimiero de pala\Tas

(e significações de palavras) ou apontadas como atiI-

gares, castrenses, pro%-incianas, etc. pelos escriptores,

ou que são e^-itadas na pm-a latinidade e pertencem

quer aos escriptores da epocha aute-classica, quer aos

da decadência, reapparccem n'essas linguas, onde se

tornaram nuiitas vezes vocábulos de primeira necessi-

dade. Do testemunho dhecto dos auctores acerca da

vulgaridade d'uma pala^^•a não ha que dm-idar; no in-

directo do uso da pala^ ra pôde também crer-se em ge-

ral. Se, por exemplo, tal tenno que não é usado em la-

tim a pai-tir de Planto reapparece no poitugucz. nào

devemos concluir que elle contimiou a viver na bocca

do povo romano, pelo menos no Occideutc da Penínsu-

la? Sc um tenno que assim reajíparecc é. nào inn ar-

chaismo, mas un\ ueoldgisnio usado por Tertulluino,

' Vossio, (í/i.ss('Hi(i(ii oflVrccc-nos csl.i |>.il.i\ra .\culi.irc, colliid.» num cscri-

plo cm laliiu liarl>aro.
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S. Jeronymo, etc, iiào concluiremos que estes o colhe-

rauí da bocca do povo, e não o forjaram para expii-

niii- uma idéa só d'elles'? E mister, todavia, que n'isto,

como em tudo que diz respeito á liuguag-em, não con-

struamos principios absohitos; por isso não esquece-

remos que algumas vezes o que julgamos reappareci-

mento não é, como Diez perfeitamente obsex-va ^ se-

não o resultado d'uma creação nova.

Na lista scgidnte damos uma coUecção de pala-

\i'as que pelos piineipios estabelecidos teem direito a

serem olhadas como tendo passado do latim vulgar

para o portuguez.

Abante Varr. L. Int. 5, 5, 11; Gruter 717,
11: avante.

Abbiieviare Veget. De re lailitare^ ])yo\. o:

abbreviar .

Aboni inábil is >S. Jer. em Jerera. 22, 30:
abominável

.

Abortarc ardi. Yarr. R. rústica 2, 4 por abo-
rior: abortar.

Absconsus. « Abscondor absconsus, sed abs-

conditus mclius, quia simplex condor, conditus. »

Diom. col. 372, Putsch?' escuso. De absconsus
proveiu ^Jrimeiramente uma forma * asconso como de
abscondo ascondo (comp. asconda Canr. D. Di-
niz p. 181, ascondudo lindem, p. 168, ascende-
ram Act. Apost. ò, 2, ase o n der Hist. geral, c.

180. De * asconso pela queda do n atraz de s, co-

mo em esposo=lat. sponsus, mesa=lat. men-
sa, peso=lat. pensum, etc, resultou *ascoso,
em que o a accentuado = ô por compensação foi de-

pois mudado em u. como cm out ul)ro = lat. octô-
ber, t estemunlio=lat. testimônium, ant. al-

munlui—lat. alimônia, etc. Chegamos assim á for-

ma * ase uso; ora d'esta provém escuso, como de
ant. asconder mod. esconder. É e^^dente que a
mudança da syllaba a s ena e s resulta de a olharem
como sendo a preposição ex (pron. es) tão fre-

quente em compo.stos. Escuso, que nada tem
que ver com o verbo excusar, encontra-se em
phi'ases como logar escuso, isto é, escondido, re-

tirado. F. José Freire cita a forma ascuso com
a signiíicação de segredo em Zacuto Lusitano -. É
evidente c|ue o part. foi substantivado, primeu'o com
a significação de cousa escondida, depois secreta.

A mudança de signiíicação é simples. Em latim se-

cretns significava propriamente retirado, secre-
tum lugar retirado.

Absentare (estar ausente, tornar ausente).

« Absentans Ulixos. » Sidon. Apol. 9, 13 fine; Cod.
Theod. 12. 1, 48: ausentar com dissolução de b

na vogal do mesmo órgão u, como em antigo ansti-
nado = obstin da n, austinente= abstinente, etc.

Grammalik 'ler romaiúsilicn Sprachen i, áS.

fíeikxões. ui, 1.

Aditare « Ad eum aditavere. » Enn. apud Dio-

med. col. 336, Putsch: andar?
Adjutare. Encontra-se em escriptores anterio-

res e posteriores á epocha clássica, por exemplo em
Terent. 1, 3, 4: Andr. : ajudar.

Aeramcn Cod. Jast.: arame. Em Fest. p.

22 encontra-se aeramina com a glossa « utensOia

amphora. »

Aeternalis por ae ternus. « Lex temj)oralis

et aeternalis. » Tert. Adv. lud. 6: eternal.
A 1 i o r s um ou a 1 i o r s u s . « Aliorsum et illorsum

sicut introsmn dixit Cato. » Fest. p. 23: allures anti-

go, por meio da forma intermédia * allors.

Appropriare Coei. Anr. 4,3: appropriar.
Aquagium « quasi aqiiae agium, id, est aquae

ductus appellatur » Fest. p. 3: agoage(m).
Assolare Tert. Ad Isíat. 1, 10: assolar.
As trum, no sentido de felicidade, em Petro-

nio: d'ahi desastre, astroso.
Augmentare. « Ut thesauros suos angmen-

tent.n Finnic. i\[at. 5, 6, Cassiodoro, etc: au-
g-men tar.

líadius. «Varro 'onos lyras (grego):

E(|ui colore dispares, ilem nali

:

Hic badius, islc gilvus, ille miirinus.

»

Nónio, p. 80, ed. L. Quicherat.

B a s s u s . Esta pala^a•a apparece em latim uni-

camente como sobrenome ou nome propiio, por exem-
plo em Grruter 12, 7, mas é evidente que existia como
appellativo no latim vvdgar, pois que como tal a encon-

tramos nas linguas românicas: jjortuguez baixo, hes-

panhol b ajo, etc. B a s s u s provém do grego b a s s ò n

,

comparativo dorico de bathus profundo, baixo. No
Gloss. Isidor. lemos: b as sus, cr as sus.

Batualia. « Bat in uno tantuni reperitur nomi-

ne generis neutri, plm-aliter enuntiato, id est, bat-
tualia, quae viúg'o bat tal ia dicuntm-, quae B
mutam habere cogno^ãmus, exercitationes atitem mili-

tum vel gladiatorum significant. » Adamant. Martyr.

em Cassiod. col. 2300, Putsch: batalha.
Blitum em escríptores da epocha ante-clas-

sica e post-classica. « Apponunt rumicem, brassicam,

betam, blitum. » Plaut. Fseudol. 3, 2, 26: bredo.
B o a t u s , dei-ivado de b o a r e , em Apideu : b o a t o.

Buccea. n In balineo demum po.st horam pri-

mam noctis duas biicceas manducavi. » August. era

Suet. Aug. 76: d'ahi o derivado bucce-ali-s d'onde

portuguez boçal.
Bolus, no sentido de ganho, \)0y exemplo

em Plaut. Truc. 1, 1, 10: «Is piimus bohrst:
d'ahi bolo, termo de jogo.

Caballus, usado somente em poesia antes de, e

110 período clássico, mais tarde também em prosa:

c avalio.

C a 1) a 1 1 a r i u s « alaris » Gloss. Isid. : c a v a 1 1 e i r o

.
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C;\mbirc. posterior á epoclia clássica e d'uso

limito raro, u ponto que Cliarltsio tem qiic o ex-

plicar col. 219, Putsch. : t cambio, bis, bsi, h. e.

mutíK » cambiar, cíunbar, recambiar, etc, com mudan-

ça de conjungaçào, o que, como se dá nas outras lín-

guas românicas, deve provii- do latim vulgar (comp.

italiano cambiara, francez changer, etc).

Camisia. « Solent militantes habere lineas,

quas eamisias vocant. » S. Jer. Ep. de Vest. mui.

G4, 11. « Camisias vocamus, quod iu his dormimus

iu camis » Isid. Oriy. 19, 22 (comp. Ibidem, 19, 21). A
pala%Ta não occorre em nenhum escriptor anterior a S.

Jeronpno, e a sua origem é ainda um problema : deve-

mos consideral-a como um termo do lat. vulgar?

D'ella vem a nossa camisa.
Campania. Esta palavra autes de se ter tor-

nado um nome próprio d'uma pro^ancia romana devia

valer como apellativo synonymo de campus, e como

tal nos apptirece nos agrimensores jjor exemplo n;» se-

guinte passagem : « nigrioras terras invenies, si in

campaniis íuerit, fines rotundos liabentes. » Lach.

p. 332. E evidente que o vocábulo continuava a ser

empregado como apeilati^'o no latim vulgar : d'eile com
mudança de significação provém o portuguez cam-

p a n b a

.

Captivare. « Captivandi cupidltas. » S. Agust.

Civ. Dei 1, 1 e n'outros esciiptores dos últimos tempos

do império: captivar.
Carescere por carere. Gloss. Pliilox.: ca-

recer.
C as ale, segundo Diez ' occorre nos agrimenso-

res na significação de limites d'uma propiiedade cam-

pesina e também na significação d'aldeola, logarejo

:

casal.

Catus por felis, em Pallad. Mart. 9, 4 e n'um

poeta da Anthologia: gato.
Cava por caverna encontra-se segundo Diez -

nos agrimensores: cava.
(Jombinare. « Ut forte combinati spatiaban-

tur. » S. Agust. Confess. 8, 6, e n'outros escriptores

do mesmo período: combinar.
Comp as si o no latim da egreja, por exemplo

em Tertul. Resurr. carn. 4: compaixão.
Coxo. « Catax dicitur quod nunc coxo nem

vocant. » Lucilius Satyrarum lib. ii:

Hoslibu's contra

Peslem pcmicicinque, cala\ (]uam el Manliu'nobis.

Nónio, p. 25, ed. L. Quiclierat.

Dejectare por dejicere. « Dein coquenti vasa

cuncta deiectat. » Mattio em Gell. 20, 19: deitar.

Directiira por d ir ec ti o cm Vitruv. 7, 3: di-

rectura.
Duellum por bcllum frequente em latim até

' Crammatik, i, 13.

' Ibidem, p. U.

5

ao periodo d'Augusto inclusive; desapparece então da
lingua litteraria, conservando-se na popular paia reap-

parecer no românico com a accei^ção piimitiva de

combate entre dous : d u e 1 1 o

.

),-.,

Duplare por duplicare, nos juiisteonstdtos

somente. « Duplabis duplicabis. » Fest. p. 51: do-
brar.

Exagium, grego éxagion pensatio, grego

éxagiazô examino. Gloss. Fhilox.: ensaio.
Excaldare em Vide. Gallicano, Apicio Mar^

cello Empírico : e s c a 1 d a r

.

Excolare por per col are Pallad., S. Jer. etn-

Math. 23, 24: escoar.
Fictus por fixus em Lucrécio,: Varrão : fito.

Follicare dilatar-se e coutralur-se como um
folie, empregado só no pai't. prés. follicans no
sentido de largo, semelhando um folie, etc. em escii-r

ptores da epocha post-classica : folgar, folgo', fol-

gado (por exemplo, calçado folgado, i. é., largo).

Grossus por crassus em S. Jeironymo/e es-

criptores do mesmo periodo: grosso. . :.ii'.>

Gubernum por gubernaculum só etn Lu-

cilio apud Nónio e em Lucrécio 4, 440 : goverjí-Q,.;

Hortulanus em Macrob., Apul.: hortelão.
Impostor S. Jer. Ejj. 38"fiii. e n'outros au-

ctores da mesma epocha: impostor . .

Inceptare em Plaut., Terenc. e, Gellio : en-

cetar. •: ,, ;; ,;

Incrassare Tertul. adv. PsycU. 6 no sentido

de engordar: engraixar diiferente significação; cras-

sus graxo, d'ahi graixa, substancia gordui-osa.

J ej un a r Tert. : jejuar.

Jeníare. « x\iramas Buccone adoptaío :

Jentare nulia invitat.

Plautus Curculione (i, 1, 73):

Ouiil ? aníepones Veneri le jentaculo ?

Afranius Crimine

:

Ilaec jejuna jenlavH.

VaÍTO Marcipore : Ut eat, ac rem publicam admnis-

tret, quod pulli jentent. » Nónio, p. 132, ed. L. Qui-

cherat. Também empregam o vocabido Suetonio e

Marcial: jantar. , j ,';
«Jubilarc cst rústica vuix.- iuclamai-e. » Fest.

«Ut quiritare urbanoriuu, sic jubilare rustieonnn. »

Varr. L. lat. 5, 6, 68. « Vicinaquo horum jubilojfe

atque ((uiritaiv. » Rndem, 6, 7.: jubilar, gritai".

Juramentum Pandcct.. Amni.. Sulp. Sover.

:

juramento.
Justificare Tert., Prud. : jusiificar.

Mammare por lactarc. usado por S. Ag^ost.

:

mammar.
I\[alefactor Plaut., S. Jex. : malfeitor.

Manducare muito usado pelos escriptores da
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decadência por edei-e: manducar, pouco usado

hoje, a não ser no provérbio: quem não trabu-
ca não manduca.

Masticare por mandere nos escriptores da

decadência: mascar, mastigar.
Medietas, expressão que, observa Diez, Ci-

cero hesitou em usar e só empregou como traduc-

ção do gr. mesotès, usada no sentido de metade

por Pallad. e no Cod. Theod. : ant. meidade, mod.

metade.
Mejare por mejere, freq. em Pelag. Veter.

mijar.
Minaciae por minae só em Plaut. Mil. gl. 2,

4, 21, etc. : a-meaça.

Min are na significação de impcllir o gado com
ameaças em Apuleu : d'ahi por ducere italiano me-
nare, francez mener. No portuguez só encontramos

o derivado manada por menada, talvez resultado

da influencia de mão (manus).
Mod ernus pela primeira vez em Priscio : mo-

derno.

Merenda. «Merenda, dicitur cibiis post nieri-

diem qui datur » Afranius Fratiis

:

Inlerim merendam occurro ; ad coenani quum veiii, juvat.

Nónio, p. 29, ed. L. Quicherat. « Merenda, est

cibus qui declinante die sumitur, quasi post nieri-

diem edenda et próxima coeuae. » Isid. Origines 20, 2 :

merenda.
Mortificare freq. nos auctores da decadência

no sentido de fazer morrer; com o do port. mortifi-

car=ant. mortivigar já em S. Jer.

Murei dus em Pompon. apud S. Agost. Civ.

Dei. 4, IG no sentido de indolente, cobarde: murcho
(secco, sem \ida)'?

Naufragare em Petron. e Sidon. : naufra-
gar.

Papilio em Lamprid. e outros escriptores da

decadência no sentido de tenda e pavilhão, que

provém d'aquella forma.

Paraveredus, composto hybrido da prep. gre-

ga para e do nome latino veredus cavallo ligeho

no Cod. Just.: baixo latim parafredus, port. pa-
lafrem.

Peduculus por pediculus pela primeira vez

em Pelagon. : piolho.
Possibilis. « Melius qui tertiam partem dixe-

runt dynatón, quod nostri possibile nominant:
quae ut dura videatur apcllatio, tamen sola est. »

Quintil. Inst. 3, 8, 25. Frequente nos escriptores

posteriores a Quintiliano, e assim possibilitas: pos-
sível, possibilidade.

Proba Ammiano 21, fin. e no Cod. TJieod.:

prova. E um substantivo constituído por um thema
verbal como muitos que se encontram no portuguez:

comp. estima de estimar, paga de pagar, estafa

de estafar, ajuda de ajudar, vela de velar,
vigia de vigiar, dvxvida de duvidar, liga de

ligar, adorno de adornar, cambha ant. (troca)

de cambhar, cambio de cambiar (em recam-
biar, comp. cambiante), castigo de castigare,
commando de commandar, leva de levar,
pega de pegar, compra de comprar, furo
de furar, choro de chorar (plorare), etc. O
exemplo citado, assim como outros, mostra que o

jDrocesso já existia em latim e é de crer que miiitos dos

citados substantivos portuguezes decoiram já da lín-

gua mãe.

Quiritare (v. acima jubilare): gritar.

Rancor (antigo ódio) em S. Jer.: rancor.
Saga Eimio; mais usual sagum (grego sá-

gos) saio, saia. A palavra é d'orige.m céltica. A
forma d'este vestido era muito difterente da d'aquelle8

a que damos os mesmos nomes. Vid. Rich, Dictionary

of greck and roman Antiquities, s. v.

8anguisuga. Plin. 8, 10: « hirudine, quam
sangui sugam vulgo coepisse appellari adverto » :

sanguesuga.
Sapius por sapiens induz-se do composto

nesa})ius em Scaur. col. 2251, Putsch, etc: sábio.
Sibylla ou sibulla ú um diminutivo de sapus

oii saj)ius, em que vemos a ténue mudada em
media como em jjortuguez sábio K No antigo portu-

guez encontramos sage e sages Hist. geral, por sá-

bio . O s final da segunda forma aponta para o an-

tigo nominativo singidar francez e revela-uos que as

formas são introduzidas da ultima lingua, o que se po-

dia já conjecturar da desinência" -e da primeira.

Singellus induz-se de singillarius por sin-

gular ius em Tertul. : singello.

Somnolentus por somniculosus em Apul.,

Sohn., etc: somnolento. Somuolentia em Si-

don.: somnolencia.
Spatha propriamente espatida; no sentido de

arma em Tácito, Annal, 12, 31. « Grladios majores,

quos spathas vocant. » Vegec. Re mil. 2, 15. Diez

conjectura que u'esse ultimo sentido seja um voca-
bulum castrense, conjectura que o dizer de Ve-
jecio, em quanto a nós, fundamenta (vocant não
vocamus).

«Tauras vaccas steriles appellari ait Vemus,
quae non magis rapiant (lede pariant) quam tauri. »

Fest. pp. 352, 353: toura, vacca estéril; comp.

vacca to urina.
Testa no sentido de craneo em Pnid., Aiison.,

Celio : testa.

Tina. « Varro de vita populi Romani lib. i: An-
tiquissimi in conviviis utres vini primo, postea tinas

ponebant ac cupas, tertio amphoras. » Nónio, p. 634,

ed. L. Quicherat.

' Vid. Max Miiller, Leclures i, 5, 10 n.
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T r i b u 1 a t i o , no sentido figurado de oppressão

,

afflicçào. tonnento, em S. Jer., Teitul. : tribulação.
Da raiz de tribulatio provém uma outra pala^Ta

que adquiriu um sentido moral. Es.>;a raiz é tar e

apparece cm terere, ter-e-bra, tri-tiir-a, tribu-

lu-m, no composto con-terere (^lartir, }^)isar), parti-

cipio cou-tri-tu-s d'onde o subst. con-tri-t-io(-n-)

= portugucz contrição, etc. Comp. o sentido moral

de tormentum (por torc-mentum, comp. tor-

qn-ere) propriamente o acto de torcer, do poituguez

tortura, etc.

Vacivus por vacuns Plaut., Terenc. : vazio.

Vitulari alegrar-se muito, propriamente saltar

como uma vitela (vitulus) Plaut., Ennio, Xae-

^^o, etc: d'alii deriva Diez o provençal violar tocar

viola e o subst. provençal e portuguez viola = b. lat.

vi tuia. Comp, a expressão vi tuia jocosa em Du-
cange s. v.

Vorsare por versare: bolçar (por influencia

de bolça) na phi-ase: bolçar a creança o leite ^

§ 2." PALAVRAS substituídas POR SYNOXYMOS

Xa lista precedente encontram-se exemplos da

substituição de pala^Tas latinas por suas spíonpnas;
mas como tal substituição é uma das causas principaes

da perda de vocábulos latinos, damos uma lista parti-

cular d'exemplos d'esta espécie, lista que de modo al-

gimi aspií-a a ser completa, mas somente a appresentar

um minimo de taes exemplos.

aedes, domus foram substituidas por casa,

propriamente u^ma cabana; bilis por fel, equus (só

o fem. equa = égua se conservou) por caballus,
coenum por hitum lodo; culina por coquina
cozinha; angu is (só o der. anguilla = enguia) por

serpens; anus por culus; aevum por aetas
edade; arx por castellum; formido por pa-
vor; imber por pluvia chuva; janua, ostium
por porta; tellus por terra; jaculum porlan-
cea; urbs, oppidum por civitas; gramen
(consei"vado só com uma accepção particular em
grama) por lierba; lápis (consel•^ada só na ac-

cepção particular de lápis, pedra lápis, i. é.

pedra, com que se escreve) por petra pedi-a;

lorum por corrigia con-eia; orbis por circu-
lus ch"Co, cnculo; moenia por muro e o der.

muralia muralha; osculum, suavium por ba-
sium; sidus por astrum; specus por spc-
lunca; trames por semita senda; vulnus.
ictus por plaga chaga (e * ferita derivado de

ferire); sei la (conservada n'uma accepção espe-

cial) por cathedra; fur por latro ladrão:
clypeus por scutum; uxor por sponsa; li-

vor por invidia inveja; aequitas por justitia

' Cf. Diez, Grammalik i, 7-28.

(equidade não é popular); laetitia (ant. ledice) jjor

gaudium gozo (e alegria der. de alegre = ala-

cris); arvum rus por campus; carmen por

cantum; caudex por truncus tronco; celer
por velox; alapa por colaphus.

§ 3." FORMAS DIVERGENTES

Muitas palavras latinas appresentam-se em portu-

guez sob dous ou mais aspectos phonicos diflerentes.

Esses aspectos phonicos são conhecidos pelo nome de

duplos ou pelo melhor de fóraias divergentes K

As formas divergentes teem diversas causas que
passamos a examinar.

1. No periodo de formação da hngua, isto é, n'a'-

quelle periodo em que o latim adqun-iu os caracteres

que reconhecemos no portuguez no momento em que
apparece escripto, muitas pala^Tas adquiriram uma
ou mais significações novas conservando ou perdendo

as que tinham em latim ora para reflectir no som a

differença das significações essas pala^Tas foram tra-

ctadas phonicamente em dous (ou mais) sentidos di-

versos: um conforaie ás tendências predominantes da

lingua, outro mais ou menos excepcional.

Pala%Tas mesmo que em latim tinham já duas si-

gnificações diversas foram submettidas a um seme-

lhante processo.

Exemplos

:

artelho e artigo
bodega e botica
cabello e capello
causa e cousa
dona e d am a

dono c dom
f i n d o e fino

ilha e insoa
mascar e mastigar
paço e palácio
pesar e pensar
pregar e chegar
senso e siso

velar e vigiar
coroa e cronha
logro e lucro
chato e prato subst.

chata e prata subst.

ladino e latino
tenro e terno
irmão e mano

ambas de a r t i c u 1 u s

,

a p ot h e c a

,

capillus,
causa,
domina,
d om i n u s

,

finitus,

insula,

masticare,
jDalatium,
pensare,

p 1 1 c a r e

.

s e n s u s

,

vigilare,

corona,
lucrum,
platus,

p 1 a t a

,

latiuus,
t e n e r

.

germaoLUS,

' Duarte tivatts de Leão obsenrou este ptienomeno. • Mudamos, diz eDe, o mes-

mo vocábulo lalino cm diuersas formas por a variedade da significaç.io como eíla p»-

latira macula, que quando queremos por cila signilic^r aliertura de rede, mudaaota em
mallia, & quando queremos signifioar lalie, ou peccado, ou senlimenlo do animo, muda-

mola em magoa, j^ quando nódoa em manclia, & de puluere dizemos poo, & poluo-

ra per differente signiãcacáo. • Origtm da tingoa portuçutM, c 7.



XL INTRODUCÇAO

feira e feria ambas do

pago e pacato »

comprar e comparar »

chaga e praga »

caudal e cabedal »

exame e enxame »

servente e sargento (comp.

ant. ser gente) »

i'e ria,

p íi c a t II s

,

comparare,
plaga,
capitalis,

e X am e n

,

serviens

Três formas divergentes resultantes d'esta causa

unicamente são

magoa malha e mancha todas do lat. máscula.

2. Em vú-tude da cultura Utteraria, do;.estudo dos

auctores latinos, teem passado pai^a o portuguez. uia

gi-ande numero de palavras que, sendo tiradaa imme-

diatamente d'aquelles auctores, apenas se appresentam

modificadas na tenninação e mesmo só quando as ana-

logias mais e\ãdentes da lingua o exigem. Essas fórr

mas não obedeceram porianto ás leis d'alíeTaerio pho-

nica que presidiram á formação da lingua; todavia por

outro lado podiatn as pala\T.-as oiiginaes pertencerem

ao fundo da hngua e achárcm^se alteradas conforme

áquellas leis; d'ahi resulta que nmitas se rupp-eseníam

em portuguez com duas formas: uma popular, verda-

deiramente portugueza, outra classicti, erudita. Xora-

se em gerai ditíerença de .signiíiGaçào entre as duas

formas.

Exemplos

:

FORMA POPULAR

a-brego
alhear
ancho
aveia
besta
boll)o

cabedal (c caudal)
cardeal
chão
chave
cheio
colmo
chama
cabido
deão
dedo
delgado
demostrar
eira
peçonha
estreito

o r g ã o

escada
ensosso
escutar

FORMA ERUDITA

africo

alienar
a ni p 1 o

a V e n a poet.

balis ta

bulbo
capital
cardinal
plano
clave
pleno
cal amo
f 1 amm a

capitulo
decano
digito
delicado
demonstrar
área
poção
e s t r i c t o

organo
escala
insulso
auscultar

LATIM

africus,
alienare,
amplus,
avena,
balista^

Ijuibus,

capitalis,

cardinalisj /

planus, ':

elavis,

p 1 e n u s

,

calamus,
flamma,
capitulum,
decanus,
digitus,
delicatus,
demonstrare,
área,

potio(ne),
s t r i c t u s

,

organus,
scala,

i n s u 1 s u s
,

auscultare.

esburgar
e s 2:) a d o a

estiar

erguer
fogo
findo (e fino)

febra
inchado
inteiro
mister
m o 1 d e

meio
nédio
palavra
130 gO
pousar
quedo
raiar

redondo
rijo

rui do
s e 1 1 o

solteiro

teia , ,

vigiar (e velar)
leal

m i u d o

olho

p o i r

frio

espurgar
e s p a t h u 1 a

estivar
erigir

foco
finito

fibra
inflado
integro
ministério
modulo
médio
n i t i d o

parábola
pélago
pausar
quieto
radiar
r o t o n d o

rigido

sigillo

solitário

tela

vigilar
legal
minuto
óculo
polir

fr i g i d o

espurgare,
sjjathula,

íc s t i V a r e

,

erigere,
focus

,

finitus

,

fi b e r

,

inflatus,

i n t e g e r
,

ministerium
m o d u 1 u s

,

m c d i u s

,

nitidus,
parábola,
pelagus,
pausare,
quietus,
radiare,
r o t u n d u s

,

rigidus,
r u g i t u s

,

sigillunr,

solitarius,

tela,

vigilare,

Icgalis
,

min II tus,

oculus,

p o 1 i r e

,

frigidus

.

3. Outra causa da divergência de formas está

na introducção, de palavras dos dialectos congéneres*

Como cada dialecto tem leis particulares de formação,

a mesma palavra adquiriu em cada um d'elles um
aspecto mais ou menos distincto. Assim o latim

plauctuni tornou-se em port. pranto e chanto (an-

tigo), em hespanhol llanto, em pi'ovençal planch,
em francez plainte, em italiano jjianto. Ora ten-

do-se introduzido no portuguez um certo numero de

palavras com a fói-ma particular que lhes deram es-

ses dialectos, nada mais natural que encontrarem-se

ellas com formas parallelas próprias á nossa lingua.

Exemplos

:

chefe, do francez chef, que vem do latim caput,
d'onde também port. cabo (no sentido de cabe-

ça de terra)

;

jaula, do antigo francez jaiole ao lado de g-aole

e estas de caveola (dim. de cavea, d'onde

port. gávea), de que provém port. gaiola;

parola, do fi-ancez parole, que vem do latim pa-

rola, d'onde port. palavra;
prez (antigo), do provençal ou antigo francez prés e

este do latim pretium, d'onde port. preço;
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lhano, do licspanliol 11 ano e este do latim planus,
d'onde port. chá o;

chantre, do francez chantre ( — ant. nom. cantrc
a que correspondia o caso obliquo c a n t ó r = mod.

chanteur) do latim cantor, d'onde port.

cantor

;

cré, do francez craie = lat. creta, d'ondc port. gre-

da i;

ameja, d'um hespanhol meja, que se encontra com
o artigo árabe em almeja e vem do latim my-
tilus, myt'lus (ti em hespanhol muda-se em

j ; assim v i ej o do latim a' e t u 1 u s , v c t ' 1 u s )

,

d'onde port. mexilhão;
hotel do franc. hotel, que vem do latim hospi-

talis, d'onde port. hospital;
gr eu ant. -, do provençal gr eu, do latim gr a vis,

d'onde portug-uez grave;
chapiteu, do francez chapiteau, que vem do latim

capitellum, d'onde portuguez cabedello, ca-

bedel, caudel, coudel, caudilho e capi-

tel.

4. Uma palavra portugueza pôde passar para nma
outra lingua, ser n'clía modilicada phonicamentc e vir

depois juntar-se no portuguez á sua forma anterior.

No campo europeu da lingua portugueza os exemplos
d'este caso são raríssimos. Em as nossas possessões da
Africa e da índia poderiam ser colhidos um bom nu-

mero d'elle3, porque os indig'enas teem alli adoptado e

corrompido muitos vocábulos nossos que assim modi-

ficados são repetidos pelos portuguezes. O mesmo plie-

nomeno observa-se no Brazil. Um exenqjlo cuiioso

d'este caso na Em-opa é a pala^a-a fetiche. Este

vocábulo não é mais que o port. feitiço alterado

pelo francez. Fetiche encontra-se pela primeira vez

n'esta idtima lingua n'um escripto do presidente de
lirosscs. Um nosso etymologista julgou-o d'origem

africana. Em geral os etymologistas extrangeiros, Lit-

' Porventura gretar significará apresentar o aspecto da greda (greta) esta-

lada p d'alii greta, nomo estima de es timar? N'este caso a palavra gretar
estaria já formada anteriormnente á epoclia da mudanra do t cm d de greda.

^ Encontra-se no Canc. D. Dinii:

. . . des oy mays pêro m"é greu,

Entenderem que vos sey eu,

Senlior, mellior c'a mi querer,

p. 56.

Ca de mi malar amor non m'i> greu,
E tanto mal sofro já en poder seu

E tod'aqucsto, senhor, des quand'eu

Vos vi, desy

Nunca cuyta perdi,

p. 69.

Paris

Eslii ultima eslroplie, acha-se, como tantas oulras, estropiada na edição imica de
!

Cá (!i> mi malar amor

N"on m'c " r c u , ele.

Lopes de Moura náo viu que ella era formada exactamente como a que a precede

c que greu rimava cora seu, eu.

6

h-6, Wedgwood, ctc. reconhecem que fcjtiche pro-

\6m de feitiço, mas erram na etymologia d'esta ul-

tima jíalavra. Littré ^, parece jiol-a em connexão com
fatiim; Alfredo Maury ^ não duvida que ella derive

de fatum e cita as opiniões de Winterbottom que
a suppõe corrupção de fatiçar ia j)oder magico;

Marsh ^ aponta como etymologia o lat. fascinium
ou veneficium, mas todas essas etjTnologias, prin-

cipalmente a nltima que é perfeitamente absurda, são

insustentáveis. Diez, todavia, ha muito que indicou

que feitiço provem do latim facticius, d'onde a

fíjrma erudita factício, etvmolocçia obvia e evidente.

João de JJaiTos (Dec. 3, 9, 2, etc.) e outros escrípto-

res empregam feitiço como adjectivo e no sentido

de facticius.

Como sobre nma pala^Ta podem operar differen-

tes causas de divergência não é raro apparecerem três

e quatro formas d'uma única palavra ao mesmo tem-

po. Alguns exemplos d'este caso se enconti-am no que
precede. Accrescentaremos mais três.

A jiala^^Ta latina planus apresenta-se em portu-

guez com quatro fónnas

:

l.* chão forma popular do fundo da lingua;

2.^ lhano forma introduzida do hespanhol;
3." piano subst. com mudança de significação

;

forma introduzida do itahano

;

4.'' plano forma erudita, tirada immediatamente
do latim;

A pala-sTa latina macula apresenta-se com as

três fómias populares mencionadas malha, mancha,
magoa

,
(comp. os sentidos da palavra latina) e a eru-

dita macula.
A palavi-a cylindrum apresenta-se sob quati-o for-

mas
;

1." calhandro, vaso cylindi'o para excremen-
tos, forma poj)ular;

2." calondro ou calondra, abóbora de for-

ma cylindrica, forma popular;

3." calandra, recebido por intermédio do fi-an-

cez calandre, que vem do baixo latim calendra;
4." cylindro, forma erudita.

Da conservação do c nas três pi-imeú-as fónnas,

faUaremos quando tractannos do consonantismo ; e da
mudança do a accentuado em o na segunda forma

quando tractarmos do vocaHsmo.

§ 4." PALAVRAS substituídas POR PERR^VDAS DA
MESMA RAIZ OU THEMA

Jluitas pala-sTas latinas foram substituídas por
derivados mais complexos do mesmo thema ou raiz,

derivados que em muitos casos sabemos qtie exis-

tiam já no latim, que n'outras decorreni nuiito pro-

' Lillrií, Dicliomittire de la hiigiie francaist, s. v.

^ La ilagii- et rAsliologie, 3.' ed. p. 10.

' Lecliires nii íhe Emjlish Langiiage, ei. by Smilh, p. iOO.
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vavelmente de lá. Na primeira colnmua dos exem-

plos que seguem damos a forma morta; na segun-

da a forma latina liypothetica ou real que a substitue,

pertencendo á segunda esjiecie as indicadas com a ab-

breviatura lat. ; na terceira colunma vae a fSrma por-

tugueza.

spes

g e n u

sper-ant-ia-
(sper-ant-
tliema participai

do latim sper-
are) esjDcrança,

genuculnm
dim. lat. geolho goelho,

aes (aer-is)

po-llex (pollic)

taipa
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azeitona, der. de azeite = árabe azzait. Temos
earvalho, cuja foniiaçào 6 obscura, como corres-

pondente a quercus; g-lans foi substituída por

bogalho = * bagallio (* baccalium, der. de bac-

ca). A mudança do a nào accentuado em o que
í

se nota em bog'allio nào tem nada de extraor-

dinário, como mostrai-emos onde tractamos do voca-

lismo.

§ Õ." PALAVRAS substituídas POR DERIVADOS DE OUTROS

THEMAS E raízes
[

Muitas palavras foram substituídas por derivados

novos d'outros themas ou raizes, isto é, as cousas que

significavam receberam nova denominação por o es-

pirito as ter encarado sob outro aspecto. A esta ca-

tegoria pertence o já citado exemplo de jus e di-

reito.

Assim foram substituídas

:

cervus por veado, de venatus o caçado;

vulpes por raposa de rapu-s rabo, a raposa sen-

do olhada como o animal de longr) rabo;

porculus (jjorcus lacteus) por leitào, o animal

que ainda se alimenta de leite

:

lo cus ta por gafanhoto o insecto que produz

gafo (?) ou saltão o que salta;

hediosmos, menta por hortelã, a planta das

hortas; comp. hortelã pimenta por hortelã

menta por um processo que abaixo explica-

mos
;

pi a tale a (a ave de bico chato: pia tus) por co-

lhereiro; a. ave cujo bico semelha uma colher

(cochleare);
torpedo (o pe-ixe que entorpece) por tremelga,

o peixe que fez tremer;

verpertilio (o que apparece ao anoutecer) por

murceg'o, o rato cego (mus caecus);
acetum por vinagre (vinum acre);

caupona, popina por botequim, dini. de botica
(apotheca), que ainda hoje cm francez tem a

significação geral de loja (bontique) e no por-

tuguez antigo significava casa pequena (por ex.,

Cortes d'Évora 1473. art. esp. de Silves); temos

também bodega de apotheca, no sentido de

taberna, popina o que pertence á categoria

tractada no § 2.°;

pernio por frieira, de frio (frigidu s)

;

torques (o torcido) por collar, de collum o pes-

coço;

senectus por velhice, de * vetulities derivado

de vetulus velho;

diversorium por hospedaria, de hospede (hos-
pes, liospit-);

oblivium por esquecimento, de esquecer
(* excadescere, cad-o);

nere por fiar, de fio (filum);

caedes por mortandade de * mortalitate
(mors, mort-);

forfex por tesoura, de tonsoria de tonsor;

tonsor por barbeiro, de barba;
potator por bebedor, de bebe-r (bibere);

pulvinar por travesseiro (que se põe ati-avés na

cama), de * travesso = transversu-s;
cymbium por terrina, propriamente vaso de ten-a;

comp. francez terrine (vas de ten-e);

horreum por celleiro, de cella;

pessulus por ferrolho, de ferro;

latebra ^^or esconderigo, de esconder (abs-

c o n d e r e )

;

cornix por gralha, de gralhar ( = lat. garru-
lare);

rnsticxila por galinhola . de gallinha (gallina);

mungere por asoar, produzu- som com o naiiz.

§ 6.
" PALA\RAS ALTERADAS PELA ETYMOLOGIA POPULAR

xis mesmas palavras latinas que não se perderam

nem foi'am substituídas por outras, por qualquer dos

processos expostos precedentemente, não se consen-am

intactas na linguagem portugueza; passai-am todas por

modificações

1) no som,

e geralmente

2) na significação.

As alterações phonicas porque passai-am as pala-

vras e fónnas grammaticaes latinas no campo da hn-

: gua portugueza serão expostas systematicamente nos

capítulos sobre o consouantismo, o vocalismo e a pro-

sódia, em tanto que essas alterações resultam de leis

I

propriamente physiologicas ; ha, porém, imia classe no-

taA^el de alterações phonicas não resultantes d'essas

leis, as quaes merecem aqui a nossa attençào.

Observa-sc no espuito popiúai* nma tendência

multo caracterisada para descobrir relações etymolo-

gicas entre palavras, interpretar, explicar pala^Tas ou

uma parte de palaM-as por outras palavras que lhe são

j

mais familiares; ora succede nuiitas vezes que em \\y-

tude d'essas connexões, d'essas et%nnologias inteira-

mente hyjjotheticas e baseadas unicamente sobre me-
' ras semelhanças de som, se altere luna pala^Ta n*al-

guns dos seus elementos phonicos, ou se ti"oque intei-

ramente por outra, cm geral na supposição de que

meros erros de pronuncia, as tizerimi desviíU" do typo

etymologico que se lhes attribue ^
Pai-a se comprehender bem o processo e a sua

' o povo Icm uma elyinologia sua, uma orllioeiíia, um pedantismo em linguagem,

Cdiiio os criidilos ; discute pronuncias, ri-se dos que pronunciam palavras que suppOe

mal pronunciadas, pede desculpa de fallar mal, ele. Temos um rifão popubr que st dii

frequentemente quando alguém muda a palavra então cm anião, confundindo-a assim

no som com o nome próprio Antão: t Antão era moleiro; faiia aniões t pescava

caracóes. Prov,\s semelhantes se podem colher tanto eu a nossa Eogna como d'ou-

tras.
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extensão apresentamos aqui uma coUecção (rexemjjlos

fornecidos por dífterentes línguas.

Em latim mudaram-se as palavras gregas oreí-

klialkos em auriclialcum
,
por se suppôr que era

connexa ou derivada de aurum; glykyrriza em li-

quiritia, por se suppôr derivada de liquere; rlio-

dodendron em lorandrum, por se suppôr derivada

de laurus; e o nome jjroprio Zôstliénès em Sus-
tinens, por se suppôr derivado de sustiiiere. O no-

me syriaco Elaiagabalos foi mudado em latim em
Heliogabalus, como se elle derivasse do grego liè-

lios, e o nome vândalo Hunericli em Honoricus,
como se derivasse de honor. O nome de rio ligurico

Procobera foi mudado primeii"amente em Porco-
bcra ', depois em Porcifera (Plinio), como se fosse

composto de por cus e ferre. Tiburtinus foi nni-

dado em Trivortinus, por se suppôr que vinha de

três e vertcre; p opina corrompido em propina,
por iníluencia de propinare; accipiter em ac-

ceptor. « Privilegium, quod privet legeni, nom
primilegium » diz Caper (col. 2778, Putsch); em
Zonaras ha priminiloijiôn. «Semispatium gladias

est a media spathae longitudine appellatuui, nom, ut

imprudens vidgus dicit, sine spatium, dum sagitta

velocior sit » escreve Isidoro de Sevilha {Origines 18,

6, 5). Meridialis foi mudado em meridional is

segundo o typo de septemtrionalis; october em
octember (em diplomas do começo da edade media
e no valachio) pelo typo de september, novem-
ber, december; sinister em senexter (em do-

cumentos em latim bárbaro) pelo typo de d e x t e r : o

italiano diz senestro, destro-.

e 1 o g i um

C h r e s t u s

r e t u n d u s

s u p p a r um
alimosina

de grego elegcion, apologum, dio-

loguni, ana-
logus, analo-
gia, etc.

grego khrôstós,
re prep.,

sub prep.,

por Christus,
» r o t II n d u s

,

» siparum,
de grego êleemo-

averta
coenomyria

syne,
a o r t è s

.

alimouía,
vertere.

» kynó-
myia,

Dulcenus por Dolichenus,
furunculus » fervunculus,
gramía de grego glámê.

grego k o i n ó s

,

dulcis,

fur,

gramen ^.

Os nomes teutonicos Thiebaut ou Thibaut,
Thiedhat, Thietbert, Thiedulf appareceram

sob a forma Thcobald, Tlieodat, Theodbert,
Theodulphe, etc. por influencia do grego theós

' Corpus [tiscriplionum lalinanim, ed. Mommsen i, IO'J.

* Factos colligidos por SchucliardI, Der VokaUsmus tks Viilgurlnteiíis i, 37-39.

' Ibidem, m. Uegister, s. 344-351.

(em Theophilo, etc); Liebard, Lienard, Lie-
bauld e Lupold foram alterados em Leobard,
Leonard, Leobald, Leopold por influencia de

leo (leào). O nome grego Charilails foi substituído

ao nome teutouico Cari ^ Thiudareiks foi sup-

posto connexo com o grego Théodôros e d'alii foi

alterado em Theodorico -.

Muitos nomes semitas foram mudados em nomes
gregos por o mesmo processo: o grào sacerdote Jesus
foi chamado Jason; Theudas tornou-se Théodô-
ros, Clcophas Cleophilos, Antipas Antipa-
ter; Dostheu apresentando-se aos hebreus como o

propheta promettido por Moisés fez que os seus discí-

pulos o chamassem Dosítlieos, dom de Deus ^. São
Paulo adoptou esse nome em vez do seu Saulo para

melhor ser acceito dos ronuxnos; o bispo godo Jor-
nandes tomou o de Jordanus; o irlandez 0'Cul-
den publicou mna chronica sob o nome de Acne as

Colidens; o bispo d'Ely Conchonard tornou-se

S. Concors; um monge Saens, S. Sidonius;
Li vou, nome de muitos rios da pequena Arménia,

mudava-se constantemente em L e ô n nas relações dos

príncipes d'esse ^jaiz com os gregos; L adi si as, rei

da Hungria, chamado ao throno de Nápoles, foi co-

nhecido dos italianos pelo nome de Lancelotto; em
Veneza os Miaiii julgavam-se por vaidade Emilia-
ni, os Cornari Cornelius •. O nome gaulez

gloyr brilhante, deslumbrante foi traduzido pelo

pronome christao Claudius ^.

No dialecto dos ciganos d'Inglaterra o nome de

cidade Re d for d foi interpretado jíor Lalopeero,
pé vermelho = niglez red foot, o de D onças ter

por Milesto-gav, cidade do macaco = inglez don-
key town *'. Os gregos modernos flzeram de Del-
phoi Adelphoi, por influencia de adélphos ú--

mão; de Athenai, Anthêna, por influencia de

anthôs flor.

Do francez écrévisse fizeram os inglezes cray-

fish e crawfish e do anglo-saxão wêrmôd worm-
w^ood. No iuglczjulga-se to bless connexo com blisa

anglo-saxão b 1 i s alegria, com que nada tem de com-

mum porque representa o anglo-saxão b 1 e s s i a n con-

sagrar, abençoar, derivado de blotan matar em sacri-

ficio, blot sacrifício; do mesmo modo se julga que pro-

vêem d'um mesmo radical o inglez sorry e sorrow;
mas o primeiro é o anglo-saxão sorh, allemão sorge,

e o segundo o anglo-saxão sárig, de sár uma ferida

(inglez sore). Muitos emblemas de hospedarias ingle-

zas exemplificam o processo. Cat with a Wheel é o

emblema corrompido de St. Catlierines's Wheel;
Buli and Gate foi originariamente tomado como

' E. Salverle, Essal sur les noms propres dliomines et de lieux l, 370.

* Ducange, s. v. Theodoricns.

3 E. Salverle, Ibidem, p. 3i;9.

' Ibidem, p. 370 sg.

!> Richards' Welsh-English Dictionnarij, s. v.

^ Reporl of british Associalion for Advuncement of Learnimj. 18C1, p. 199.
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mu trophéo da tomada de Bologna por Heimque viii e

era thc lioulognc Gate (aportado Bolouha) '.A

limas escadas da cidade de Lincoln dá-se o nome de

Grrecian Stairs, as escadas gregas. O seu nome
original era Greesen, o antigo plural inglez de

gree degráo; ora quando greesen deixou de ser

comprehendido accrescentou-se-lhe o nome explicativo

Stairs, e de Greesen Stairs fez o povo Greciau
Stairs -. O antigo alto allemão sinvluot sigmfi-

cava a grande corrente, o diluvio; mas no allemão

moderno diluvio diz-se silndflutli, isto éa corrente

do peccado, porque o antigo alto allemào sin no sen-

tido de corrente se perdeu; do mesmo modo as pala-

vras do antigo alto allemão arnbrust (de arcuba-
lista), cotleif ou. kotleip (que íica com Deus),

liagastalt se mudaram respectivamente no allemão

moderno em armbrust (arm braço, brust seio),

Gottlieb (amor de Deus), hagestolz"*.

Em italiano encontramos battifredo (francez

beffroi ant. berfrois) do médio alto allemão berc-

vrit, bervrit, médio latim berfredus, como se

viesse de battere e freddo; o antigo alto allemão

widarlon (d'onde portuguez galardão) mudado
em guiderdone por influencia de dono, dom; Gi-

braltar pronunciado Gibil terra, como se fosse

composto de terra; mano vai do por mondualdo
do médio latim mundualdus, que vem do antigo

alto allemão muutwalt, como se fosse composto de

mano e valido; brugno do latim pruneus como

se fosse connexo com bruno; fiavo do latim favus
como se viesse de flaviis; fiac cola do latim facula

como se derivasse de flagrare, tremuoto do latim

terrae motus como se viesse de tremare; pipis-

trello ao lado de vipistrello do latim vesperti-
lio, como se viesse de pipíre, Federico do alle-

mão Friedrik por influencia de fede; Campido"
glio de Capitolium por influencia de campo ^•

Em francez o inglez bowsprit (ou hoUandez

boeg sprit), d'onde o portuguez gouropez, con-

verteu-se em beaupré (beau, pré); o aUemão
sauerkraut (sauer amargo, kraut lierva) em
clionerou te (chou couve, cr ou te crusta, côdea);

trésor está por * té sor do latim thesaurus por
influencia de trois, três 5. No antigo francez can-
d e 1 a r b r e é uma alteração de c a n d e 1 a b r e por in-

fluencia de arbre. Em Reims chamava-se abbé
niort a vun certo tocar de sinos que annmiciava a

morte d'alguem, e que outr'ora parece se praticava

' Max Miiller, Levturcs ii, 529 sg.

- Ibidem, p. 531.

^ Fudis, Die romanischen Spracken in ilirem Vcrhalliiisse iitm lateinisclien, s.

111.

Diez, Elymoloijisclies Wxrtcrhuch, s. vv. Fiuiis, Ibidem s 113.

^ Diez, Etijmuloijisclics \ya!rlerbuch, s. v. olha loilavia o r de trésor oonio

provenienlc do n da IVirnia aicliaica laliiia llicnsaurus. O aiiligo licspanliol Icm

também tresoro. No framez ú a forma imiilo antiga c podia muito provir do período

em que três não se tioiía ainda mudado em trois.

para convidar os fieis a orarem pelo doente que es-

tava na agonia, o que se chamava o aboi de la

mort '-.

í Escreventes tendo que mencionar nas cartas ou

nas chronicas latinas logares cujo nome latino ignora-

vam, compunham esse nome sobre a forma fi'anceza,

interpretada etymologieamente. Ora como a etymolo-

gia consistia então em formar um sentido pelo valor

phonico das syllabas das palavras, os themas latinos

assim produzidos sao a traducção d'equivocos
,
pela

maior parte ridículos.

(cAridus lo cus, thema approximativo de Ai--

leuf (Niévre).

« Bónus oculus, que é Benogilum nos tex-

tos mei'ovingianos, Bonneuil (Sena), assim disfarçado

por um equivoco de que Molière zombou attriljuindo-o

aos máos graciosos do seu tempo.

« Canutum caput, thema de Chenu-Chef, ap-

proximativo de Cheneché (\'^ienne).

« C e n t um n u c e s , Cent-Xoix approximativo

de Sannois (Seine-et-Oise), que foi provavelmente Sa-
ne dum, na sua fói-ma primitiva.

«Lúpus ater, approxunativo de Louâtre

(Aisne).

« Mater Semita, Mére-Sente, ou Amara Se-
mita, Mar-Sente, approximativo do nome de Mai'san-

tes (Eurc-et-Loir).

«Matervilla, Mére-vllle, equivoco de Mai'ville

(Eure-et-Loir), curioso pela sua antigiddade, porque o

auctor do Diccionario topog-raphico do departamento

achou exemplos d'eUe de 980 e 992. O Polyptico d'Ii--

miniou, mais antigo d'um seciúo e meio, dava a forma

Manulfi Vil la.

« Quid mihi quaeris, Quoi-me-quiers '? ap-

proximativo de Commequiers (Vendea).

« Paucum villare et Piceum villare, ap-

proxunativo de Pois-viUiers (Em-e-et-Lou-e).

« S an gu i s t e r s u s , Sang-ters (do verbo t e r d r e

enxugar), jogo de palavras sobre o nome d'iun peque-

no paiz encerrado hoje nos departamentos da Somme
e da Oise, nome cuja mais antiga forma coidiecida é

Santais ou- Santois.

« Unus pllus, Uu-poil, equivoco d'Umpeau,
outr'ora Umpeil (Eure-et-Lou-e).

« Ursi Saltus, Ours-saidt, approximativo do

nome d'Ossau, que tem um valle dos Baixos-Pp-e-

neos.

I Vadum longi regis, equivoco de Gué-de-

Longroy (Eure-et-Lou-e).

« O uso moderno consagrou a absm'da metamor-
phose de Sanctus Medardus. perto de Langeais

(ludie-et-Lou-e), em Quinquemartes: escreve-se

Cinq-mars. Ha alguma cousa ainda mais inexplicável

:

é que essa phantasia mythologica remonta ao século

Ducange, Glossarium I. viii, i ; ulllma ed.



XLVI INTRODUCÇAO

XIII, e que todaviíi a pavoclna do Ingav não cc^;son de

ser dedicada a S. Medard ou H. 3Iai-d K »

Em lies^iauliol diz-sc ver doía ca do latim por-
tulaca, por se suppòr a palavra derivada de verde;
malenconico por melancliolico, por ae suppôr

a i^alavra derivada de maio. O antigo nom^e de logar

D o r t o s a acha-se representado polo moderno T o r -

tosa, por influencia de t o r t o.

Em valacliio corrompeu-se monument em
mortment por influencia de mort-.

Eis agora exemplos da lingua portugueza.

O nome latino da lier^-a chamada entre nós \yú-

garmente li erva da muda c centinodia (que

tem cem nós); d'este nome parecem ter resultado por

uma serie de corrupções os outros nomes vulgares da

mesma planta: sempre -noiva e sempre -nova,
que de modo alguiu podem ser considerados como a

designação littcral d'inn caracter da })lanta.

Fressura, forcara deyi,U'nava uns loií-aros ba-

ratos nos tlicatros portuguezcs dos seciílos xvii e xvin,

correspondentes ás nossas modernas frisas ; a palavra

parece-nos ser uma alteração do latim fissura, que

tendo primeiramente o sentido de abertura, veiu a de-

signar os logares do tlicatro que se cliamam frisas e

que eram anteriormente aberturas por baixo dos cama-

rotes, sendo modificada no som })or influencia de fres-

sura (do latim frixura).

O nome da planta que chamamos hortelã é em
latim mentha; a uma outra planta que tem seme-

lhança com aquella chanuvse vulgarmente liorteLã

pimenta; evidentemente pimenta é usada aqui

por mentha, por o processo da eíymoiogia popular.

Gril Vicente queicndo ridicularisar as indulgên-

cias diz indulgência peruaria, como se deii-

j

vasse de perua, por indulgência plenária, ou,

segundo os hábitos do antigo portuguez, prenaria.
A forma aiitia,'a de saudade 6 socdade ^ em

que o o assenta sobre o o latino de solitas; a troca

do diphtongo oe em au, resultou de se suppôr que
a palavra era connexa com saúde, do latim salus.

Em hespanhol ha uma forma correspondente ao

portuguez caça])0, a qual é gazapo, cujo g pro-

vém do d latin.o de d a s y p o s ' ; esse g mudou-se
cm portuguez em c, por se suppôr que gaçapo era

derivado de caça.

Valdevinos ( a' a 1 , divino) é a corrupção po-

pular do nome do heroe cavalleiresco Balduíno, em-
pregado como appellativo.

Na bocca do povo Stabat Mater muda-se em
Estevão de Mattos (nome de homem), Te Deum
em Th a d eu (nome de homem).

Uma enfermidade dos cavalios chamada mal de

' Quiclierat, De la Fonnalinn frmiiriise des anciens Noiíis de lieu, p. 78 scg.

^
Fiiclis, Die ronianiiciteii Siiriichen, s. 113.

^ Suj-dade em D. Duarte, Leal Cons. c. 18.

* Vid. abaixo iii. Consonaniismo g. G.

Hollanda, por se julgar ter sido trazida por os ca-

valios hoUandezes, era chamada por outros mal de
Lo anda; mal de Lo and a parece, porém, ter sido

propriamente uma doença que accommettia as gengivas

dos homens que -viviam em Loanda, na Africa K

A uma charrua introduzida pelo engenheiro Hol-
beclie chamam os agricultores de Iliba-Tejo charrua

Lambeclie (lamber).
O nome popular de lord Wellington, o general

em chefe do exercito peninsular, era lord Valentão.
O nome d'um toureiro Pinto e Silva deu causa

a chamar-se-lhe Pintasilgo.
O nome de ave latino carduelis confundiu-se

em portuguez com cardeal de cardinalis.
Em mexe lha o do latim mytilio ha influen-

cia manifesta de mechcr (latim mis cere).

Os jogadores do voltarete dizem geralmente res-

pondo por reponho, por isso que dizem também
resposta por reposta.

Na Covilhã ha uma ponte a cuja entrada existe

ou existiu uma imagem de S. João Baptista degolado

:

chamava-se-lhe a ponte de S. João martyr in eól-

io; hoje todos lhe chamam ponte de ^lartim (nome
projirio) C o 1 1 o

.

Outros exemplos são

:

pclingrin por

b i s t o r t a «

b e ij a reli o »

camapé »

carneriua »

almario »

incertar »

e n. X e r t a r »

c a n a 1 i s a 1" »

praia-mar »

choramigas »

Eivo r a »

es tormento »

ant.

V a g am u n d o- »

trespoendo

peregrino, influenciando pelle,

b ri tónica, l)is e torta,

beijo,

cama,
carneira,
alma,
incerto,
e n X e r t a r

,

canal,

p r a i a

,

migas,
E 1 \' a s

,

t o rm e n t o

,

mundo

,

bacharel,
canapé,
c o r n a 1 i u a

,

armário

,

i n c e t a r

,

canonisiir
,

2)rea-mar

,

choram inguas
E V o r a

,

instrumento,
vagabundo.

Chron. Gruiné, » transpoendo, três.

c. 04.

A syllaba e ou i inicial de muitas palavi*as é

nuidada frequentes vezes em en, in pelo povo, por

a suppôr a preposição in corrompida; assim

1 n c o n om 1 a

i n s em -ç\o

1 n s am e

e n 1 e g' e r

por economia,
exemplo,
exame,
eleger.

' Fr. Joãa Padieco, Diverliinenlo erudito, m, 461. Lisboa, IT-il.

^ « Achava se á mesa liiini vaganiundo (lestes, que cliamam peregrinos.»

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dialogaes, p. 77.
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inleição
1 11 1 rt 1 i a

empanaíora '

emphemerida -

enriçar ^

eu saguão

por eleição,

Itália,

epanapliora,
ephemcride,
erriçar,

exaguão.
ex-aguar,

Por semelhante processo se mudou o a do latim

axuugia em eu ua forma enxúndia.

O sentido de muitas locuções e compostos torna-

se obscuro ou deturpa-se por effeito do mesmo pro-

cesso: as.sim pancadaria de mollio ou de moio

por pancadaria de mouro; braço e cutello

por baraço e cutello; «não se apanliam trutas

a barbas enxutas» por «não se apanham trutivs a

bragas enxutas»; escalda-favaes por escala-

favaes *; « filho da puta » é mudado para evitar a

IjalaATa obscena em «filho da pucara»; «grande

i n f 1 u e n c i a de gente » por grande a ff 1 u e n c ia .
»

« Trazer á collecção» diz-se geralmente no

sentido de allegar, mencionar um facto a propósito

d'outros; mas a phrase correcta é « trazer á colla-

ção »
,
que no sentido natural é uma phrase juridica

significando trazer em commuin os bens do pae e da

mãe fallecidos, e ajuntal-os em monte d'onde se ha-de

tirar a legitima dos bens profecíicios, que com os mais

pertencem ao herdeiro ^.

Vamos agora examinar outra phrase do vasto

processo da etymologia popular.

No antigo portuguez havia um verbo a terme t-

ter que occorre, por exemplo na seguinte passagem

:

« E feze-se em aquel tempo muy gram torvamento

da carreira de nosso Senhor. Case atermeteo liuum

Ourívez, que obrava de prata, e fazia tenplos de prata

a Diana, etc. » Act. Apost. 19, 23 e 24. Nada mais

natural á primeira vista do que olhar a forma ater-

nietter como proveniente de enter- ou entrcmet-
ter pela mudança do e em a, seguida de syncope

do n . Mas estão essas alterações d'accordo com as

idiosjTicracias phonicas do portuguez? Vejamos.

A mudança do e em a é vulgaiissima no por-

tuguez nas syllabas não accentuadas e frequente nas

acceiltuadas quando se lhe segue n, principalmente no

portuguez antigo. N'este, por exemplo, a forma con-

stante da preposição entre = latim inter é antre.

' Fr. I.uiz lio Monlc Carniclo, CompeniUo de Orlhoíjrapkia, p. 577 Lisboa,

17fi7.

* Ibidem

.

' Ibidem, p. 580.

* P:iiva, Enfermidades da lingiiapvrlinjueía, p. 130 ofTpriYe esrala-favac s .

•• «Em tal caso esse filho per niorlc de seu Pailic Irazeri aa collaeoni rum

seus Irmaãos lodo aquello, que assy ouve do i:ilo seu Padre, e liem assy lodalas gaaii-

ras que dos dilos Lcens assy dados proecderom. » Onleiíaçõcs Alfoiíxinax, .\, 105,

2. n E se o Padre morresse, durante o filho soh seu poderio, avciá esse lilho lodos

esses heens assy como seus próprios, sem os trazendo aa roll,\i;om com seus Irmaãos

em parte, ou em lodo. » Ibidem, i.

Mentrc me viss'assi amiar

Viv'a u t r 'as gentes e lallar.

TllOVAS F. CANT. n.» 88.

E deytousc antre umas flores.

C\NC. D. DIN. p. 35.

« Para nunca creçer antre nos e ele nenhuma

contenda sobressest ermyos. » Doe. 1265, Rib. Dissert.

I, 286. o Antrella;s he grande deferença. » Leal Cons.

c. 5. «A nosso ser\'iço e a vosso compiia averem de

ser declaradas algumas cousas contheudas nas pustu-

ras que antre nos avemos de poer. » Fern. Lopes,

Chron. D. Pedro, c. 2. « E os x mil caualeiros dala-

raues da huma aaz da coinlia que estauam folgados

entrarom per antre os christaãos. » L. Linh. III, 187.

Ave lieynha gloriosa

Bendita antre as mnllieres.

j. cmio, p. 237.

sempr'o par.n ir demandar

antr'a les;iora he noa.

c\xc. nss I, 1Í9.

Comp. os compostos de antre, como

antre casca Chron. (xuiné, c. 63.

antre valo Regra. c. 8.

antremetimento Ibidem, c. 13.

ántre meses Canc. Res. i, 186.

A mesma mudança de e em a atraz de n

se observa em constranger antigo constrenger
= latim constringere. No portuguez mais antigo

occorre a forma com e

:

constrenga Rojjra. c. 2.

constrenga Doe. 1298, Figaniére, RaÍ7ihas de

Portugal, p. 292.

constrenjudos Doe. 1314, lílb. Dissert. U,

246.

Mas no portuguez postcríor predomina a fómia

com a

:

constrangesse Chron. Guiné, c. 21.

constrenjudos Doe. 1318, Rib. Dissert. I. 312.

constrangam Ibidem, p. 313.

jantar =latim jentare. jantar apparece ]á n'um

Doe. de D. Pedro I, Rib. Dissert. "l. 308,

todavia em Gil Vicente i, 170 (ed. Hamb.)

ainda se encontra jenta.

Estes factos mostram «pie ha no portuguez e

principalmente no portuguez antigo oscillação de en
para an; ontios iactos mostram tamboui om nossa

lingua oscillaçào de an ])ara on; uota-.-ío. por exem-

plo, esta ultima oscillaçào em
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auentagens 8á Mir. Egl. 8, p. 195. (ccT. 1784).

menteer Doe. 1461, Rib. Dissert. I, 325 ao

lado de

maiitlicuda Riidem, e

mantém L. Linh. IV, p. 230.

memfestavam-se Act. Apost. 19, 18
jDor * m amfestavam-se de

manifestavam-se, com syncope de i

ao lado de

manifestaaes ,/. Claro, p. 232,
inenaçom Act. Apost. 28, 8, por inanirom.

Comi^. as fómias j^opulares adiente, amanliem, etc.

Assim pois nada ha que admirar n'uma forma
antermetter por enter-ou entre-metter, mas
l^óde d'aquella resultar a fónna em questão, atermet-
tcr, por outras palavras, pode em portuguez n caliir

atraz de t? A articulação nt não parece de modo al-

gum repugnar á lingua portugueza, o que provam nu-
merosas formas, como monte, fonte, ponte, ante,
canto, espanto, amianto, tanto, pranto, en-
canto, mentir, sentir, serpente, mente, de-
mente, quente, lento, quinto, quarenta, vin-
te, fronte, pergunto, manto, tanto. A penna-
nencia do n aqui como atraz de todas as momentâ-
neas, resulta talvez de elle não representar mais que
a nasalisação da vogal que o precede. O que é facto é

que nenhum exemplo occorre da syncope da dento-na-
sal atraz de t cm a nossa lingua, a menos que não
olhemos a palavra atermetter como tnl ; mas esta

tem uma explicarão que não permitte essa cnniectura.

Emquauto nas línguas românicas muitos compos-
tos preposicionaes substituem os simplices latinos, tam-
bém muitas vezes se reduzem aos simplices muitos d'es-

ses compostos, ou provenientes do latim ou novos, ain-

da que o sentido dos simplices não corresponda ou
seja opposto ao dos compostos: é assim que de in-
saluber vem o nosso salobro, de in-sania vem
sanha, de im-portuno partuno (G. Vic). Ora
muitas vezes a etjnjiologica popular, que produz essas

formações, engana-se e toma por preposição o que o não
é, e separando a parte d'uma palavra que julga tal,

como no caso precedente, produz formas do género
das seguintes:

beira de ribeira (ripa), em que a primeira sylla-

ba foi olhada como sendo a prep. re;
pasmo de espasmo (spasmus), quina de esqui-

n a , em que a primeira syllaba foi confundida
com a prep. ex (pronunciada es);

namorar de enamorar, em que se julgou que a pri-

meira syllaba era a prep. e ou em que se julgou
havia dous nn, um da preposição en, outro

da raiz verbal;

saguão por ensagão
,
que já por si é uma corrupção

de e X a g u ã o de e x - a g u are; 'n'c sta forma o s

é pois tudo o que resta da preposição es (ex).

Pelo mesmo processo se explica a forma sepolo
na seguinte passagem : « Pcro Monda que dizem que
foi sepolo do Demo. » L. Linh. I, p. 160.

A forma usual por discípulo no portuguez da

edade media é dicipulo Act. Apost . 1, 15. 6, 2, etc,

em que se tomou por a prep. dia primeira syllaba que

se supprimiu, ficando assim cipolo, facilmente muda-
do em sepolo logo que se perdeu a idéa da etymolo-

gia. A forma perfeita discípulo também podia ser

aquella a que se applicou o processo, tomando-se as-

sim a primeira syllaba dis pela prep. d'egual som.

Inclinamo-nos, porém, mais á primeira explicação, já

por causa da indicada forma do antig;o portuguez, já

porque no românico a preposição d e , sendo indepen-

dente, tem muito maior significação que a preposição

não independente dis. Comp., por exemplo, as formas

italianas sveutura por desventura, scadere por

descadere, etc. Discipulus é derivado do thema

di-sc- por dic-sc- (em di-sc-o), por meio do suffi-

xo -pulo por -bulo: o di separado em sepolo repre-

senta pois a raiz que é dic e se encontra completa em
dic-o, in-dic-o, etc. Assim a palavra ficou reduzida

aos suffixos na forma sepolo.
Com estes dados podemos explicar a forma ater-

metter. De e n t e rm e 1 1 e r , confundindo-se a primeira

syllaba com a preposição en, fcz-se * termetter,
d'onde pela addição do a prosthetico a forma em ques-

tão. Esta explicação acha ainda mais CAidentes provas

nas seguintes formas:

tcrmentre por entremente. « E termentre com
[o] el foy soterrar o padre filharom lhe aqiia (acá)

toda a terra de leon que elle tiinha por sua. »

Chron. Santa Cruz, p. 29.

troluctores.

Abonda : cntrarào porem

Treze trolucotores (no auto).

GIL VX. OBUAS I, -130.

Ainda mais. Uma forma tremetter apparece

realmente no antigo portuguez: « mandássemos ao

dito Meirinho, que se nom tremetese em feito da

dita Almotaceria. » Cortes de Santarém de 1418. Ms.

do Ai-chivo Nacional. « vossos sobre Juizes, e Coitc-

gedores se tremetem, e qvierem t r em e t e r de conhe-

cer de taaes feitos. » Cortes de 1395, capitules geraes

(2 Janeh-o). j\Is. do Archivo Nacional.

Ha também formas produzidas por um outro pro-

cesso de falsa etymologia que tem na maior parte dos

casos um caracter semi-erudito e resulta d'uma induc-

ção incompleta. Reconhece-se que em certas pala-

vras se deixaram de pronunciar e se alteraram certos

sons em determinadas condiçôeSj por exemplo, entre

certas vogaes, ou consoantes, deante ou dejíois de cer-

tas consoantes e que para corrigh' a pronuncia se de-

vem introduzir ou restituir á sua forma primitiva esses
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sons ; ora n'essa mania de con-igir suppõe-se que essas

alterac^òcs se deram em palavras em que apenas ha os

sons iunto dos quaes se operaram n'outras, e fazem-se

n'ellas cm vu-tude d'isso modificações plionicas inteira-

mente arbitrarias. Quando, por exemplo, se observou

que cm nacer {Trovas e Cant. n.° 208), nacimento

[Chron. Guiné, c. 1. 62.), nacença {Chro7i. Santa

Cruz, p. 27), creçer (Eib. Dissert. I, 360), crecy-

mento(67í7-o». Guiné, c. 62), dicipulos (Act. Apost.

1. 15; Regra. c. 2), decender {Doe. 129U, em Figa-

nière. Rainhas, p. 254, Hist. geral, c. lõl, Canc. Res.

I, 131), deçendimento {Ibidem), condecender
{Chron. Guiné, c. 67), acensom {Act. Apost. 1, 15),

deçernir {Canc. Res. i, 38), conciencia (Rib. Dis-

sert. I, 366 ; Hist. geral, c. 127) etc., se tinha deixado

de pronunciar mu s que se encontrava nas fónnas

orig-inaes latinas nasci, cresccre, descendere,

condescendere, ascensio, discernere, con-

scientia, etc. e se começou a pronimciar nascer,

crescer, descendere, condescender, discer-

nir, etc. em conformidade com esses typos, suppoz-se

que n'outras palavras em que ha um c (s), se tinha

também deixado de pronunciar iim s atraz d'cllc, e

d'ahi resultou escrever-se e, segundo todas as probabi-

lidades, dizer-se, por exemplo

:

ascender Sá de Mir. Egl. 1, por accender, que

vem do latim a c c e n d e r e

;

asccnar Idem, Cai^t. 3, 58 por acenar, de aceno,

composto de a e seno por sino, do latim si-

g n um

;

noscivo Bluteau, Supplemento II, 260 por nocivo
do latim nocivus;

nasça o F. Man. de Mello, Apol. Dialogaes, p. 60

por nação do latim natio.

§ 7." MUDANÇAS DE SIGNIFICAÇÃO

Duarte Nunes de Leão notara já que ura grande

numero de pala^^-as da lingua latina tinham adquirido

significação diversa no portuguez.

« A corrupção de impropría & alhea significação

que damos aos vocábulos comprcnde grande numero
delles como nesta palaura ladrão que chamamos

,

não somente o que rouba em publico : ou no campo,

mas ainda ao que furta occultamente, & que he o que

os latinos ohamão fur, sendo difterentes dclictos, &
|

que tem difterentes penas, porque a obra do ladrão I

publico chamamos roubo, & a do ladrão secreto, furto.

I E como na palaura chamar que vem de clama-

rc, C[ue tem differente significação do verbo voco vo-

cas, porque nem todo o clamar se foz chamando, nem
todo o chamar clamando.

« E como nesta palaura molhcr, que fazemos cor-

relatiua de marido por aquillo que os latinos dizem
|

vxor, sendo a palam-a mulier comum a toda fêmea,

ainda que no seja casada.

(I E como nesta palaura casa, que significando pro-

priamente na lingoa latina as choupanas, ou choças,

que são as casas rústicas, chamamos casas, assi as que

sào grandes & reaes como as do campo.

« E como na palaura mandar pro legare, aut com-

mendare, que tomamos impropriamente por imperare,

& jubere, & por enuiar.

« E como nas palauras tio & tia, irmão de meu
pai ou ii-maã, que tomamos assi por os ú-mãos de nos-

sos pais, como por os de nossas mais, sendo verdade

que o irmão de meu pai he meu patruo, & o h-mão de

minha mai meu auunculo, & a tia irmã do pai amita,

& a irmã da mãi, matertera, & como na palaura sobri-

nho que chamamos aos filhos de nossos irmãos ou ir-

maãs, querendo propriamente dizer primos cominuãos

filhos de duas innaãs, como patrueles filhos de dous

ú"maõs varoens.

í E como na palaura manco, que sendo propria-

mente acerca dos Latinos, o que tem aleijão nas maõs,

o tomamos por o aleijado dos pees.

« E como na palaura alugar que ^-indo de loco lo-

cas, que quer dizer dar de aluguer, dizemos também

alugar por tomar de aluguer, o que se hauia de dizer

por outro verbo que respondesse ao verbo latino con-

duco, que he tomar de aluguer, porque o que daa

a casa a outro por dinheiro chamasse locator, & o que

a toma he conductor.

« E como na palaura emprestido pela qual assi

significamos o que em latim se chama mutuum, como

o que se chama commodatum sendo contractos mui

differentes. Porque o mutuum he emprestido de di-

nheho, ou cousas que se pesão ou medem, como tiigo,

vinho, azeite, que damos pêra o que as recebe hauer o

senhorio delias, & as conuerter em seus vsos & tomar

outro tanto dinheiro, trigo, ou azeite como o recebeo.

Finalmente he o mutuum emprestido de cousas que

consistem em género, & o commodatum he emprestido

de cousa que consiste em specie como he hum cauallo,

ou liuro, que acabado o tempo do emprestido se ha de

tornar o mesmo corpo. s. a mesma cousa. E nos por

corteza da Hngoa a tudo chamamos emprestai*, & em-

prestido sendo cousas tam ditlerentes.

« E como na palaura morada , & morai- que -s-indo

de moror raris, que quer dizer estar de uagai- ou de

assessego vsamos delle em lugar de habitar.

« E como na palaiu-a postigo que querendo dizer

porta detrás a dizemos por a portinha, que estaa em
outra porta maior, que se abre sem a grande se abrir.

« E como na palaura euti-emettido à entremetter,

que querendo dizer deLxar alguma cousa, ou afroxiu-,

oú dar vago, dizemos polo contraiio enti^emettido o

que he solicito ou se cutromcltc. ou occupa. cm con-

traria significação do verbo latino intermitto.

« E como na palaura dinheh-o que vindo do do-
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naríiis, nome particular de certa moeda, que pesaua

dous vinteens o vsamos por o geeral que os latinos di-

zem pecunia : como também fizemos nesta palaura ma-

çaã, que sendo nome special de hum certo género de

pomos, que foi planta de hum Gaio Matio grande ac-

cepto a Augusto Caesar, Plinio lib. 15. cap. 29. & hb.

12. cap. 2. Porque os latinos lhe chamauão malum
Matianum o tomamos por o geral de todos os daqueUe

género que chamào malus, para que dizemos malus

púnica, malus mexlica, malus matrana, &c. O contra-

rio fizemos neste nome brunho, que sendo prunum
geei"al de todo género de amexas, o tomamos soomente

por huma spccie de amexas brauas, que trauào a que

chamamos brunhos, como também fizemos na palaura

poldro, que vind(i de pollo que quer dizer todo animal

nouo & pequeno, o dizemos specialmentc por o cauallo

nouo.

« E como na palaura louro, que sendo corrupta

de luridus a um, que quer dizer cór como amarella de

home morto, azulada, ou verde negra, como a dos den-

tes podres chamamos louro, o que os latinos dizem fla-

uus, que he cór fermosa, & clara como a dos cabellos

de cór de ouro, que chamamos louros.

« E como na palaura jantar corrupta de jenta-

culum latino, que quer dizer almorço, que se comia

pela manhaà, per ella significamos o comer ordinário,

a que os Latinos chamauào prandium & se comia na

força do dia.

« Fi como na palaura jogo, que querendo dizer

em latim somente graça ou galantaria de palauras a

confundimos na significação com a palaura ludus. E
t

dizemos jogo de cartas, de bola, & todas as mas ma-
I

neiras de jogos.
j

» E como nesta palaura cunhado, perque chama-

mos aos que nos são aíEjs, não se podendo chamar per

ella senão os parentes do mesmo sangue.

« E como na palaura parente per que chamamos
os que na verdade são cunhados cm sangue, s. os

tranuersaes, sendo a palaura parente que soomente

comprende pai, rnai, auoos, & bisauoos, & dahi pêra

cima aos mais ascendentes.

a E como na palaura sperar que vsamos por ex-

pectare hauendo de hxtma a outra minta diíTerença,

jDorqiie sperar denota aquella paixão ou aftecto do ani-

mo que he spcs que segundo M. Tullio he aguardar

por algum bem, & o outro he aguardar, olhando por

alguma cousa se vem ou não, & diz se de ex & specto

as, porque quando aguardamos por alguma pessoa cos-

tumamos olhar se vem.
« E como na palam-a rostro, que sendo soo das

aues, & animaes o dizemos, por o dos homens qiie os

latinos chamão face, ou vulto, como também na pala-

ura perna, que sendo soo dos porcos, o dizemos por"

as pernas dos homeens & das molheres, a que os La-

tinos chamão crura.

« E como nesta palam-a matai- tomada impropria-

mente do verbo macto mactas, que he matar sacrífi-

cando.

« E como na palaura Taiierna, que especialmente

dizemos por a casa em que se vende \dnho, sendo nome
geeral de todas as casas, em que se vendem quaesquer

cousas.

« E como na palaura trazer, sendo tomada de tra-

ho, his, que quer dizer trazer per força, por la qual si-

gnificamos tudo o que se leua, sem força que se ex-

plica na lingoa latina pellos verbos duco, porto, fero,

gero, gesto, veho, que são diíferentes maneii'as de tra-

zer.

« E como na palaura vicio que querendo dizer

peccado, ou mao custume, & vicioso malcostumado,

dizemos campo viçoso, terra viçosa, posto que nos es-

cuse ser metaphora, de que também vsão os latinos,

que dizem luxuries, segetum, pecorís, aut arborum.

» E como na palaura marticola por simia que er-

radamente tomarão, sendo nome de outro animal mui
dilferente. A causa deste erro foi que ouuirão dizer,

que hauia hum animal que tendo semelhança com o

homem no rostro, & nas orelhas, & na voz humana
que imitaua para enganar homens de cuja carne he

nun goloso, como tudo conta Plinio no liuro 8. capit.

21. de sua natural historia, & se chama manticora en-

ganados por a figura dos bugios ter alguma semelhança

com o corpo humano, cuidarão, que este era o mesmo
animal que bugio, & assi lhe chamarão marticola por

manticora, & contra razão porque aquelle animal he

crudclissimo entre os mais feros, & tem outra figura, &
difierença dos outros animaes, como o pinta Plinio. E
ja que viemos a fallar em bugios, queremos dar razão

porque se chamão assi, & he que na cidade de Bugia

fortaleza que os Hespanhoes tinhão cm Afi-ica, ha tan-

tos que os moradores se não podem valer com elles, &
dahi os trazem & lhe derão esse nome; que de Bugia

comsigo trouxerão.

I Também se deu significação impropría a esta

palaura paruo, que querendo dizer pequeno, chamamos
assi aos que sabem pouco, ou são tontos ainda que se-

jão grandes. E a razão he que os Hespanhoes antigos,

principalmente os Portuguezes chamauão aos moços

pequenos ou meninos, paruos, segundo se vee das suas

scnpturas antigas, como também lhe chamauão os la-

tinos como leemos cada passo nos melhores authores

delles, & em M. Tullio no liuro 5. de finibus bonorum

onde diz: Parui primo orti sic jacent, tamque onmino

sine animo sint. E logo no mesmo lugar. Parui virtu-

tum simulacln-is, quarum in se habent semina, sine

doctrina mouentur. E muito mais frequentemente o

leemos na sagrada scriptura, como naquelle lugar de

são Matth. cap. 18. Nisi couuersi fueritis sicut par-

uuh. &c.

d E como 08 desasisados a que os latinos chamão

fátuos, ou dementes, são no entendimento, & nas pa-

lauras como os meninos chamai-ãoUie paruos. O que
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se vo da palaura nicnino sui)erlatiuo de paruns, de

([lie torniarào duas palauras ditierentcs na forma, sendo

ambas de um mesmo signiíicado. Porque aos dedos

mais pequenos chamamos meiminhos, & aos moços

mais pequenos meninos, luuiendo os dedos & os moços

de chamarsc per hum mesmo nome minimos.

« Outra corrujjçào c impropriedade ha na pala-

ura mancebo, que vindo de mancipium, que quer dizer

escrauo, chamamos assi ao moço que nos serue ainda

que seja hure. Donde viemos também chamar mancebo

ao homem que he de pouca idade, & manceba aa mo-

Iher moça, c dahi manceba aa molher, que he amiga

de algum, de deshonesta amizade, porque por a maior

2)arte he vicio da mocidade: & dahi dizemos amance-

bados os que estão em conuersação deshonesta, & man-

cebia ao lupanar em que as maas molheres estão. E
tanto veo a extenderse o começo errado, ou cori-upção

desta palaura, que como os latinos chanião puer ao

moço de seruiço: porque para aquelle ministcrío se

])uscão moços, & não velhos, assi cuidarão os bárbaros

que podião vsar de mancipium por moço, sendo cousa

nmi diiíerente. Porque puer denota idade, & manci-

pium stado da pessoa captiua, perque se não podia si-

gnificar moço, nem velho. Pola mesma razão como por

o criado tomarão o nome de moço, que he puer, vie-

rão chamar senhor, que he o mesmo que sénior, ao

patrão da casa : a que mais propriamente chamaríamos

dono, que he mais propinquo de Domino. Porque como
aos mais anciãos se deue mais honra ao patrono, &
principal da casa começarão chamar senhor imútas

gentes, a que este vocábulo ficou commum, como os

Romanos chamauão Patres aos maiores, & aos gouer-

nadores das cidades. Tal foi a extensão da palaura

barregão, que os antigos chamauão ao homem, ou mo-

lher que estão no vigor de sua idade, que hora chama-

mos aos que estão em amizade desonesta, a que cha-

marão barrcguice.

« Outra tal foi a corrupção da palaiu'a, puta, que

sendo vocábulo honestíssimo que quer dizer moça pu-

ríssima, & limpa por encobrir a fealdade do vocábulo

de meretriz, ou outro tam feo, vierão a infamar aquelle

nome, chamando puta a molher que estaa posta ao ga-

nho, & pularia o lugar onde ganha '. »

Podei--se-lna escrever um grosso volume si') sobre

as mudanças de significação das palavras latinas na
língua portugueza.

D'um lado perdas, d'outro innovações, innas e

outras ás vezes considei-abilissimas, ofterecem n'esta

parte rica matéria não só á observação glottica, mas
ainda á observação psychologica e histórica. Não po-

demos apn'sentar aqui mais do <{ue uma pe<|uena mos-
tra de tão vasto campo.

Admorsus perdeu o sentido de mordedura e

apreseuta-se em portuguez, na forma almoço (hespa-

' Origem da linijoaportuçjuesa, c. 7.

nhol almuerso), com o sentido do latim jentacu-
lum. O d nnulou-se n'esta palavra em 1 como em
Alfonsus por Adfonsixs, nalga por nádega,
julgar do latim judie are, etc. Em quanto á sigm-

ficação, temos parallelos no antigo alto allemão inbiz,

que significava refectio, prandium e provinha de biz

morsus, do thema de bizan mordere, comedere *, e

no latim cena (não coena, que 6 uma orthographia

errónea). Cena, d'onde portuguez ceia, está por

cesna-; cesna provém d'uma forma perdida ced-na,

da raiz indogermanica skad, que em sanski'ito se

apresenta na forma khad, khâd, significando edere,

vorare ^.

Afferre (aferir) perdeu os sentidos que tinha

no latim de levar contra, a, dar, occasionar, referú-,

contar, allegar, etc. e tomou o sentido muito especial

de conferir pelos padrões as medidas, de levar con-

tra os padrões as medidas para vêr se ellas se aju.s-

tam a elles.

Affligere (affligir) perdeu o sentido funda-

mental de bater contra, quebrar, para conservar ape-

nas o figurado de atormentar, causar dôr, oppi-hnir,

molestar, perdendo também n'este caso os de abaixar,

abater, destruii'.

Al véus (ai veo) conserva-se apenas no sentido

de leito do rio, tendo perdido os sentidos de canal,

bacia, banheira, barco, cavidade, interior d'uma cousa,

mesa de jogar, taboleiro do gamão (?), jogo do xadiX'Z,

cortiço d'abellias, enxame. O derivado alvéolo en-

contra-se em portuguez designando as cellidas dos fa-

vos de mel.

Attendere (attender) jierde o sentido fun-

damental de tender para e o especial de extender a oi'e-

Iha para ouvir, conservando apenas os figm-ados de

dar attenção, estar attento, applicar-se, cuidar de, e

apresentando no antigo portuguez o novo de esperai-.

Foi por lun processo semelhante que de guardar,
vigiar por, estar attento a, attender (comp. aut. es-

guardar) se passou ao sentido de esperar em aguar-

d a r

.

Apothcca foi usado em latim p;U"a designar

lun logar em que se guardavam provisões, um celleu-o.

uma adega ; cm portuguez adquuiu o sentido de casa

pequena, como já vimos, na forma botica, que hoje

designa uma loja ou estabelecimento pharmaceutieo, e

o de taberna volante, taberna pequena e immuuda, na

forma bodega.
Arista (aresta) designava em latim a barba, a

ponta da espiga, a espiga, figuradamente o estio, o

anno, um [)èlo do corpo, espinha do peixe, etc. ; em

I GialT, Mlhoclideulsdics Sprachschalnw,^^. as.

"Pusnis pcnnis utCasmcnas dicebanl pro Camenis cl ccsnas pro ccnis.»

Fosl. p. á05.

' Ooiiip. : «Sccnsas Salúni dicekint quas nunc cenas.» Fcsl. p. 33l>.

Lindciiiann oonjcolurou que a vcrdatioira lição é scesnas c n.ãú scensas, o que a

fiiriiia latina torna evidente. Corssen, Krítische Beilráge xur laleiniscfien Formen-

Uhre p. ÍDõ.
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portuguez significa mui raramente a pragana do tri-

go, e emprega-se iisualmente para designar a alimpa-

dnra que se tira do linlio além da estoj^a, uma ponta

aguda, e, como termo de geometria, a linha d'intersec-

ção dos dons planos que formam um angulo diedro, etc.

Bajulare (bajular) significava em latim le-

var a braços, levar ás costas, fazer carretos; em por-

tuguez significa abaixar-se o mais possivel para com
uma pessoa que se quer adular, como querel-a levar ás

costas. Evidentemen.te 1) ajoujo, amante que se pres-

ta a todos os caprichos da amante (d'ahi o sentido de

tolo, etc.) deriva d'am verlío bajoujar, outra forma

de bajiilar em que o 1 foi nuidado em j exacta-

mente como em joio do latim lolium.

Bassus (baixo), que significava em latim gor-

do tem em portuguez os sentidos de— que tem pou-

ca altura (um homem baixo, uma casa baixa), pro-

fundo, e os figurados de humilde, rasteiro, vil, abje-

cto, etc.

BuUire (boi ir) perde os sentidos de ferver

(fervere), nadar ao cima da agua agitada e o figurado

de estar muito indignado e adquire o sentido de exe-

cutar um movime^ito, intrometter-se, contender com
alguém, tocar n'alguma cousa e os sentidos activos

de pôr em movimento, agitar.

Burdo (bordão) designava em latim o hybrido

resultante da copula d'inn cavallo conr uma burra ; em
portuguez significa propriamente o jxio a que se arri-

ma o peregrino. Como se passou d'um sentido ao ou-

tro? Ducange pensava que, como os peregrinos iam

muitas vezes a cavallo om bui'ros ou machos, o nome
do animal tenha sido applicado também ao páo com-

prido que elles levavam ; outros suppõem que o páo

tenha sido assemelhado ao macho ^. vSe houvesse duvi-

da sobre esta mudança de sentido, dissi^jar-se-hia facil-

mente adduzindo o facto parallelo de muleta, deriva-

do de mula (comp. fi-ancez mulet), designar o páo

com uma travessa em cima a que se encostam as pes-

soas que coxeam.

Burrus (l)urro) sigifificava em latim propria-

mente ruivo, vermelho (do grego pyrrhós); encontra-

se também significando vacca de cabeça ruiva, e o de-

rivado burricus designando já um pequeno cavallo;

burrus designou depois também o asiuns ruivo, e

por fim adquiriu a significação geral de asinus, que

tem em portuguez. Na forma borro designa n'estalin-

gua a mesma palavra o macho da espécie ovelhum

d'um anno aos dous.

Caecare significava em latim privar da vista,

e figuradamente deslumbrar, obscurecer. Em portu-

guez conserva aquelles sentidos e adqinriu os de atu-

pir, entupir, cerrar, obstrifir. Em latim encontra-se já

occaecare no sentido de encher, entupii' (um fosso).

Em francez aveugler cegar sigrfifica também em

' Littré, Dictionnaire de la langue française, s. v. Bourdon 1.

termos de náutica bouchcr, entupir, calafetara No
allemão blenden cegar, de blind cego, significa

também fechar (um poço).

Cajjere (caber) apparece somente no antigo

portuguez com a significação fundamental de tomar -

;

perdeu todas as outras que tinha em latim e adqui-

riu as novas significações neutras de ser comprendido
(tomado), contido, poder ser contido, introduzido n'um
certo espaço ; cair em quinhão, pertencer ; ser vez, vir

por seu turno ; ter privança.

Capital is já em latim tinha perdido o sentido

fundamental de— que pertence ou diz respeito á cabe-

ça, e adquirido os sentidos figurados de 1) em que é

negocio tle vida ; 2) que leva á morte ; 3) que busca

destruir; encarniçado; scclerado ; 4) fatal, pernicioso;

5) engenhoso. A palavra conserva em portuguez unica-

mente o segundo e o terceiro d'estes sentidos na sua for-

ma capital (pena capital; inimigo c ajjit ai ) e ad-

quiriu outros novos. N'e3sa mesma forma significa prin-

cipal, essencial ; d'ahi substantivadamente a capital,

a cidade principal d'um paiz ou jjrovincia ; o capital
o principal d'uma divida, renda, etc. Na forma cabe-
dal, emi)regada também como substantivo, apresenta

um rico desenvolvimento de significações : 1) os fun-

dos em o])posição ás rendas, juro, fructo ; 2) géneros

que constituem o objecto d'um commercio ; 3) material

para fazer uma obra e d'ahi, i)or particularisação, coiro

com que os sapateiros fazem calçado ; 4) força, activi-

dade que se emprega para fazer uma obra ; 5) os bens

que se possuem e com que se podem afirontcU" as ne-

cessidades da vida ; 6) materiaes, gente necessária para

fazer guerra ; 7) a quantidade de agua de um rio, re-

gato, ribeiro, e d'ahi o sentido de— que tem aguas co-

piosas, fallando d'um rio, com que a palavra se nos of-

ferece nas suas formas cabedal e caudal; 8) o

gráo em que se possue uma qualidade, um dote ; 9)

o apreço em que se tem uma pessoa ou cousa ; e outros

sentidos subordinados a estes jirincipaes. Caudal em-

prega-se também, como adjectivo, no sentido de real,

fallando da águia.

Capitulum i^erdeu a significação fundamental

de pequena cabeça e todas as secundarias, excepto a

de divisão de uma obra, d'um livi'o, d'um tractado que

conserva em portuguez na forma capitulo. Em com-

pensação a palavra adquiriu muitas significações no-

vas. Na mesma forma significa condição estabelecida

n'um artigo d'escriptura, contracto, artigo de accusa-

ção, e, depois de ter na edade media designado uma
curta lição (leitura d'um capitulo da Biblia) feita no

oíficio divino, chegou a designar o logar em que essa

lição era feita estando os religiosos reunidos e por fim

a assembleia, o corjjo dos religiosos e um dignitário

das cathedi"aes. Na forma cabido designa o corjDO

Vid. Lillrí, Dictionnaire, s. v.

Viterbo, Elucidário, s. v. Caber.
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dos concg'os d'vima cathedral, e na fórma cabide é o

nome de nm braço de madeií-a fixo na parede i)ara sus-

pender roupa e de outros moveis mais complicados

para o mesmo fim. Esta significação filia-se nas que

a palavra tinha já em latim de annel de madeira, que

servia para suspender um quadro de madeira, e de

ti-ave transversal da catapulta. Como adjectivo, capi-

tulo e a fórma parallela cabidolo significa maiscu-

lo, fadando dos caracteres da escripta, das lettras.

Charta (carta) significava em latim papel, es-

cripto, livro, folha; em portuguez significa o mesmo
que o latim litterae e epistola.

Circinare (cercear) significava em latim ar-

redondar, formar em circido , traçar um circulo, cortar

em redondo no coração d'uma arvore; em portuguez

sigmfica cortar em roda (cercear a moeda); d'ahi se

desenvolveram as significações 1) aparar ; 2) cortar

pela raiz; 3) roubar parte d'mna cousa. De cercear
derivou-se o adj. cerceo cortado pela raiz, o adv.

cerce, pela raiz, rente e o subs. cerceio acção

de cercear. Circinare deriva de ci rei nus circulo,

compasso. Temos também esta ultima palavra, não

porém nas accepções que tinha em latim, na fór-

ma cerne, que segundo todas as probabilidades foi

introduzida do francez. N'esta ultima lingua cerne
significa circulo que rodea uma cousa, e designa par-

ticularmente os circidos concêntricos que formam a

parte linhosa da madeira; é n'esta accepçâo que temos

a palavra, e d'ella se desenvolveu a de resina contida

na madeira, principalmente do pinheii'o.

Commissio (commissão) significava em la-

tim 1) juntura, união ; 2) acção de começar ; fallando

de jogos, representações (representação theatral; 3) obra

composta para os jogos ; 4) acção de commetter iima

falta; 5) attaque, luta. Em portuguez apparece nos

sentidos de 1) acção de commetter, propor ; 2) encargo

que se dá a alguém de fazer uma cousa ; 3) reunião de

pessoas encarregadas de preparar um projecto, uma de-

cisão, examinar um objecto, realisar um trabalho scien-

tlfico ; 4) poder dado a algumas pessoas durante um
certo tempo para exercerem cargos, ou decidirem, jul-

garem em casos excepcionaes; 5) acto pelo qual é con-

ferida a alguém a fiiculdade de negociar em nome d'on-

trem ; G) acção de um negociante mandar comprar ou
vender mercadorias por sua conta a outros negociantes

fora do logar onde reside; 7) espécie de conmiercio

que consiste em comprar ou vender mercadorias por

conta c risco de terceiro
; 8) o que o encarregado d'esse

commercio ganha.

Complere (comprir) no sentido fundamen-
tal foi substituído por implere encher; no sentido

d'este, mas íiguradamente, apparece 30 no antigo por-

tuguez (vid. p. XX, col. 2); conserva os sentidos de

conqjletar e de acabar, realisar. Novo é o emprego do
verbo como neutro no sentido de ser útil, conveniente,

ser do dever de.

Costa em latim significava costella, e no sentido

figurado lado, flanco. E^m portuguez no plural significa

tergum (perdido), dorsum e por extensão a parte an-

terior d'um objecto; no singular significa cUvus, littus,

ora. maritima.

Cubitus perdeu a sua accepçâo fundamental
em que foi substituído pelo derivado * cubitcllum
que devia dar covedello, ou covotello m.as que,

por uma troca de syllabas pouco usual, deu coto-
vello; conserva o sentido de medida de comprimento
na fórma c ovado e adquiriu o novo de braço muti-

lado até ao cotovello, e em geral braço mutilado, d'onde

por analogia o sentido de vela que já ardeu em parte,

na fórma coto, resultante da syncope do b seguida

de contracção das vogaes.

Currus em latim significava carro; n'um .sen-

tido especial charrua de rodas e caiTO do trumipho e,

figuradamente, triumpho, victoria digna de triúmpho

;

por extensão navio, os cavallos que puxam os caiTOS.

Em portuguez curro, palavi-a que falta em todos os

diccionarios da língua, designa o logar d'uma praça

de toiu-os eni que estes se niettem e d'onde saem
para a luta. E a mesma palavra que alatma currus?
Cremos que do latim currus se derivou um substan-

tivo currale significando logar, casa em que se ar-

recadam carros, em que se mettem os cavallos que
puxam ao carro, d'onde o portuguez curral desi-

gnando i3or extensão todo o logar, casa, em que se re-

colhe o gado, aprisco, stabulum. De curral por um
processo frequente derivou-se curro, como j^rlmitivo

com a sua accepçâo especial. Assim pois curro não
vem directamente de curro: representa-o apenas por
meio do intermédio c u r r a 1

.

Damnare (damnar, danar) era empregado
ainda no antigo portuguez no sentido latino de con-

demnar, que perdeu assim como o de censurar, sendo

usado nos não latinos de causar damno, damnificai-,

corromper, contaminar. Na fórma reflexa (damnar-
se) tem as sigiiificações novas de corromper-se, dete-

riorar-se, enraivecer-se, tornar-se raivoso, hydi-ophobo

(venire rabies).

Datus (dado), pari. pass. de d are, no senti-

do de lançado é usado em portuguez (e nas outras liu-

guas românicas) substantivamente e substitue tes-

sera, talus (conservado n'outi-o sentido), taxillus.

A idéa fundamental de lançado perdeu-se n"elle,

como era natural, completamente.

Fatum (fado) perdeu todos os sentidos que
tinha em latim excepto o de sorte; em compcnsaçào
adquiriu outros novos. Fado significa a ^^da da pro-

stituta (da moça do fado, fadista); as cantigas po-

pulares que sobretudo cantam as prostitutas e os seus

amantes (os fadistas); a musica d"essas cantig'as, e.

as danças dançadas ao som d'essa musica. Em latim

fata (plur.) designava as Parcas, do mesmo modo que

em grego Moirai as Parcas deriva de móros a
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sorte. E de fata n'esta accepção que vem o portu-

guez fada, como folha, iirma etc. do })lural fo-

lia, arma, etc. '.

Faiix jjerdeu em portuguez os sentidos latinos

de pharynge (fauces n'este sentido é apenas runa

expresscão poética), canal, conducto
;
garganta, passa-

gem estreita, fonte (d'um rio), e emprega-se na forma

foz apenas no sentido especial de entrada d'um rio no

mar (ostium, os).

F e r i a e conserva na f(')rma ferias o sentido la-

tino, e adquiriu o de mercado que se faz em dias de-

terminados, periodicamente, sentido em que substituiu

o equivalente perdido latino nundinae '^, na forma

feira, que precedida dos numeraes segunda, ter-

ça, quarta, quinta, sexta serve também em por-

tuguez para designar os dias da semana chamados ])elos

romanos dies Lunae, dies Martis, dies Mer-
curii, dies Jovis, dies Veneris. As outras lín-

guas românicas conservaram para esses dias denomi-

nações pagãs

:

Jiesp.

franc.

jjrov.

catai.

ital.

1 u n e s , m a r t e - s , m i e r c o 1 e - s
, j u e ^ e - s

,

em que o s final é tudo o que resta de dies;

lun-di, mar-di, mercre-di, jeu-di, ven-
d r e - d i

;

lus luns di-luns, mars di-mars, mer-
cres di-mcrcres, jous di-jous, vcnres
V e n d r e d i - v e n r e s

;

di-luns, di-mars, di-mecres, di-jous,

d i - V e n r o s

;

1 11 n e - d i , m a r t e - d i , m e r c o 1 e - di
, g i o v e -

di, vener-dí.
valacli. Inni, niarti, miercuri, joi, vineri (se.

dies)l

Estas denominações pagãs foram condemnadas
j^ela egreja, mas só Portugal acceitou a substituição,

ordenada pelo papa S. Silvestre, do latim feria a es-

sas denominações. Este facto linguistico revela até que
ponto Portugal foi dominado pelo catholicismo ; até que
ponto a con-ente popular n'elle foi desviada do seu

curso natural por este terrível aniquilador das forças

humanas. Em portuguez, como nas outras linguas ro-

mânicas, o pagão dies solis foi substituído por do-
mingo (dies domiuica), e dies Saturni por o

judaico sabbatum (sábado).
Finitus conserva em portuguez na forma fi-

nito sul:)stantivada o sentido de limitado, que tem
Imaites; na forma findo o de acabado; perdeu o sen-

tido de determinado, e adquiriu o de delgado, em que

' Sobre a nrigem Jas fadas vid. Alfred Mauiy, Les Fées dii muijen dije (Paris,

1843) e parliculaniicnli; pp. 23-2fi.

^ «Nundiíiae lériaruiii difiu voluerunt esse aiiliiiui, ipio rusliii vcudi^ndi, mer-

candi que tauia in iirljcm convuiiircul. » Fest.

^ Também os povos germânicos conservam as suas antigas dcno!uinac;ues pagãs

dos dias da semana. Vid. a collecção em J. Grinim, Deulsche Mylhologie s. 112-115.

sul)stituiu tenuis (renovado pela erudição) e exi-

11 s, na i(')rma fino, ])a accepção de delicado, subtil,

passou-se n'esta forma aos sentidos íigurados de per-

spicaz, astuto, sagaz.

Fluctus (frota) que em latim significava pro-

priamente onda, e no sentido figurado agitação, per-

turbação, tumulto, etc. apparece em portuguez apenas

com a significação nova de cáfila, reunião de um certo

numero de na\àos. «Fio te, no antigo francez, assim

como as palavras congéneres das linguas românicas si-

gnifica nniltidão, c vem por mudança de género (eu-

contra-se também em italiano no masculino, fio t to,

frotto), do latim fluctus, onda, tomado metapho-

ricamente por abundância. O antigo francez não se ser-

via d'essa palavra para significar uma reunião de na-

vãos, mas de estoire. Disse-se flotte de nefs como
flotte de gens. Mas as linguas germânicas tem uma
palavra que significa reunião de navios : hoUandez

V 1 o o t ; sueco f1 o 1 1 a ; anglo-saxão f1 i e t ; inglez f 1 e e t

.

Esta palavra forneceu f 1 e t e directamente ; e em todos

os casos, como observa Diez, as palavras germânicas

operaram sobre flotte, multidão, para determinar

n'ella o sentido de reunião de navios ^»

Focus (fogo) perdeu as significações funda-

mentaes e especiaes de lar, cheminé, chamma do lar,

para conservar o sentido geral do perdido ig-nis em
que só foi usado em latim por alg-uns auctores da de-

cadência. Na forma erudita foco é usado na lingua-

gem scientiíica para designar ponto de convergência

de raios luminosos, dos sons, do calórico, d'onde pas-

sou para a linguagem geral com o sentido de ponto de

reunião, de concentração, ponto d'onde alguma sae

espalhando-se (um foco de sciencia; um foco de de-

vassidão; um foco d'infccção).

Infans (infante) significava etymologicamen-

te em latim que não falia, mudo ; d'ahi os sentidos

de— que não tem talento oratório; creança; que tem
pouca edade

;
pequeno, recente. No sentido de crean-

ça, recem-nascido, apparece a palavra no portuguez,

mas só na liuíi-uaíí^em litteraria ; o seu verdadeiro e

novo uso é na significação de filho do rei, irmão do

herdeiro da coroa.

Ingenium (engenho) jjerdeu os seus sentidos

fundamentaes de natureza, modo de ser caracteristico

d'uma cousa, e o immediatamente filiado de caracter,

natural (do homem, em que foi substituído pelo sim-

ples genium), conservando as de intelligencia, facul-

dade inventiva, astúcia, agudeza, etc, e adquiriu o de

machina, mechanismo.

Insertare (enxertar) que em latim se encon-

tra só com o sentido geral de introduzir, perde-o e

usa-se em todos os de inserere, excepto no de se-

mear, plantar. Inserere (inserir) ao contraiio, 6

usado no sentido de introduzir, implantar.

* Lillré, Diclioimaire, s. v. Flolle 1.
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Jumentum (jumento) sio-nificava besta de car-

sra em «reral, v íi"-iua(lamente carro, ou outro meio de

transporte. Em portuguez usa-se apenas como syno-

nynio de asno (asinus).

Lactuca signiíicava cm latim a planta que cha-

mamos alface (do árabe alkhass), a lactuca sativa

de Liimeu; em portuguez leituga, que provém d'a-

quella palavra, designa uma outra planta, a tolpis

barbata de Linneu.

Major conserva na sua forma maior as acce-

pções latinas; na forma major (substant.) introduzida

evidentemente do francez, que não é mais que a latina

afi-ancezada e tem jjor tanto uma origem erudita, desi-

gna o officlal superior militar encarregado da contabi-

lidade d'um regimento, etc.

Mercenarius apparece em portuguez com a sua

accepção latina na forma litteraria mercenário. Em
latim era também empregada a palavra substantiva-

mente significando um operário assalariado, signiíica-

çào que em portuguez se particularisou na forma

marceneiro designando o artiíice que faz obras em
madeira mais delicadas que as do carpinteiro, polidas

e com ornatos. D'um tliema merceanus parece de-

rivar marciano, que primeiro designava um caixeiro

ganhando ordenado, e depois vciu a designar o empre-

gado d'uma loja de commercio que ainda não ganha
salário.

Mercês (mercê) só é empregado no sentido

latino de salário, ordenado, recompensa no antigo

portuguez; perdeu os de pena, castigo, prejuizo, damno;
renda, proventos, e adquiriu os de graça, dom gratuito;

discrição. A palavra mercê é também empregada em
portuguez como tractamento que se dá ás pessoas que

se não tractam por senhoria ou excellencia, e n'esse

uso corrompeu-se em ligação com vossa em -mecô
(vosse-mecê), e por fim vosse-mecê contrahiu-

se ainda em você (comp. Foz-dão por Foz-do-Dão,
cacete do francez casse-tête, etc). Como ê que a

palavra chegou a ter esse uso singular? Antigamente

mercê era tractamento dado ao rei, que fallando de

si dizia nossa mercê ' pois valia tanto; como graça
(vossa graça, sua graça) e outros tractamentos se-

melhantes; depois começou a generalisar-se o tracta-

mento, até por fim ser supplantado por outros mais
modernos e ficar apenas para os lumiens do po\o.

Mytilus, que em latim significava o mcxclhão
(n'este sentido deriva d'elle o portuguez mexelhão),
concha, em itahano, mudando-se ti (por til) em cchi
como em vecchio de vetulus, secchia de situla
e o m em n, como no francez nappe de mappa,
néfle de mespilum, e no portuguez antigo nembro
de membro, ncmbrar do latim memorare. etc,

' « E os Juizes, (|iic cslii nom nolilicaiviii ;ia missa iiumtcc imii o ililo loiíi-

po, mandamos, i\uc paguem cincuoiila cornas (era a arca ila pii'ila(li' por caila vez (pie

u leixarein de notilicar, e fazor saber a nós. » Ord. Afí. 2, 2"2, 22.

adquiriu a forma nicchio significando concha c tem
na forma feminina nicchia o sentido de cavidade

ii'uma parede para metter uma estatua, o que resultou

sem duvida do facto de muitas vezes haver na parede,

junto da base d'essas cavidades em que se mettem
estatuas uma parte saliente em forma de concha. A
palavi-a portugueza nicho virá da forma italiana,

directamente ou por intermédio da franceza, ou dire-

ctamente da latina? Contra esta idtima conjectura de-

jjôem as formas selha de situla e velho de ve tu-
ias em que a articulação ti se mudou em Ih; é ver-

dade que em mexelhão (mechelhão), acha-se to-

davia essa articulação representada por eh; mas n'es-

ta fóiTua, como já observamos, ha influencia de m e-

X e r

.

P acare (pagar) perdeu os sentidos latinos de
applacar, vencer, domar, cultivar, desbravar, etc, e

adquiriu os de solvere, satisfacere, porque o pagamen-
to pacifica o credor. No antigo francez payer era

ainda empregado no sentido, que também perdeu, de

pacificar. Na forma reflexa, pagar- se significava no
portuguez antigo ser satisfeito, contentar-, agradar-se

(vid. p. XXI, col. 2).

Paga nus (pagão) perdeu o sentido que tinha

em latim de aldeão, habitante d'um pagus, paisano e

conserva-se apenas com o sentido de gentio, adorador

das divindades do polytheismo, com o qual já appare-

ce em S. Jeronymo e Tertulliano.

Pai pare conserva na forma jjalpar o sentido fun-

damental latino, tendo perdido os de acariciar, buscar

obter lisonjeando, e ganhou o de examinar como que
palpando (palpar, apalpar a consciência a algueiíi).

Na íorma poupar adquiriu a pala-sTa as significações

do latim par cere, que substitue. Em hespanhol po-
par significa acariciar.

Picar c (pegar), que significava unicamente

em latim collar com pez, initar, tapar com pez, brear,

adquiriu o sentido geral do agglutinare, conglutiuare,

no uso neutro o de cohaerere, e figuradamente os de

tomar, agarrar, etc.

Pigmentum significava em latim côr para pin-

tar, e no plural drogas em geral, etc ; em portuguez

esse plural deu pimenta como os pluraes arma,
folia etc. deram arma, folha, etc; ma.s aquella

palavra não conserva neidmma das significações lati-

nas e adquiriu a do latim pi per que substitue. lina
forma pigmento, usada na terminologia scientifica

designa a matéria colorante da pelle.

Plicare perdeu o sentido que tinha em latim de

dobrar e adquiriu na fónna chegar os de 1) applicar

uma cousa contra outra; 2) aproximar, mover para

perto, fazer estar perto; 3) induzir, obrigar, levar a;

4) citar (antiquado); 5) como neutro, ir dar ao ponto,

ao logar a (juo se queria ir; (i) abordar: 7) vir; 8) su-

bir até, alcançar; 'J) montar, assomar; 10) tocar coma
mão ou outra piu-te do corpo; 11) eguaUu'-se; 12) ser
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sufficiente, bastar; lo) dcixar-se lexav por um senti-

mento aponto de...; l'ò) ter copula carnal; 14) dar

pancada. Na fónna pregar tem o sentido de clavo fi-

gere, etc.

Po ti o perdeu as significações de acção de l)eber

e bebida, em geral, e tem apenas a de bebida medici-

nal na forma erudita poção, e da de bebida envene-

nada, que já tinha em latim, passou á geral de ve-

neno na íórma peçonha.
Rapum (rabo) em latim significava cenoura;

em portuguez significa cauda, sem duvida pela analo-

gia d'uma cauda d'animal com uma cenoura. Em alle-

mão schwanzrilbe
,
que significa a parte mais grossa

do rabo, é composto de schwanz rabo, e riibe ra-

pum, raphanus.

Sénior perdeu a significação de mais velho e

adquiriu a de dominus, na íórma senhor. A íórma

sénior usada em portuguez para distingiiir o pae do

filho do mesmo nome é d'origem puramente erudita e

tem apenas esse uso restricto.

Serra designava em latim o mesn:io instrumento

cortante que em portuguez
;
perdeu n'esta lingua todos

os outros sentidos e adquiriu o novo de monte, de pe-

nedia, com cumes agudos, evidentemente por a analo-

gia que tem com uma seira. Comp. Monserrate.
S triga (estriga) significava em latim porção

sepai"ada e posta em ordem d'iima cousa; linha, sulco;

etc. Elm portuguez perdeu essas significações e adqui-

riu a nova, que se íilia na primeira, de porção de linho

que se põe d'uma vez na roca, porção de linho pre-
j

parado.
j

Talentum em latim apparece significando bar-
,

ra, peso d'uma matéria preciosa; o peso de 120 libras,

etc; mas encontramos os sentidos de balança e peso

no grego tálanton, d'onde provém a palavra latina.

D'aquelles sentidos se desenvolverani os de inclinação,

tendência, vocação, vontade. No antigo portuguez « a

seu tal ante » sig-nificava á sua vontade, segnindo o

seu bel-prazer, a seu agrado, depois talentum pas-

sou a significar engenho, génio, talvez, segundo sup-

pôe Diez, por influencia da Parábola dos Talentos.

Th em a na forma thema, d'uso piincipalmente

litterario conserva as significações latinas; na forma

teima, adquiriu o sentido de pertinácia, obstinação,

em defender uma proposição, um thema, e obstina-

ção em geral. Em hespanhol a forma tema também
tem este sentido. Comp. o italiano prova no sentido

de disputa.

Trahere (traer, trager, trazer) que em la-

tim significava arrastar, puxar, etc, perdeu todas es-

sas significações e adquiriu o sentido especial de con-

duzir d'um logar para outro menos afastado do qu.e o

primeiro de quem falia, assim opposlo ao de levar,
que 6 conduzir d'um logai' par;i outro mais afastado

que o primeiro de quem íalla. Trazer significa tam-

bém ter em si, sobre si usiuxlmente, etc.

§ 8.° PALAVRAS LATINAS PERDIDAS

A alteração phonica, a mudança de significação

não só dão ás palavras feições novas, concorrendo assim

para as variações lexicologicas, mas trazem ainda com-

sigo outras consequências de grande importância n'es-

sas variações: é que ellas fazem desapparecer muitas

palaATas. Vejamos como.

1. Succede muitas vezes que em virtude da alte-

ração phonica duas palavras, primeiramente distinctas,

nos sons cheguem a confuudir-se n'elles completamente,

a serem homonymas. Taes são

appreçar, do latim apprctiare e

apressar, de aprestar, mudando-se a articu-

lação st em ss, como em moço (mosso)
do latim mustus; aprestar deriva de presto
(em italiano apressado, apressadamente), do latim

p r a e s t us

;

aterrar, de terra e

aterrar, do latim terrere;

cela d a, por salada de sal,

c e 1 a d a
,
por cilada e

cela da, do latim caelata;
celha, do latim cilium (plur. cilia) e

celha ou selha, do latim si tuia;

cento, ant. part. de cingir, do latim c i n c t u s e

cento, do latim centum;
cobra, ant. por copla*, do latim copula e

cobra, do latim coluber;
conto, do latim contus e

conto, do latim computum;
gozo, do latim g a u d i um e

g'ozo, espécie de cão, do nome de tribu gaulez

Egusii, com que os antigos designavam uma
espécie de cães originários das Galhas (egoy-
siai kynes Arr. Cyn. 3, 4);

incerto, do latim incertus e

inserto, do latim i n s e r t u s

;

morena ou murena, do latim muraena c

morena por mourena, de moura; litteral-

mente— que tem côr de moura ^.

Ora, comquanto todas as lingiias j^ossuam homo-

' Senhor cmiilcl mcnr, ( iiiilais,

per fuzerdos niujlas cobras,

com mil graças ijnc falays,

que nos encalameays

oulras verdadcjras obras.

C\NC. IIES. 1, 38.

- Na lingua portugucza lia muilo raramente homonymia entre substantivo e sub-

stantivo ou ailjcciivo, adjectivo e adjectivo, verbo e verbo; não tão rara (• a homony-

mia entre verbo c substantivo ou adjectivo ; mas cui geral a lingua busca distinguir

estes homoiiyiuos pela dilTcrcnle pronuncia das vngaes : assim tò'mo sulistant. com o

aiccntuado fechado e tomo vcrb. com o accenluado aberto. O Diuioiiarw da

maior parle dos termos Iwmonymos, e equivocas da Liiiijiia porliKjtu-ia, por Antó-

nio Maria do Coido, Lisboa. 1812, in-fulio, c um trabalho incompleto, como o seu

titulo já annuncia, e ali'm d'isso sem direcção scientillca.
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nymop, é certo que ha n'ellas uma tendência cavacteri-

sada para os evitar que nos é i'evelada pelos seguintes

factos

:

a) unia palavra scinde-se, como já vimos, cm duas

e mais formas diíferentes, por causa das suas significa-

(,'ões diversas;

b) uma palavra que devia em regra ser alterada

plionicamente segundo uma certa direcção, deixa de o

ser, ou é alterada n'esta direcção para e^dtar a homo-
nymia: é assim que as formas latinas cooperio, fo-

ro, n o c e o que em regra de^dam dar em portuguez '

cobro, foro, nozo o\\ noço se mudaram em cubro,
furo, nuzo, nusso (antigo), para e^^tar a homony-
mia com cobro de cuperio (no latim recuperio),
a-foro de foro, do latim fórum ^; foi assim que de

populus se fez povo e de pôpulus cliopo, e

em italiano de máliis subst. melo e de maliis adj.

maio;
c) muitas vezes um dos homonymos desapparece

deante do outro. E essa a causa do desapparecimento

de muitas palavras latinas. Assim morreram no cam-

po da nossa lingua as palavi-as latinas

a e q u u s que devia dar e g u o , dcantc de c q u u s (pro-

priamente só o feminino égua);
ager, que devia dar agro (apparece só no antigo

portuguez e como nome de logar), deante de

acer (agro);
fidis, que devia dar fé, deante de fides (fé);

liabena, que devia dar haveia, deante de avena
(aveia);

matula, que devia dar malha, deante de macula
malha;

palia, que devia dar pá ou palha, deante de pala

(pá), ou de palea (palha);
mas mar is varão, que devia dar mar, deante de

maré (mar);
bellum subst., deante de bellus adj. (bello);

meles, qne devia dar mel, deante de na e 1

;

plaga região, que devia dar praga ou chaga,
deante de plaga (prag'a, chaga);

puer(um), que devia dar puro, deante de pu-
rus (puro);

será tranca, fecho de porta, e ser a tarde, deante de

cera, com que se confimdiriam na pronuncia;
se cuia, quedaria selha, como apiciila deu abe-

lha, deante de situla (cellia, selha);
caelarc, quedaria cear, como vigilare deu vi-

giar, deante de ceuare (cear);
calere, que daria caer, cair, como solcre deu

socr, deante de cadere (cair);

j acere lançar, deante de j a cere (jazer);

metere ceiíar, que daria meter, deante de mittcre
(me t ter);

' Vid. o cap. IV, g. 1.

- Outros exemplos dVslc plicnonicno occorreriío no sogiiimonlo.

8

me der i medicar, deante de metiri (medir);
mungere assoar-se, deante de mulgere (munglr);
rigere enrigecer, deante de reger (regere);
potâre beber, que daria podar, deante de putare

(podar);
cara, nome de planta, deante de cara face, rosto;

caedere que deAna dar ceder, deante de cedere
(ceder)

;

parêre obedecer, deante de parere (parir);

queri queixar-se, deante de quaerere (querer).

A alteração phonica reduzindo ainda a menoi^es

dimensões algumas palavras latinas de jdouco corpo

contribuiu para as fazer desapparecer. « Uma lingua

que tem por lei fundamental repeliu- certas consoantes

íinaes, como m ou s e assim produzir na forma
ainda maior lesão, dcAna tractar de se desembaraçar

de palavras muito curtas ou também muito pouco so-

noras. O que pois haveria que fazer com unisvUabos

(para usar aqui a forma do accusativo como typica)

como rem, spem, vim, com fas, vas, aes, os,

jus, rus? O que fazer com bisyllabos sem consoan-

te no meio, como reum, diem, gruem, luem,
struem, suem? E todavia conservam-se algumas
d'ellas, como rem no antigo hespanhol e francez ^,

spem em italiano, vas geralmente por causa da sua

forma vasum, réus em italiano 2, dies na maior

' Rem encontra-se lamlieni no amigo portuguez; o faclo d'elle, contra a regra,

conservar o m do accusativo latino, f um grande argumento para esta quesláo.

Ca ben creede que outro prazer

Nunca vcram estes olhos meos,

Senon se mi vós Dzessedes ben,

O que nunca será per nulla r e n

.

CANC. D. DINIZ, p. 51.

Pêro sõo certão,

Que me quercdes peyor d"oulra ren,

Pêro, senhor, quero vos en tal ben.

IBIDEM, p. 52.

Que me non podedes por ren
Tolher prazer, nen liuin ben,

Poys end'eu nada nõ ouv'en

Desque vos vi, non vi senon mal.

IBIDEM, p. 91.

E eu tal Senor fuy enprender

A que non ouso dizer ren

De quanto mal me faz aver,

Que me senpre por ela ven.

TROVAS E CAXT. n." 12".

E_os meus oitos non poden veer

Prazer en mcntr'cu vivo for per ren.

IBIDEM, n.» IG7.

Non ar soube parle d"alTan,

Nen de gran coita nulla ren

O que non soffreu esfalTan

De non poder per nulla ren

Veer la Seuor quo Icn quer.

IBIDE.V, u.° 108.

- Urus euconlra-se lambem em portuguez, na forma reo.
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parte das linguas i-omanicas, gruem cm todas. Tam-
bém deus não podia ser tocado, com quanto a sua

representação não se desse em geral regularmente ^.

Mesmo muitos bisyllabos com uma consoante no meio,

e até trísyllabos d'este género, não conservavam ne-

nlnuna forma sonora, fácil de cair no ouvido, do que

dependia alguma cousa, pelo menos em c^uanto ás

pala^^•as d'uso quotodiano. Todavia devem-se n'esta

parte fazer distincçôes segundo as tendências particu-

lares dos dialectos, por quanto o francez e o provençal

na sua tendência dissolvente deviam repeUir mais as

palavras curtas, e o liespanhol e o portuguez deixa-

ram cair muitas vezes a consoante medial sem produ-

zir maiores alterações na palavra (francez r a cine,

raiz). São talvez exemplos: ile ou ilia, liiemem,

g e 11 u , a g n um , i g n em , a u r em , m a r em, e r em

,

herum, rorem, crurem, murem, e talvez tam-

bém apem, ovem. Taes palavras de tão pouco cor-

po foram fi-equentemente trocadas por outras: res

por causa, vis por for ti a, fas e jus por dire-

ctum, os por bucca, rus por campania, sus

por troja (em portuguez porca), ignis por fo-

cus, herus por patronus, crus por gamba,
mus por sorex ou taipa. Ou pozeram-se em seu

logar derivados do mesmo tliema: sperantia por

spes, aeramen por aes, diurnum por dies,

iliare por ile, hibernum por liiems, genucu-
lum por genu, agnellus por agnus, aurícula
por auris, narix (ital. narice) por naris, eri-

ciiis por eres, roscidum etc. por ros. avicella
por a vis, o vi cuia por ovis -. E um caracteristico

fundamentívl das linguas românicas o alargamento da

forma, principalmente por meio de suffixos diminuiti-

vos, como em todas as linguas populares, o qual opera

mesmo quando o primitivo não tem pequeno corpo. As-

sim foram de vulpes, sciurus, cornix, luscinia,

rana, apis, laj^pa, corbis, colus os derivados vul-

pecula, sciurulus, cornicula, luninialus, ra-

iiicula, apicula, lappula, corbicula, colucu-
1 u s , de m e 1 i s , m i 1 v u s , c u 1 e x

, q u e r c u s , n a t i s

,

limes os derivados mologna (napolitano), niilva-

nus, enlixianus (franc. cousin), quercea, na-
tica, limitare tomados da lingua fonte ou forma-

dos de no^o, em quanto os primitivos tornados imiteis

moiTeram em parte ^.

»

2. Tendo adquirido no campo portuguez muitas

pala%Tas latinas novas significações, tornaram-se mui-

tas vezes synonymas d'outras latinas, que assim fica-

ram imiteis. Foi assim, por exemplo, que piginen-
tum tomou inútil piper, cpie desappareceu.

Eis agora uma parte considerável das palavras

' Deus conserva excepcionalmente em portuguez o s do nominativo; o mesmo

se dá no liespanhol dios, ele.

^ Em portuguez, porém, dia nào diurno ou jorno (franc. jour, ital.

giorno), anho não anliello (franc. agneau), ave não avelha (franc.

oiseau).
^ Vid. n'este cap. o g. 4.

latinas que faltam no fundo popular da lingua portu-

gueza, ordenadas em classes pragmáticas, segundo o

exemplo do sábio Diez na Introduccão da sua Gram-
matica. Muitas d'ellas foram renovadas pela erudição

e pertencem em geral á linguagem poética ou á didá-

ctica.

J^. iSTj.b.staiiti-vos

1. Mundo, terra, elementos

aequor,
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c o r y 1 11 s

,

c u o u r b i t a

,

c y 11 o s b a t o s

,

d i g' 1 1 e 1 1 u 111

,

lieliotropium,
ilex.

i 11 1 u b u s

,

larix,

lavandula,
1 e c o i o u

,

libanotis,
maratlirum.

111y r 1 c a

,

ocelhis,

o Ci 11 11 111
,

p i s 11 ni

,

rubia,
riibiis,

saliuncula,
s c i r p u s

,

secale,

t h u s

,

vitex.

5. Reino animal

accipiter,
aegithus.
aesalou,
alaiida,

alcedo,
alites,

anguis,
aper,
aphya,
apus,
a r d e a

,

aries,

asilus,

a s t a c u s

,

bellua,
boiubyx,
b u t i o

,

campe,
c a per,
capreolus,
catulus,
cenchris,
c i c i n d e 1 a

,

c 1 u p e a

,

cornix,
cossis,

culex,
cypselus,
eres,

eruca,
e s o X

,

fario,

felis.

frigilla, fringilla,

fucus,
fulix,

g a 1 b u 1 a

,

galerlta,

glottis,

li a e d II s

,

halec,

hii-cus, *

h^sti•ix.

i b e X
,

ictis,

labrus,
larus,

limax,
lumbricus,
meles,
m e r o p 3

,

milviis,

m o n e d u 1 a

,

m o t a c i 1 1 a

,

m u 1 1 u s

,

111 11 1 1 i p e d a

,

ni u r a e ii a

,

mu st ela,

mya,
necydalus,
u e p a

,

11 i t e 1 a

,

n o c t u a

,

olor,

o t i s

,

parus,
papilio (só n'outra sig'ni-

ficaçào),

phalanglum,
platessa,
psittacus,
r e g u 1 u s

,

rupicafra,
rusticula,
sauris,

s c 1 u r u s

,

s c o 1 o p e n d r a

,

s c om b e r

,

s im i a

,

sorex,
spondylus,
s (] u a 1 11 s

,

strix,

sus,
taenia,
taipa,
t e r e d o

,

t e s t u d o

,

tiununculus,
trochilus,
t u r s i o

,

t u r t u r

,

ulula,

V e r t a g u s

,

vespertilio,
vipio,
viverra,
volucres,
volvox,
vulpes.

6. Corpo humano e suas enfermidades

if5c.^:.'J,..:

abdómen,
adeps,
alopecia,
alvus,
anus,
armus

,

ar tliritis,

a r t u s

,

arvina,
axilla,

caesaries,
caesio,

calx

,

cervix,
clirirao-ra.

ciuoris,

clunis,

coma,
cor (só no ant. port. e na

loc. de cor),

c o X e u d i x

,

cruor,
crus,
cubitus (só n'oiitro sen-

tido),

cútis,

epipliora,

e X t a

,

fauces (só n'outi'o sen-

tido),

fémur,
fruiu eu,

fuuus,

gremium,
iiemicranium,
hepar,
i c t e r u s

,

i c t u s

.

Ília.

iscliias,

juba,

jugulum,
iacertus,
lemae,
lien,

I i p p i t u d o

,

lues,

mala,
manes,
maxilla,
mentum,
mucus,
mvstax,
naevus,
nasus,
II a t i s

,

occipitium,
oscitatio,

ostigo,
pai atum,
parouychia,
parotis,
pernio,
pituita,

podagra,
pollex,

p o p 1 e s

,

porrigo,
_

praecordia,
r um e n

,

scabies,
scapulae,
scortum,
s i 11 c i p u t

,

siugultus.
splen.
sputuin.
s t e rnu t am c n t um

.

stiria.

suggillatio,
s u r a

,

t a 1 u s

,

tergum.
II b e r

.

ulna.
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ungiiis,

velliis,

vertex,
vestibulum,

vibex,
vibrissae,
vola,

V om i c a

.

7. O homem nas suas relações physicas e moraes

p r a e d o

,

praes,
privignixs,

proavia,

p r o c u s

,

p u e 1 1 a

,

puer,
piierpera,
pusiTS,

scortuiii,

s e 11 e X
,

sicavius,

s o !• o r

,

sodalis,

t ene brio,

iixor,

vas, - -- •

verbero,
veriia,

vir, . . .

abavia,
amita,
aniitiiiae,

amitini,
anus,
avia,

avtis,

civis,

conjux,
f11 r

,

glos,

herus,
levir,

m a t r im u s

,

nebiilo,

11 o v e r c a

,

n 11 g a t o r

,

obstrectator,
patrimus,
patrueles,
peculator,
pellex, V 1 1 r 1 c u s

.

8. Artes, officios, occupações

a c c e n s II s

,

aedituus,
aerarius,
ampullarius,
ancep.s

,

a p p a r i t o r

,

arator

,

auriga,
bajiilus

,

caementarius,
calceolarius

,

carrucarius,
caupo,
causidicus,
cerdo,
conciuator

,

c o q u u s
,

d o 1 i a r i um
^

encaustes,
fartor,

fi d i c e 11

,

figulus

,

fossor,
fullo,

gerulus,
inaurator.

infector,

institor,

janitor,
1 a n i u s

,

I a p i c i d a

,

libellio,

ludius,
mango,
materiarius,
m e 11 s o r

,

luolitor, I

niulio,

II a V i c u 1 a r i u s

,

olitor,

opifex,
ostiarius,
pellio,

pliarmacopola,

p i n c e r 11 a

,

ji i s t o r

,

politor,

p r a e c o

,

restiarius

,

restio,

sartor,

sarritor,

s a t o r

,

scriba,

s u t o r

,

t e x t o r

,

t o 11 s o r

,

tornator

,

vestiarius,
vespillo,

V i c t o r

,

V i t r e a r i u s

.

9. Gueri^a, armas

acies (só n'outro sentido), miles,
acmaces

,

agnieii,

ancile,

bellum,
calo,

castra,
cassis,

certamen,
cludeii

,

clypeus,
c o li o r s

,

c u s p i s

,

ensití,

e q u e s

,

galea,

j a c u 1 u 111

,

lixa,

10. Vida do campo; agricultura

2) arma,
pedes,
peita,
pliaretra,

p i 1 u s

,

p r o e 1 i um

,

piigio,

s i c a

,

t e 1 um

,

t li o r a X
,

tiro,

uinbo,
veles,

venabulum,
V e r u

,

V e X i 1 1 um

.

agaso,
agei-,

agricola,
bubulcus,
liara,

liorreum,
ligo,

merges,
luessis,

ni e s s o r

,

o c c a

,

opilio,

p a h u 1 IIm

,

carbasus,
celox,
classis,

cymba,
fa s e 1 u s

,

liburnus,
1 i 11 1 e r

,

malus,

p a s t i n u 111

,

polleii,

praedium,
rali 11 111,

seges,
siniila,

s t i V a

,

subulcus,
villicus,

V i 11 i t o r

,

volgiolus,
V om e r

.

11. Náutica

n a u t a

,

r a t i s

,

r em e X
,

rudens

,

statumen,
t o 11 s a

,

t o n s i 1 1 a

.

12. Construcções; partes duma casa

aedes, armamentoriuin

,

ambulacrum, arx,
angiportus, bovile,
antica, caminus,
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caprile,

c a r d o
,

clathri ,

c o 111 p i t um , t r i v

conclave,
contabulatio

,

c u 1 i 11 a

,

d i a z om a

.

domus,
equile,
fanum,
fastig-ium,

fericula,

fo e 11 i 1 e

,

fo r i c a

,

foris,

fornix,

fundula,
liypocaustum,
janiia,

lacunar,
laniena,
laquear,
1 a t e r

,

1 im e n

,

macellum

,

m a e 11 1 anum

,

minae

,

m o e n i a

,

ium, obex,
oppidum,
ovile,

pagmenta,
p e s s u 1 u s

,

pistrina,

popiíia

,

pronaum,
quincunx,
r e p a g u 1 um

,

sedile,

sepimentum,
septum,
spiramen,
stabulum,
steroma,
stylobata,
s u 1 1 e

,

tigiium,
urbs,
valva,
vibia.

13. Vestidos, adornos

acia,

amictus,
armilla,

calceamentum (só no
antigo portuguez),

calceus,
caliga,
clilamys,
crepida,
epitoglum

,

femoralia,
fucus

,

galea,
galericum,
i n a u r e s

,

indusium,
interula,

1 a c e r n a

,

lacinia,

laena,
lunula,
ni o 11 i 1 e

,

munditiae,

ocrea,
paenula,
palliuni, .

patagium,
p e p 1 u 111

,

periscelis,

pêro,
perula,
petasus,
pileus,

redimiculum,
rica,

rimula,
s p i n t h e r

,

s u b u c u I a

,

supporum,
t a e n i a

,

tibiale,

torques,
trabea,
uncinus,
zona.

14. Moveis, utensilios, vasos, instrumentos

acersa
açus,

a h e 11 u 111

,

alea,

aluta,
amentum,
antlia,

aqualis,
arenatum,
asser,

batilliun,

c a e 1 um

,

calatlius,

calcar,

carpentum,
cassis,

cervical,
cisium,
clibanus,
colum,
corbis, corbula,
c r em i um

,

crepundia,
crumena,
c u 1 1 e r

,

c u 11 a e

,

currus (viá. p. liii,

col. 2),

c u t i 1 1 u s
,

cymballuni,
cymbia,
diota,
dolabra,
epistomium,
e s s e d i um

,

fi d e 1 i a

,

fi d e s
,

flabellum,
foculus,
fórceps,
forfex, forficula,
funis,

fuscina, fuscinula,
gabata,
guttus, guttulus,
h a b e 11 a

,

li a 111 u 1 a

,

hamus,
li a u s t r um

,

hippopera,
hydria,
ignitabulum,
incerniculum,
i n c u s

,

labrum,
lagena,
lancula,
laiix,

lebes

,

lituus,

lorum,
ludix,
m a c t r a

,

magis, magidis,
malluvium,
marsupium

,

matula, matella,
m o 1 e s t r i n a

,

monopodium,
m u 1 c t r a 1 e

,

muscarium
muscipula,
operculuni,

p a p i 1 1 a

,

p a rm a

,

paropsis,

p e d um

,

pelluvia,
pelvis,

pêra,
pergula,
piscina,

p 1 a u s t r um

,

p 1 u t e u s

,

p o c u 1 u ni

,

pultarius,
pulvinus

,

qualus

,

quasillum,
radula,
resticula,
rlieda,

rbombus,
rogus,
r u d i s

,

rutelluin
,

sarcina,
sarracuni,
s c a 1 p r u 111

,

s c am 11 u ni

,

sciplo,

scirpeus,
scopula,
scriniuni,

scutica,
scutra,
scyphus,
secula,
seria,

siuuui,

sporta, sportella.
statora,

s t r u e s

,

strugulum,
siibscus,

siicula.
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sudarium,
s 11 d e 3

,

s u p e 1 1 e X
,

t a e 11 i a

,

teg-es,

t e g um e 11

,

temo,
theca,
tintinnabulum,
toral,

trapetus,
trichila,

trua,

trudÍ8,

t r u IS a t i 1 e

,

trutina,

11 11 c i n u s

,

uiicus,

11 r c e o 1 u s

,

lis trina,

vacerra,
V e c t i s

,

verber,
verriciiluin,

vem,
\'

i d 11 1 11 s

,

^• i r i c u 1 um
,

z; o t h e c u 1 a.

15. Comida e bebida

assum,
b e 1 1 a r i a

,

b u ty r u iii

,

collyra,

C o 11 V i V i 11 111

,

crustum,
daps,
edulium,
epulae,
farcimen,
hilla,

j e n t a c u 1 um

,

lagaiium,
1 i b um

,

me rum,
mui s um,
offa,

aerumna,
alacritas,

alapa,
algor,
angor,
astus,

c o u a t u s

,

conflictus,
coujugium,
connubium,
cupido,
decus,
d e s i d i a

,

d i V i t i a e

,

eg e s t as

,

e V e 11 1 u s

,

e X i t i um

,

fas,

fa s c i u i 11 111

,

fastus,

flagitium.

( ) b tí o 11 i um ,

'

p e 11 11 s

,

p e t a s o

,

]) 1 a c e 11 1 a

,

p o 11 e n t a

,

potus (só ii'outro sentido),

p r o t r o }n u m

,

puis,

p u 1 1 a r i u s

,

s a 1 11 r a

,

s i c e r a

,

s i 11 a p i

,

tomaciíia,
t om a cuia,

vappa,
V i c t u s

,

\' i 1 1 11 m

.

. <

16. Abstractos
. iii

fo e d u s

,

formi do, :; i>

i c t u s

,

iguavia,
iuertia,

i n i t i um

,

inópia,
insânia,
i 11 s u 1 s i t a s

,

i t e r

,

jocatio,
jurgium,

j u s ? u s

,

laetitia,

1 a t r o c i 11 i um
,

1 e 23 u s

,

ludus,
m e n d a c i um

,

mos
111 o t u s

,

m u nus.
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s a 11 c 1 u s

,

scaber,
scabiosus,
s c a e V II s

,

segnis,
seuex,
s e r u s

,

s im u s

,

solers,

spurciis,

squalus,
strabus,
stremuiis,
teres,

tcter,

t r u X
,

ti; tus,

II d u s

,

vafer,
valgus,
varus,
vatius,
vecors,
venustus,
verax,
V e t u s

,

V e t u s 1 11 s

,

vigil,

V i 1 1 o s u s

.

CS. "V^ex-ljos

acldere (só no ant. poi-t.'

a g e r e

,

aj o

,

alere,

algerc,
am i 1 1 e r e

,

angere,
a r c e r 6

,

audere,
a u g e r e

,

avere,
balbutire,
barrira

,

baubari,
blaterare,
b o a r e

,

bombilare,
bombitare,
cacabare,
c a e d e r e

,

caelare,
calere

,

canere,
carere,
carpere,
caurire,
c a V e r e

,

c e n s e r e

,

cernere,
clangere,
coeperc,
coepisse,
cogere,
colere,

c om e r e

,

conciipere,
c o n d e r e

,

condire,

,
consubere,
c o n t em n e r e ,

corripere,
crocire
crocitare,
cubare,
cuculare,
c u c u r r i r e

,

c u d e r e

,

decere,
d e fi c e r e

,

d e g e r e

,

deligere,
d em e r e

,

d e s i u 8 r e

,

dicare,
diligere,

diutrire,

diripere,
diriiere,

d o c e r e

,

edere,
egere,
emere,
excellere,
farcire,

fateri,

favere,
ferre,

fi d e r e

,

f i e r i

,

f i g e r e

,

flagitare,

flare,

flere,

fliíere,

fovere,
frcmere.

fr e n d e r c

,

frig-ere,

fritinnire

,

frui,

fu 1 c i r e

,

fiingi,

furere,
gerere,
gignere,
gradi,.

g r i 11 a r e

,

b a e r e r e

,

h a u r i r e

,

hiare,
li o r r e r e

,

b o r t a r i

,

i c e r e

,

ignoscere,
iucboare,
i n d u e r e

,

inqiiam,
interficere,

i n V e n i r e

,

i n V i d e r e

,

iras c i

,

j
acere (lançar),

j u 1) e r e

,

jungere,

j 11 V a r e

,

labi,

laedere,
laetari,

latere,

libet,

linere,

linquere,
1 o q 11 i

,

ludere,
luere,

Ingere,
1 u r c a r i

,

m a d e r e

,

malle,
manare,
mandere,
meare,
mederi,
raeniinisse,

ni e t e r e

,

metiri,
ni e t u c r e

,

inigrare,

mintrire,
uiiscreri,

I

moerere,

m ol iri,

morari,
m 111 cere,

n a n c i s c i

,

nare,
necare,
nectere,
negligere, .

nequire,
n e r e

,

nictare,
ningere,
nitere

,

niti,

no cere (só no ant. port.),

n o d a r e
,

n o 11 e

,

n o s c e r e

,

n o V i s s e

,

n n b e r e

,

oblivisci,

o c c a r e

,

o c c i n e r e

,

o d i s s e

,

o 1 e r e

,

oncare,
operire,
o p o r t e r e

,

oriri,

pandi,

p a n g e r e

,

p a r ê r e

,

p a t e r e

,

pati,

patrare,
p avere,
pectere,
pellere,

pellicere,

p e r c e 1 1 e r e

,

pergere,
pigere,
pingere,
pinsere.

p i ]i a r e

,

p 1 a c a r e

.

plaudere,
plectere,
pollere,
polliceri,

p o s c e r e

,

potarc.

p o t i r i

,

praebere,
prandere.
proderc,
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jj r O f i s c i

,

promere,
properare,
proripere,
pudere,
q u a t e r e

,

'

queri,

quiescere,
radere,
rancare,
rancere,
rapere,
r em i n i s c i

,

repere,
reri, '- '

r e s i p e r e

,

respuere,
retundere,
rictare,

rigere,
r 11 d e r e

,

ruere,
saevire,
sallire

,

sancire,
sarcire,

sarrire,

s a t a g e r e

,

scabere,
sealpere,
scandere,
scindere,
scire,

sciscere,

sedere,
senere,
sepelire,

serere,
serpere,
sidere,

silere,

sinere,

singultare,
s i s t e r e

,

solari,

spectare,
spernere,
spondere,

s p 11 e 1" e

,

sternere,
sternuere,
s t e r t e r e

,

strepere,
stridere,

s u a d e r e

,

s u e r e

,

sugere,
s 11m e r e

,

t a b e r e

,

ta cere,

taedere,
t e g e r e

,

t em n e r e

,

tepere,
terere,

tergere,
tcrrere,

t e X e r e

,

t o n d e r e

,

torpere,
torquere,
transilire,

triidere,

t u e r i

,

1 11m e r 6

,

tundere,
tiirgere,

ulcisci,

11 r e r e

,

iirgere,

uti,

V e g e r e

,

V e h e r e

,

vellere,

venari,
vereri,

vergere,
verrere,
vesci,

viare,
vigeri,

vincire,
visere,
V om e r e

,

V o V e r e

.

Muitos dos verbos primitivos ou dos verbos simpli-

ces que se encontram na lista precedente vivem ainda
no portugucz, nào independentemente, mas em compos-
tos: taes são

claudere em excludere (excluir), includere
^incluir);

flue re

ferre em afferre (afferir), auferre (au-
ferir), differre (differir), con-
ferre (conferir), sufferre (sof-

frer);

» affluere (affluir), confluere
(confluir), refluere (refluir),

influere (influir);

infringere (infringir);

alluere (alluir), dillucre (dil-

luir);

annuere (annuir);
inserere (inserir);

p r o t e g e r e

.

Alguns verbos simjjlices foram substituídos pelos

frequentativos ou derivados em a dos seus tliemas par-

ticipaes; por exemplo

canere por cantare,
jacere » jactare (jeitar ant.),

jungere » junctare,
r e s p i c e r e » r e s p e c t a r e (respeitar).

Outros pelos inclioativos, formados de novo ou já
existentes em latim, e sobretudo por compostos d'esses

incboativos: assim

frangere
1 u e r e

n u e r e

serere
t e g e r e

nigrere

]) u t r e r e

t um e r e

parêre

por nigrescere (enegrecer),
» putrescere (apodrecer),
» t um e s c e r e ( e n t um e s c e r e )

,

» * parescere (parecer).

Outros por verbos derivados de tliemas nominaes

da mesma raiz, como

fa-ri por fa-bula-ri (fallar), de fa-bula;

s e - r e » s e - m i n a - r e (semear), de s e -

mina.

Uma causa que aié aqui ainda não mencionamos

n'este capitulo devia também concorrer d'um modo
sensivel pai'a a perda de palavras latinas : a introducção

de pala^Tas provenientes, quer das linguas dos habi-

tantes dos paizes romanisados, quer dos povos com que

os romanos se fundiram ou estiveram em contacto de-

pois da queda do império, no campo especial de que

nos occupamos, os celtas, os suevos, visigodos, árabes,

etc. Essa causa de variação lexicologica, sendo por

assim dizer exterior, em quanto as precedentemente

mencionadas são internas e orgânicas, será examinada

n'oiitra parte; os seus eflPeitos demais não tem exten-

são muito considerável. Accrescentem-se ainda a todas

essas causas de variação lexicologica as mudanças pro-

fundas que da queda do império até á aiipariçào da

lingua portugueza como lingua escripta, e em geral á

de todas as linguas românicas, se operaram nas insti-

tuições, costumes, crenças, etc. e ter-se-lião compreben-

dido todas as ^^crdas, todas as creaçôes novas que se

observam ao comparar o léxico portuguez com o latino.
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§ 9." ALTERAÇÕES NAS FAMÍLIAS DE PALAVRAS

CO-RADICAES

Emqiiaiito cVum lado se operavam as perdas que

acíibamos de examinai', não só por meio de creações

novas se preenchiam na maior parte dos casos as la-

cimas qne ellas produziam, mas ainda do rico fundo

da lingua latina se derivavam muitos termos de que

esta não fornece con-espoudentes. D'ahi resulta que o

léxico de cada uma das principaes linguas românicas,

e entre ellas da portugueza, cujo campo geograpliico é

pequeno e cuja litteratura é a menos original e -vital,

tomado no seu conjuncto pôde competir em riqueza

com o léxico latino. Essas creações novas tiveram, por

por outro lado, como cfteito o obstai- á perda de algu-

mas raizes, que d'outro modo, representadas n'alguns

casos apenas n'uma ou outra palavra, correriam risco

de desapparecer. Ainda assim não se encontram em
portuguez algumas raizes latinas que tinham muito

poucos derivados. O seu numero, por^m, é limitadís-

simo: taes são

kup, d'onde caup-o, caup-ona, caup-onari.
c o p - a

;

ig, d'onde aeg-er, aeg-rotus, aeg-r-ere, aeg-
r-ot-are, etc.

;

du, d'onde du-im, du-i-tor;

clad, d'onde clad-es, glad-ius, glad-iator. etc.

(port. gladiador é cVorigem erudita);

stri , d'oude stli-s (slis, lis);

sru, d'onde Ro-ma, Eu-mon, ru-men.

As listas seguintes apresentam na primeii'a colu-

mna os derivados e compostos perdidos de algumas
raizes ou themas, na segunda columna os derivados e

compostos conseiTados, ou renovados pela litteratura

e pela erudição, na terceú-a os derivados e compostos
noA-os ou que pelo menos não se encontram no léxico

latino. Esses exemplos, comquanto sejam em pequeno
numero, bastarão para dar idéa clara da triplice força

que agita a linguagem: a força destiaúdora, a conser-

vadora e a innovadora.

THEMA api-

apis,

apiariuí
apicula (abelha), abelhão,
apicularius (abe- abelhar-se,

Iheiro). a b e 1 h i n h a

,

a b e 1 h a r u c o

,

abelheira,
abelhador.

THE>u basso-

bassus (baixo), baixa,
baixamar,

baixão,
baixar,
baixete,
baixeza,
baixio,
baixinho,
baixote,
baixura,
abaixar,
abaixamento,
debaixo prep.,

rebaixar,
rebaixo,
rebaixamento

THEMA amo- POR ap-mo-

amascere,
amascus,
amasiuncula,
amasiunculus,
amatio,
am a t o r c u 1 u s

,

amaturire,
amicarius,
amicitia,
amicities,
amicosus,
amicula,
amiculus,
amorabundus,
amorifer.

amabilis,
amare,
amabilitas,
am a n s

,

am a t o r

,

amatorius,
am i c a

,

amicabilis,
amie are,

amicitia,
amicus,
amor.

amativo,
amavios,
amigote,
amoravel,
amorete,
amoricos,

nhosamori
amorio,
amoroso,
desamor,
desamoravel,
desamar,
desamorado,
desamoroso,
enamorado,
enamorar,
namoração,
namorada,
namoradeira,
namoradiço,
namorado,
namorador,
namoramento,
namorar,
namorico,
namoro.

THEMA battU-

battiiarium,
battuator.

battuere (ba- batecú,
ter).

battualia (ba-

talha),

combatuere.

batedor,
batedouro.
b a t e d u r a

,

batefolha,
bátega,
batente,
batào,

' Sobre o Ihema ap-mo- vide Corssen, Veher Ausspntche, i ', 115.
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bateria,
bat ibarba,
batida s.

,

batimento,
b a t o r e 1 h a

,

batucar,
batalhar,
batalhador,
batalhão,
abater,
abate,
abatimento,
abatedor,
combate,
c om b a t e d o r

,

combatentes,
combativel,
debater,
debate,
d e b a t e d n r a

,

debati diç o,

embater,
embate,
esbater,
rebater, »

rebatedor,
rebate,
rebatimento,
rebato ant.

,

r e b a t i n h a

.

THEMA burro-

burranicus, burrns (burro, burra,
burranica, borro), burrada,
burriuB. burricus, burrão,

burra (borra, burrica,
birra). burricada,

burrical,
b u r r i n h o

,

burriqueiro,
emburrar,
desemburrar,
emburricar,
borracho,
borracha,
borrachão,
borracheira,
borracheria,
b o r r a c h i c e

,

borracheirice,
b o r r a c h i c a

,

borrachinha,
emborrachar,
borra,
borrar.

(campana),
campaneiis,
c am p e n s i s

,

campestratus,
campestre s.

,

campestria s.

,

campicursio,
campicellus,
c am p i d o c t o r

,

c am p i g e n u s

.

capedo,
capeduncula,
capessere,
capis,
captatela,
captensula,
c a p t i t a r e

,

captiuncula,
captor,
captiis s.

,

capulatus,
a c c e p t a s

.

,

acceptilatio,
acceptilare.

TiiEMA campo-

campus,
campester,
Campania.

RAIZ cap

capax (capaz),

capacitas,
capere (caber),

capistrum (ca-

bresto),
captatio,
captator,
c a p t a t o r i u s

,

c a p t i o

,

captiosus,
captiva,
captivator,
captivitas,
captivus.

borrão,
borradura,
borrento,
borrador,
borralho,
borralheiro,
borretear,
borreteadura,
b o r r e c o

,

borrego,
borrega,
borregada,
borregueiro,
b o r r e g u i n h o

,

borrelho.

campal,
c am p a n h i s t a

,

c am ]) a r

,

c am p a r e s c o

,

c am 23 e a d o r

,

campeão,
camjiear,
campesino,
camjDcstrar

,

campino,
campir (ital.),

c a na p o n i o

,

camponez,
camposinho,
acampar,
acam2:)amento

,

d e c am p am e n -

to,

d e c am par,
descamjjado s.,

escampado,
escampar (?).

capturar,
cajitiveiro,

captivar,
acc citação,
acceitamento,
acceitador,
acceite s.,

conceitear,
conceituar

,

c o n c e i t u o s o
,

concepciona-
rio

,

conceptivel,
concebimento,
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acceptor

,

acceptorius,
a f e i p c r e

,

cone e p t a c u -

1 um
,

conceptela,
conceptivum s.,

conceptare,
conceptor,
deceptiosus,
d e c e p t o r

,

deceptiva s. pi.,

deceptorius,
concipilare,
deccptus s.,

d e c i p u 1 a

,

d i s c e p t a r e

,

d i s c e p t a t i o

,

disceptiuucu-
la,

d e i u c e p s

,

e X c i p e r e

,

e X c i p i IIm

,

e X c i p 11 1 a

,

e X e i p u 1 um

,

excipium (?),

exceptaculum,
e X c e p t i c i II s

,

exceptiiincu-
la,

e X c e p t o 1-

,

excepto ri a,

e X c e p t o r i um
,

e X c e p t o r i VI s

adj.,

incipere,
iucipisserc,
i n c e p s

,

i u c e p t i o

,

i 11 c e p t u in

,

i n c e p t u s

,

o c c u p a t i c i II s

,

occupatorius,
intercipere,
intei-ceptus

,

p e r c e p t o r

,

praeceptio,

p r a e c e p t a r e

,

praecipere,
praecipitantia,

principialis,
principari,
r e c e p t i c i u s

,

receptoriíini
,

recejjtoriíis adj

receptiun s.,

captare,
captura,
capiiriis (cabo),

a c c e p t a b i 1 i s
,

a c c 6 p t a t o r
,

acceptare,
acceptio,
aiiticipare,

anticipator,
a n t i c i p a t i o

,

couciíjere (con-

ceber),
c o n c e p t u s s

.

,

couceptivus,
couceptio (con-

ceição, con-
cepção ,)

d e c i p c r e

,

exceptus,
e X c e p t i o

,

in cep tare (en-

cetar)
,

occupare,
o c c u p a t i o

,

i n t e r c e p t i o

,

interceptas,
percipere (per-

ceber),
percipibilis

(percibivel)

p e r c e p t i o

,

p r a e c e p t i V u s

,

p r a e c e p t u 111

(preceito),

p r a e c i p i t a t i o

,

praecipitium,
jiraecipitare,

praeceps (pre
cipite),

praecipuus,
princeps

,

principalis,
principalitas,
principiíim,
principiare,
recipere (rece

ber),

receptaculum
receptatio,
receptator,
receptibilis,
r e c c p t i o

,

receptare (re

ceitarc).

excepcionar,
exceptação,
exceptuar,
e X c e p t i V o

,

excijjiente,

encetadura,
e n c e t am e n t o

,

occupador,
interceptar,
preceituar,

p r e c e p t o r i a
,

preceptorio

,

p r e c i p i t o s o

,

principesco,
principiador,
recebedor,
recebedo,
recibo,
recebedoria,
recebimento,
receita,
receitario ,

receituário.

suscipere,
susceptum,
susceptare,
susceptor,
susceptio.

capillago,
c a p i 1 1 a 111 e n -

t um

,

capillare s.,

capillatio,

capillitium,
capil.lare s.,

capillari,

c a p i 1 1 o s u s
,

c a p i 1 1 u 1 u s

,

capitariíim,

c a p i t e c e 11 s i

,

capitulani,
capitulare s.,

capitularii,

capitularius.

THEMA CapUt-

caput (cabo),
capillus (cabei-

lo, capello),

capillaris,

c a p i 1 1 a c e u s

,

c a j) i 1 1 a t u s

,

capillatura (ca-

belladura), •

capital,

capltatio,
capitatus,
capitellum,
capitilaviuni,

capitium (ca-

beço?),
capito (peixe),

(Capitolini),
(Capitolinus),
(Capitolium),
c a p i t u 1 u ni

,

occiput.

cabeça,
cabeçada,
cabeçal

,

cabeçalho,
cabeção,
cabecear,
cabeceira,
cabecel,
cabecinha,
cabeçudo,
cabedaleiro

,

cabelleira,
cabelleireiro,
cabellinho,
eabidoal,
cabi salva,
cabisbaixo,
cabiscaido,
capitalista,

c a p i t a n e a

,

capitanear,
capitania,
capitão,
c a p i t o a

,

capitoso,
capitula,
capitulada,
capi tuia dor,
capitulante,
capitular v..

capitular adj..

capituleiro,
descabeçar,
descabellar,
e u c a b e ç am e u-

to,

encabeçar,
cncabellar

,

encapellar,
capuz,
capucha

,

capucho

,

capuchinho,
capulho

.

e n c a p u z a r

occipital,

recapitulação,
reca2)itular.
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THEMÂ caro-

carere. carescere (carecer) , carinho.
cantas,
carus.

carinlioso,

carecimento,
careiro,
carência,
caritativo,
carestia,
carestioso,

a c a r e c i a d o r

,

acareciar

,

acariciativo,
acaridar,
acarinhar^
descaridade,
descaridoso,
descarinhoso,
encarecer,
encarecedor

,

encarecimento.

TiiEMA charla

cliartarinm, cliarta,

charteus, cliartarius

cliartina, (carteiro),

chartinacius
,

chartularius,
cliartopliylax

,

cliartopola
chartoprates, (cartimpolo).

chartula.

c a r t a b u x a
,

cartabuxar,
cartão,
cartonar,
cartonagem,
c a r t a p a ci o

,

cartasana,
cartaz,

cartai,

cartear,
cartapé,
carteira,
carteiro,

carteirola,
cartel,

carteta,
cartilha,
cartinha,
cartola,
cartographia,
cartographico,
cartomancia,
cartomante,
cartorário

,

cartoreiro,
cartório,
cartucho,
cartuchame,
c a r t u c h e i r a

,

descartar,
descarte,
encartar,

pacalis,

p a c e r e

,

pacifer,
pacatorius,
pacificatorius,

p a c i o

,

p a c i s c e r e

,

pacta,

p a c t i c i u s
,

p a c t i 1 i s

,

pactio,

p a c t i u n c u 1 a

,

p a c t o r
,

pagere,
p a n g e r e

,

pagus,
p a g a n a 1 i a

,

p a g a n i t a s

,

pages,

p a gm e n t um

,

paginalis,
pag-inula

,

c om p a c t i 1 i s

,

com pactio,
c om p a c t i V u s

,

c om p a c t u r a

,

compaganiis,
compages,
c om p a g i n a

,

compagus,
impages,
impactio,
im p a c a t n s

,

impacificus,
oppangere,
p r o p a gm e n

,

p r o p a g e s

,

propaginare

,

repages,
repagulum.

RAIZ pac

pax (paz),

pacare (pagar),

pacator (paga-
dor),

paciíicatio,

pacificator,

pacificare

,

pactum,
paganus (pa-

gão),

p a g i n a

,

pagella,
c om p a c t u s

,

compaginatio,
comjiaginare,
impactus,
impingere (im-

pingir),
propagare,
propago (pro-
pagem),

propagatio,
propagator.

encarte,
encartamento,
encartação.

pactuar,
p a etário,

pactear,
paziguar,
paga,

p a g a d e i r o

,

pagamento,
pagável,
pago s.,

paginar,
apagar,
apag-ador,
apagafanoes,
apagamento,
impagável,
propagativo.

RAIZ par (encher)

plere,

pleores,

p 1 u r e s

,

plurimus,

p 1 e n i t a s

,

plerique,
plerumque,
pletvira,

plus(ant. chus), plurificação,
plenus (cheio), pluriscripto,
plenarius

,

plenipotencia.

p 1 e n i p o t e n s

,

plenitudo,
pluralis,

pluralitas.

p 1 e n i 23 o t e n c i a r i o

,

plenilunar,

p 1 e b e i sm o

,

popularisar,
plenilunium, povorado ant.,
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pluratlvus,
pluiúes,

populacius,

p o p II 1 a r i u s

,

populifugia,

populisci-
t um

,

publicarius,

poplicola,
duplaris,
cluplariíis,

duplatio,
quaclrupla-

re,_

duplio,
manlpula-

ris,

manipula-
rius,

e X p 1 e r e

,

expie tio,

impletio,
1 o c 11 p 1 e s

,

locupleta-
tio,

completio,
c om p 1 e t o r

,

replere,
r e p 1 e t i o

,

repletivus.

plebes,
plebeiíis,

plebiscitum,
populus(povo),
popularis,
popularitas,
populatio,
publicanus,
publicare,
piiblicatio,

res publica,
jjublicator,

diiplare (do-

brar),

d u p 1 um (do-

bro, duplo),
d u }) 1 u s

,

t r i p 1 u s

,

quadruplus,
m a n i p u 1 u s

,

expletiviis,

implore (en-

cher),
locupletare,
locupletator,
1 o c u p 1 e t u s

,

complere(com-
prir),

complemen-
tum,

completivus,
completus,
completorium,
repletus.

povoado s.,

povoa,
povoar,
povoam e n t o

,

povoador,
publicidade,
publicista,
republicano,
republicanismo,
d o b 1 e t e

,

dobra,
d o b r a d e ira,

dobradiça,
dobradiço,
dobradura,
dobrai,
d o b r am e n t o

,

dobrão,
d obrar,
dobre,
dobrei,
d o b r e z , d o b r e z a

,

desdobrar,
desdobramento,
redobradura,
redobrar,
r e d o b r am e n t o

,

redobre,
tresdobro

,

manipulador,
manipulação,
m a n i p u 1 a r

,

enchemão,
enchente s.,

enchimento

,

complenaentar,
complementario,
completar,
completas,
comprida s.,

c om p r i d a ç o

,

c om p r i d ã o

,

c om p r i d e i r o
,

compridinho,
c om p r i d e t e

,

c om p r i d o i r o

,

c om p r i d o r

,

com2)rimento,
comprimentar,
c om p r im e n t a d o r

,

comprimenteiro.

THEMA petra

petrensls, petra (pedra), pedrada,
petro, petraeus, pcdrado s. c adj..

petronius. petrosus (pe- pedragoso,
droso), pedragulhoso,

petrinus (pe- pedral,
drinho adj. pedranceira,
ant.). pedraria,

pedregal,
pedregulho,
pedreira,
pedreiro,
pedrez,
pedrinha,
pedrisco,
pedrouço,
pedem ai,

pederneira,
petrificação,
petrificante,
petrificado,
petrifico,

petróleo,
apedrar,
apedramento,
apedrejar,
a p e d r ej a d o r

,

apedrejamento,
empedernecer,
empederneci-
mento,

empedernir,
em p e d e r n im e n -

to,

em 2D e d r a r

,

empedrador,
empedradura '.

sonere,
sonabilis,
sonax,
sonipes,
sonitare,
sonivium,
sonor,
sonus adj.,

consona,
consonatio,
obsonare,
personata,
personare,
personus,

RAIZ svan (son) -

sonare (soar), sonoroso,
sonitus (sonido, personagem,

soido),

sonoritas,
sonorus,

'

)

sonus s.

personalidade,
pessoadigo ant.,

pessoaria,
pessoeiro.

assonare^
consonans s.,

consonantia,
consonare,
c o n s o n u s

,

dissonantia,
dissonare,
dissouus,

' Petrcclio, pctrecliar porloncom muito provaTelmínlc Lmíbem a esta sírie.

Pe trecho podia muilo bem ter designado o instrumenio com que na guerra s« ar-

renicçavam pedras, e d'ahi desenvolvei-se a significarão peral de instrumento do

guerra, ele. Na forma castelliana perlrecho o r í evidentemente inlroduiido.

' Corssen, ieler :\u,<sprache, i *, W2.
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1-6 8 011 abilis, dissonorus,
resoiiere. per-sona (pes-

soa),

persoualis (pes-

soal),

!• e s o n a 11 1 i a

,

resonare.

IV. O CONSONANTISMO

§ 1." QUADEO DAS CONSOANTES LATINAS

O latim possuía as seguintes consoantes

:

MOMENTÂNEAS

forles

guUiiraes c (k)

palatal .

denlaes

labiaes

t

P

brandas

g •

foili-s

II

f

brandas Irilladas

r, l

II

m

Todas essas consoantes se encontram em portu-

guez á excepÇíão de li, que, embora escripto, nunca

ú pronunciado, e talvez do n guttural. O portuguez

possue demais os sons não latinos g, representado

por g deaiite de e e i ou por j, cli (|ue se re-

presentaria melhor por s, nli, que se representaria

por n e Ui que se representaria melhor por 1. To-

dos estes sons resultam organicamente de consonaucias

latinas simplices ou compostas. O j latino é como

veremos representado em portuguez por i nas pou-

cas palavras em que conserva o som que tinha na

lingua latina. O som brando que o s latino tinha

entre vogaes é representado por s ou por z, que

em latim i-epreseutava a consonância dupla d s

.

Em cada palavra, raiz ou suffixo latino conserva-

do em portuguez não se encontram sempre as mesmas

consoantes e vogaes que essa palavra, raiz ou suffixo

tinha em latim; ao contrario, na maior parte das pala-

vi-as, raizes e suffixos latinos conservados em portu-

guez houve alterações consonaiitaes e vocálicas mais

ou menos consideráveis, comquanto em muitos casos

os sons orifflnaes se mantenhani intactos. Esses acci-

dentes reduzem-se a duas classes

1. substituição de sons (em geral dos fortes por os

brandos),

2. desapparecimento total de sons,

e tem por causa capital a tendência dos indivi-

dues que faliam uma lingua para emprega-
rem o menos exforço possível na pronun-
cia das palavras.

A immutabihdade das consoantes latinas, os acci-

dentes porque ellas passaram no campo da lingua por-

tugueza dependeram essencialmente

1

.

da sua posição na palavi'a, sendo tractadas diversa-

mente segundo eram iniciaes, mediaes, ou íinaes

;

2. de se acharem isoladas, isto é, só em contacto com
vogaes na pala\Ta a que pertencem, ou de se acha-

rem em grupos, isto é, em contacto com outras con-

soantes na palavra a que pertencem.

E tendo em vista essas condições que passamos a

examinar a sorte das consoantes latinas no campo da

lingua portugueza, começando pelas consoantes iniciaes

e íinaes em contacto immediato com vogaes, passando

depois aos grupos consonantaes também iniciaes e me-

diaes, e concluindo com as consoantes finaes, isoladas

ou. em grupos.

§2. PERMANÊNCIA DAS CONSOANTES ISOLADAS

Coxxsoat.ixi.es in.icia.es

I. Em regra, as consoantes iniciaes em contacto

immediato com vogal permanecem intactas. Posto de

parte que a regra só tem valor pelo que diz respeito

ás gutturaes c e g, quando estas se acham deante

de a , o u porque deante de e e i esses sons per-

dem, como veremos no §. 3.", a sua qualidade primi-

tiva, as excepções são raríssimas. O abrandamento das

iiiutas iniciaes, ou passagem das sonantes ou das con-

tínuas para sons congéneres ou a sua apherese restrin-

gem-se a um numero insignificante de casos, como ve-

remos nos §§. seguintes.

Excepções importantes fornecem porém o j ini-

cial que degenerou completamente n'uma chiante como
veremos no §. 4.° e o h que deixou de ser completa-

mente pronunciado (vid. §. 8.°).

C h , th, representativos latinos orthographicos,

não phoneticos, de sons gregos são tractados como c

e t; pli como f.

1. G inicial. Regra geral: permanece inaltera-

do deante de a , o , u . Excejjçôes : alguns casos de

al)randamento em g, outros raros e provavelmente

d'origem extranha de degeneração em eh. Assim per-

manece inalterado o c inicial ^

de caballus
caccabus
cacare
c a d e r e

calcaneum
calceus
calcare
calidus
caldaria
calor

em cavallo,

caco,
cagar,
cair,

calcanhar (der.),

calço,
calcar,

caldo,
caldeira,
calor,

• Nas lisias apresentamos só as palavras que evidente ou muito provavelmente

pertencem ao fundo popular e primitivo da lingua portugueza.
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de o a 1 II in n i a

cal varia

calx
cama
camelus
camera

1

em conha ant.,

c a V e i r a , c a 1 v c i r a

(ant.),

cal,

cama,
camelo,
cambra pop..

c am 1 s 1 a

campus
canalicula
canalis
cancellus
candeia
caninus
canis
canna
canónicas

canticum
cantio
cantare
cantor
capax
c a n n s

capillus
caper
capere
capitalis

capitellum
capitulum
capo
capra
capsa
capti-\ais

captare
capulus
caput
cara
carbo
carbonárias
carcer
cardinalis
carduelis
cardinns
carescere
Carina

caritas
carnalis
caro carnis
carpentarius
carrus
carns
casa

Ca mis ia f wltico como veremos abaixo.

camisa
campo,
quelha (por c a e 1 li a )

,

ca ai ant.,

cancella, cancello,
candeia,
canino,
c à o

,

canna,
cónego (por cao-
nego),

cantiga,
canção,
cantar,
canto,
capaz,
cão (ant.),

cabello,
cabro,
caber,
cabedal,
cabedello,
cabido,
capão,
cabra,
caixa,
captivo, cattivo,
catar,

cabo,
cabo,
cara,
carvão,
carvoeiro,
carcer (pop.?),

cardeal,
cardeal,
cardo,
carecer,
querena (por caro-
na),

caridade,
carnal

,

carne,
carpinteiro

,

carro,
caro,

C cl S íi^

de c a s e u s

castanea
c a s t e 1 1 um
castellanus
castigare
castitas
castus
c a s u s

catella

c a t e n a

catenare
caterva
cathedra
cauda
c a n 1 i s

causa
cautela
cautio
cantum
cava
c a V a t o r

c a V a r e

caverna
cavus
c li ar ta

chartarius
c li o 1 e r a

c h o r d a

c h o r u s

co-

co-agulum
co-operire
etc.

c o c h 1 e a r

c o c t n s

codicillus
cogitare
cognoscere
col-

collatio

collcctio

collocare
etc.

c o 1 1 um
colare
color
c o 1 o r a r e

c o 1 u b r a

c om -

combinare
c omite-
comedere
com par are
com 111 unis
c o ui p 1 (.' r o

em queijo (por caijo),

castanha,
castello,

castellão,
castigar,
castidade,
casto,

caso,
cadella,
cadeia,
en-cadear,
catrefa?,
cadeira,
coda, cola?

couve,
causa, cousa,
cautela,
caução,
canto,
cava,
cavador,
cavar,
caverna,
cavo,
carta,

charteiro,
corla pop. (cólera

litt.),

corda,
coro,

co-

coalho,
cobrir,

colher,
coito ant.,

codicillo,

cuidar, coidar ant.,

c o n h e c e r

,

col-

c o 1 1 a ç a o

,

c o 1 1 e c ç ã o

,

colgar,

collo,

coar,
côr,

corar,
cobra,
c om -

combinar,
conde,
comer,
c om p r a r

,

c omm um

,

o o 111 p rir.
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de computum
compiitare
etc.

cou-
concedere
c o n c e p t u s

coudemnare
consiliiim
constare
consuetidine-
c o n s u e r e

conchula
congrus
contra
c o q u i n a

coquere
cor
corium
cornii

cornutxis
corona
coronare
corporalis
c o r p II s

cor-

corrigere
corrumpere

córtex
cortina
corvus
costa
cothurnns
coturnix
c o X u s

cubitns
cuculla
cucumere-
cujus
culcita
cncus
c II 1m u s

culpa
cnltellus
cultura
culus
cum
cuminum
cumulus
cuneare
cuneus
cuniculus
cupa ou cuppa
cúpula
cura
curare
ciirator

em conto,
contar,

con-
conceder,
conceito,
condenar,
conselho,
custar,
costume,
coser,

concha,
congro,
contra,
cozinha,
cozer,
coraçcão (der.),

coiro,

corno,
cornudo,
coroa,
coroar,
corporal,
corpus,
cor-

corrigir

,

corromper,
cortiça (der.),

cortina

,

corvo, '

costa,

coturno,
codorniz,
coxo,
c o V a d o

,

cugulla,
cogombro,
cujo,
colcha.
cuco
colmo,
culpa,
cutellus,
cultura,
cií

,

com,
cuminho,
cômoro,
cunhar,
cunho,
coelho,
c u b a , copo,
cúpula,
cura,
curar,
curador,

de c u r r e r e

curtare
c u r t u s

c u r V a r e

curvo

em correr,

cortar,
curto,
curvare,
curvo.

Deante de y o c só ficou inalterado quando
esta vogal se mudou em a , o , ou u : assim em

calhandro de cylindrum
codeço cytisus,

mas cipreste, cisne (escriíitos cypreste, cysne).

2. T inicial. Regra geral: permanece inalte-

rado deante de todas as vogaes. Não ha excepções.

Assim se conserva o t inicial

de t a b a n u s

tabeliã
tabellio
taberna
taberna ri us
t a b u 1 a

t a bula t um
t a e d a

talentum
tal

taipa
t am
t a n g e r e

tantus
tardare
taurinus
taurus
t a x a t i o

taxar

taxus
tectum

tegula
tela

temperare
t empestas
t em p 1 um
temporalis
t em p u s

tenax
tendere
tenebrae
t e n e b r o s u s

tenere
t e n e r

tenor

em tabão,
tabeliã,

tabellião,

taverna,
taverneiro,
tábua,
tabuado,
teia,

talento, talante,
tal,

toupeira der.,

tao,

tanger,
tanto,
tardar,
tourino,
touro,
tausação ant.,

tausar ant., taxar
mod.,

teixo,

teuto ant., tecto
mod,,

telha,
teia,

temperar,
tempestade

,

templo,
temporal,
tempo,
tenaz,
tender,
trevas,
trevoso ant., tene-

broso mod.,

ter,

tenro,
teor.
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de talea

tensio

t e n s u s

t e n t a r e

tentatio
tentum
terminare
terminus
ternus
terra
terrenus
terrariíim
terror
tertius

testa

t e s t am e n t a r i u s

,

t e s t am e n t um
testari

testimonium
texere
t h ai am 11 s

t h e ni a

thesaurus
t h r o n o

thymus
timere
timor
tinca
tinctura
tinctus
tinea
tineosus
tingere
tinnire
toUere
tonare
*tonsare de tonsus
tonus
tormentum
tornare
t o r q u e r e

torrere
tortus
tostus
t o t u 8

tu

tumor
turbus
t u r d u s

t u r p i s

turris

tussis

tutor
tuus

em talha,

tensão,
teso,

tentar,
tentação,
tenda,
terminar,
termo,
terno,
terra,

terreno,
terre iro,

terror,

terço,
testa,

testamenteiro,
testam e n t um

,

testar,

testemunho,
tecer,

tambo ant.,

teima,
thesouro,
throno,
tomilho der.,

temer,
temor,
tença,
tintura,
tinto,

tinha,
tinhoso,
tingir,

tinnir,

tolher,

toar,

tosar,
tom

,

tormento

,

tornar,
torcer,
torrar,

torto,

tosto,

todo,
tu,

tumor,
torvo,
tordo,
torpe,
torre,

tosse,

tutor,

teu.

de todas as vogaes. Abrandamento raro em b. As-

sim o p

3. P inicial. Kcgra geral: consorva-so diante

10

de pacare
p a c a t IX s

pacto

paganus
palatium
palatum
palea
jDallidus

palma
p a 1m u s

j^aljDare

palumbes
p a 1 u s

p a n a r i c i um
panicium
panis

p a n n u s

p a p a V e r

papilio

p apare
papula
papyrium
par
parábola
paraveredus
parens
parere
paries, parietis
parare
pars
parvus
pascere
passer
passio

p a s s u s

pasta
pastillum
pastor
partus
pater
patiens

p a u c u s

paupcr
pau sare

p a V o

pavor
pax
peccare

p c c c a t o r

p e c c a t um
p e c t c n
pcctus

em pagar,
Ijago, pacato,
pauto ant. pacto,

mod.,

pagão,
paço,
paladar der.,

palha,
pardo,
palma,
palmo,
j)oupar,
pombo,
páo,
panariz,
painço,
pão,
panno,
papoula,
pavilhão,
papar,
pajDO,

papel,
par,
jjalavra,

palafrem,
parente,
parir,

parede,
parar,
parte,
parvo,
pascer,
pássaro,
paixão,
passo,
pasta,
pastilha,
pastor,
parto,
padre, pae,
pacente ant.,

pouco,
pobre,
pousar,
pavão,
pavor,
paz,
peccar,

p c c c a d o r

.

p c c c a d o

.

pente,
peito,
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de p e d i c a

pediculiis

p ej o r

]) ej o r a r e

p e 1 a g u s

p e 1 1 i s

p e n d e r e

p e u i c i 1 1 um
penna
p e n s a !• e

pensum
per
per-
perceptus
p e r d e r e

peregrinas
etc.

perdix
periciilixm

p e r n a

pes

p e s s im u s

p e s t i s

petitio

p e t e r e

p e t r a

j)ica

picare
pictura

p i c t u s

p i e t a s

pigmeiítum
piguerare
pignus
pigritia

pila

pila
pilus

pingue s.

p i n u s

pipare
pirum
piscator
piscatiis s.

piseis

piseari
pisare
pins
pix

p o d i um
p o e u a

poeniteutia
polire
pollicaris

pomarinm
p onere

em pejar der.,

piolho,
peor,
peorar,
pego,

p e 1 1 e

,

p e n der,

p i n e e 1

,

penna,
l^esar,

peso,
per ant., por mod.,

per-
perceito,
perder,

peregrino,

perdiz,
perigo,
perna,

pé,
péssimo,
peste,
petição,
pedir,
pedra,
pega,
pegar,

p i n t u r a

,

pinto,
piedade,
pimenta,
penhorar,
penhor,
preguiça,
pela,

pilha,

pêlo,

pingo,
pinho,
piar?
pêra,
peseador,
pescado,
peixe,
pescar,
pisar,

pio,

pez,
_

a - p o io

,

pena,
pendença ant.,

poir,

pollegar,
pomar,
poer, ant. pôr mod.,

de p o n s

populus
porca
porcarius

p o r c u s

p o r r um
porta

p o r t i o

portus

p o s i t i o

p o s i t u s

p o s s i d e r e

post
posticum
p o s t i s

p o t u s

p n g n a r e

pugnus
p u 1 e X

,

puUar e

p u 1 p a

pulsarc

p u 1 s u s

p u 1 V i s

punctum
punire

p u p p i s

p u r i t i a

p u r 11 s

p u t a

p u t e u s

p u t a r e

putrescere

p u t r i s

pui lea

em ponte,
povo,
porca,

p o r q u e i r o

,

porco,
porro,
porta,
porção,
porto,
posição,
posto,
possuir,
pois,
postigo,
poste,
pote,
punhar ant.,

p u n li o

,

pulga,
pullar,
polpa,
puxar,
pulso,

p ó , p o 1 V o r a
,

ponto,
punir,
poppa,
p u r c z a

,

puro,
puta,
poço,

p o d a r

,

a-podrecer,
podre.

4. G. inicial. Regra geral: conserva-se inalte-

rado deante de a, o, u. Assim o g

de galla
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g-ubernaculum
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de bullire

burrus
buxum

em bolir,

b u 1- r o

,

buxo.

7. S inicial. Regra geral : ^íermauece intacto

deante de todas as vogaes. E muito excepcional a mu-
dança em eh. Assim permanece o s inicial

de sabbatum
sabulum
s a c c u s

sacer
s a c e r d o s

sacramentum
sacrarium
s a c r a r e

saeculum

sagitta

s a g um
saio
sal

salire

saliva
salivare

s a 1 1 a r e

saltus
salus salutis

saKitare
salvare
salvus
sambucus
sanctificare

sanctitas
sanctus
sandalium
sanguis
sanguisuga
sanare
sanus
sapere
sapius (emnesapius)
sapor
sarculum
sarda
s a r d i n a

sargus
sartago
Satanás
satis

satisfacere
saxum
se

sebum
secare

em s a b b a d o

,

saibro,
sacco,
s a c Y o

,

sacerdote,
sacramento,
sacrário,
sagrar,
segre ant., século

mod.

,

s e 1 1 a

,

saio,

saião ant.,

sal,

sair,

saliva (pop.?),

salivar,

saltar,

salto,

saúde,
saudar,
salvar,
salvo,

sabugo

,

santiguar
ficar,

santidade,
santo,
sandália,
sangue,
sanguesuga,
sarar,

são,

saber,
sábio,
sabor,
sacho,
sarda,
sardinha,
sargo,
sartã,

S a t a n a z

,

Rj ~ S S cl Z •

satisfazer,

seixo,

se,

sebo,
segar.

santi-

de secretus
s e c t a

s e c um
s e c u n d u s

s e c u r i s

s e c u r u s

s e dê r e

sedes
s e d a r e

sella

sémen
semente
semita
s em p e r

s e n a t u s

sénior
sen sus
sententia
sentire
s e 23 a r a r e

sepcs
s e p t em
september
s e p t im u s

s e p u 1 1 u r a

sequi
s e r e n um
s e r i c um
s e r o t i n u s

serpens
s e r p y 1 1 um
serva
ser V i r c

servitiuni

s e r V u s

seta

s e V e r u s

sex
s e X u s

si

sibilare

sic

siccare
siccus
sigillum
signum
silentium
silva

silvester
similitude
similare
simplex
s im u 1

s i n c e r u s

singularis
singulus

em segredo,
seita,

com-sigo,
segundo,
segura,
seguro,
ser,

sé,

sedar,
sella,

semel ant.,

semente,
senda,
sem^jre,

senado,
senhor,
siso, siso,

sentença,
sentir,

separar,
sebe,
s e 1 1 e

,

septembro,
septimo,
s e jj u 1 1 u r a

,

seguir,
sereno,
sirgo,_

serôdio,
serpe, serpente,
serpão der.,

serva,
servir,

serviço,
servo

,

seda,
severo
seis,

sexo,
si,

a-ssobiar,
sim,

seccar,
secco

,

sello,

sino,

silencio,

selva, silva,

silvestre,

similidôe ant.,

semelhar,
simples,
en-sembra ant.,

sincero,
singular,
senho ant..
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de s i n i s t e ]•

s i 11 u s

siren
sitis

sitiis

sobriua
sobrius
soccus
socer
socius
sol

s o 1 a t i u m
soldus
solea
solere
solum
solus
somnium
s om n um
sonare
souus
sorbere
soror
s u a V i s

sub-, subs-, sus-

s u b i r e

subjetio
subjectus
submittere
subornare
substantia
subtilis

succedere
succurrere
sufferre
sviminissus

suspectare
suspectus
s 11 s p i r a r e

supplicare
supplicium
supprimere
s u s p e n d e r e

susteutare
subula
succus
sudare
s u d o r

sugara
sulcus
sulfur
sum
s umm a

sumerc
super
superbla

em sestro,
seio

sereia,

sede,
sito,

sobrinlia,

sóbrio,
socco,
sogro,
sócio,
sol,

solaz ant.,

soldo,
solha,
soer,

solbo,
só,

sonho,
s om u o

,

soar,
som,
sorver,
soror,

suave (pop.?),

sob-, sus-,

subir,

sujeição,
s uj e i t o

,

s om e 1 1 e r

,

soboruar,
sustancia,
s u t i 1

,

s u c c e d e r

,

soccorrer,
s o ffr e r

,

s umm i s s o

,

suspeitar,
suspeito,
suspirar,
supplicar,
s u p p 1 i c i o

,

supprimir,
suspender,
sustentar,

s o V e 1 a

,

sueco
suar,

suor,

de s u p e r b u s

superior
superare
s u r d u s

s u r d i t i a

surgere
sussurrare
susurrus
suus
symphônia

em soberbo,
superior (pop.?),

sobrar,
surdo,
surdez,
surgir,
su surrar,
susurro,
seu,
sanfona.

8. F inicial. Regra geral: permanece intacto

deante de todas as vogaes. Assim o f

sugar,
surco, sulco,

sulfur,

som ant., sou mod.,

s o 111 m a .

s IIm i r

,

sobre,
soberba,

de faba
fabrica
fabricare
fabula
fabulari
fácies
facilis

faciuus
facere
factum
factura
faex (faeces pi.)

fallere

fa 1 s u s

falx

fama
fames
fainilia

fam o s II s

fa r i u a

far tus

faseia
fascis

fa s ti d i um
fa t um
fa u X

fa ^• i 1 1 a

favor
favus
fax
febris
fel

felicitas

felix

femiiia

feiiestra

fera

feria

fc r i a t u s

ferire

fermentum
ferocitas

em fava,
fabrica,
fabricar,

falia,

fallar,

face,

fácil,

façanha,
fazer,

feito,

feitura,

fezes,

fallir,

falso,

fouce,
fama,
fame ant., fome,
fam i 1 i a

,

fa ni o s o
,

farinha,
farto.

faixa,

feixe,

fastio,

fado,
foz,

faulha,
favor,
favo,
facho,
fe b r e

,

fel,

felicidade,

feliz,

fêmea,
fresta,

fera,

feira,

feriado,
fe rir,

fermento,
ferocidade.
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de ferox
feiruni

ferus
fervere
fes ti nau ti a

fe s t i n a r e

festivus
fe s t um
fetus

fI b e r

fibiila

ficaria

f i c u s

fidelis

fidelitas

fides

fiducia
figura
f i g u r a r e

filia

filie tum
filius

filarc

f i 1 um
fim b r i a

fiualis

f i n d e r e

fi u gere
f i u i 8

finitas
firmltudo
f i r ni a r e

f i rm u s

fixus
focus
foedus
foenum
folium
follis

fons
fe r a

forma
forni are

fo rmica
fornacula
for are

fortis

fortuna
fórum
fossara
fovea
fuga

em fe r o z

,

fe r r o

,

fero,

ferver,
festinança ant.,

festinar ant.,

festivo,

festa,

feto,

fe b r a

,

f i V e 1 1 a (derivado com
outro suffixo),

fi g u e i r a

,

figo,

fiel,

fieldade, fidelida-

de,

fé,

fiúza ant.,

f i g u r a

,

figurar,

f i lha,

feto,

filho,

fiar,

fio,

franja ^
finai

,

fe n der,

fingir,

fim,
f i n d o

,

firmidôe ant.,

firmar,

f i rm e

,

fixo

,

fogo,
feio,

fe n o

,

folha,
folie,

fonte,
fe r a

,

forma,
formar,
formiga,
fornalha,
for ar,

forte,

fo r t u n a

,

foro,

fossare,
fojo,

fuga.

de fugere
fugitivus
fulvus
fum a r i um
fum i g a r e

fum a r e

fum o s u s

fum u s

fune tio

funda
fu n d am e n t um
fundator
fundibuluni
fundare
fundus
fungus
fure a

fúria
fviriosus

fu r o r

fu r t um
fu seus
fustis

fu nua
futurus

em fugir,

fugitivo,
fulo,

fumeiro,
fumegar,
fumar,
fum o s o

,

fumo,
funcção,
funda,
fundamento,
fundador,
funil,

fundar,
fundo,
fungo,
forca,
fúria,

fixrioso,

furor,
furto,

fusco,
fu s t e

,

fuso,

fu t u r o

.

Introduzida provavelmente do francez frange.

0. V inicial. Regra geral: permanece deante

de todas as vogacs. Sào raros os exemplos de mudança
em b no fallar usual, mas essa mudança é frequente

no fallar do Minho; mais raros ainda os da mudança
em f ou em g atraz de o . Exemplos da permanên-

cia são o V inicial

de V a c c a

V a c i V u s

vacare
vado
V a d um
V a g i t u s

V a g u s

valer e

vallis

V a u u s

vapor
vara
variatio
variara
varius
V ar are

vellus
velox
V e 1 um
V e n a

venatus
V e n d e r e

V e n e n um

em V a c c a

,

vazio,
vagar,
vou,
V á o

,

vagido,
vago,
valer,

valle.

vao
vapor,
vara,
variaçãa (l>op.?),

variar,

vairo ant., vario,

varar,
vello,

veloz,

véo,
veia,

veado,
vender,
veneno,
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de V e n i r e

V e n t e r

V e n t o s 11 s

V e n 1 11 s

verbena
verecundia
veritas
vermiculiis
verrere
vei-siis

V e r t e r e

vespa
véspera
vestis
V e t a r e

vetulus
via
V i a t i c u s

vicarius
vigesimus
V i c i n i t a s

vicinus
vix, vicis

victoria
videre
vidua *viduva

(comp. vidiivium)
duus * viditvus

gilia

ffilare

cm vir,

ginti

gor
lis

lia

men
11 a c e u 111

11 c e r e

n d em i a

11 d i c a r e

uea
netum
num
ola

pêra
rga

_

rginitas
rgo
ridiarium
ridis

r t u s

scum,
sitare

ta

tis

tium
tuia

ventre,
ventoso,
vento,
verbena,
vergonha,
verdade,
vermelho,
varrer,
a-vesso,
verter,
vespa,
véspera,
veste,
vedar,
velho,
via,

viagem,
vigário,
vigésimo (pop.?),

vizindade ant.,

vizinho,
vez,
victoria,

ver,

viuva,
viuvo,
vella,

vigiar,

vinte,
vigor,
vil,

villa,

vime,
vinhaça,
vencer,
vindima,
vingar,
vinha,
vinhedo,
vinho,
viola,

vibora,
verga,
virgindade,
virgem,
vergel,
verde,
virtude,
visco,
visitar,

vida,
vide,
viço, vicio,

vitella.

de vivarium
V i V e r e

V i V u s

V o b i s c um
V o 1 a r e

volumen
voluntas
V o 1 u t a r e

V o 1 V e r e

vomitare
V om i t u s

vorax
vos
vester, voster
V o t um
vox
V u 1 g a r i s

V u 1 g u s

V u 1 1 u s

em viveiro,
viver
VIVO,
-vosco,
voar,
volume,
vontade,
voltar,

volver,
vomitar,
vomito,
voraz,
vos,
vosso,
voto,
voz,
vulgar,
vulgo,
vulto.

10. N inicial. Regra geral: pennanece intacto

deante de todas as vogaes. Troca excepcional por ou-

tras liquidas. Assim permanece o n inicial

de n a n u s

napus
nardus
naris
nasci
nassa
natalis

n a t e s

n a t i o

11 a t a r e

natura
n a t u s

náusea
navigare
n a V i g a t o r

navigium
iiavis

nebula
nec
necessarius
necessitas

n e g 1 i g e 11 1 i a

negotians
negotiator
negotium
neptis
nevvus
n i d u s

niger
nigrescere

em a - n a o

,

nabo,
nardo,
nariz der.,

nascer,
nassa,
natal,
nádega der.,

nação,
nadar,
natura ant.,

nado,
nojo,
navegar,
n a A- e g a d o r

.

navio,
nau, nave,
névoa,
nem,
necessário,
necessidade,
negar.
negrigença ant., ne-

gligencia luod.,

negociante,
negociador,
n c s: o c i o

,

neta,
nervo,
ninho,
n i g r o

,

c-ncgrecer.
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de m e n s a

mensis
mensura
Bientio
mentii*i

mercari
mercatus
mercenarius
mercês
merda
merenda
mergulus
m e r i 1 11m
m e r u 1 a

meta
metallum
metiri

m e t u s

meus
mica
m i 1 i t a r i s

militare
militia

m i 1 i um
m i 1 1 e

milliarium
mimus
ministerium
minor
minus
m i n u t u s

mirabilia pi.

miraculum
m i r a r i

miscere
miser
miserabilis
miséria
missa
mitigare
mitra
mittere
mixtus
mobilis
moderari
modium
m o d u s

m o e c h u s

mola
molaris
molarius
m o 1 c r e

moneta
monstrare
monumentum
m o n a cli u s

11

em m e s a

,

mez,
mesura
menção,
mentir,
mercar,
mercado,
m e r c e n e i r o

,

mercê,
merda,
merenda,
mergulhão der.,

mérito,
melro,
meda,
metal,
medir,
medo,
meu,
miga,
militar,

militar v.,

milicia,
millio,

mil,

milhar,
mimo,
mester,
menor,
menos,
miúdo,
maravilha,
milagre,
mirar,
mexer,
miser o,

miserável,
miséria,
missa,
mitigar,
mitra,
m e 1 1 e r

,

mixto,
movei,
moderar,
moio,
modo,
meço,
mó,
molar,
moleiro,
ni o e r

,

moeda,
mostrar,
moimento,
monge,

de monasterium
mons
morari
m o r b u s

mordere
m o r i

m o r s

morsum s.

mortalis
mortalitas
mortuus
m o r um
m o V e o

m u g i r e

mula
mui ar is •

mulcare
m u 1 1 a

multare
mulg'ere
mulier
multus
m u n d a n u s

mundus
munire
m u n i t i o

muria
m u rm u r

murmamure
murmurator
m u r u s

m u s c a

museus
musica
m u s i c u s

m u s t um
m u s t u s

mutare
mutus
myrrha
myrtus

em mosteiro,
monte,
morar,
mormo,
morder,
morrer,
morte,
mossa,
mortal,
mortandade,
morto,
a-mora,
mover,
mugir,
mvila,

muar,
a-molgar,
multa,
multar,
muugir,
mulher,
muito,
mundano,
mundo,
munir,
munição,
sal-moura,
murmúrio,
murmurar,
murmurador,
muro

,

mosca,
musgo

,

musica,
musico,
mosto,
moço,
mudar,
mudo,
myrra,
myrt o.

12. R inicial jjermanece inalterado sem exce-

pções. Assim o r inicial

de rabia
rábula
rabiosus
r a d i c a r e

radiare
r a d i u s

r a d i X

raia

ramo sus
r am u s

rapax

em raiva,
ralhar der.,

raivoso,
a-raigar,
raiar,

raio,

raiz,

r aia,

ramoso,
r am o

,

rapaz,
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de rap li anus
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de 1 a q II e u s

lar

largus
latinus
latro
1 a t u s

1 a u d a r e

1 a u s

1 a V a r e

laxus
lectio

lector
lectiis

legalis
1 e g a t um
legitimus
legare
legere
lepus
leuca ^

1 e V i s

levare
lex

liber

libertas
libra
librum
librarius

licent ia

1 i g u um
ligare

lilium
lima
limes, limitis

lirainare

linea
lingiia

linteolum
1 i u t e um
liuum
liquidiis

liquor
lira

lis litis

litigara

1 i t e r a

literatura
locus
lociista

longe
1 o n g u s

lorica

1 u c e r e

1 u c r um

' Leu ca é uma palavTa gauleza.

em laço,

lar,

largo,
ladino, latino,

ladrão,
lado,
1 o u V a r

,

loa,

lavar,
lasso,
lição

,

leitor,

leito,

leal,

legado,
lidimo ant.,

legar,
ler,

lebre,

légua,
leve,

levar,

lei,

liber,

liberdade,
libra,

livro,

livreiro
,

licença,
lenho,
liar, ligar,

lirio,

lima,
linde ant.,

limiar,
linha,
lingua,
lençol,

lenço,
linho,
liquido,
licor,

lira,

lide,

litigar

letra,

lettradura ant.

logo ant.,

lagosta,
longe,
longo,
loriga,

luzir,

logro, lucro.

(pop.?),

donsostxí-tes zxLedia.es entre vog-etes

Em regi'a as consoantes mediaes entre vogaes
estão sujeitas a todos os accidentes desde o simples

abrandamento até á s}Ticope : ha porém excepções que
convém observar na especiahdade.

1. C medial. Pi-ecedido de vogal e seguido de

a, o ou u só por excepção se conserva intacto em
palavras evidentemente do fundo popular da lingua e

que decoiTcram já formadas do latim, taes como

chicorea
cuco
echo
meço
rouco
botica ao lado de bodega

de cichoreum,
c u c u s

,

echo,
nioechus,
raucus,
apotheca.

O e medial permanece também inalterado nos

sutíixos

-aco,

-eco.

-ico,

-oco,

-uco,

mas em i-egra só nos derivados não latinos produzidos

com esses suífixos. Em palavTas de caracter popidaa*

du^-idoso ou d'ongem erudita manifesta apparece o c

medial ati-az de a, o, u frequentes vezes intacto.

Isto dá-se em

acácia,
cicatriz

,

cicuta,

cloaca,
crocodilo,
fu s o

,

fa c u 1 d a d e

,

ap placar,
educar,
e ffi c a z

,

fecundo,
óculo

/

in-ocular\
século

ao lado de olho,

s e g r e ant.

JOCOSO
lacuna
facundo
pro-vocar
tricas

jogo,
lagoa, lago,
Fagundo, n. d'homein,

ad-vogar,
in-trÍ£ca;

nos compostos de -ficare, como

pa-cifioar
fructi-ficar

puri-ficar
rari-ficar

edi-ficar

justi-ficar ao lado de justl-figar ant.,
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morti-ficar ao lado de morti-vigar ant.

;

nos compostos de -jilicare, como

ap-plicar
du-23licar

im - p 1 i c a r

q u a d r a - p 1 i c a r

re-plicar
tri-plicar

etc.

ao lado de chegar, pregar
em-pregar;

nos compostos de -dicare, como

d e - d i c a r

in-dicar;

6 em derivados com os suffixos secmidarios -ico, -ai-

co, -iico, como

chronica,
fabrica,
famélico, (comp. o n. de logar Villa Nova de

Famalicão),

ao lado de hereje,
selvage(m),
viage(m),
mege ant.,

fanático,
fornicare,
juridico,
musica,
rústico,
herético,
silvatico,

viatico,

medico,
medicar,

hebraico,
judaico,
caduco.

2. T inicial. Precedido de vogal e seguido de

a, o ou u, ou de e, i, a que se seguia consoante,

permaneceu o t intacto n'um considerável numero de

palavras do fundo popular da lingua, decoiTentes já do
latim. D'esse numero parecem ser todas as seguintes:

abeto
agitar
apparato
a p 13 e t i t e

beato
botica ao lado de bodega
bruto
capitel
catrefa
capitão (peixe)

cautela
cothurno
1. coito ao lado de covado
2. coito

couto

de a b i e t e -

,

agitare,
apparatus,
appetitus,
beatus,
apotheca,
bruto,
capitellum,
caterva?
capito,
cautela,
cothurnus,
cubitus,
c o i t u s

,

cautum,

creatura
dote
dotar
ermita
es p rito, espirito

eterno
eternal

exquisito
grato

in-grato
gritar
habitar
hospital
m c d i t a r

natal
natura ant., natureza der.

noticia
outomno
pote
sito, sitio

Satanaz
tutor
útil

vitella

visitar

vomitar
voto ao lado de boda

de creatura,
dote-,

d o t a r e

,

e r em i t a

,

espirito,

a e t e r n u s

,

aeternalis,

exquisitus,
gratus,
in-gratus,

q u i r i t a r e

,

habitare,
hospitalis,
meditari,
natalis,

natura,
no ti ti a,

autumnus,
1) o t u s

,

s i t u s

,

Satanás,
tutor,
utilis,

V i t u 1 a

,

visitare,

vomitare,
v o t um

.

O t apparece também nas mesmas condições no

suffixo pouco popular

-ita, em os derivados novos carmelita, jesuita,
israelita, ismaelita, etc,

e em muitas palavi'as de caracter popular incerto ou
evidentemente tiradas immediatamente do latim idcIos

eruditos, como

astuto
excitar
incitar

fanático
fatal

feto

futuro
grabato
hypocrita
hesitar
idiota
imitar
Ímpeto
inveterar
licito

mérito
militar
mitigar

de astutus,
excitare,
incitare,

fanaticus,
fatalis,

fo e t u s

,

fu t u r u s

,

grabatus,
hypocrita,
haesitare,
idiota,

imitari,

im p e t u s

,

inveterare,
1 i c i t u s

,

m e r i t um

,

militar,

mitigare.
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nota de n o t a

,

precipitar praecipitare,

capitulo ao lado de cabido,
capital cabedal,
fatigar fadiga, fadigar ant.,

finito - fino, findo,

herético herege,
limite linde ant.,

minuto miúdo,
nato nado,
quieto quedo,
rotundo redondo.

3. P medial. Entre vogaes só excepcional-

mente permanece intacto o p medial em palavras que

pertençam evidentemente ao fundo popiúar da hngua,

como

aipo
capaz
capão
capitão (peixe)

choupo
estupor
rapaz
separar

de apium,
capax,
capo,
capito,

* plopus por pôpulus.
stupor,
rapax,
separare.

e particularmente cm palavTas que tem t;mibem p ini-

cial, como

papoula
papa
papel
pipa

de p a p a V e r

,

papa,
papyrium,
pipa ^.

vapor
capital
in-crepar
dis-crepar

de vapor,
ao lado de cabedal,

quebrar.

O p entre vogaes apparece também em palavi-as

introduzidas do italiano, como

capitão de capitano, do baixo latim capitanus,
caporal caporal, de capo, do latim caput.

4. G medial. Precedido de vogal e seguido de
a, o, ou u permanece o g no maior numero de ca-

sos. Exemplos do fundo popular da hngua são, sem
duvida.

O p medial enti'e vogaes appai"ece mais fi-equen-

temente em palavras de caracter popular duvidoso, ou

tiradas evidentemente do latim, pelo processo erudito,

taes como

agosto de
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liiimido de hiunidus,

impedir impedire,
modo m o d u s

,

a c c omm o d a r a c c omm o d a r e

,

praedio praedinm,
providencia ao lado de prover providentia,
r em e d i o r em e d i um

,

r u d o , r u d e r u d i s

.

O d latino entre vogaes apparece intacto tam-

bém em multas palavras de caractei' 2>opular muito du-

vidoso ou d'introducção erudita manifesta. Taes são

acido
adagio
adornar
adular '

adultero
a d u n a r

applaudir
audácia (comp. ousar, ou-

sadia)

audaz
cadáver
caduco
crocodilo
estúpido
fraude
ide a

idiota
Ídolo
invadir
liquido
ódio
prudente
solido (comp. soldo)

de a c i d u s

,

a d a g i um

,

adornare

,

adulare

,

a d u 1 1 e r u s

,

a d u n a r e

,

applaudere,

a u d a t i a

,

audax,
cudaver,
cuducus,
c r o c o d i 1 u s

,

s t u p i d u s

,

fr a u d e -

,

ide a

,

idiota,

i d o 1 um

,

invade re,

liquidus,
o d i um

,

p r Vi d e n s

,

s o 1 i d u s

.

6. B medial. Permanece inalterado n'um nu-

mero bastante considerável de palavras do fundo po-

pular da lingua e n'outras que não podem com certeza

incluir-se n'esse numero. São ellas

abominável
assobiar
beber
hábil
habitar
habito
jubilar
prohibir
rebelde
escabello
sabugo
sebo
subi r

subornar

de abominabilis,
sibilare,

b i b e r e

,

habilis,

habitare,
habitus,
jubilare,

p r o h i b e r e

,

rebellis,

scabellum,
s a b u c u s

,

sebum,
subire,
s u 1J o r n a r e

,

tábua
tabeliã
t a b nado
tribunal
tribu
attribuir ao lado de attrever-se

tabão ao lado de tavão
taberna ao lado de taverna

de tabula,
tabeliã,

tabulatum,
tribunalis,
tribus,

a 1 1 r i Is u e r e

,

t a b a n u s

,

taberna.

De origem não popular evidente são

alabastro
d e 1) i 1

globo
j:) 1 e b e

de ai abas ter,

d e b i 1 i s

,

g 1 o b u s

,

plebes.

7. J medial. O j latino conserva o som de du-

ração dupla que tinha em latim entre vogaes, quando
não era inicial d'um segundo elemento de conqjosição,

nas palavi-as portuguezas

maio
maior
raia

de m a i u s

maio r

raia

ou m aj u s

,

m aj o r

,

r aj a

.

Sobre a pronuncia d'esse j é mister conferir as

passagens seguintes dos grammaticos latinos : « Et i

quidem modo pro slmplici modo pro duplici accipitur

consonante: pro siznplici, quando ab eo incipit syllaba

in principio dictionis posita subsequente vocali in eadem
syllaba, ut 'Juno, Juppiter', pro duplici autem, quando
in médio dictionis ab eo incijíit syllaba port vocalem

ante se positam subsequente quoque vocali in eadem
syllaba, ut 'maius, 2)eius, eius', in quo loco antiqui so-

lebant geminare eandem i litteram et 'maiius, peiius,

ciius' scribere, quod non aliter pronuntiari posset, quam
si cum superiore syllaba prior i, cum sequente altera

proferretur, ut 'pci-ius, ei-ius, mai-ius'; nam quamvis

sit consonans, in eadem svllaba Qfeminata iungi non

posset: ergo non ahter quam 'tellus, mannus' proferri

debuit. nnde 'Pompeiii' quoque genetivum per tria i

scribebant, quoriim duo superiore loco consonantium

accipiebant, ut si dicas 'Ponqxlli'; nam tribus i iun-

ctis qualis possií syllaba pronuntiari? quod Caesari

ductissimo artis grammaticae jilacitum a Victore quo-

que in arte grammatica de syllabis comprobatur 2Ji"0

simplici quoque in media dictione invenitur, sed in com-

positis ut 'inuria, adiungo, eiectus, reice'. Vergilius in

bucólico [proceleus maticum posui pro dactylo]:

Tilyre pascenles a Ilumine reice capellas :

nunquam antena potest ante eam loco jiositam conso-

nantis aspiratio inveniri, sicut nec ante u consonantem

unde 'hiidcus' trisyllabum est, nulla enim consonans

ante se aspirationem recipit. » Priscianus i, 18. ed.

Hertz.—

«

I htera cum fuerit médio vocalium, ita ut
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coiisonans sit, duplicem souum rcddit. » Probus i, 19.

— í I litera duplicem sonum designat una quamvis fi-

gura sit, si undique fuerit cincta vocalibus. » Idem
I, 43.

8, S medial. Segundo Corssen ' o s medial

entre vogaes tinha já em latim um som fraco, o mes-

mo que tem n'essas condições na maior parte das lín-

guas românicas. Os factos que acjuelle sábio adduz

para comprovar a sua opinião acerca da pronuncia

d'esse s são 1) a pronuncia românica d'essa lettra; 2)

a troca frequente em latim do s em r entre vogaes,

que se deu por exemplo, em

aeris

aras
arbores

A u r e 1 i i

C e r e r i s

cineris
cruris
cucumeris
Curiones
dari
Etruria
eram

Falerii

ferias

floris

fo e d e r um
fu n e r i s

Furius
generis
gero
gliris

harena

arenam
haurio
heri

holera

iuris

Lares
mar is

moris
muris
naris
erit

nefarius
o n u s

por * aesis, comp. aes,

* asas Ter. Scaur. p. 22õ2Putscli,

* arbosis, comp. arbos,emFest.
p. 15,

Auselii, Fest. p. 213,

* Cesesis, comp. Ceres,
* cinesis, comp. cinis,

* crusis, comp. crus,

* cucumesis, comjD. cucumis,
Cusianes Carm. Saliarum,

dasi Fest. p. 63,

* Etrusia, comp. Etrusci,
* esam, comp. e s um Varro Zin_^.

lat. IX, 100 = sum,
* Falesii, comp. Halesus, Fa-

liscus,

fesias Fest. p. 86,

* fio si s, comp. fios,

foedesum Carm. Saliarum,

* funesis, comp. funus,funes-
t u s

,

Fusius Vom^ow. Dig. i, 2, 2 §. 36,

* génesis, comp. genus,
* geso, comp. gestum,
* glisis, comp. glis,

fasena Vel. Loug. p. 2230, 2238
Putscli,

asenam Carm. Saliarum,

* liausio, comp. haiístum,
* hesi, comp. hesternus,
* bolesa, comp. helusa Fest. p.

100,

* jusis, comp. jus
,

Lascs Carm. Ãrv.,

* masis, comp, mas,
* m o s i 8 , com^j. mos,
* musis, comp. mus,
* nasis, comp. naris,
esit Macrob. Sat.,

* nefasius, comp. nefas,
* onesis, comp. ouus.

Corssen, Ueber Ausspraehe t-, 280 ff.

Papirius

p i g n o r a

Pinarii
púberes
pulveris
quaero
roris

robore
s c e 1 e r i s

sero
s p e r e s

Sjjurius
temperi
temporis
thuris
uro
Valerii
Veneris
veteres

Veturius
virium

por Papisius Fest. p. 213, etc,

pignosa Fest. p. 213,

Pinasi Fest. p. 213,
* pubeses, comp. pubeo,
*f pulvesis, comp. pulvís,

q u a e s o

,

* rosis,

robô se Fest. p. 15,

* scelesis, comp. scelus,
* se-so, comp. se-men,
* speses, comp. spes,
Spusius Dion. Halic. m, 24,

* tempesi, comp. tempestas,
* temposis, comp. tempus,
* tbusis, comp. thus,
* uso, comp. ustum,
Valesii Fest. p. 113,

* Venesis, comp. Vénus,
* Veteses, comp. vetus, vetus-

tus,

Vetusius Tit. Liv. m, 8, 2,

* visium, comp. vis 1 .

3) a syncope frequente do s entre vogaes, que se

observa, por exemplo, em

vê-r ao lado de sanskrito vas-ant-as, lituanio

vas-ara, grego é-ar por vés-ar;
Cere-ali-s por * Ceres-ali-s ao lado de Ceres,

Cerer-is,

vi-m, vi por vis-im, vis-i ao lado de vis, vir-es,
vir-ium-, vir-ibus,

e nos casos oblíquos de muitos themas nominaes que
apresentam no nominativo o sufíixo -ês, como

di-e-i, di-c-m, di-e etc, de di-es, ao lado de
Di-es-piter, ho-di-er-nu-s,

spe-i, spe-m de spe-s, junto de plural spe-r-es,
spe-r-ibus, etc.

Admittindo pois, o que estes factos nos levam a
fazer, que em latim o s entre vogaes era pronuncia-
do como, em geral, nas liuguas românicas, podemos
formular a seguinte regra

:

O s medial latino entre vogaes consen^a-se em
portugucz sem alteração, havendo apenas algumas
excepções quando a elle se segue i com outra vogal.

A regra observa-se em

aceusar
base
caso
causa, cousa

' Corssen, Ibidem, i, 229-235.

de accusare,
basis,
casus,
causa.
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excusav
faisão
fuso
pisar
pousar
presente
recusar
rosa
uso

de excusare,

p h a s i a n u s

,

fu sus,
pisare,
pau sare,

p r a e s c n s

,

recusare,
rosa,

usus, ,

nos themas latinos em -os o conservados em portu-

guez, como

animoso
criminoso
curioso
estudioso
famoso
formoso

fragoso,
fructuoso,
generoso,
i 11 g e n h o s o

,

invejoso.

nevoso,
oleoso,
ramoso,
religioso,

tortuoso.
monstruoso, viçoso,

e no pi'oprio suffixo - o s o , conservado em portuguez

e muito usado para produzir derivados novos.

9. F (ph) medial. São em muito pequeno nu-

mero as palavras siniplices latinas, não introduzidas do

grego, com f medial entre vogaes, como scrofa

(ser o fula der.) tofus, sifilus, (ao lado de sibi-

lus), rufus. r)'essas as que se conservam em portu-

guez

tufo escrófula

guardam o f intacto. O caracter popular da segun-

da não é certo. Nas palavras latinas compostas de

prae e pro tendo por segundo elemento uma pa-

lavra começando y)oy f e vogal, que se encontram em
portuguez, o f permanece intacto em

prefeito
prefação
prefeitura
prefixo
profanação
p r o fa n a d o r

profano
proferir
profissão
professor
prófugo
profundidade
profundo
pro fu são
profuso

de praefectus,
prefatio,
prefectura,
praefixus,

p r o fa 11 a t i o

,

profauator,
profanus,
proferre,
professio,
professor,
profugus,
profunditas,
profundo,

p r o fu s i o

,

profusus,

palavras que á excepção talvez de preferir, pro-

fissão e profundo, não pertencem ao fundo popu-

lar da lingua,

Também nos compostos do tliema -ficio-

bene-ficio " male-ficio

se conserva o f; mas n'outros compostos em que f é

inicial do segundo elemento, foi, como veremos abaixo,

este mudado em v ou b.

Nas palavras gregas introduzidas e conservadas

no fundo popular da liugua portugueza, só encontra-

mos o pli medial reflectido por f em

profeta do latim propheta, do grego pro-
phêtês,

profecia p r o p h e t i a

.

10. V medial. O v medial entre vogaes per-

maneceu em geral inalterado. Assim

avarus,
avena.

avarento der. de

aveia
ave avis,

breve b r e v i s

,

cava cava,
cavar
caverna
cova
c li u V a

cravo
favo
fa V o r

favorável
gávea ao lado de gaiola der.

gingiva
grave
goiva '

lavar
levar
leve
navio
nave ao lado de iiáu '

navalha
nove novem,
novo novus,
novidade novitas,
oliveira der. oliva,

pavor pavor,
pavão pavo,
privado privatus,
privar - privare,

uva uva.

Todas essas palavras pertencem ao fundo popu-

lar da lingua.

11. N medial. Só excepcionalmente se con-

' Nos Actos dos Apóstolos etc. encontra-se nave no sentido de navio.

cavare,
caverna,
cova (lat. pop.),

p 1 u V i a

,

clavus,
favus,
favor,
favorabilis,
cavea,
gingiva,
gravis,
guvia,
lavar e,

levare,
levis,

navis,
novacula,
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serva o n medial inalterado entre vogaes nas palavras

do fundo popidar da lingua, e mais vezes nos suííixos

secundai-ios do que ligado á raiz ou formando parte

d'ella. As palavras decorrentes do latim em que o n

se conserva entre vogaes e que evidente ou provavel-

mente pertencem ao fundo popular da lingua são

-áno
•éno

-íno

-óno
uno

abominar de

abominável
animal ao lado de alimal

pop. e alimária
animus ao lado de alma
beuino, benigno
cantilena
centena
canino
querena
combinar
clina, crina ao lado de grenha
examinar
festinança ant.

festinar ant.

final

feno
fortuna
h IXm a n o

imaginar
j ancila der.

lamina
ladino
menos ao lado de meos ant.

nono
officina

sereno
Satanaz
sanfona
tenaz
o 11 r i n a

veneno
verbena

abominare,
abominabilis.

animalis,
animus,
benignus,
cantilena,
centeni,
caninus,
Carina,
combinare,
c r i n i s

,

examinare,
festinantia,
festinare,

f i n a 1 i s

,

foeniim,
fortuna,
hum anus,
imaginara,
janua,
lamina,
latinus,

m i n u s

,

no nus,
o ffi c i n a

,

s e r e n um

,

Satanás,
symphonia,
tenax,
urina,
venenum,
verbena.

A palavra canonicus perdeu o primeiro n e

consen^ou o outro na forma cónego.
Introduzidas evidentemente pela erudição são

adunare
caprino
canoro
economia
funesto
insano (comp. são)

lacuna (comp. lagoa)
sonoro
etc.

de adunare,
caprinus,
canorus,
aeconomia
fu n e s t u s

,

insanus,
lacuna,
s o n o r u s

.

A lingua conserva também as formas de suflixos

12

que apparecem em muitos derivados novos.

12. M medial. Entre vogaes permanece om
medial intacto. Isto dá-se em as seguintes palavi-as

que todas pertencem multo provavelmente ao fundo

popular da lingua

abominar de

ab ominavel
ah ume , hunie
am ar

amizade
amigo
amor
animal
animo
assemelhar
bálsamo
bruma
camel o

chamar, clamar, cramar
cama
camisa
clemente
comer »

cômoro
cominho
crime
demo
enxame, exame
e s p um a

estimar
estamago, estômago
fama
fame ant., fome
família
famoso
fumar
fum o

gem e o

doma ant.

homem
humano
h um i d o

imaginar
imagem
importuno, partuno G. Vic.

im p r im i r

infame
imigo, inimigo
lagrima
lamentar
lama

abominare,
abominabilis,
alúmen,
amare,
amicitas,
amicus,
amor,
animal,
animus,
assimilare,
balsamum,
bruma,
camelus,
clamare,
cama,
camisia,
clemens,
comedere,
cumulus,
cuminus.
crimen
daemon,
examen,
spuma,
aestimare,
stomachus,
fama,
fames
familia,
famosus,
fumare,
fumus,
geminus,
hebdoma,
homo,
humanus
h um i d u s

,

imaoinare,
imago,
im p o r t u u u s

,

imprimere,
infamis.
i u im i c u s

,

1 a c r im a

.

lamentar,
1 ama

,
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lima
limo
lume
nome
nomear
n um e r o

j) om o

p om a r

premio
presumir
p r im e i r o

j) rimo
queimar
r am o

r em o

r em e d i um
rima
rumo r

semelhante
semente
sumir
testemunho
temer
tomilho der.

t um o r

trama
tremer
tremor
vime
V o 1 um e

vomitar

INTRODUCCAO

de lamina,
lima,
1 im u s

,

lúmen,
n om e n

,

nomiuare,
numerus

,

pomum,
pomarium,

• r o em 1 um
p r e s um e r e

,

primarius,
primus,
crém a r e

,

ramus,
remo,
remedi um,
rima
rumor,
similans,
sementis,
sumere,
testimonium,
timere,
thymus,
tiimor

,

trama,
t r em e r e

,

tremor,
V im e n

,

volumen,
vomitare.

Do mesmo modo se conserva o m do suffixo

-mento, já nos derivados decorrentes do latim, já

nos derivados novos, deante dos themas em vogal.

13. R medial. O r medial entre vogaes per-

manece geralmente intacto. Isto dá-se, por exemplo,

nas seguintes palavras, que pela maior parte perten-

cem evidentemente ao fundo joopular da lingua

:

adorar
aspirar
a ffi r o

ancora
ap par ato
ara
aranha '

areia
aresta
arado
arame
arar
áspero
avarento der.

de adorare,
aspirare,
affero,

ancora,
apparatus,
ara
aranea.
arena,
arista,

aratrum,
arame,
arare
áspero-.
avarus

bárbaro de

cara
carecer
caridade
caro
cereja der.

cereal
chicharo
chicorea
coiro
eira

era
erário

escaravelho der.

espirito
estéril

esteira
farinha
favorável
fera

feira, feria

feriado
ferir

fero

florecer
fora
furar
fu ror

futuro
gargarejar
gloria
h e r a

historia, estoria ant.

hora
ignorar,
imperador
imjDcrar
injuria
inserir

interior
ira

irado
jeira

jurar
juramento
louro
loriga
marido
maduro
mesura
m i r a r

morar
muro
nariz der.

n um e r o

orar

barbarus,
cara,

c a r e s c e r e

,

caritas,

carus,
cerasus,
cerealis,

cicer,

cichoreum,
c o r i um

,

área,
a e r a

,

aerarium,
scaraboeus,
spiritus,

s t e r i 1 i s

,

storea,
farina,

favorabilis,

fera,

feria,

feriatus,
ferire,

ferus,
florescere,

foras,

for are

,

fu ror,

futurus,
gargarizare,
gloria,

hera,
historía,

hora, *

ignorare,
imperator,
imperare,
injuria,

inserere,
interior,

ira,

iratus,

j u g e r um

,

jurare,
juramentum,
laurum,
1 o r i c a

,

maritus,
maturus,
m e n s u r a

,

mirari,
morari,
m u r u s

,

naris,

numerus,
o r a r e

,
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oração
orago
ouriua
parente
ouriço
parede
parecer
parir
parocho
peorar
perigo
preparar
prefiro
profiro
puro
querer
querena
raro
saltério
se reno
separar
sereia
severo
touro
vara
vairo, vario
voraz, goraz
véspera, vespora
V i b o r a

vigário

de ora ti o,

o r a c u 1 um

,

urina,
parens,
ericius,

paries,
*parescere, parêre,
parere,
parocho,
pejorare,
periculuni,
praeparare,

p r a e fe r o

,

profero,
purus,

q u a e r e r e

,

cariua,
rarus,
psalterium,
sereuum,
separare,
s i r e 11

,

severus,
taurus,
vara

,

varius,
vorax,
véspera,
vipera,
vicarius.

Outros exemplos fornecem-nos os suffixos

-ario(-eiro),

-torio(-torio, -doiro),

-ura,

já em derivados provenientes do latim já em derivados

novos.

14. L medial. Só excepcionabnente permanece

intacto o 1 medial enti-e vogaes. As palavi-as em que

isto se dá e que evidente ou mais provavelmente per-

tencem ao fundo popular da lingua são

abolir
alimento
bajular
balar
bolo (termo de jogo)

búfalo
cálix
calor (junto de quente)
camelo
cilicio

delir

de abolere,
alimentum,
b aj u 1 a r e

,

balare,
bolus,
bufalus,
cálix,

calor,

c am e 1 u s

,

c i 1 i c i um

,

delere,

escapula
eschola
escrujiulo, escropu.lo

espelunca
estola

feliz

gelar (junto de gear)
gelo
guloso
infeliz

jubilar, (jubileu, etc.)

malefício
maleza ant., malícia
melão
oliveira der.

péla
pêlo
sandália
silencio

solaz
sola
talento,
valere
veloz
viola
volume

talante ant.

de scapula,
schola,
scrupulus,
spelunca,
stola,

felix,

gelare,
gelu,
gulosus,
infelix,

jubilare,
maleficium,
malitia,
melo,
oliva,

pila,

pilus,

sandalium,
silentium,
solatium,
solea,

talentum,
valer,

velox,
viola,

volumen.

De caracter populai- mais duvidoso ou evidente-

mente d'origeni eiiidita são as seguintes palavi-as em
que o 1 permanece entre vogaes :

adu.lar

ala

alabastro
cantilena
celebre
crocodilo
hálito
Ídolo
óbolo
polire ao lado de poir
sândalo
século ao lado de segrc

de adulare,
ala,

alabaster,
cantilena,
celeber,
crocodilus,
halitus,
idolus,
obolus,
polire,

saiidaluui,

seculuni.

§ 3." ABEANDA2IEXT0

A passagem das momentâneas fortes c, t, p
para as brandas g, d, b é um phciiomeno muito fre-

quente na lingua portugueza. Passamos a examinai" as

condições em que elle se dá.

Abrandamento das momentâneas iniciaes

('
(1cante de a, o, u e p deante de quidquer vo-

gal, quando iniciaes. uuiito raras vezos abrandam res-

pectivamente em g, b; t nesse logar nunca abnuida

em d.
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1. Exemplos do abrandamento do c inicial

o- am e 1 1 a

gato
gávea
gaiola
golla

de camélia,
c a t u s

,

cavea,
caveola,
collum.

O g inicial de gurgullio decorre provavelmente

já do latim, pois n'elle achamos

gurgulio Prisc. v, 9 por cu r c u 1 i o Plaut.

Além d'este fornecia o latim outros exemplos do

abrandamento do c inicial : assim

gamelnm
g a u n a c e am

gobius
gobernator
gummi

por camelum

,

c a u u a c e am , Ter. Scaur.

p. 2252 P.

do grego k ô b i o s
,

kybernêtés,
kómmi *.

2. Exemplos do abrandamento do p inicial:

belliscar
boir
bandulho
b o s t e 1 1 a

a - b r u n h o

Em -

bodega
bispo

der. de ijelle,

ao lado de p o ir,

*pantuculum (pautex),

pústula,
prunum.

de a p o t h e c a

,

e p i s c o p u s

,

a mudança do j) em b déra-sc provavelmente antes da

apherese da vogal inicial (cp. hesp. obispo).

Em latim havia já alguns casos de abrandamento
de p inicial; taes são

burrus
buxus, buxuni
b u X i s

• do grego p y r r o s

,

pyxos,
junto de pyxis,

bi-be-re, sanskrito pi-bâ-mi eu bebo, da raiz pâ,
que se encontra também em latim p ò - 1 u - s

,

po-t-a-re,
bu-a, bebida, da mesma raiz pâ,
bus-tu-m da raiz indo-germanica prus, sanskrito

p r u s h queimar,

balatium por palatium ".

' Corssen, Veher Amspruche, Vokalismus uitd Belonung der laleliiischen

Spraohe i -, 11.

- Idem, Ibidem, 127.

Abrandamento das momentâneas mediaes

C deante de a , o , u , t , deante de todas as vo-

gaes, excepto i seguido d'outra vogal, p deante de to-

das precedendo também vogal, abrandam em regra.

1 . Exemplos do abrandamento do c medial

:

agulha
agrido
advogar
alugar
amigo
bigorna
boga
cagar
cego
cónego
clérigo
cigarra
cegonha
colgar, * collogar
cogula
c o g om b r o

degolar
diago ant.

digo^
dragão
figo
fogo
formiga
es-fregar
fu n g o

grego
ag'ora
empregar
Fagundo n. pr.

inimigo
intrigar
jogar
jogo
lagarta
leituga
lagoa
lago
leigo
légua
logar der.

loriga
lagosta
magoa
manteiga
mastigar
mendigar
mendigo
miga
mortifigar ant. .

de * acucula (acicula),

a c u t u s

,

advocare,
adlocare,
amicus,
b i c o r n i s

,

bocas,
cacare,
caecus,
canonicus,
clericus,

c i c a d a

,

c i c o n i a

,

collocare,
c u c u 1 1 a

,

c u c u m e r

,

decollari,
d i a c o n u s

,

d i c o
,

d r a c o

,

ficus,

fo c u s

,

formica,
fricare

,

fu cus,
graecus,
hac hora,
implicare,
facundus,
i n im i c u s

,

i n t r i c a r e
,

jocari,

jocus,
* lacarta (lacerta),

lactuca,
lacuna,
1 a c u s

,

1 a i c u s

,

leuca,
1 o c u s

,

lorica,

1 o c u s t a

,

macula,
m a n t i c a

,

masticaré,
mendicare,
mendicus,
níica,

mortificare,
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orago
pagar
pegureiro der.

perigo
pêssego
pegar
pega
pollegar
pregar
postigo
pregoeiro der.

segar
seguro
segundo
estômago
espiga
u m b i g o

vagar

de oraculum,
pacare,

p e c u s

,

periculiim,

p e r s i c um

,

picar e,

pica,
poUicaris (pollex),

plicare,

p o s t i c um

,

praeco,
secare,
securus,
secundus,
stomaclius,
spica,
11m b i 1 i c u s

,

vacare.

O latim foruece já alguns exemplos do abranda-

mento do c medial: taes são

Siganibri
negotium
promulgare

Saguntum
noctilugam Fest.

p. 174
m u g i o

niuginari
-ginti, -ginta

em

vi-ginti

tri-ginta
qnadra-ginta
quinqua-ginta
etc.

quadri-genti
quin-genti
etc.

vigesimus
trigésimas

por Sicambri,
nec-otium,
* p r om u 1 c a r e

;

cp. promul-
cum Fest., p.

224; remul-
cum , remul-
c a r e .

grego Zákynthos,
n o c t i hl c am

,

cp. grego ni y k á om a i

,

por *-cinti, -í.:cin-

ta
,

cp. grego eíkosi,

triákonta,
tessarákonta,
pente-konta,
etc.

aoladode ceutum,

vicesimus,
tricesimus

2. Exemplos do abrandamento do t medial:

azedo
adem

de acetum,
anãs, anatis,

cadella
a-cedares
cadea
cadeira
cuidar
codorniz
covado
codeço
grade
greda
nádegas der.

dado
dedo
fado
firmidõe ant.

feder
grado
ladino
lado
ledo
lidimo ant.

ladainha
lodo
marido
madeira
maduro
meda
medir
medo
miúdo
moeda
mudo
pedir
poderá
podes
quedo
rede
saudar
seda
sabbado
vida
vide
roda
todo
estrado
ferida
parede
edade
lide

podar
segredo
mudar

Corssen, Ueber Aussprache i -, "8.

de catella,

c e t a r i a

,

catena,
cathedra,
cogitare,
coturnix

,

cubitus,
cytisus,
crates,
creta,

nates,
d atum,
digitum,
fatum,
firmitudo,
foetere,

gratus,
latino,

latus,

1 a e t u s

,

legitimus,
litania,

lutum,
m a r i t u s

,

matéria,
m a t u r u s

,

meta,
metiri,
metus,
minutus,
moneta,
niutus,

p e t e r e

,

poteram,
potis,

quietus,
retis,

salutare,
seta,

sabbatum,
V i t a

,

vitis,

rota,

totus,

stratum,
ferita,

pariete,

aetas,
litem,
putare,
secretum,
mutare.

O t abranda em gend em todos os sufdsos em
que elle se acha enue vogaes

:
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tarde também, o c deante de e e i como k ,' por

quanto esise som se acha constantemente transcripto

em grego por meio de k ; eis alguns exemplos :

çrxiT, Marin. hiscr. -4/6. p. 140.

xT.vdov, Corp. Inscr. Grcec. n, 3447. 3751.

KEVTupta, Btdl. d. inst. Eom, 1867, p. 17,n.°8.

9 T. y. i , Ibidem.

K£vr£v. , Ibidem.

y.iwaaz, Lyd. de mag. i, 39.

etc.

Do mesmo modo transcreveram os romanos o k
grego por c, desde que elles representaram palavras

gregas na sua escripta; assim escrevem elles

Cecrops,
cedrinus,
cera,
cerasus,
cetus,
Cilix,

Cimon,

Cineas,
citliara,

Cybele,
Cygnus,
Cylou,
Cyprus, etc.

« E assim permaneceram estes modos d'escrever

durante todos os tempos.

o Quando no tempo do império alguns príncipes

geraianicos tractavam d'obter o titulo d'honra romano

princeps ou magister militum, o som k do c deante

de e e i ainda não tinha degenerado, o que nos mos-

tram as palavras latinas introduzidas no gótico, e, em
geral, aquellas palavras que se introduziram cedo do

latim n'um dialecto teutonico. Comparem-se

:

got. aikeits,

anrkeis,
karkara,
lukarn,

ali. mod. Kaiser,
Keller,
Kerker,
Kerbel,
Kirsche,
Kicher

,

lat. a c e t um

,

urceus,
carcer,
lucerna,
Cães ar,

cellarium,
carcer,
cerefolium

,

cerasus,
cicer,

(Grrimm, Deutsche Gr. i, 68 Not. Dietz, Gramm. d. Rom.
Sjir. I, 97.) Só quando o c deante de e i foi pronun-

ciado assibilado nas linguas românicas e no latim da

edade media, é que se escreveram e pronunciaram as

palavras tiradas d'aquelles idiomas com z, como Zel-
le, Zirkel, Zither, etc.

d Do modo de escrever C por G nas inscripções

do império não podem tirar-se conclusões certas para a

questão de que se tracta, pois c no latim da decadên-

cia era também assibilado.

« Como já desde o tempo republicano se encontra

muitas vezes eh em vez de c nas inscripções, tanto

deante de e e i como d'ovitras vogaes e consoantes, e se-

gundo dados expressos também em vez da ténue c se

pronunciava erroneamente a aspirada, temos n'esse facto

um indicio da pronuncia do c deante de e e i. Exem-
plos d'isso do temj)o da republica e de Augusto são:

Chartago, C. I. Lat. i, 200. 81 (111 v. Chi-.) por

Cartago,
Volchacia, iè.por Volcacia, 1369,

chommoda Catidl. 84, 1, pronunciado em logar de

commoda,
pulchros. Cie. Orat. 48, 160, pronunciado em lo-

gar de pulcros,
Achi(lio), C. I. Lat. I, 872 (67 antes de Chr.), por

Acilio,

Chiteris, ib. i. 1137, por Citheris,

Traechia, ib. p. 478 a. 727 (27 era chi-.) BuU. d.

inst. Rom. 1862, p. 63, por * 0fT.x;a ,

trichlinis, Ann. d. inst. Rom. 1857, p, 223 (tempo

de Augusto), por triclinis.

Aos primeiros e aos últimos tempos dos impera-

dores pertencem os seguintes modos d'escrever e pro-

nunciar :

choronae, Quint. i, 5, 20, escripto e pronunciado

por c or o n a e

,

praechones, ib., egualmente por prae cones,
choronarius, Osann, Syll. Inscr. v, 11, p. 539, por

coronarius, coron. Mus. Veron. 360, 4,

sepulchrum, C. I. Renan. Brambach. 323. Or. 4084.

4373. 4405. 890. 4721. 4821. 4827. 4828. 4756

a, junto de sepulcrum,
chenturiones, Quint. i, 5, 20, escripto e pronun-

ciado por centuriones,
Nucherinis, Buli. d. Inst. Rom. 1865, p. 181,

schenicos, Or. H. 5582 junto de scenicorum ib,

(326 era cliristâ),

pache, i)e jRossi /. Christ. u. Rom. i, 589 (408 era

christã) por p a c e

,

lachrimae, Or. 4774.4833 porlacrimae,
lachrimanda, C. I. Rhenan. Bramb. 323 por lacri-

manda,
Prischae, Mus. Veron. 371, 5, por Priscae.
Trachia, Buli. d. inst. Rom. 1862 p. 184. por

* 0c axí a.

«Os antigos manuscriptos apresentam exemplos

similhantes (Schuch. Vok. d. Vidglaf., i. 33. /".)

«Pois u'estes modos d'escrever eh appai-ece em
logar de c e do grego k também deante de e e i. é

claro, que deante d'estas como d outras vogae-s o som
aspirado do c h só pôde originar-se do som k por effeito

d'uma pronuncia aspirada, imitando crroneamenre a

grega, e não d"uma palatal assibilada ou d'uina sibi-
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lante dental. Assim succedeu que o signal grapliico i

eh veio também a servir para a representação do som

não aspirado k, e também em antigo italiano represen-

tava esse som deante de e e i, em quanto o signal

graphico c era empregado deante d'essas vogaes para

a representação do som palatal assibilado, como o é

ainda no italiano moderno. (Schuch. ibidem, i, 74.)

«Também o som qu não pôde ter-se originado

d'um tal som palatal, mas sim do inalterado som k

;

onde pois o modo de escrever apparece QV por C dean-

te de e e i, o C usado nos outros casos para as mes-

mas fói-mas s(5 pôde representar o som K. Assim pro-

vam, por exemplo, os modos d'escrever:

h u i u s q u e

P a q u i u s

Proqilia
Aquillitani

por h u i u s c e

P a c i u s

P r o c i 1 i a

juntode Acilla, Acliulla

(C. /. Lat. I, p. 609, col. 1), que em huiusce, Pa-

cius, Procilia, Acilla, o som k era ouvido e pro-

nunciado deante de e e i.

Comparem-se com isto os modos d'escrever do la-

tim posteiior:

quesquenti, De Eossi, I. Chr. i. 51 (338era. chr.)

Ibidem, 52 (339 era chi-.)

quaesquenti, Mo. 1. i?. ^. 7155 (397 era chr.)

quesquentis, De Ross. Ibidem, 687 (432 era chr.)

quiensquit, Ibidem, 451 (397 era chr.)

requis quit, Le Blant. I. Chrét. Gaul. 670. 387. 1.

requiesquet, /. R. N. 3491.

cesquid. De R. Ibidem. 452 (397 era chi-.)

cesquat, Ibidem, 84 (345 era chi-.)

cesquant, Grut. 569. 12. Fabretti, Gloss. Ital. p.

384.

cínque., Ibidem, -p. 84:7. por quinque
çin quae, Ibidem.

cintus, Ibidem. quintus
ciquaginta. Ibidem, SA8 quinquaginta
sicis, Gi^ut. 1056. 1. siquis

quescet, de R. Ibidem, 185 (366 era chr.)

quiiscit. Ibidem, 879 (482? era chr.)

requiescet. Ibidem, 81 (345 era chr.)

requiscit. Ibidem, 865 (476? 480? era chr.)

r e q u i i s c u n t , Ibidem.

requiscit, Ti/áew, 1027 (531 era clii-.) 856(474?
458? era chr.)

requiscet, Ibidem

.

requivescit, Ibidem., 1165 (491 era chr.)

requiscunt. Ibidem, 1177.

«Visto que até ao sexto século da era christà ap-

parecem n'estes modos d'escrever os signaes graphicos

c e qu deante de e e i no mesmo logar da palavra

para o mesmo som, deve concluir-se, que o c ainda

n'este tempo adeantado designava deante de e e i nas

formas mencionados a ténue guttural, da qual se

originou o som q u

.

« Do que precede conclue-se que o c seguindo-se-

Ihe e e i, até ao sexto e septimo século, até ao tempo

que se segue á invasão dos Lombardos em Itália, era

pronunciado como k.

«Sem du\'ida não se segue d'isto que elle tenha

conservado esse som em toda a parte e em todas as

palavras por tanto tempo ; mas de todos os exemplos

que teem sido citados para provar a pronuncia assibila-

da do c deante de e e i no latim dos últimos tempos

do império, isto é, de modos d'escrever, que em vez do

c apresentam z (tz , te), como sirternae, paze, Tzi-

tane, Bincentce, nenhum se pôde fazer remontar

com certeza a uma epocha anterior ao sexto século da

era christã (Schuch. Vok. d. Vidgl. i, 163.)

«A conclusão da investigação precedente é refor-

çada pelo facto de que os grammaticos romanos do

quai'to e do quinto século attribuem ao signal graphi-

co C tão completamente o mesmo valor phonico que a

K, que elles são inclinados a olhar uma das duas let-

tras como supérflua [Terent. Scaur. p, 2253. P.), e que

elles nunca mencionam uma pronuncia dififerente do c

deante de diflferentes vogaes.

Em insei-ipçòes sepulchraes chnstãs das Catacum-

bas de Roma apparecem ainda os modos d'escrever

:

waxE' Rum. síibterr. Aring. ii, p. 121.

wefxE^To;, Ibidem.

e em documentos de Ravenna do sexto e sétimo sécu-

los acham-se os seguintes modos d'escrever palavi'as

latinas com lettras gregas:

ousiKi Marin. Papir. diplom. xciii, 83 (6.° século

da era chr.)

5 u u « 7
f

1 x i Ibidem, 86.

çixET Ibidem, 87.

K f
o u y. £ ; Ibidem.

^ix.tSau.i-ioy Ibidem, 90.

xEVTou Ibidem, cxrv', 96 (6.° século da era chr.)

Sêkei Ibidem.

iraxKf.xoç Ibidem, cxxii, 78 (591 da era chr.)

uevSsTftxat Ibidem, 79.

ete.

«Nunca n'estes documentos é o c deante de e e i

representado por í, -l, o ou aa. D'ahi segue-se que

até ao septimo século da era christã a assibilação de

aquelle som só se achava isoladamente na linguagem

popular ou nos dialectos pro%ãnciaes, que também os

romanos instruídos ainda no temido do exarchado e dos

Lombardos pronunciavam Kaesar, Kikero os no-

mes dos seus grandes antepassados. (Corssen, Ueber

Ausspixiche i-, 45 0'.)»
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« 1) Pôde ser olhado como demonsti-ado que em
quanto dm'oii o império romano do occidente o c

deante de todas as vogaes valia como o grego x. 2)

Não se pôde rigorosamente determinai- qne tempo

essa pronuncia tenha subsistido depois da queda do

império do occidente : que ella uào desa^jpareceu imme-

diatamente, penoittem que se conclua as palavras lati-

nas inti'oduzidas no allemão em que. como em keller

(cellarium), kerbel (cerefolium), kerker (carcer), ki-

cher (cicer), kirsche (cerasus), kiste (cista), ce ci

eram pronunciadas como ke ki, porque estas pala-

vras só podiam ter-se arraigado no allemão depois

dos gi-andes estabelecimentos germânicos no solo ro-

mano, não em consequência do contacto anterior enti'e

germanos e romanos, pois o seu numero é muito gran-

de. 3) Em documentos de Ravenna e d'outi'as partes,

dos séculos vi e vii, são muitas vezes formas latinas

transcriptas em caracteres gregos, e c então antes de e

e i representado por*-. • Exemplos: Sexs-. por decem
(Maúni. Papir. diplom. p. 172), osxit, Ssxia por fecit

de cem ÇMaffei, Ist. dipl. p. 167. Marini, p. 1681.

-líKiçsxo;, liívSeTptxii. OEixassou. pOr p a C Í fÍ C U S , V CU

-

ditrice, fecerunt (Maff. 166,Mar. 188 doannoõ91),
SavaTftxt, xpouxiç, çixet, ^t x s Su u. £ vo v por donatricô,
fecit, crucis, vicedominum piaff. 145. Mai\ 145).

Estes documentos remontam ao vi século ; n"outros tal-

vez um pouco posteriores lê-se ainda oixet (Mar. p. 140),

xigiTaTs por civitate (ib. p. 142). N'um docimnento la-

tino do anuo 650 (^lafiF. p. 171) ha quaimento
por caemento, assim qu por c. Agora a questão é:

devemos vêr no gi'ego x simplesmente a representa-

ção do signal latino c, ou o som guttural? Como o

que escrevia se applicava seguramente a representar

geralmente o som vivo, e d'ahi por exemplo punha ir-

reflectidamente avvo|AE pariu ;, coCTxf.yi, xs^tToo encostando-se

á orthogi'aphia latina, assim é a primeira idéa difficil

de admittir. Os gregos posteriores escre^àam coitcs-

pondentemente T^sfTa, tvTÍepToç = certa, incertas (nas

Basílicas.) 4) Ainda pelos fins do século vi exprrmiam

os sacerdotes romanos na Grà-Bretanha a ténue guttu-

ral do anglo-saxão sempre com c: cene audax, cild

infans, cyning rex, e os mais antigos documentos
em alto aUemão mostram o mesmo uso. 5) Primeira-

mente deve o c ati-az de i, seguindo-se outra vogal, ter

recebido a pronuncia do allemão z (tz). Ci é n'essa po-

sição muitas vezes trocado em ti: escreve-se sola-
cio,perdicio, rácio, eciam, preci um, junto

de sol a cio, etc, e ao mesmo tempo era esse c

ou t representado por meio do grego ' ou t i; ou tani-

bem por meio do latim z (onzias por uncias. Mur.
Ant. u, 23 do auno 71õ'?). Junto d"este í é também
ainda - usado: -ftTio, wpsxivTia e por cia apparc-

Ce xt a, etc: jsvíxiavi, poçTixttava, ouvxatapov pOr gC-
neciani, rusticiana, unciarum, atô -?5xim está

uma vez cmlogar de pretio (MaíF. 166), x assim por t;

cp. n'um documento gótico de Arezzo, presumivelmen-

13

j
te do começo do século vi. unkj a= uncia. Dos úl-

timos exemplos pôde colher-se ou que havia vacillação

na pronuncia de ci ou ti deante de vogaes ou levan-

tar-se uma du^-ida contra a idéa expressaem o n." 3 acer-

ca do valor phonetico do gi*ego x nos citados documen-
tos. Mas a pronuncia de tia como a de zia é um fa-

cto. 6) Depois do século vm vale finalmente c ati-az de

e e i , também quando nenhuma outra vogal se segue,

! já por z na orthographia germânica (cit. crúci), com
quanto o costume de empregar geralmente c por k ain-

da não desapparecesse. A nova pronuncia do c guttu-
' ral estava já a esse tempo muito espalhada, e é de

^

presumir que se tivesse estabelecido no século vn.

j
No começo parece ter tido este c o valor d'um z duro,

' como ainda tem nos dialectos itahano e portuguez e no
valachio meridional, não só porque elle é empregado

j

como eqiuvalente de allemão z, mas porque também
nas mencionadas fômias cia, cio está no logar de t=z

' (etiam eciam). No itahano e valachio septenti-ional

;

engrossou-se esse ts em c', nas linguas occidentaes

apresenta-se eUe como simples sibilante, mas ainda no
hespanhol parece exprimh- parentesco com aquelle som
composto por meio d'uma pancada da lingua (Diez,

Gramirn. der romanischen Sprachen i^, 232-234.)»

Em geral a lingua representa o c latino inicial e

medial por a sibilante dental dura s (escripta c), mas
n'alguns casos desce essa sibilante á branda, escripta z

;

isto dá-se, por exemplo, em

dizer de dicere,
fazer ^ facere,
nuzer ant. Trov. e Cant.

78 nocere,
jazer j acere,
donzella * dominicella,
vizinho vicinus,
azeo Hut. do Test.n^ 149 acinus,
prazer placere,
cozodra por * cozedra culcitra,

complazensas doe. era

1 3U6 , Rib. Dissert. chron.

I, 280, mod. compla-
cência

prezes J. Alvares em Rib.

Dissert. chron. i, 359,

mod. preces preces.

N"alguns casos raros o portuguez representa o c

latino deante de e e i por eh; exemplos

:

* compiacentia,

chicorea
chicharo

de chicorcum,
cicer.

' Ffacer n'um docunuMilo da ora li93 era Ritviai, Dissert. chron. i,

ill. Facor era I3W Ibidem.
i>.

ÍV8.



xcvm INTRODUCÇAO

murcho de miircidiis,

piche ao lado de pez picem,
chinche cimice.

A degeneração do c deante de e e i foi total em
portuguez; toda^áa ha algumas formas que parecem

desmentu' a universalidade da regra; taes são

lagarta
pulga
duque

ao lado de lat. 1 a c e r t a

,

pulice-,

ducem.

Mas a primeira suppõe uma forma lacarta, a

segunda uma forma pulica (comp. fulix, icis ao

lado de fulica), e a terceira não vem immediatamente

de dux, duce-, mas do byzantino doyx, doyka.
Também esqueleto deve ser olhado, não como tendo

vindo á nossa lingua por intermédio do lat. sceletus,
mas sim directamente do grego skeleton, ou pelo

menos d'uma lingua que directamente o recebesse do

grego, e que provavelmente é o francez, segundo se

deduz da deslocação do accento. Sceletus era pro-

jDaroxytonico.

O eh primitivamente grego (r.) é tractado como
c atraz de e e i , como das outras vogaes, nas palavras

do fundo da lingua ; mas nas palavras technicas que a

erudição trouxe á hngua, é elle pronunciado como k;

assim em

chimica,
chimera,

architecto.

N'algumas palavras usadas em a nossa lingua

acha-se o c latino representado adeante de a por eh;
mas essas palavras são introduzidas do francez em que
tal relação phonica é frequente ; taes são

:

do fr.charrua
chapéu
chancellar
chantre
chapa
chapitel
chefe
cheminé, cha-
m i n é

chambre (robe
de chambre)

marchante
prancha

charrue,
chape au,
chanceler,
chantre,
chape,
c h a p i t e a u

,

chef,

cheminée,

chambre,
marchand,
planche.

lat. carruca,
* c a p e 1 1 um

,

cancellare,
cantor,
cappa,
capitellum,
caput,

caminata,

camará
mercante-
planca.

Degeneração do G

Inicial e medial, deante de e e i
,
perdeu a mo-

mentânea sonante guttural g a sua qualidade e dege-

nerou n'uma fraca palatal assibilada. Sem duvida g
n'essa posição converteu-se primeu-o em

j
(fricativa

palatal).

A forma

vinti ^eiúer, Inscript. Algér. n. 3338, por viginti,

fazendo suppôr as formas intermediarias

* vijinti * viinti,

mostra-nos cedo a existência da degeneração do g , no

dialecto africano.

Se a inscripção de Muratori n." 1033 está exacta,

temos n'ella o mais antigo testemunho conhecido de

data determinável d'essa degeneração de g em j ,
pois

essa inscripção é olhada como provindo de 237 a 244
da era christã, e n'ella se lê

magestati por maiestatl.

o que prova a confusão dos dous sons.

Que no tempo de Ulfilas já o g deante de e e i

tinha degenerado em j , conclue-se também do facto de

que o bispo godo usa o signal latino g para representar

o j
gótico, em quanto usa o r grego para representar o g

gótico. N'um manuscripto de Vienna do século ix ou x,

n'um logar sobre a orthographia gótica lê-se a passa-

gem seguinte que corrobora esta conclusão : « ubi di-

citur genuit, G ponitur, ubi Grabriel, r ponunt. » (Diez,

Gramm. i ^, 249. n.)

Schuchardt (FoÂ:a??m?ís cZes Vulgãrlateins u, 461.

508) jimtou differentes modos d'escrever em manu-
scriptos, documentos e inscripções dos séculos sexto e

septimo que testemunham por a mesma degeneração.

Foi depois de ter degenerado em
j
que o g me-

dial foi syncopado deante de e e i.

N'alguns raros casos o g latino deante de e , i é re-

presentado em portuguez por z . Exemplos

:

esparzir de spargere,
Jorze pop., por Jorge Georgius.

O g inicial dej)ois de ter degenerado em a sibi-

lante palatal desajDpareceu n'alguns raros casos. Exem-
plo certo é

irmão (cp. castelh. heruiano) de germanus.

O nome teutonico Geloyra, d'uma forma fun-

damental Gailovera mudou-se successivamente em
Geluira, Elvira '.

A conservação do g como guttural atraz de e, i

não é sem exemplo; assim temos

' Vid. Foeistemann, Zeitsihrift fúr Verglelchendc Sprarhforschung , Ue-

rausg. von A, Kuhn xx, 435.

J
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de erigere,

regalar por *reguelar regelare.

Degeneração do B

B medial entre vogaes oii liquida e vogal dege-

nera regularmente na spirante fraca do mesmo or-

g<ão, V. Exemplos

:

atrever(-se)
c avalio
cevo
cevar
c o V a d o

dever
duvidar
fava
fivella

maravilha
provar
g o V e r n o

governalho
governar
inverno
nuvem
li e r V a

arvore
névoa
escrever
Évora
trave
sorver
carvão
alvitre, alvedrio, ant.

alvo

os suffixos

-avel -abilis,

-evel -ebilis,

-ivel -ibilis;

a desinência do imperfeito da 1.* conjugação

de attribuere,
caballus,
cibus

,

cibare,
cubitus,
debere,
dubitare

,

faba,
fibula

,

mirabilia,

p r o b a r e

,

gubernum,
g u b e r n a c n 1 um

,

gubernare

,

liibernus,
n u b e s

,

h e r b a

,

arbor,
nebula,
scribere,
Ebora,
trabes,
sorbere

,

carbo,
arbitrium,
albns;

-a-va
amava

de -a-ba-,

amaba-.

No fallai- popular do Douro e Minho é quasi total

a mudança de b em v , assim como a reciproca de v

em b.

Em muitas palavi'as a pronuncia vai*ía entre b e

v; assim

tabão e tavão de tabanus,
taberna e taverna taberna.

Em latim era já frequente a mudança de b em v.

«O primeiro vestigio certo do modo de escrever

V por B remonta, segundo o material d'inscripções

até aqui conhecidas, ao segundo século da era
christã. Mas só desde o começo do quarto sé-

culo apparece esse modo d'escrever com frequência

até em documentos pubHcos do governo romano. Isto

mostram os seguintes exemplos:

Favio, Marin. Att. d. fr. Arv. 368, 1 (2. sec. era

chi-.),

Urvinates, Or. 999 (252 era chr.),

lavor atum. Ed. Dioclet. d.pret. ver. venal. Momms.
(301 era chr.),

praestavitur, Ibidem,

si vi, Ibidem,

arvitram. Ibidem,

arvitrio. Ibidem,

livido. Ibidem,-

vinum. Ibidem,

miravili, Or. 1070 (306-312 era chr.),

veneravili, Or. H. 5Õ81 (306-337 era chr.),

vener abilis, Or. E. 6415 (344 era chi-.),

quivus, Or. H. 6431 (362 era chi-.),

verva, /. R. N. 591 (395 era chr.),

devitum. Ibidem, 2455,

incomparavili, /òò(Ze»i; 3228. 5284. 6436. 6491,

liventer. Ibidem, 4063,

acerva. Ibidem, 1560,

L e s vi a , Ibidem, 3405,

venemerenti. Ibidem, 3321,

Vilisari, De Rossi. I Christ. u. Rom. 1059. 1060.

1061, (536-537 era chi-.),

Velesari, Ibidem, 1062 (538-537 era chi-.), jimto de

Bilisari Ibidem, 1058,

Corssen, Ueber Ausspraclie, i "", 131.

Degeneração do P em F e V

O b portuguez proveniente de p por abranda-

mento degenerou n'idguns casos em v, como o b la-

tino. Exemplos

:

povo por pobo ant. de populus,

escova * escoba scopa,

estorvo * estorbo * strupus por strup-

pus.

O antigo portuguez offerece alguns ouuos exem-

plos; taes SÃO

soberua Hist. geral, c. 1.

mod. soberba hit. superbia.

proue Ibidem,c. 142, mod.

pobre pauper.
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Nas palavras golfo e troféu o f representa um

p original ; mas como essas palavras são tVorigem gre-

ga (kólpos, tropaion) devemos admittir que pri-

meií-amente esse p foi pronunciado aspirado, por imi-

tação do grego pli, e que depois é que esse pli foi,

como nos outros casos em que elle é etymologicamen-

te justificado, pronunciado como f K

§ 4." DEGENERAÇÃO DO J INICIAL

O j latino inicial tinlia um som simples (v. p.

Lxxxvi) fricativo consonantal, não formando syllaba;

esse som era o mesmo do j allemão. Assim era idên-

tico etymologica e plionicamente o j do

lat. jugum ao de got. jok,

ant. alto aliem, joh,

mod. alto aliem, j o cli

.

(Vid. Corssen, Ueber Aussprache i ^, 300.)

Esse som fricativo palatal do j degenerou nas lín-

guas românicas em som assibilado, idêntico em portu-

guez e francez ao que o g tem n'estas linguas deante

de e e i ^ A assibilação dava-se já no latim vulgar dos

idtimos tempos do império, como mostram os modos

d'escrever

Zanuari, Momms., Inscriptiones Regni Napolitani

n.° 1622, por Januari,
Zerax, Ibidem, n." 2559 (202 era cln.), por :: Jerax

de Hierax,
Zesu, Gruter. 1058, 6, por Jesu,
xoíou, Monnns., Inscriptiones Regni Napolitani, n."

2143, por cuius,

Giove, Ibidem, n." 695, por Jove,
Gianuaria, Fabrett. x, G32 (503 era chr.), por Ja-

nuari a

,

congiunta, Fleetw. S. I. Mon. Chr. 502,2, por con-

j u n c t a

.

(Vid. Corssen, Ueber Aussprache i -, 309.)

Como o h deixou de ser pronunciado nas pala-

vras em que elle se achava em contacto com i seguido

de e , o j assibilado tornou-se inicial. Exemplos

:

J e r o n ym o

Jacintho
jeroglypliico
jerarcliia

Jerusalém

de Hieronymus,
Hiacinthus,
hieroglypliicus,
h i e r a r c h i a

,

Hier usalem.

' Diez, Eli/tnologisches VVosr/ertí/f/t i ',
21".

"- Na liislona do som latino i ha ainJa pontos obscuros. Vid. Scliucliardt, Vo-

kalismus des Vulyãrlateins, i, C5 ff.

§ 5." CONTINUAS MUDADAS EM MOMENTÂNEAS

Algumas vezes acliam-se continuas latinas repre-

sentadas em portuguez por momentâneas sonantes. Os
únicos casos são talvez a mudança de v em b e em

g e a mudança de f em b.

1. V latino =port. b. Não é frequente, fora da

pronuncia provincial. Eis os casos que oíferece a lín-

gua litteraria, em que o v latino é sempre inicial

:

b e s p a

abanar der.

bainha
abutre
bexiga
bodo
b a s c o 1 ej a r der.

beco
bolsar (o leite)

de vespa,
vannus,
vagina,
vultur,
vesica,
V o t um

,

vasculum,
viculus

,

vorsare.

Em latim apparece o b algumas vezes por v em
nomes já no segundo século da era christã, e com gran-

de frequência até em documentos do estado desde o

começo do quarto século da era christã. Eis os exem-

plos que o comprovam, reunidos ^jor Corssen:

Nerba, Cohen, Med. Imp. vi, 574, 47 (98-117 era

christã),

Flabiv. Marin. Att. d. fr. Arv. 368, 1 (ii sec. era

christã),

lubentius, lubentio, iubentutis, Grut. 607, 1 (155

era christã),

Berecundus, Doni, xvii, 13 (143 era christã),
'

desaebisse. Ed. Dioclet. Momms. (301 era chi-istã),

sibe, sivae, ib.,

flubialis, ib.,

ubae, ib.,

olibae, ib.,

nabi, ib.,

diberse, ib.,

salibario, ib.,

abaritiae, ib.,

cerbinae, E. Dioclet. ib.,

malbae, ib.,

biciae, ib.,

biridis, ih.,

basculis, ib.,

bagina, ib.,

bel, ib.,

beste, ib.,

biginti, ib.,

probeantur, (9r. i7. 5580 (326-377 era cln-istã) por

p r o V e h a n t u r

,

exhibit, d. Ross. I. Chr. u. R. 33 (317 ou 330 era

christã),
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bictora, ib. 62 (341 era chiistã),

cibes, I. R. N. 89 (344: era cluistã),

cibitatis, ib.f

fobere, ib.,

berba, ib.,

noben, cl. Eoss.ib. 108(350 era cliristã), por novem,
nobe, ib.,

fabente, /. B. N. 3902 (367 era chiista),

Balenti, ib. 7151 (368 era chi-istà),

Balentiniano, ^6. 6275. 7151(364-375 era christâ),

vibi, ib. 7153 (386 era chi-istâ),

cibes, O?: 4360 (386 era chfistà), junto de eives,

cibibus, ?ò. junto de ci^dbus,
salbus, ib.,

bolo, ib.,

boluerint, ib.,

nobe, d. Boss. ib. 426 (395 era ebrístà), junto de

nove, ib. 520(403 era chi-istà). 530 (404 era

chiistã),

lebaque, /. B. N. 2500 (395-423 era chi-ista),

bixet, d. Boss. ib. 558 (406 era christà),

bixi, id. 560 (406 era christã),

atabisque, Õr. 1137 (414-421 era christà),

bissit, d. Boss. ib. 714 (433 era cliristà),

bisit, ib. 749 (450 era christà), junto de visit, id.

748 (450 era christã),

bissit, id. 978 (522 era christà), junto de

vixit, ib. 979 (522 era christà),

viset, ib. 1026 (530 era christà),

visit, ib. 1092 (556 era christà),

Maburti, ib. 1014 (528 era christã),

Maborti, /. ^. N. 428 (528 era christà),

Maburtis, ib. 696 (530? era christà),

octaba, ib.

« Quem quizer mais exemplos d'este género, diz

Corssen, pôde achal-os em grande numero nas inscii-

pçôes da Gralha em Bossier e Le Blant, da Germânia
em Brambach, da Africa em Renier, etc. Também os

j

mais antigos dos nossos manuscri^Jtos, por exemplo, o

manuscripto veronense de Gaio e o florentino das Pan-
'

dectas offerecem numerosos exemplos da troca de b e
{

V, que se introduziram n'elles da lingiuigem popular

latina dos últimos tempos do império. Conclue-se pois
|

assim que o modo d'escrever b por v occorre com
frequência medialmente entre vogaes, assim como o

contrario; é mais raro inicialmente, e mais raro ainda

medialmente depois de consoante. Não se deve, porém,
deixar de notar que o antigo e exacto modo d'escrever

j

o b e o V predomina sempre, e com raras except^oes

é conservado em documentos do estado, que foram
redigidos na própria Roma (Ueber Aussprache i^,

133.).

E curioso observar como na maioria dos casos o

portuguez usual oppòe ao b do latim vulgar o v pri-

mitivo. Damos os seguintes exemplos, sendo-nos a par-

te latina fornecida por Corssen loc. dl.

:

Silbanus /. B. N. 574, port. selva, silva,

octaba ib. 696, oitavo,
jubenis ib. 2856. joven,
Primitibo ib. 3054, primitivo,
parbulae Ren. 1. Alger. 3607, parvo,
Renobatus 7. ^. i^. 3893, renovado,
Sebera ib: 7153, severo,
beterauus Ren. /. J./^er. 4133, veterano, ve-

dro,
bita ib. 3156, vida,
bibere /. B. N. 3137, viver,
debotionis Or. H. 7087, devoção,
biginti I. B. N. 3493, vinte,
Bictoria I. B. N. 6414. Ren., /. victoria.

Âlyér. 4273.

N'alguns casos ha porém concordância, como em

botum /. B. N. 3416 port. bodo, que tem,

porém, ao lado

voto.

Azm-ara Chr. Gruin. c. 1 ofiferece a fónua vodo.
No antigo portuguez é nuuto rara a mudança de v
em b.

(Vid. Corssen, Ueber Aussprache i", 131 flf.)

2. V latino == port. g. Isto dá-se só também com
o V inicial adeante de o e n. Os exemplos sào muito
raros

:

gomitar
goraz /

golpelha ant.
^

ao lado de vomitar,
voraz,

de lat. vulpecula.

3. f latino == port. b. Inicial:

de phantasma,abantesma
medial:

a c e b o

abrego ant.

aqirifolium,
africus.

§ 6." TROCAS DAS CONTDíUAS ENTRE SI

As continuas spií-antes mudam-se n"alguns casos

umas nas outras, segundo as relações de sua natm-eza

e orgao.

1. F nmda-se algumas vezes em v.

Usada aiuda boje no adagia : i O loba ea golpelha fiíeram uma couseltiâ. >
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Christovão
Estevão
trevo
proveito
ourives

Christoplioriis

,

Steplianus,
trifolium,

p r o V e c t u s

,

aurifex.

2. S miida-se algumas vezes em x (cli)

bexiga
enxerga
en-xofre
e n - X a b i d o

vesica,
serica,

sul fu r

,

in-sapidus.

3. S em contacto com n ou m é representado

por r em

cirne
c h u rm a

por cysne,
c li u sm a

.

4. O f aclia-se representado por h em

hediondo de * foetibundus.

Mas esta palavra é introduzida do castelhano

onde esse modo de representar se tornou regular.

Conf.

:

hacer
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n

m.

pois é com 1 que o d tem pontos de contacto.

1. d lat. = port. 1. Exemplos:

julgar de judicare,
Gil Aegidius,
Madril pop. por Madrid,
madrileuse.

O t, depois de ter abrandado em d, é também
algumas vezes representado por 1. Exemplos:

nalga de natica,
ardil (cp. hesp. ardid) arditus.

2. d lat.= port. r. Exemplo:

cigarra por * cigara de * cigala (cp. franc. ci-

gale) de cicada.

3. d lat.= port. m. Exemplo:

palafrem de paraveredas.

Sobre a troca conti^aria escrevemos nós no pri-

meiro ensino linguistico que publicamos, em 1868:
f Troca de 1 por d nos ofterece amydo=^lat. amy-
lum. Estas palaAi-as encontram-se com o d em ital.,

fi-anc. e hesp. O ital., o prov. e o hesp. oííerecem três

exemplos diversos de egual pennutaçào phonetica '.

Xào oíferecerá o port. senão o citado? Escada com-
parado com o lat. scala, deixar com o ant. leixar
=lat. laxare parecem mostrar o mesmo phenomeno,
sem duvida exti-aordinarío para que Mux Miiller podes-

se afíu-mar {Lectures ii. 260) que nunca no indo-gciTaa-

nico (nas linguas indo-gei-manicas) um 1 se mudasse em
d, apesar de o contrai-io ser verdadeh-o. Diez, talvez

também por achar o phenomeno extraordinário, olha

escada como vindo nào de s c a 1 a mas de escala d a

,

e deixar como=lat. desitare, ao que não se oppõe
lei alguma phonetica, mas da verdade do que podemos
duvidar jDorque nào se vê como escalada adquirisse a

significação de escada , nem como o vb. deixar exis-

tisse na língua durante séculos, sem appai-ecer ao lado

do ant. deixar -.
» A forma deixar eÔectivamente nào

' Vil). Diez Gramm. der I{omanlschen, Sprachen i, -.

- .4 língua poiluijue%a, p. 88.

se encontra talvez antes do século xvi. Vimos depois a
nossa opinião confirmada por o doutor Schuchardt pelo
que respeita ao verbo deixar. Diz elle, faUando da
mudança de 1 em d em latim : < A esse respeito ob-
sei-\-o que olho também o hesp. dexar, port. deixar,
com o ant. hesp. lexar, leixar, port. leixar, leis-
sar

,
que teem exactamente a mesma significação como

idênticos, em quanto Diez Et Wcei'terb. n, 170 apre-

senta uma derivação de desinere um tanto singular *.

O latim apresenta já alguns exemplos das mes-
ij mas relações phonicas

:

I

lacrima por dacrima
, cp. grego dakry,

got. ta gr,
lingua dingua, got. tuggô,
levir * devir, gi'ego daêr,

sansk. dêvâ,
olere ) lodor,
olefacere/junto de odorari,
olfacere \ (odefacit Fest. p. 178,
Silicino Boissieu, Inscr. Lyon. vin, 39, jimto de

osco Sidikinudo,
G-olulius Renier, Inscript. Algér. 691, jimto de

Gudulius. Ibidem, 70,

dedicare junto de delicare,
L lysses grego Odyssaeys.

(Vid. Corssen, Ueher Ausspraehe i -, 224: Diez.

Gramm. i 2, 219; Schleicher, Compendiuvi § lõ2.)

Mais rai-o é em latim d por piimitivo 1. Os se-

guintes casos porém são certos

:

cadamitas por calamitas,
Capitodium Capitolium,
adeps junto de grego áleipha.

í

j

Se a lição de Garruci {Graff. Peny. xvn, 5) fosse

certa, outro exemplo seria n'uma inscripção de Pom-
peia

vodeba por voleba.

(YiA. Corssen. Ibidem.)

§ 8." SYNCOPE DE CONSOANTES ENTRE VOGAES

A syncope attinge em regra a momentânea g
ati"az de c e i, precedida de vogal, e d entre vogaes
e as continuas n e 1. As outi-as consoivntes só exce-

pcionalmente são syncopadas.

1. SjTicope de g. R<?gular adeante de e e i.

Exemplos

:

' Vokalismus dts ViilgàrlaUins ui, "4.
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ler

rainha ant., r

cuidar
navio

q 11 a r e s ni a

correia
sello

mestre
dedo
colher
frio (* frido)

mais
bainha
faia

ensaio
s e 1 1 a

rei

lidimo ant.

saio

praia

de 1 e g e r e

,

eynha regina,
c o g i t a r e

,

navigium,
quadragésima,
corrigia,

sigillum,
magister,
digitum,
coUigere,
fr-igidus,

magis,
vagina,
* fage a, fagus,
e X a g i um

,

s a g i 1 1 a

,

rege-,

ligitimus,
* sagium, sagum,
* plagea, plaga;

o suffixo -ginta, nos numeraes

V i n t e

trinta

quarenta (* quarainta
cincoeiíta
sessenta
setenta
oitenta
noventa

de V i g i n t i

,

triginta,

) q u a d r a g i n t a

,

q u i n q u a g i n t a

,

sexa ginta,
septaginta,
o c t o g i n t a

,

*novaginta por no-

naginta.

A syncope do g- adeante de a, o, u é muito ra-

ra; observa-se deante de a em

leal

liar ao lado de ligar
real

de 1 e g a 1 i s

,

1 i g a r e

,

regalis.

Schuchardt [Vokalismus des Vulgarlateima, i, 460)
juntou em inscripções, documentos e manuscriptos la-

tinos anteriores ao século septimo e d'esse século mo-
dos de escrever que provam a existência da syncope

do g medial tornado j deante de e e i . Taes são

:

maestati Torremuza, Inscr. Sicil. iv, 33 por ma-
gestati

,

Agrietum Geograph. Ravenn. 404, 10 ed, Parthey;

Agrientum Kopp, Lpx. Tiron. 15 por Agri-

g e n t um

,

Cethei Mar. Papir. diplom. cxxxvin, 8 (Ravenna, 6

sec. era chi-.) por C e t h e g i

,

« chalcostegis, non chalcosteis» App. Prob.

197, 23 K,
«.aeicTTpo Mar. Papir. diplom. xc, 43 (Ravenna, 6 ou

7 sec. era chr.) por magistro.

rei mss. de Livio, por regi,

p3i£V7i Mar. Papir. diplom. cxxii, 82 (Ravenna, 591

era chr.)

2. Syncope do d . Regular entre quaesquer vo-

gaes. ExenqDlos

:

ouvir, oyr ant.

baio
costume'
creto pop.

crer
crivei

cru
excluir
inclui r

concluir
fastio
fiel

fé

fiúza ant.

feio

firmidõe ant.

frio (* frido, cp. hesp.

frido)

hera (a forma pôde resul-

tar de *hedra)
herdar
juiz
louvar ant., loar

mezinha
m e i d a d e ant.

meio
m i o 1 1 o

moio
nédio
nó
piolho

pé
a-poio
cair

incréo ant.

gráo
onze
cruel
crueldade
perfia ant.

raio

raiz

remi r

ver
rir

suar
teia

trahir

de audire,
badius,
consuetudine-

,

creditum,
credere,
credibilis,

crudus,
excludere

,

includere,
concludere,
fastidium

,

fidelis,

fi d e s

,

fiducia,

foedus,
firmitud o

,

fr i g i d u s

,

h e d e r a

,

hereditare,
judex,
laudare,
m e d e c i n a

,

me dietas,
médium,
medulla,
m o d i um

,

n i t i d u s

,

n o d u s

,

peduculus,
pes, pede-,
podium,
c a d e r e

,

incredulus,
gradus,
u n d e c im

,

crudelis,
crudelitas,
perfídia,
radius,
radix,

redimere,
V i d e r e

,

ridere,

sudare,
taeda,
tradere.
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^• ;í n

possuir
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N'algumas formas proparoxytónicas em que o -1

se achava no suffixo -olus ou -ulus não accentuado,

foi syncopaclo e as A'ogaes d'esse suffixo contraliivam-

se. Isso deu-se, por exemj^lo, em

cabido
cabo
avoo
povo
perigo
diabo

de c a p i t u 1 um

,

capulus,
a V IX 1 u s

,

populus,
periculuiii,

d i a b o 1 u s

;

a mesma contracção se observa em casos em que o 1

segue a vogal accentuada, sendo a final similliante a

esta. Exemplos:

má
só

dó

de mala,
solus,

dolus;

e sendo a vogal final diversa da accentuada em

mó de mola;

como a palavra é feminina, 6 pouco acceitavel a hypo-
tbese d'um masculino ou neutro * m olus, * molum.

õ. Syncope do b. Muito raro. Dá-se em

marroio
prenda

de marrubium,
p r a e b e n d a

;

e nas desinências do imperfeito do indicativo da 2.''

e da 3." conjugação:

i-a de -é-bam;

de deb-e-ba-;
-ie-ba ou i-ba,

por exemplo, em

dev-i-a-
-i-a

por exemplo, em

vest-ia- de vesticba ou vestiba-,

parola de para])ola,

ao lado de palavra, parece introduzido do francez.

6. Syncope do v medial. Exemplos raros:

estio

rio

boi

de a e s t i V u s

,

r i V u s

,

bovem

.

A mesma syncope se observa nas formas do per-

feito na conjugação portugueza

-ei por ai

-i * ei

-i ii

de -avi,

-evi

,

-

1

V 1

.

(Vid. o cap. sobre a conjugação).

7. Syncope do j. Exemplos raros

:

peor de pejor,
maor pop.,

m a j o r

.

mor, maor pop
moor ant.

8. Syncope do c. A syncope do c deante de

a, o, u é extremamente rara c deu-se por intermédio

de c. Exemplo:

deão de d ecanus.

A syncope do c deante de e , i é também muito

rara. Observa-se nas formas contractas do futuro e do

condicional

:

dir-ei

dir-as

etc.

far-ei

etc.

dir-ia

far-ia

jaryam C. Guinés c. 73

A mesma syncope se deu em

por d i z e r - h e i

,

dizer-ás,

fa z e r - h e i

,

dizer-hia,

fazer-hia,

jazeriam (usual).

faes Gil Vic. i, 139,

fa i s Sá de Mir . Egl. 8 . por fazes.

9. Syncope do t. A syncope do t portuguez ori-

ginado de latim d deu-se em

impigem de impetigine-.

cidade
estiar

de civitas,

aestivare.

e nas formas da segimda pessoa do plural, fora do per-

feito.

Em portuguez o t da desinência da segunda pessoa

do plural só permanece inalterado no perfeito, em que

o s o precede e protege; assim les-tes^lat. legis-

tis, amas-tis^ama -(vi)-stis; fora do perfeito o

t da desinência, achando-se entre a vogal d'esta, que
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tainbein toi mudada cm c na forma -tis, e a vogal fi-

nal do tliema, abrandon em d, assim de dic-i-tis

vem ant. port. diz-é-des, de am-á-tis ant. port.

am-á-des, de dic-i-te ant. port. diz-é-de,de am-
a-tc ant. port. am-á-de, etc. Esta relação phonica

das íormas da desinência da segunda pessoa do plural

das duas linguas permanece inalterada até ao século

XV, em que esse d=lat. t foi syncopado em quasi todas

as formas, como se fosse um lat. d. Examinemos miu-

damente a historia d'este phenomeno.
Em todos os documentos e monumentos litterarios

portugnezes anteriores ao reinado de D. Joào i, a desi-

nência da segunda pessoa do plural f(')ra do perfeito é

invariavelmente -des, no imperativo -de.

Dos primeii"OS cancioneiros são os seguintes exem-

plos:

cuydades D. Din., p. G,

mata des id. 5. 6,

d e s am p a r a d e s id. 1 9

,

dadas id.,

leixades T. e Cant. n." 20,

perdedes D. Din., 1. 19. 112. 12G,

podedes id. 3. 7. 126,

queredes id. 18,

fazedes id. 20. 25. 2(i. 45,

devedes id. 18. 51,

doedes id. 77,

me te des id.,

corregedes id.,

tragedes id.,

entende des T. e Cant., 37,

t ene des ib. 54,

creedes ib.,

valedes ib.,

face des ib. 136,

torne des id. 164,

parecedes ib.,

erades D. Din.. 24,

sentiredes id. 1,

saberedes id. 10,

faredes id. 35,

seeredes id. 77,

poderedes id. 89,

fariades id. 62,

diredes T. e Cant., 30,

averedes id. 37,

faze de D. Din., 9,

querêde id. 52,

oyde id. 28,

punliade id. 41,

selade id. 145,

dizede id. 155,

metede T. e Cant., 2,

avede id. 24,

puflade id. 27,

soffrede id. 35,

entendede id. 37,

pensede D. Din., 78,

dedes ib.,

quixedes T. e Cant., 164,

possades D. Din., 26,

queirades id. 6,

vejades id. 17,

façades id. 129,

vallades T. e Cant.; 54,

digades ib.,

morassedes D. Din., 84,

matassedes T. e Cant., 126,

soúbessedes D. Din., 32,

fizessedes {(/. 51,

vivessedes id. 85,

ouvessedes T. e Cant., 126.

Renunciamos a dar aqui uma lista das numerosas
formas não syncopadas que occorrem em documentos
anteriores ao reinado de D. João i e que nào tem ao

lado ainda formas syncopadas; nas Cortes de D. Fer-

nando da era 1401=anno 1363, por exemplo, só en-

contramos formas como

sodes art. 18,

tolhedes ai-t. 12,

façades art. 12,

pedia des art. 101,

e n'uma carta do mesmo rei, datada de 1 de maio da
era 1410= anno 1372

dizedes, diziades, pediades *.

Mesmo em nenhum de numerosos documentos do

reinado de D. João i, anteriores ao anno 1410, os

quaes percorremos, achamos forma alguma de desinên-

cia da segunda pessoa do plural com o d s>nicopado,

em quanto n'elles colhemos grande numero de formas

não syncopadas; taes são:

guarde des Carta de D. João I, era 1423,

façades ib.,

ajades Curtes de Coimbra da era 1423,

dedes ib.,

prometercdes ib.,

gnardaredes ib.,

promctades ib.,

alccdes ib.,

tome des ib.,

façades ib.,

colhadcs ib.,

p o n h a d e s ib.,

' Todos os documcnlos Jc qiic .idduiinios formas sem fitirmos a coDiyfão em qne

so aclium foram consullados om mss. e estão pela maior parle inéditos.
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fezes sedes ih.,

mande cies ih.,

jjcrdoades ih.,

escuse d es ih.,

revogue de s ih., ,

reprendades ih.,

m anda de s ih.,

mande de s ih.,

fazedes ih.,

leixades Córtex de Coimhra da era 1428, capítulos

especiaes do Porto,

leixedes ih.,

tinhades ih.,

soiades ih.,

p odessedes ih.,

passades ih.,

tomades ih., artigo esiieclal,

constrangades ih.,

dades ih.,

constrangedes ih.,

mande de s ih.,

en treme tades Cortes de Évora da era 1429, capi-

tulo especial de Ponte de Lima,

sabe de ih.,

façades ih.,

queredes ih.,

constrangedes ih.,

mandedes ih.,

rreçebades ih.,

rreçebedes ih.,

CO meta d es ih., artigo especial do Porto,

escolha d es ih.,

façades ih.,

mandedes Cortes de Coimhra, era 14o 2,

de d es ih.,

mudedes ih.,

sabe de s ih.,

façades ih.,

mandedes Cortes de Coimhra, 2 de janeiro, era 1433,

p o Ilha de s ih.,

s abe d es ih.,

vejades Cortes do Porto, era 143G, artigo especial

de Silves,

conprades ih.,

façades ih.,

dedes Carta de D. João 1, 1 de janeiro, era 1438,

constrangades ih.,

acostumades ih.,

sodes Carta de D. João 1, 22 de março, era 1439,
dizedes ih.,

saibades ih.,

façades ih.,

dessedes ih.,

consentades /6.,

sabe de Carta de D. João J, 2G de setembro, era

1444,

pediades ih.,

vaades ih.,

erades ih.,

façades ib.,

ponhades ib.,

sabe de Cortes d'Évora, era 1446, artigos especiaes

de Santarém,

conprades ih.,

aguar dedes ib.,

façades ih.,

vaades ?"6., •

CO n si n tades ih.,

diziades Carta de D. João /, 18 de novembro, era

1447,

recebiades ih.,

dizedes ih.,

enviades ih.,

ajades ih.

N'um documento da era 1448= anno 1410 (ca-

pítulos geraes propostos pela camará de Santarém nas

cortes de Lisboa d'csse anno, Archivo Nacional, maço
1." do Supplemento de (Jôrtes, n." 27), occorre a for-

ma syncopada mais antiga que as nossas investigações

descobriram: guardiãs (escripta guards) ao lado

de façades, vades, concen tades.

A partu- d'essa epocha apparecem formai synco-

padas ao lado de fSrmas não syncopadas ; mas as pri-

meiras adquirem de cada vez maior predominio, de

modo que do fim do século xv em deante apenas ap-

parecem algumas raras formas não syncopadas que
em parte ainda hoje se conservam.

Assim no I^eal Conselheiro encontramos:

louvees c. 12,

fazees c. 14,

dizees ib.,

queiraaes c. 16,

olhárees c. 24,

temjieraae ih.,

deseje es ib.,

façaaes ib.,

ponhaaes ih.,

devaaes ih.,

requerees ib.,

ordenaae ih.,

compraaes (cumpr.) ib.,

fazees ib.,

avisaae ib.,

deve es ib.,

vyverees ib.,

acharees ib.,

tornarees i.,

tenhaaes ib.,

ponhaaes ih..

ao lado de nota de c. 7,

c o n s i i r a d e ih.,

preegade ih.,

c onvertede c. 41.

arredade ih.,

obrades ib.,

cessade ib.,

aprende de ih.,

buscade ib.,

defendede ib.,

sejades c. 88,

opremedes ib.,

a c h a d e s ih.,

possades ib.,

parada ib.,

etc.
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sentiis c. 25,

dizees c. 41,

pt>dees ib.,

contees c. 47,

outorgues ib.,

perguntaae c. 60,

eutenderees c. 88,

leaaes c. 93,

teiihaaes ib.,

passaes ib.,

embarguees ib.,

sabee ib.,

pensaae ib.,

lessees ib.,

saibaaes ib.,

queiraaes ib.,

paraae c. 101,

estaaes ib.,

contaes ib.,

saberees ib.,

sooes (=mod. sois) ib.,

etc.

Nos Ojmsculos de Frei João Claro (14.50-1520)

occorrem, entre outras, as seguintes tórnias:

sodes p. 234,

credes p. 215,

dizede ib.

sooes p. 191. 231, ao lado de

avees p. 232,

manifestaaes ib.,

daaes ib.,

condescendees ib.,

acabees ib.,

levees ib.,

amerceaae p. 233,

desprezees ib.,

salvaae p. 235,

aj u d a a e ib.

Fernão Lopes emprega também formas syncopa-

das e formas não syncopadas

:

ao lado de era de s c. 3,

foce de s ib.,

etc.

avees c. 1,

ouvirees ib.,

creaaes c. 2,

sabee c. 3,

farees ib.,

dezeiades ib.,

verees c. 28,

seiaaes ib.,

etc.

O mesmo se dá nos outros escriptores da mesma
epocha, ])redoniinando n'clles as f(5rnias syncopadas.

Em (íil Vicente encontramos ainda formas com o

d; mas a sua existência aqui resulta sem duvida da
imitação do fallar popular ^ ; exemplos são

:

sodes 1, 132, por sondes, com a vogal do thema
nasalisada,

dizede ib. 240,

corregede ib. 258,

sabedes ib.,

olhade ib. 180,

amanbade ib. 258,

ajudade ib. 259,

deixedes ?'ò.

Em os escriptores chamados clássicos faltam in-

teiramente essas formas, postas de parte as que ainda

hoje se conservam.

Na Grammatica da linguaportugueza de João de

Barros, publicada em 1540, as fónnas dadas das se-

gundas pessoas do plural são as seguintes

:

ind.

P-'l

conj

prés.

1111 p.

perf.

perf.

fut.

inip.

pres.

imp.

fut.

a m á y e s ,

a m â u e y s ,

amastes,
a IH á r e y e s

,

a ni a r e y e s ,

a m à y ,

a ni a y e s

,

aniasseyes,
amardes,

ledes,
1 i e y s ,

lestes,
1 1; r e y e s ,

1 e r e y e s
,

lede,
o u ç à y e s ,

o u u i s s e y e í

lerdes,

o u u i s
,

o u u i e ye s
,

o u u i s l e s

,

uuuireyes,
o u u i r e y e s ,

u ui ,

1 e á y e s
,

,
1 e s s e y e s

,

o u u i r d es ,

soes,
ére y es

,

fostes,
s e re y es ,

s e rey es

,

sede',
s ei ay es

,

fosse yes,
fordes.

Essas formas só diíferem das actuaes con-espon-

dentes na orthographia. As que apresentam o d=^t
da desinência latina -tis consen'am-se ainda com ou-

tras em que não se dá a syncope em questão. Essas

formas são 1) as formas em que em vii-tude da queda
da vogal final do thema ou da contracção a desinência

pessoal se achou em contacto com uma consoante ou

vogal nasalisada; isto dá-se em pon-des^lat. po-
ní-tis, pon-de=lat. poni-te. ten-des de * tèe-

des=lat. tenê-tis, ten-de^lat. tene-te, vin-

des de * vii-des ==lat. venl-tis, vin-de= lat.

veni-te e no futuro do conjunctivo e infinito pes-

soal: aman-des de amaritis por amaveritis,
ou de amar (=^lat. amare) des; 2) algumas for-

mas do presente imperativo cujo thema é uma simples

raiz vocálica ou em que pela syncope da consoante e

contracção de vogaes o thema se acha reduzido á con-

' Segundo M. Gaslon Paris Romania i, ító n. 3 enganar-me-hia eu n"esla pas-

sagem, o En disani que les formes de la i' pers. pliir. cn dei, de, qui se recontrent (.\

et là dans Gil Vicente, provicnnent de Viniitation du lang.igc populaire, il nous semble que

Tauteur (da Theoria da conjuijação) íe trompe : ce sont bien plulôt des aixiiaismes ; les

formes oíi le (/ est Inmbè ctanl plus modemes, onl dfl étre omployte par le peuple avínt

de pínctrer dans la littérature. » Cremos com M. Gaston Paris que as formas syncopadas

foram primeiro empregadas pelo povo antes de penetrar n.i lilteratura ; mas isso não im-

pede de as considerarmos como populares ainda no teoipo de Gil Vicente, quando os ou-

tros escriptores j.í as evitavam nos seus escriptos por plelieas. A linguagem do povo c es-

sencialmente syncrctica ; n'clla encontra-se o archaismo ao lado do neologismo. Estas

nossas vistas acham-se conlirmadas pelo gallcgo moderno onde as fornias nào STncopa-

das s.io usadas piomiscuamcnte com as syncop.idas. V. Saco y .\tve. Oramm. gallega

p. 18. Na Dibliographia crítica i, n." á refutamos detidameute aquella opinião do nosso

«miuente critico.
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soante ou ligação de consoante inicial da raiz e á sua

desinência; isto dá-se em

c r e - d e

1 e - li e s

vi - (i e s

r i - cl e s

i-de s

lat. c 1' c d i - t i s

,

legi - tiá,
V id e - I is,

r i d e - 1 i s

,

i- ti s
,

c r L' - d (!

1 ( - d e

V ( - d e

r i - d e

i-de
s e - d e

lat. r r e li
i

- t e
,

legi- te

,

V i d c - t e
,

r i d e - 1 e
,

i - t e
,

s e d e - 1 e .

A conservação do d da desinência pessoa! no

primeiro caso resulta delle se achar protegido contra

a syncope pela consoante r ou pela vogal nasalisada

:

os grupos r d , vogal n d são em portuguez assas fi-

xos. No segando caso é evidente que a permanência

do d é devida a acliarem-se já reduzidas a um peque-

no corpo as formas em que se dá, e á tendência para

evitar a confusão das formas. Ao lado do principio

destruidor ha na linguagem taud3em um principio con-

servador; ao lado dos phenomenos mechanicos que le-

vam em muitos casos á confusão, lia n'ella phenome-

nos racionaes que produzem a distincção. Estas idéas

são elementares para quem estuda as linguas sob o

ponto de vista scientiíico. A permanência do d nas

formas do segundo caso não se baseando sobre um
principio de caracter tão inviolável como as leis pura-

mente phonicas, não tem nada de necessária ; uma
forma como hy C. Eei<. i, 46 por ide o comprova.

§ 10." LEIS DA DESINÊNCIA CONSONAXTAL SIMPLES

Entendemos por leis de desinência consonantal o

principio em virtude do qual certas consoantes íinaes

desapparecem ou se mudam n'outras em quanto ou-

tras se conservam. Assim o portuguez S(S consente co-

mo consoantes finaes s , z , r , 1 ; n e m mesmas n'esse

logar apenas indicam uma simples nasalisação da vo-

gal precedente e o s tem aqui o mesmo som brando,

meio articulado que se nota atraz de consoantes no

meio das palavras.

Vamos examinar o destino que em portuguez ti-

veram as consonancias íinaes simples latinas.

T final

O t latino final foi apocopado sem excepções,

além d'uma ([ue indicaremos no portuguez antigo.

Assim

:

e

ou
cabo

de et,

a u t

,

caput.

O t da terceira pessoal singular era já frequentes

vezes apocopado em latim. Corssen distingue as di-

versas epochas em que se deu esse phenomeno.
Eis a sua exjDosição

:

« As mais antigas inscripções latinas até ao tem-

po da segunda guerra púnica apenas apresentam uma
forma que não exprime o t graphicamente, a saber:'

de de C. I. L. i, (32 b (Lanuvium), ibidem 169 (Pi-

saurum), ibidem 180 (Pisaurum),

e em verdade no remate de formas consecratorias nun-

ca n'uma inscripção de Roma, ou n'um documento do
estado. Mas militas antigas inscripções conservam o

t d'essa forma verbal ; assim

dedet, f. Seip. Barh. f. C. 1. L. i, 32, ih. 63, 64,

dedit, ih. .54,

e egualmente nas seguintes formas verbaes :

fuit, t. Scip. Barh. ih. 29,

cepi t , ih.,

subigit, ih.,

abdoucit, ih.,

fuet,í. Sci^J. Barh. f. ih. 32,

cepit, ih.,

dedet, ih.,

fecit, ib. b'ò.1

fecid, ib. 54,

velit, ib. 192,

licuiset; ih. 33,

recipit, ib.,

posidet, ih. 34,

defecit, ih.,

sit, ih.,

dat, ib. 168.

« Os sarcophagos dos Scipiões mostram assim

que os Hcipiões e os romanos instruídos, pelo tempo

da primeira e segunda guerra púnica, pronunciavam o

t final da terceira pessoa singular do indicativo tão

claramente como seus successores no tempo de Au-
gusto, que aquelle apocopado de de pertence ao fallar

popular da planície, nomeadamente ao dialecto de
Piceno, em que também os suffixos de caso desappa-

reciam de um modo notável. (Corssen, Ueber Aus-

sjjrache i, 185.)

« As inscripções a estylo de Pompeia, apesar de

decorrerem do tempo de Augusto e seus immediatos

successores, não indicam algumas vezes o t final da
terceira pessoa singular por meio da escripta; assim

em

ama, Grarr. Graff. Pomp.
tab. VI, 2. p. 60 por amat,

valia, /6. valeat.

pena, ib.

parei, ih.

abia, t. Pomp. Or. 2541

p e r 1 a t

,

jjarcit,

habeat,
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(cp. Buli. arch. Neap. i, 8. Ritschl, Rhein. Mus. xiv,

400.)

A existência d'estes modos d'escrever foi confir-

mada por C. Zang-emeister. Muito mais frequentes ve-

zes, porém, se conservou o t final da terceira pessoa

singulai- nas inscripções a estylo de Pompeia; assim

segundo Garrucci v, 1: sit, audiat, vigilet, pul-
sat, somniet. v, 4: amat, veniat, est. v, 5:

amat, debet. v, 6: manet. vi, 1: notavit. vi,

2 : t e n e t . vn, 1 : h a b et . iv, 6 : g u s t at , 1 i n gi t

.

Que o t n'esses modos d'escrever não era puramen-

te o signal d'um som morto, mas do som dental

ainda vivo, conclue-se de que o som t, mesmo
onde eUe não é escripto, ainda forma posição com a

vogal consoante inicial da palavra seguinte, nas in-

scripções de que se tracta, por ex. : Garr. ib. t. v, 4

:

Quisquis amãt, veniat, Veneri volo frangere cos-

tas, junto de ib. vi, 2: Quisquis ama, valia, ple-

ria,qui parei amare, e no remate do ultimo verso

deve ter sido audivel em parei adeante da vogal

inicial da palavra seguinte. Na bocca do povo da
Campania tinlia assim o t final das formas prece-

dentes, no remate de syllabas de accento grave, uma
pronuncia tão surda e ténue que os gravadores de

paredes de Pompeia duvidavam se este som devia ser

ou não indicado com o signal grapliico t.

« Pela mesma razão deixa de ser escripto frequen-

tes vezes nas inscripções do tempo posterior o t da
terceira jjessoa singular do perfeito e presente, emquan-
to nas formas coevas do plural ainda se conserva ou é

escripto d em seu logar ; assim em

:

posi

vixi, Buli. cl. Inst. i?. 1861, p. 48,

1860, p. 78,t. Sara. Archãol. Am
R.

veixse, Ann. d. Inst. R. 1865, p. 311,

vixsi, I. Christ. u. R. cl. Ross. 276 (378 era ckr.),

vixe, /6. Proll. XLIII {520 era chr.),

visse, ib. 1097 (564 era clir.),

fece. Buli. Arch. Nctp. n. s. vii, 23, 2,

exsivi, /. Christ. u. R. cl. Ross. 572 (407 era clir.)

requievi, Boss. I. Lyon. xvii, 20 (454 era chr.),

militavi, ib. xvii, 11 (sec. v era chr.),

es, I. R. N. 2072. Marin. Aft. cl.fr. Arv. 210, 1,

iace, /. Christ. u. R. cl. Ross. 1098 (565 era chr.),

requiesci, ib. 1162 (468 era chr.),

quiesci, Lersch. Centralm. III, 61,

quesce, Mai, I. Christ. 368, 8,

cesque, ib. 440, 5,

(luiesce, C. I. Dan. et Rhen. Stein. 1806,
dona, /. R. N. 3487 (524 era chr.),

duna, ib. 6697 (560 era chr.).

(e outros. Schuch. Vuk. d. Vulgl. i, 120. 121. 122.

45. 47).

11,

« Também falta o t da terceira pessoa singular

do conjunctivo im^Derfeito em

:

exsurgere, Or. II. 5570 (Inscr. d. Constantin. pos-

terior a 326 era chr.),

exhibere ib.,

frequentare ib.

« Estes modos d'escrever mostram que desde o

quarto século da era christã o som do t final era na
lingua do povo em parte pronunciado surda e fraca-

mente, em parte inteiramente supprimido. Não é pos-

sível determinar até que ponto era levada em cada
um dos dialectos provinciaes esta degeneração phoni-

ca. Que, porém, o t final das mencionadas fónnas

verbaes não tinha completamente desapparecido no
ultimo latino popular, conclue-se de que restos do
mesmo se conservam nas linguas românicas (o6. cit.

I, 188-189).»

Esses restos de que falia Corssen encontram-se

por exemplo, 1) no provençal, somente no perfeito:

chantet (cantou), mor de t (mordeu), sen te t (sen-

tiu), e esse t muda-se muitas vezes em c: donec
(deu), preguec (pregou), moric (morreu), ctc. Diez

ir, 184; 2) no antigo francez geralmente com fideli-

dade chant-et (elle canta), chanteve-t (elle canta-

va), chant-a-t (elle cantou), etc. ob. cit., 212-213;

3) no francez moderno para evitar o hiato em ca-

sos como a-t-il, vivendrat-elle, aime-t-on, em
que apparece o t da desinência, etc. {pb. cit.., 233).

Em portuguez a^^enas occorre um caso da conser-

vação da desinência da terceira pessoa singular na for-

ma antiga es-t==mod. é, que se encontra n'alguns

dos mais antigos documentos e nos piimeu-os cancio-

neiros, por exemplo em

:

est carta doe. era 1293 Rib. i, 276,

est dito doe. era 1288. ib. 277,

est dicto doe. era 1303 ib., 286,

mas a forma usual sendo é ,
que se encontra a cada

passo nos escriptos mencionados, ha razão de pergun-

tar se e s t representa uma forma ^dva, se é apenas um
modo d'escrever puramente etymologico. Os exemplos

dos cancioneiros respondem com evidencia que est era

realmente uma forma viva, porquanto ella se acha re-

gularmente empregada n'elles quando a palavra se-

guinte começa por vogal, isto é. para evitar o hiato,

como succede com as formas verbaes da terceira pessoa

singular no íi-ancez moderno; assim se dá em:

est o prazo passado I). Din. 137.

hu est a terra melhor ib. 4,

grave est a mi ?6. 23,

grave vos est assv ib..

est amada 7^. e Cani. 11,

est assi ib. 28,
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cst a mia Sefior ib. 49,

tal est o meu sen ih. 82,

est a dona ib. 90,

est a si ib. 95,

non est a de Nogueira ib. 123,

est' est o mayor ben ib. 152,

ne est ome nado ib. 184,

se assi non est a mia Seiíor (orig. e miíta Seiior), ib.

137,

melhor est e mais será meu ben ib. 270,

mas
est' é oge ib. 222, etc.

Exceptuando este caso do antigo portuguez, não
restam vestigios alguns em a nossa lingua da desinên-

cia da terceira pessoa singular; assim:

ind. prés.
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sõo D. Din. 44,

so on T. e Cant. 51,

som Chron. de Guin. c. 42, Hist. geral c. 124-143,'

L. Linh. 151, etc

sam Canc. Bes.

107. 133,

san ib. i, 135.

I, 70. 179. 237., G. V IC. I.
9 o Q 68.

A forma sou apparece já n'um documento da

era 1303= anno 1265 em Rib. i, 292.

No século XVI os nossos primeiros grammaticos

não sabiam bem por qual d'algumas d'essas formas

deviam optar : i Nos géneros dos verbos, diz Fer-

não d'01iveira, Ch^ammatica de Imgoagem portuguesa

(1536), c. 47, naõ temos mais q bua so voz acabada

em .0. peqno: como ensino, amo. & ando: a qual ser-

ue como digo em todos os verbos tirando algas poucos

como saõ estes sei. de saber. & vou. & dou. & estou.

& roais o verbo sustãtiuo o ql hus pronuncia em om.

como som. & outros em ou. como sou. & outros em
aõ como saõ. & tãbe outros q eu mais fauoreço em
.0. peqno como .so. Do parecer da premeira pronucia-

çaô cõ .0. & .m. q diz som. he o mui nobre johã de

Barros. A rezaõ q da por si e esta: q de som. mais per-

to vem a formaçã do seu plural o qual diz .somos,

com tudo sendo eu moço peqno fui criado em saõ do-

mingos Deuora onde faziaô zôbaria de my os da terra

porq eu assi proniJciaua segíjdo q aprendera na bei-

ra í . A passagem do nosso grammatico testemunha ao

mesmo tempo pela tendência nas formas que adduz a

tornarem-se dialectaes.

Diez, Uéber die erste portuguiesische Kunst-und

Hofpoesie tractando das formas verljaes dos primeiros

cancioneiros diz p. 116: «Prés. ind. sg. 1. soou (bi-

syllaba), também empregada nos monumentos jurídi-

cos. Uma forma posterior é são (unisyllaba), a esta

segue-se a actual sou». Mas isto não é inteiramente

exacto, pois a forma sou occorre já, como mostra-

mos, n'um documento de 1265. Diez continua loc. cit.:

íA accentuação da mais antiga forma é sóon; não
occorre em rima, porque nenbuma palavra, como pa-

rece, tinha uma similhante terminação : se se tivesse

pronunciado soón, ter-se-hia ella certamente achado
n'esse logar. A sua nasalidade justiíica-se etymologi-

camente e também existe em com (lat. cum), mas
d'onde provém o o duplicado ? Querer-se-liia por esse

modo distinguir melhor a palavra da 3. plur. son?»
A razão da bisyllabihdade da íórma soou que o il-

lustre sábio nao determinou é todavia bem clara. Em
soon temos em primeiro logar um modo errado (U

escrever; o modo exacto é sõo que se encontra em 1).

Din. ; n'aquelle primeiro modo de escrever a nasalisa-

ção acha-se indicada na ultima vogal quando o de-via

ser na que a precede. Isto é usualissimo na orthogra-

phia da edade média; assim irmaoiis por irmãos,
baroens por barões nos Apost., etc, e ainda na

15

orthographia de alguns escríiotores do século xvi, jjor

exemj)lo em BaiTos, Grainm. port., cães, pães por
cães, pães, etc. O modo de escrever, pois, verda-
deiramente conformado á pronuncia é sõo, fói*ma em
que não vemos mais que s õ , etymologicamente bem
clara, com a addição de um o por analogia das for-

mas nonnaes da \.^ singular do presente indicativo, e

isto tanto mais facilmente quanto a lingua favorece a
paragoge do o depois de vogal nasalisada; cp. ser-
mão que provém da ant. forma sermon sermõ por
meio da intermédia serman sermã que, como as

similhantes se encontram a cada passo nos escríptos

poi-tuguezes do século xv. A forma sõo assenta sobre

uma sono hypothetica para o portuguez, mas que é

em italiano a forma da j^rimeira pessoa singular do
presente do indicativo da raiz es, e é formada n'essa

lingua pelo mesmo principio de analogia.

2. Apocope do m final das formas de declinação.

« Nas mais antigas inscripções do tempo da Repu-
blica o m final (da declinação) ora apparece escripto

ora omittido, e esta vacillação permanece até ao tem-
po dos Grachos e da guerra cimbrica; toda-

via apparecem posteriormente alguns exemplos na
omissão d'este m, até ao tempo de Augusto. Assim
apparecem juntos:

Nom. acc. neutr. acc. masc. de themas em 0-:

pocolo, C I. L. I, 45

(antes de 218 a. Chr.),

o i n o , íò.^ 32 (sem duvida

depois de 258 a. Chi-.),

viro, ih.,

17 (

.

optumo, ih.,

dono, ih., 173
182. 183,

Antioco, 35,

Lemurino. ih., 199. 14

(117 a. Chr.),

infumo, 199, 16,

suso, ih., 199, 7. sur-
suorsum, ih., 14.,

Philematiu, ib., 1095
(cerca do 113-63 a.

Chr.),

collegiu, ih., 1130,
longu, ih., 1143 (cerca

de 113-100 a. Chr.),

advorsu, ih.,

(lonu, ih., 62 b (muito

antigo) 168.1175 (cer-

ca do 134 a. Chr.),

gremiu, ih., 33 (cerca

de 164 a. Chr.'?),

signu, ih.. 541 (145 a.

Chr.),

pocolom, ih., 43. 44. 46.

50 (antes de 218 a.

Chr.),

captom, ih., 195,

[arcen] tom. ih.,

Volcanom, ^6.^, 20 (entre

263 e 218 a. Chr.),

Luciom, ih., 30,

Alixeutrom, ?6., 59,

douom, ih., 166. 191,

sacrom, ih., 62 a. 185.

186. 1503,

poublicom, /6.^185. 186,

locom, ih., 186,

poplom, ib., 195,

floviom. ??>.. 199. 23(117
a. Clu-.),

scriptum, ih.. 196 (186
a. Chr.),

iugcnium, ih.. 33 (cerca

de 164 a. Chr.?).

saxsura, ih.. 34 (antes de

139 a. Chr.),

d onum, ib., 190 (antigo),

542 (164 a. Clu-.),

s a c r um . ih.. 814 (antigo),

exdeicendum, ib.. 196,

3 (1^6 a. Chr.).
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muni, ih., 5G5 (108 a. iirbannm, ib., 4, 8, 17,

Chr.),

faciímdu, ih., 801.

1421,

captu, ih., 466 (moe-

da, 58 a. Chr.),

monimentu, ih., 1258.

1393.

virum, il).^ 12,

triuum noundinum, ih.,

23,

arvorsum, ih., 24,

Cornelium, ih., 533 (185

a. Chr.?),

prognatum, ih., 33 (cer-

ca de 164 a. Chr.),

visum, ih., 542 (146 a.

Chr.), etc.

Grenítivo plural de themas em O-

Cor ano, Korano, C.

/.£.!, 12 (antes de 268

a. Chr.),

Romano, ih., 13,

Corano, ih., 14,

Caleno, ih., 15. 21 a,

Suesano, ih., 15. 16.

21,

Paistano, ih., 17,

Aisernino, Aisernio,
ih., 20,

Ti ano, ih., 21 d,

Caiatino, ih., 21 d,

Aquino, Acuino, ih.,

21 e (antes de 218 a.

Chr.),

Uriano , ?'ò., 16. Corr. et

aãcl. p. 553,

duonoro, ih., 32 (sem

du\áda depois de 258
dep. de Chr.),

annoru, ih., 36 (154

dep. de Chr.?),

pequarioru, ih., 1130
(cerca de 130-100 a.

Chi-.)

Romanom , ih. , i (antes de

264 a. Chr.),

sovam, ih., 588 (cerca

de 81 a. Chr.?),

socium, 196, 8. (186 a.

Chr.) 200, 21,

Veiturium, ih., 199, 32,

[trium] virum, ih., 198.

13,

duumvirum, ih., bll.,

II virum, ih., 200, 28,

duumvir, ih., 1235,

leiberum, ih., 1008,

serrarium, /ò., 1108,

fabrum, ih., 1124,

inferum, ih., 1241,

sestertium, ih., 1409,

de um, ih., 1410,

olorom, ih., 195,

eorum, ih., 196. 11. 24

(186 a. Chr.),

maiorum, ih., 33. 38,

Vituriorum, ih., 199, 5,

Veituriorum, ih., 31.

populorum', ih., 200, 79.

85,

agrorum, ih., 8. 88,

bonorum, ih., 56,

ameicorum, ib., 203, 7,

colonorum, ih., 206. 45,

deorum, ih., 58,

s a cr o rum, ih., 62, duas

vezes,

suorum, ih., 145,

p u b 1 i c o r um , ?"ò. , 62,

etc.

Accusativo sing'ular de themas em A-:

vicesma, ?7j., 187 (mui- Loucanam, ih., 30,

to antigo), gloriam, ih., 33,

Taurasia, ih., 30 (sem Romam, ih., 196 (186

duvida dep. de 290 a.

Chr.),

Ci sauna, ih.,

Corsica, ih., 32 (sem

duv. dep. de 258 a.

Chr.),

Aleriaque, ih.,

magna, ih., 34,

sapientia, ih., 34,

sententia, ih., 198, 42
(123-122 a. Chr.),

terra, ih., 200, 50(111
a. Chr.),

Itália, ih..,

Roma, Prísc. Laf. m.

ep. R. t. xxviii a, 5

(111 a. Chi-.),

ang-olaria. C. I.L. 511

,

2, 22 (105 a. Chr.),

caementa, ib., 21,

portula, ib., 6,

Sergia, ih., 818,

Vennonia, ih.,

Grlycina, ih.,

Hermonia, ih.,

scaina, ib., 1280,
via, ih., 1291,

gratia, ih., 1451,

Roma, Prisc. Lat. m.

ep. R. t. XXX, 26 (45

a. Chr.),

Accusativo singular

mas consonantaes

:

parti, ib., 187 (muito

antigo),

o nine, ih., 30 (sem du-

vida depois de 290 a.

Chr.),

Scipione, ib., 32 (sem

duvida 258 a. Chr.),

ai de, ih.,

ápice, ib., 33 (cerca de

164 a. Chr.?),

insigne, ih.,

Curione, ih., 200, 21

(111 a. Chr.),

pariete, ib., òll, 1, 16

(105 a. Chr.),

fidelitate, ib., 1050,

ardente, Prisc. Lat. in.

ep. R. t. xcvi. £".,

pace, C. 7. Z,. i, í. tr.

Barher. xvi, a. 713, p.

478 (cerca de 40-21 a.

Chi-.),

a. Chr.), 541 (145 a.

Chr.),

pecuniam, ih., 196,

sententiam, ih.,

faciendam, ih.,

t abolam, ib.,

alienam, ih.,

decumam, ib., 542 (146

a. Chr.),

viam, ib., 551 (132 a.

Chr.),

Capuam, ih.,

Nouceriam, ih.,

Cosentiam, ih.,

Valentiam, ih.,

st atuam, ih.,

basilicam, ih., 166 (cer-

ca de 134-100 a. Chr.),

calecaiidam, ib.,

portam, ih.,

aquam , ih.,

st atuam, ih.,

culinam, ih., 1134 (cerca

de 113-100 a. Chr.),

etc.

de themas em I-, e de the-

Diovem, ib., 57 (muito

antigo),

aedein, ih., 196, 1 (186

a. Chr.)

comoinem, ih., 11,

mulierem, ih., 12,

urbem, ih., 16,

caputalem, ih., 25,

regem, ih., 35 (cerca de

161 a. Chi-.?),

etc.

turriui, ih., 1177,

basim, ib., 1145. 115.4.

1167,

bassim, 1181.
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Accusativo singular de thenias em U- :

maiiu, i6.,l''''^-yl(l'^3- nuuium, ib., 198. 53,

122 a. Clir.), porticum, ib., 206. 71.

porticu, ib., 801 (130- 571. 1166. 1279.

100 a. Chr.),

« As inscripções não offerecem exemplo nenhum
seg-uro da omissão do m final do accusativo do sin-

guiar dos themas em E-. O edito sobre as Eacclianaes

escreve fidem, ibidem 196, 14, rem, ibidem 25.

« Disse-se acima que até ao tempo dos Gracclios

e da ffuerra cimbrica o m final do accusativo ora era

escripto, ora omittido, e que alguns raros exemplos

da sua omissão se encontram até ao tempo de Augus-

to, como pace nos fastos triumphaes de Barberino.

« Não se deve porém deixar passar sem observa-

ção que nos documentos legislativos romanos do segun-

do século da era cliristã, por exemplo no decreto sobre

as Bacchanaes, a lei de Bantia, a arbitragem dos Mi-

nucios, a lei agraria do anno 111 acha-se escripto o m
final do accusativo, regularmente, sendo muito raras

as excepções. Como nas cartas dos cônsules Q. Marcius

e Sp. Postumius, .do anno 186 da era christã, aos Teu-

ranos, sobre a decisão do senado acerca das Baccha-

naes, o m do accusativo se acha sempre escripto sem

excepção, devemos concluir que este desde o tempo da

guerra com os reis Philippe de Macedónia e Autiocho

da Syi-ia era o modo d'escrever assente entre as pes-

soas instruidas, o qual assim seguia a etymologia da

forma do accusativo. Onde depois d'aquella epocha o

m d'essa forma não apparece escripto, temos o echo

do antigo modo d'escrever, que seguia a pronuncia po-

pular (cp. Buecheler, Grundr. d. Lat. Decl. S. 24 f.)

i Torna-se evidente da investigação precedente

que o m final era pronunciado tão fraca e surdamente '

que se duvidava se devia ou não representar ainda esse

som por um signal, que, porém, desde o tempo das

guerras de Macedónia e Syria, e portanto do commer-
cio immediato com a Grécia, o m apparcccu de novo

com clareza na bocca das pessoas instruidas.

« As inscripções feitas á pressa nas paredes, ras-

pando ou pintando, nas quaes se exprimia o espirito po-

pulai- dos habitantes de Pompeia, mostram que na lin-

guagem popular do período de Cicero até Tito, isto é,

na edade d'ouro da littei-atura romana, o m era apenas

um som surdo, sem força. N'aquellas inscripções falta

em parte o m final do accusativo ; assim em

;

Máximo, Bnll. Nap. n.s. i, p. 68. O. Jahn, Bcr. d.

saechs. G. d. Wiss. 1858, p. 193. Garr. GraJ^.

Pomp. p. 22,

' Corssen, n"iima nnla a p. í!"l, suslcnta contra Uitsclil que o m no aniigo tompo

era prommriadu, cmliora surda ií IVaramontc. «So o som, diz ollc, tivesse dcsappare-

cido, não seria elle tantas vezes escripto nas mais antigas inseripròes, e não formaria

posição com a consoante inieial da palavra setuiute na mais antiga métrica romana.

lantio, ib. p. 46,

Colusco, ib.,

cunnu, Ritschl, Prisc. Lat. m. ep. p. 20,

inces tu, ib. xix, 1,

multu, ib. Buli. arch. Ital. 1862, p. 55,

pesu, Gan'. ib. xx, 11. Ritschl. Prisc. Lat. m. ep.

p. 20,

Gabinianu, Garr. ib. xvi, 5,

aliu, Buli. arch. Ital. 1862. p. 54,

lucru, Philol. XXI, 698,

elebantu , ib.,

tantu, Bidl. d. Inst. Eom. 1867, p. 56. n." 9,

miliu, ib. 1865, p. 190,

sinceru, Or. H. 7296,

ortu, ib.,

Antiocu, Jahn, ib. p. 194, Anm. 15,

luscu, ib.,

Dionysia, ib.,

vindemia, Bnll. Nap. i, p. 68. Jahn, ib. p. 193,

tota, ib.,

Pompeiana, Or. 2541. PJi. Mus. xiv, 398. Garr.

ib. XXVI, 44,

puella, Garr. Graíf. Pomp. ^; 2,

laudata, ib.,

taberna, ib. p. 23,

magna, ib. vii, 1,

formosa, ib. A, 2,

porta, Biãl. d. List. Rum. 1867, p. 56, n.° 9,

mentula, Ritschl, Prisc. Lat. m. ep., p. 20,

mina, Giorn. d. Scau. d. Pomp. 1865, p. 5, n.° 13,

urna, ib.,

solda, Jahn, ib. 197,

anima, Buecheler, Rhein. Mus. xn, 254,

Maecone, Garr., ib. xxiii, 2,

Venere, Or. H. 7295. Jahn, ib. p. 195,

salute, Garr., ib. xviii, 6,

Felicione, BuU. d. List. Bom. 1867, p. 56, n." 1.

d Em grande numero de casos, porém, apparece

escripto o m final do accusativo e produz alongamento

por posição da vogal precedente com a consoante ini-

cial da palavra seguinte, n'aquellas inscripções pom-

peianas feitas a estylo ou a pincel, se, de resto, as co-

pias actuaes d'ellas são exactas (cp. Garr. Gra§.

Pomp. v. VI, etc.)

<r Desde o fim do terceiro século da era christã

mostra-se frequentes vezes a queda do m final das

formas nominacs nas inscripções, por quanto cUe jil

não era ouvido nem pronunciado na linguagem popu-

lar d'esse tempo, como ensina a seguinte collecção

d'exemplos

:

habituru, Or. 4632,

theatru, Or. 4955,
monimentu, I. N. 3119,

moniimeutu, Or. Hoiz. 7338,
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viuu, ih. 7415,

sinu, /. N. 5273,

sacru, I. N. 6916,

initiu, /. N. 6746,

lucru, /. N. 6302. 4,

aunu, /. N. 6308, 2. 7233. (392 era clir.) t^. Ross.

I. C. u.. R. 977 (522 era chr.),

faustu, /. N. 6308, 3,

decimu, Marin. Iscr. Alb. 169,

unu, I. N. 7233. (392 era chr.) d. Ross. ih. 'àll

(522 era chr.),

Larii, I. N. 5615,

tauroboliu, Or. i/. 6041. Buli. d. Inst. Rom. 1861,

p. 21,

tertiu, BuU. Nap. n. s. iii, 166 sq.,

fatu, R. I. V. Dac. A. M. 138,

locu, Bidl. d. Inst. Rom. 1861, p. 21,

laurii, ih. 1862, p. 7,

elefantu, ih. 1862, p. 93,

meu, Or. H. 7407,

septimu, de Ross. I. C. u. R. 530 (404 era chr.),

nimio, Or. 4360 (386 era chr.),

civico, ih.,

servando, C. I. Rhen. Bramb. 1390,

titulo, R. I. V. Dac. A. M. 124,

Clementiano, Buli. d. Inst. Rom. 1864, p. 93,

Casilino, /. N. 3571 (387 era chr.),

sexto, ih. 1861, p. 36,

Floro, Reu. /. Algér. 4097 (começo do iii século

era chr.),

me o, Le Blaut, /. C Gemi. 354,

annoro, Ren. /. Algér. 3926. d. Ross. I. C. u. R.

229 (372 era chr.), 572 (407 era chr.), 815 (379-

464 era chr.), Huebn. 3Ioab. d. AL d. Wissensch.

z. Berl. 1861, S. 796,

anoro, Le Blant, ih. 121. C. I. Rhen. Bramb. 1171,

amicoro, d. Ross. ih. 513 (402 era chr.),

maloru, Or. 4944,
aeoru, C. I. Rhen. Bi-amb. 1212,
fundoru, Or. H. 6085 (tempo de Domiciauo),

lemoru, Huebn. Monh. d. Ak. d. Wissensch. z. Berl.

1861. 8. 768,

sepoltura, /. iV. 1942,

mea, /. N. 1942. Ren. /. Algêr. 2074,
o 11 a, Or. Henz. 7341,

vestra, I. N. 2558 (289 era chr.),

statua, Or. 4360 (386 era chr.),

vita, ih.,

clara, ih.,

luxuria, ih.,

bona, ih. 2709,
Nuceria, Or. IL 5186,
memoria, Bidl. d. Inst. Rom. 1862, p. 55,

fenestra, d. Ross. I. C. ti. R. 534 (404 era chi-.).

Tus cia, Or. H. 5580,
tabulaa, ih. 6416 (395 era chr.),

maceria, /. N. 4076,

Tuscia, Or. Henz. 5588,

urina, ih. 7334,

poena, ih. 7339,

terra, ih. 7396,

anima, Bidl. d. Inst. Rom. 1861, p. 35, 36. Boiss.

I. Lyon. XVII, 19,

eterna, Marin. Iscr. Alh. 168,

eclesa, ih. 172,

duaru, Buli. d. Inst. Rom. 1861, p. 21,

Antis[ti]aru, ih.,

dieru, Fabr. (Jloss. Ital. p. 310,

fronte, Grut. 656, 5,

uxore , Or. 4623,

incursione, I. jSÍ. 2509,

herede, I. N. 2863,

dedicatione, /. N. 5792 (338 era chr.), Or. Henz.

7116,

felicitate, Or. Henz. 7420,

Tebere, Fleetw. S. I. Mon. Chr. 481, 7,

dignitate, Or. Henz. 5580,
societate, ih.,

civitate, ih.,

Marte, ih. 7194,

queadmodum, ih. 7081,

asse, ih. 7116,

leve, ih. 7396,

pane , ih. 7415,

contemplatione, Or. 4360,

fronte, Huebn. Monh. d. Ak. d. Wissensch. z. Berl.

1861, S. 768,

Caesare, Buli. d. Inst. Rom. 1867, p. 88, w." 15,

dolore. Anual. d. Inst. R. 1857, p. 340,

ar cu, d. Ross. I. C n. R. 534 (404 era chr.),

consulatu, ih. 191 (36 era chr.), 108 (350 era chr.),

214 (370 era chr.),

consolato, Boiss. /. Lyon. xvii, 34 (510 era chr.)

« Na mesma epocha desappareceu também o m fi-

nal de todas as outras palavras do mesmo modo que

nas desinências da declinação ; assim em

:

mecu, /. N. 6629. meço, d. Ross. /. C. u. R. 17

(291 era chr.),

septe, /. N. 3293. Boiss. I. Lyo7i. xvii, 7. d. Ross.

ih. 14 (279 era chr.),

nove, d. Ross. ih. 530 (404 era chr.), 520(403 era

chr.),

nobe, 108 (350 era chr.), 426 (395 era chr.),

dece, /. N. 6687. Boiss. ih. d. Ross. ih. 889 (482

era chr.), 14 (279 era chr.), 530 (404 era chr.),

undeci, ih. 530 (404 era chr.),

quindeci, ih. 977 (522 era chr.),

sedece, Boiss. /. Lyon. xvn, 10,

aute, Or. Henz. 7338;

além d'isso em:



SOBRE A língua POETUGUEZA cxvn

nuuqua, Marin. Iscr. Alh. 172. C. 1. R. linimb.

1212. por nunquam,
j

pride
ide
passi
oli

por pridem,
idem,
passim,
olim.

{Atial. Grramm. Eichenf. ii. Eudliclier p. 444). U facto i

de um grammatico do quarto século combater e re- i

geitar como erróneas as formas sem m fornece uma
|

prova de que ellas eram ouvidas na bocca do povo.

« O m final da primeira pessoa do singular des-

appareceu egualmente na linguagem popular latina

mais recente

« Temos vim signal certo de que o m do accu-

sativo já não era mais ouvido na bocca do povo desde

o fini do terceiro século no facto dos gravadores já nâo

saberem se o m, que ainda se achava escripto, per-

tence ao accusativo se ao ablativo, e em consequên-

cia d'isso o juntarem algumas vezes também ao abla-

tivo, pois era para elles um signal mudo e sem si-

gnificação. Assim encontram-se em inscripçòes desde

aquelle tempo formas do ablativo como as seguin-

tes:

suam, Grut. 4, 12,

onestam, Buli. arch. Ital. 18G2, p. 68,

meam, Ren. /. Algêr. 270'J,

causam, /. N. 6U16,

fulgeritam, Or. 4360 (386 era chr.),

sparteam, Or. H. 6404,

suam, d. Ross. I. Chríst u. Rum. 144 (360 era

chr.),

Silvanam, ib.,

violentiam, ib. 752 (451 era chr.),

pervigilium, Or. H. 5580,
viviim, Buli. Nap. n. s. i, 16,

Albinium, Ren. /. Algêr. 2275,
Sittium, ib.,

sacerdotium, ib. 3701,

eiim, d. Ross. ib. 33 (317? 330? era chi-.),

saeculum, ib. 48 (339 era chr.),

seculum, ib. 193 (367 era chr.),

locum, ib. 877 (482 era chr.), Or. lí. 7339,
clavo m, Or. II. 6293,
elysium, /. N. 3528,

cinctum, Gr. 668, 6,

bibum, 1. N. 6458,
tomolum, Boiss. /. Lyon. x\n, 15 (428? 511? era

chr.),

unum, Marin. Iscr. Alb. 168,
domum, ib.,

comparem, I. N. 6733,
jussionem, Gr. 164, 3,

aedem, Gr. 312, 7,

amplitudinem, Or. Henz. 5580,
agnitionem. Gr. 177, 7,

salutem. Gr. 4, 12,

partem, Ch\ 215, 2,

peccatorem. Gr. 1062, 1,

matrem, /. N. 3137,
coniugem, (jh'. 1139, 13,

COmm unem, Or. Henz. 6432. Huebn. Monb. d. Ak.
d. Wissensch. z. Berl. 1861, S. 767 (593 era

chr.),

Isem, Gr. 312, 5,

quem, /. JSÍ. 1372. 4796. 6420. 6605. 6940,
incolumitatem, Or. II. 7420 (tempo de M. Am-el.

Ant.),

donationem, Ann. d. Inst.Roni. 1857, p. 302,
soUici tudinem, Bidl. Níqj. n. s. ii, 73,

restem, Or. H. 6293,

pi cem, ib.,

candentem, ib.,

paceni, d. Ross. ib. 101 (348 era chi-.),

uxorem, ib. 144. (560 era chr.),

arbitratum, Or. 4374. etc.

(Corssen, Ueber Aussj^rache i -, 266-276).»

O m íinal latino conserva-se em portuguez (além

do caso acima indicado) em

com de c um

.

S final

« O s final tinha tido (em latim) desde antigos
tempos em geral um som fraco. Já em tempos que fi-

cam além do período a (jue remontam os mais antigos

monumentos escriptos que chegaram até nós, caiu o

suífixo de caso s muitas vezes. Assim no nominativo
singular de themas masculinos em A- como nauta,
scriba, poeta, Ahala, Tucca, Xasica, Sulla,
Perperna, Hybrida, advena, couveua, con-
viva, transfuga, indígena, perfuga, legiru-
pa, agrícola, ruricola, Poplícola, parricida,
matricida, etc. em quanto as formas parricidas
e hos ti capas, fornecidas por antigos fragmentos,

conservam ainda o s final (Corssen, Kiitische Kach-
trage, S. 225 f. Buecheler, Griíndr. d. I^t. Dcd. S. 69).

O signal do nominativo s de themas em O- caiu em
ipse por ipsus, is te por istus (Coi-ssen, Zeit-

schrift fiir vergleichende Sprachf. xvi. 291) e em ille,

o He (Fest. v. plorare p. 230) por ollus (Coi-sseu,

Kritische Beitrãge S. 301), por quanto o o do the-

ma, tornado final, abrandou em e. Por meio do mes-
mo processo phoníoo se produziram as formas ti-unoa-

das do vocativo dos themas em O-, como care, ami-



cxvm INTRODUCÇAO

cc, Mavce, etc. As autigas formas do imperativo au-

testamino, famiiio, praefamino, arbitrami-

no, profitemiuo, fruiinino, progredimino, sào

nominativos do singular de tliemas participaes, qne

foram formados com o snffixo -mino, grego -[>.fo e

perderam o signal s dò nominativo. (Gorssen. Kritis-

che Beitrilge 8. 402 f.) Com a vogal íinal do tliema

desappareceu o signal s do nominativo nas formas do

nominativo como pncr, socer, gener, etc, vigil,

pugil, etc «A idéa que o genitivo do singular

dos tliemas em A- , O- e E- terminava primitivamen-

te em s, acha fundamento na antiga forma de geniti-

vo Prosepna-is (C /. L. i, 57) junto das íormas

nsuaes do genitivo do singular em -a-i, -a-e, como

as antigas fórm.as do o-enitivo -u-os, -u-is dos

themas em U-, junto da usual em -u-s, e a forma

em i durante longo tempo usual junto d'ella

« E ainda um ponto discutivel se o nominati-

vo do plural dos themas em A-e em O- terminava

primitivamente em s, como o dos themas em U- em
I- e os themas consonantaes E também antiga a

queda do signal pessoal da segunda pessoa do impe-

rativo em íSrmas como lege-, mone-, audi-, como
na secção sobi-e o encurtamento das vogaes se tor-

nará evidente com a antiga forma prospices (Fest.

p. 205) por prospice, assim como a queda do si-

gnal pessoal s da segunda pessoa do singular do pre-

sente do indicativo e do conjunctivo, e do imperfeito

do indicativo e do conjunctivo, como do futuro pri-

meiro do indicativo em íormas como delectare, lau-

dare, videbrre, loquerere, verebere, petie-

re, etc. junto das nsuaes delectaris, laudaris,

etc. ]Muito cedo caiu também o s dos advérbios ma-
gis, potis e assim se produziram as formas trunca-

das mage, pote Também perderam um s

os advérbios numeraes multiplicativos ter e quater
com a terminação -iens, -ies inteira, como mos-

tram quinqu-iens, sex-iens, e outras formas si-

milhantes. {Zeitschrift fur vergleichench Sprachf. iii,

296 f.)

« Em todos estes casos tinha já caído o s final

no tempo a que chega o nosso conhecimento de mo-
nmnentos da lino-ua latina.

« Nos mais antigos monitmentos da lingua lati-

'na nào é todavia mtutas vezes o o íinal indicado gra-

phicamente, onde elle no modo d'escrever posterior é

regularmente escripto. Assim é elle mais frequentes ve-

zes omittido do qtie escripto no nominativo do singu-

lar dos themas em O-, nas mais antigas inscripçÕes,

anteriores ao tempo da segunda guerra púnica. D'este

modo apparecem umas jiuato das outras as seguintes

formas do nominativo

:

Pvtlio, C. I. L. I, 5,

Modio, ih. 5,

Cornelio, ih. 29, 31,

filies, «6.32,

Appios, ih. 40,

Novios, ih. 54,

O vi o, ib. 51,

Oveo, ih. 162. comp. p.

555,

Fourio, ih. 63. 64. 67.

71. 72,

Turpleio, ih. 65,

Metilio, ib. 73,

Anicio, ih. comp. p.

554,

Amelio, ih. 74,

Aptronio, ih. 81,

Bonfilio , ih. 65,

Coriario, ih. 100,

Cu pio, ih. 103,

Fabrecio, ih. 106,

Herenio, ib. 111,

Lorelano, ih. 115,

Magolnio, ib. 116,

Macolnio, ib. 117,

Mutilio ih. 120. 121,

Ópio, /6. 124. 125.126.

127,

Sexto , ih. 127,

Ore vi o, 26. 133. comp.

p. 555,

Orcevio, ih. 134,

Plautio, ih. 138,

Rosei o, /ò. 143,

Saufio, ib. 146,

Usoro, ih. 158,

Camelio, ih. 1501 a,

Tampio, ih. 1501 b,

Te tio, ih. 169,

Popaio, ih. 178,

Tereutio, ih. 181,

Aprufenio, ih.,

Tnrpilio, ib.,

Munatio, ih.,

Magio, ih. 183,

Anaiedio, ih.,

Ravelio, ih. 185,

Cominio, ih..

Ma li o, ih.,

Terebonio, ih. 190,

Gr em i n i o , Buli. d. Inst.

i?om. 1863, p. 123. Ri-

tschl, Prisc. Lat. m.

ejngr. Suppl. m, p. 6,

Plantio, ib.,

Tapio , ih.,

Turpeuo, Bull.ib.Ri-

tschl, ib. p. 5,

Fertrio, 5w7/. 1864,p.

147,

Atílio, Archaeol. Anz.

1863, S. 71, 11. Buli.

Plantios, ih.,

Micos, ih. 1500,

Mircttrios, ih.

Placentios, ih. 62 a,

tribunos, ib. 63. 64,

Metilios, ib. 73,

Avilios, ih. 85,

Casios, ih. 91,

Tapios, ih. 150,

viços, ib. 183,

Mindios, ih. 187,

C o n d e t i o s , ih..,

Specios, ^ò. 191,

Calenos, Buli. d. Inst.

Bom. 1866, p. 242, n.°

2,_
máximos que, C. I. L.

I, 195,

primos, ih.
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1866, p. 243, n." 7,

p. 244, u." 8,

Grílbiuio, Areh. Anz.

ih. S. 72. Buli. 1866,

p. 242,0." 1. 10.243.
n.» 4. 6,

Galeno, ih. n." 4.

< Juuto d'estc'is formas apparecem, porém, já tam-

bém formas coevas com a terminação -us em inscri-

pções anteriores ao tempo da segunda guerra púnica

;

assim

:

Cornelius, C. I. L. i, 30,

Lucius, ih.,

Barbatus, ih.,

Caleniis, ih. 53,

Canoleius, ih. Buli. d. Inst. Bom. 1866, p. 242,

n." 2, p. 243, n." 3,

Placentius, C. /. I-. I, 62 b,

Cattius, ih. 87,

Gessius, ih. 110,

lunius, ih. 112,

Flacus, ih. 130. 131,

filius, ih. 131,

Orcevius, ih. 135.

Não se encontram formas em u cm que se per-

desse o s final e que pertençam a esse tempo. Nas
inscripções do tempo que dm-ou a guerra púnica e

desde o mesmo até ao tempo dos Gracchos apparece

-us quasi exclusivamente; assim nas formas do no-

minativo :

Cornelius, C. I. L. i, 34. 35. 36. 38,

situs, ih. 34,

victus, ih.,

mandatus, ih.,

gnatus, ih. 34. 35. 36,

Asiagenus, ih. 36,

comatus, íb.,

Hispanu-s, ih. 38,

Claudius, ih. 530. 531. 539. 552,
Fulvius, ih. 534,

Aemilius, ih. 535. 536,

Lepidus, ih. 535,

Marcius, ib. 196,

P o s t um i u s , ib.,

Romanus, ih.,

Manlius, ih.,

Acidinus, ib.,

Marcelus, ib. 539,

Postumius, ih. 540,

Lucius, ih, 542,

Mummius, ih. 543. 544. 545. 546,
Atilius, ib. 549,

Sara nus, ih.,

Popilius, ih. 550,

primus, ih. 551,

Licinius, ib. 552. 553,

Folvius, ih. 554. 555,

Sempronius, ih. ih.,

Paperius, ih. 554. 555,
Caeicilius, ih. 547, .

Caicilius, ih. 548,

Paetus, ih. 528,

Flaus, ih. 277,

Acilius, ih. 326,

Metellus, ih. 330. 331,

Pilipus, ih. 354.

«Todavia pertence a essa epocha certamente

[Cajnole iu, Bidl. d. Inst. Bum. p. 243, n." 3.

«Muito raramente deixa de ser escripto em in-

scripções do tempo dos Gracchos e da guerra cimbrica

o s do nominativo em - u s ; assim em :

lo cu, C. I. L. I, 1023,

Antiocu, ib. 1095. junto de clarus, Diphilus,
Valerius, ih.,

lectu, ib. 1313. junto de da tus, ih.

(Comp. Ritsclil, Brisc. Lat. m. epic/r. p. 123)

« Além do s do nominativo singular dos themas

em O- só raras vezes deixa de ser escripto o s íinal

nos antigos monumentos latinos, nos casos em que elle

é mais tarde indicado graphicamente com regulari-

dade.

í S tliematico desappareceu na desinência das for-

mas do accusati\o neutro

:

diu

i n t e r d i u

junto de diús, Plaut. Merc. 862,

Or. H. 6206: quam
dius A-ivo. Titin.

Com. rei. Ribb. v. 13,

p. 116 : uoctu dius-
que. Cp. diur-uu-s,

inter dius, Plaut. Most.

444. .-!»/«/. i.l 33. Cat.

B. B. 83.

« S tliematico do nominativo e accusativo siu-

gidar deixou de ser escripto em

:

maio, C. J. L. I, 108. 136. Bidl. d. Inst. Bom. 1866,

p. 135 junto de maius.
mino, C. I. L. i, 78. 97 (comp. Corr.et Add.) ]\mXo

de minus.
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« O s final do nominativo d'iim thema em I- nào

foi escrípto em:

militare, C. /. L. i, 63 por militiiris.

«A forma do vocativo

Dite ih. 808,

origlnou-se da forma do nominativo Ditis, Serv. Verg.

Aen. iir, 273: Dicimus et Dis et hic Ditis.

« N'umainscripção do tempo da republica não se

escreveu o s final d'uma forma do genitivo

:

Serapi, C /. L. i, 577, 1, 5. por tSerapis,

como n'uma inscripção posterior Isi. {Anu. d. Inst.

Roin. 1855, p. 85. comj). Bueclieler, Grundr.d. Lat.

Decl. S. 30 f.) Mas não se encontra nenhum exemplo

seguro de forma de genitivo d'uma palavi-a puramen-

te latina, cujo s final não fosse escrípto.

« O s final d'nma forma do nominativo plural de

um thema em I- não se acha escrípto em:

Pisaurese, C. I. L. i, 173. 177,

n'uma das inscrípções de Piceno que apresentam mui-

tas particularidades do dialecto popular de Piceno.

« Como o s final das formas do nonúnativo sin-

gular dos tliemas em O- era um som muito fraco que
mal se ouvia na bocca do povo no tempo de César, de

Augusto e dos primeiros imperadores, acham-se em
consequência exemplos nas inscrijjções do tempo de

César até Tito em que elle não é exjjresso graphica-

mente ; assim

:

Philarguru, C. /. X. i, 729 (59 a. Chr.),

Albinu, Mumms. Gesch. d. Rociu. Muenztv. S. 472

(43 era chr.),

Floru, Garr. Gra/f'. Pomp. xxvii, 6,

Cyrnu, ?'ò. 8S,

Polucarpu, /6. 45,

belissimu, ib. 12.

« Ao tempo dos primeu'OS imperadores pertencem
provavelmente

:

Secundu, Ann. d. Inst. Rom. 1860, p. 250,

Optandn, ib.,

barbaricii, ih.,

Canuleiu, Denkm. u. FurscJi. Gerh. xxiii. 1865,

S. 62,

Deiotaru, R. I. v. Dac. A. M. 513.

« Uma inscripção de Pompeia apresenta a forma

de vocativo

:

Castrese, Buli. d. Inst. Rom. 1865, p. 185. Giorn.

d. Scav. d. Pomp. 1865, p. 4, n.° 12,

como mostra a forma de vocativo que precede im-

mediatamente invicte. Castrese deixou can- o s

final de castrensis, como a forma de vocativo aci-

ma adduzida Dite, o s da forma do nominativo Di-
tis.

« Quando Cicero chama subrusticum (Orat.

48, 161), o uso de não pronunciar o s final, dá-nos

uma prova expressa de que no seu tempo o s tinha

na bocca do povo o mesmo som fraco que se torna

evidente das inscripçôes e era o mesmo do tempo das

guerras púnicas.

« Nas inscrípções do tempo dos vdtimos impera-

dores deixa de ser escrípto freqixentemente o s final

de todas as formas de casos como mostram os seguin-

tes exemplos

:

Nom. vSing.

:

Longinu, /. X. 2119,

Seppiu , ib. 4911, -

Mariu, ib. 5354,

positu, Boiss. I. Lyon. xvii, 11,

Vibiu, d. Ross. I. Christ. u. R. 16 (291 era chr.),

Calventiu, Ren. /. Algêr. 480,

Theodoru, Bidl. Na}), n. s. m, 185,

filio, /. iV. 2076,

Liberio, d. Ross. ib. 24. (298 era chr.),

viço, Nitov. Memor. d. Inst. d. I. arcJi. p. 216,

pulverario, ib.,

qui, Or. II. T.ydd.lSál.BuU. d. Inst. Rom. 1862,

p. 82,

incomparabili, Grut. 318, 4,

admirabili, Ren. I. Algér. 3420.

Gen. Sing.

:

securitati, Or. 1124,

integritati, d. Ross. ih. 174. (364 era chr.),

diebu, Denkm. n. Forsch. Gerh. xv. 1857, 8. 64,

aetati, I. N. 1764,

lovi, Grut. 307. 7,

Nepoti, ih., 5941, . .

Isidi, ib. 83, 15,

religioni, ih. 721, 11,

Nicomedi, ih. 348, 7,

corti, Ann. d. I. Rom. 1864, 10,

eio, d. Ross. ib. 1128 (338 era chr.)

Acc. Plur.

:

ann o, Boiss. I. Lyon. vii, 2. Ren. I. Algér. 3895.

Bidl. d. Inst. Rom. 1862, p. 55,



SOBRE A tlNGUA PORTUGUEZA CXXI

saltuosa, Or. H. 5580 (tempo de Constantino de-

pois de o26, era chr.)

Dat. Abl. Plur.

:

creati, Or. H. ih.,

anni, I. N. 1248. Boiss. /. Lyon. xvii, 11 (muito re-

cente),

ani, d. ítoss. ih. 24 (301 era chr.), Boiss. ih. xvii,

8 (422 era chr.),

laboribo, Ann. arch. d. Consfant. 1862, 129, 188,

etc. (comp. Schuch. Vok. d. Vulgl. ii, 45. 169 f. 389.

Corssen, Krit. Beitr. S. 487 f.)

« Quando na hnguagem popular o s já não era

mais ouvido e pronunciado, os gravadores sem instruc-

ção, que viam apenas pelo seu conhecimento da es-

cripta que o s apparece em certas formas, accres-

centavam-no a formas casuaes a que elle não pertence

;

assim a formas de genitivo

:

Saturnis, d. Ross. I. C. u. R. 172 (364 era chr.),

Mercuris, ih. 754 (452 era chr.),

mcis, Ren. /. Algér. 2810,

a formas de dativo, como

:

comitis. Buli. d. Inst. d. Rom. 1857, p. 51,

a formas de ablativo:
- 1.

Antios, Or. H. 7180,
Juniores, ih.,

do mus, Ren. /, Algér. 3804.

«A lettra s era também escrípta por m quan-

do os sons expressos por esses signaes no íim das pa-

lavi'as já não eram ouvidos nem pronunciados na lin-

guagem popular; assim por exemplo em:

(opus) maximus, Or. H. 5580 (tempo de Constan-

tino, depois 326 era chr.),

(Corssen, Ueher Aussprache i -, 285-293).»

O s final latino conserva-se em portuguez regu-

larmente 1) nas formas do plui^al provenientes a) na
1.'' e 2.''' declinação, do accusativo feminino e masculino

das respectivas decUnações latinas ; assim em

:

coroas
donos

do lat. coronas,
d om i n o s

;

b) na S."" declinação, da forma idêntica para o nom.,

acc. e voe. plur. masc. em e s ; assim em

:

dores
amores

de dolon

2) na 2.* pessoa do singular e do plural em todos os

casos em que eUe apparece no latim clássico; assim

em:

smg.

plm-.

Prés. ind.

ama-s
deve-s
dize-s

dorme-s
ama-es
deve-is
dize-is

dormi-s

Imperf. ind.

de ama-s
debe-s,
dici-s,

dormi-s,
ama-tis,
debe-tis,

dici-tis,

dormi-tis;

sing.
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O s do nominativo singular da 2.^ declinação

conserva-se excepcionalmente em:

deus
Marcus
Carlos

de deus,
Marcus,

b. lat. Carolus.

Fora d'esses casos s final latino não se conserva

em portuguez. Veremos no capitulo sobre a declina-

ção como a apocope d'esse som e do m final produzi-

ram a confusão dos casos latinos e a sua reducção a

dous typos, um jJara o singular, outro para o plural

em cada uma das declinações que ficaram de pé, ape-

sar d'essa reducção, e em que as outras se absorve-

ram.

C e D finaes

O c e o d finaes occorrem em latim em muito
poucas formas que se consei-vassem em portuguez e

em todas ellas foram esses sons apocopados.

1. Apocope de c. Observa-se nas duas formas,

que de^jois foram nasalisadas:

sian (ant. si)

nem (ant. ne)

de sic.

nec

2. Apocope de d. Observa-se em:

que (interrog.)

de a d

,

quid.

N final

O n final latino foi em regra apocojjado nas pou-
cas das formas em que elle existia que se conserva-
ram em portuguez. São ellas

:

pente
crime
grude
lume
nome
exame, enxame
vime
velame

de p e c t e n

,

crimen,
glúten,
lúmen,
nomen,
examen,
vimen,
velamen,

e as palavi'as não populares

nume
carme

de numen,
carmen.

Nas formas não populares apparece porém ou-

tras vezes o n; assim em:

* Cf. todavia Diez, Grammatik i \ 229.

gérmen,
specimen,
regimen,

Em:

semel L. Linh.

sémen,
flamen,
etc.

de sémen,

o n final mudou-se em 1, a menos que a forma não
provenha do caso obliquo.

Orei finaes portuguezes não parecem provir

nunca (excepto no indicado caso, que é duvidoso)

do r e 1 finaes latinos.

§ 11." GRUPOS CONSONANTAES

Nos grupos consonantaes dão-se alguns dos phe-

nomenos que já examinamos, e outros que pertencem

a categorias diversas; a assimilação, a dissimilação,

a metathese, a queda, o abrandamento são phenome-
nos frequentes n'elles. A difficuldade de tractar syste-

maticamente esta parte do consonantismo é assas gran-

de. Sahindo aqui do plano adoptado para as consoan-

tes simples, examinaremos o destino de cada grupo

cousonantal latino no portuguez separadamente, dis-

tinguindo-os, porém, em iniciaes, mediaes e finaes.

Grupos consonantaes iniciaes

O latim admittia nas palavras do seu j^roprio

fundo os seguintes grupos consonantaes iniciaes

:

cr

gr

cl

gl

cn
gn
se,

tr

ser, sqv, str, st.

pr
br
fr

Pl
bl

fl

stl.

Nas palavras d'origem estrangeira introduzidas

no latim apparecem além d'isso os grupos iniciaes

et, pt, pn, ps. sm, scl, ti, tm, dr

Como nas consonancias simples iniciaes, na maior

parte dos casos, ha tendência nos grupos consonantaes

iniciaes para se conservarem inalterados.

1. Cr. Permanece geralmente intacto. Exem-
plos são:

eras ant.

c r e a ç ã o

creador
c r e a t u r a

crear

de eras,

creatio,

ereator,
creatura,
creare.
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crivei

credito
crer
creme (do francez?)

crescer
crivo
crime
crina (grenha, cliua)
crespo
crista

cruel
c r u c i fi X o

crueldade
c r u

cruento
crosta
cruz
crystal

de credibilis,

creditum,
credere,
cremum,
crescere,
cribrum,
crimen,
crinis,

crispus,
crista,

crudelis,

c r u c i fi X u s

,

crudelitas,
crudus,
cruentus

,

crusta,
crux,
crystallum.

Abrandamento do g excepcional. Exemplos:

graxo
grade
g r e d a

gruta

Queda do r em:

de crassus,
c r a t e s

,

creta
,

cryp ta.

queimar de cremare,

Metathese do r em:

quebrar de c r e p a r e

.

2. Tr. Permanece inalterado, sem excepção.

Exemplos

:

trave
t r a c t a r

trair

t r am a

trás

treme r

tremor
tremulo
três

trilhar
tribunal
tributo
tricas

trigésimo
trinta

trevo
trindade
t r em p e

triste

de trabes,
tractare,
tradere,
trama,
trans,
tremer e,

tremor,
tremulus,
três,

tribulare,

t r i b II u a 1

,

tributum,
tricac

trigesimus

,

triginta,

trifolium,
t r i n i t a s

,

t r i p u s

,

tristis,

tristeza

trigo

t r i um p h o

troféu
trolha
troncar
tronco

3. Pr.

Exemplos

:

practico
pre-
preceder
preceito
precipitar
pregão
prédio
prestar
pregar
prado
preces
prender
preso
precioso
jj r e ç o

primo
primeiro
principe
principio
privado
pró
provável
provar
proceder
pródigo
p r o f"u n d o

p r o h i b i r

prompto
próprio
província
próximo

de tristitia,

triticum,
triumphus,
tropaeum,
trulla,

truncare,
truncus.

Permanece inalterado, sem excepção.

de practicus,
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gracioso
grato
grave
grei
grillo

grumo
grunhir
grou

de gratiosus,
gratus,
gravis,
grege-,
grillus

,

g r o s s u s

,

g r u mus,
gruiniire,

gru!

5. Dr. Só apparece em portuguez uma palavra

popular que tivesse em latim dr iuicial:

dragão de draco.

G. Br. Permanece inalterado nas poucas pala-

vras em que provém do latim:

braga
braço
breve
breviário
bruto

de braça,
bracliium;
brevis,
breviarium,
brutus.

7. Fr. Permanece geralmente intacto. Exem-

plos :

fr a g o s o

frade
freio

es- fr e g a r

frio

fronte, frente
fr u c t o

fromento

de fragosus,
fratre-,

fr e n um

,

fricare,

frigidus,
frons,
fructus,
frumentum.

Fragare, por(?m, mudou-se em flagrare, d'on-

de cheirar (v. Fl).

8. Cl. Pôde dizer-se que cl inicial, como pi,

não ficou inalterado em nenhuma palavra do fundo

popular da hngua. N'um certo numero de casos o 1

mudou-se em r, por exemplo em

:

cramar ant.

c r a r o ant.

crastra
cravo
creme n cia ant.

crelgo ant.

crister

de cl amare,
clarus,
claustrum,
clavus,
clenientia,

clericus,

cly ster.

As formas como:

clamar, clemência,

claro

,

claustro.

clérigo
,

clyster
,

foram reformadas pelo typo latino.

N'outros casos, porém, o cl latino inicial acha-se

representado por c h (chiante palatal) ; isto dá-se em

:

chamar
eh ouso ant.

chave
eh ou vir ant.

de ciam are,

cl a u s u s
,

clavis,

c 1 a u d e r e

.

Da còmparaçào com as outras línguas românicas

e principalmente com o italiano e o hespanhol é-se le-

vado a estabelecer o seguinte schema na serie de trans-

formações porque passou o latim cl ])ara dar o portu-

guez c h

:

cl (kl)

a) kj

-Oj

c) eh

a) O 1 dissolveu-se primeiramente na semi-vogal

j
(i palatal.) Esta phase é representada pelo italiano

que diz:

chiamare (ch=k)
chiaro
c h i a V e

chiavo
chi eriço

chiostro
chiudere
etc.

de clamare,
clarus,
clavis,

clavus,
clericus,

claustrum,
claudere.

b) O j repelle a momentânea, degenerando de-

pois como o
j

primitivo. Este momento é representa-

do por formas como:

ant. port. jamar Eluc. de clamare.

c) Depois esse j mudou-se em portuguez na pa-

latal chiante que representamos em a nossa orthogra-

phia por eh. Fora do caso em que j
provém do cl

e grupos similhantes latinos não se muda elle em eh

em o nosso dialecto, mas em gallego moderno é a mu-

dança de j latino em eh, representada por x, regra

geral; assim em:
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gaUeg. xiirar

X a u e i r o

xa
xiiez

xexuno
xentar
X u n t o

xuno
xusto
xoven
etc.

por u r a !•

,

a II e i !• o
,

á (jam),

iiiz (judex),

ejuno,
e n t a r

,

unto,
unho,
usto,

oveu,

O gallego mudou também em x o g , atrás de

e e i, cujo som se confundia com o de j ; assim

:

galleg. xemer
xenio
xente
etc.

por gemer,
génio

,

gente,

9. PI inicial acha-se representado em portuguez

ou por pr ou por eh.

O grupo p r apparece em

:

prazer
praga
praia
jjrato

pranto
prantar
praça
pregar

de placere,
plaga,
* plagea por plaga,

p 1 a t u s

,

p 1 a n c t um

,

plantare,
platea,
plicare.

O eh apparece em

;

chaga,
chanto ant.,

chão,
chantar ant.,

tanchagem,

chato

,

chove
cheio
chegar,
chorar
chus ant.

chumbo
chumasso der.

ao lado de praga, de

ao lado de pranto,
ao lado de praino

,

ao lado de p r a n t a r

,

por * chanta-
gem,

ao lado de prato.

ao lado de pregar,

plaga,
planctus,
pi anus,
plantare,

plantago,

p 1 a t u s

,

p 1 u i t

,

plenus,
plicare,
plorare,

p 1 u s

,

plumbum,
pluma.

Pl

PJ

eh

Comp. para a mudança de pl em pi, p j :

ital.

O schema das transformações é

;

p 1 a c e r e

piaggia

p i a g n e r e

piano
pianta
pianto

p i a t o

p i a z z a

piegare

p i e n o

p i om b o

pio V e

piu

p i um a

etc.

de placere,
* plagea,
plangere,

p 1 a n u s

,

planta,
planctus,
platus

,

platea,
plicare,
plenus,

p 1 um b um

,

pluit,

plus,
pluma.

O momento da repulsão do p, ficando j ainda
não mudado em eh, acha-se representado no antigo

portuguez

:

jagarum Ribeiro, Dissert.

cliron. p. 27Õ, de plagare,

e nas formas dialectaes castelhanas:

jaga
jano
jeno

de plaga,

p 1 a n u s

,

plenus.

Um processo usual no hespanhol é a repulsão

do p deante da lingual 1, abrandando esta em se-

guida cm 1 h , ou tahez assimilação do p a 1 . repre-

sentado então por 11 como é usual u'esta geminação;

assim:

hesp. llaga
1 1 e n o

llorar

1 1 o V e r

etc.

de plaga,
plenus,
plorare,
pluere;

o mesmo se observa nos grupos iniciaes cl, gl, fl.
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o portuguez offerece apenas a forma:

lhano de planus

,

em que apjDarece essa relação phonica, e cVeste isola-

mento podemos concluir com verosimilhança que essa

forma é introduzida do hespanhol e tanto melhor quan-

to tem ao lado a forma chão.

10. Gl acha-se representado por gr nas formas

populares

:

groria
grude

de gloria,

glúten,

e por 1 nas formas, também po^julares

:

lande
1 i r ã o der.

de glande-,
glire-.

N'estas ultimas o processo é em jjarte o mesmo
que nas formas castelhanas acima mencionadas 1 1 e n o

,

11 orar, etc, somente não houve abrandamento em
Ih; isto é, o g de gl ou foi repellido ou assimilado

ao 1; no primeiro caso o 1 conservou-se intacto, no

segundo a geminação, conforme á regra geral, não

abrandou em Ih. Comp. hesp.

1 1 a n d e

As formas como:

glacial,

gladio,
gladiador,
glândula,
gleba,
globo,
glomerar.

de glande-.

glorioso
,

glossa,
glutão,

g 1 u t i n o s o

,

etc.

pertencem á linguagem litteraria ou didáctica.

11. Fl acha-se representado por fr n'algumas

formas populares:

fragello
frocco
fr o r

de flagellum,
f 1 o c c u s

,

flore-.

que pela influencia litteraria se dizem hoje geralmente

com 1: flagello, flor, etc.

O mesmo grupo acha-se representado por eh em:

chamma
cheirar

de f 1 amm a

,

*flagrare por fra-

g r a r e

.

I

Aqui (comp. cl, pi) deve-se admitth o schema
de desenvolvimento:

fl

fj

Comp.

ital. fiamma
fi o c c o

fiore

etc.

eh.

de fiamma,
floccus,
flore-,

Diez ' c outros linguistas admittem todavia um
intermediário entre fl e ital. fi: * f Ij ; do mesmo mo-
do para sustentar o parallelo, entre cl e chi c pi e

pi os intemnediarios * clj e * plj • A relação phoni-

ca que se tracta d'explicar demonstra-se bem sem esse

intermediário que nenhum facto historico-phonetico

parece justificar. N'um livro recente do sábio allemão

Rumpelt '-, que ainda não vi, demonstra-se que os sons

molhados românicos Ih e nh são simjDles e não com-
postos d'uma consoante 1 ou n e d'um i consoante.

A esse respeito diz M. L. líavct '
: « E um ponto im-

portante, que peimitte comprehender joorque os povos
românicos imaginaram as notações extravagantes gli,

11, Ih e gn, nn ou íi, nh, em vez de li e ni. Isso

põe de prevenção também o leitor contra as explica-

ções como a que apresenta M. Diez na sua grammatica
românica sobre a passagem do latim fiamma ao ital.

fiamma; o intermediário teria sido fliamma. Ora
se muitos dialectos românicos, em palavras análogas,

molham o 1 , não ha nenhum que lhe accrescente um
i; as formas normandas como bliond, gliand,
messinas como p 1 i e n

, p 1 i o n g e , citadas mais longe

por M. Diez, são suspeitas de não serem senão repre-

sentações aproximativas das formas reaes. O som 11,

desconhecido hoje aos francezes do norte que o substi-

tuem por um i consoante, foi provavelmente ignorado

pelos auctores que M. Diez consultou. »

Vid., além dos auctores citados por Diez, Ascoli,

Archivio gluttulogko italianv,, i, 57 e sobretudo Schu-

chardt, Vokalismus des Viãgãrlateins ii, 488 que dá á

theoria de Diez completo desenvolvimento, fundando-

' Grammalik, ii -, 195.

- Des iialurliche Sijstem der Sprachiaule und sein Verkaclimss íu den lui-

chliíjsten Culliirsprachen.

' Revue critique d'histoire et de liltérature, 1872, ii, p. 103.
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se sobre os modos cl'escrever comovalach. mericl. clia-

mà (==clamare), burg'. pljate, peitevino plen
e não sobre os sons representados por esses modos de

escrever illusorios. Schuchardt, porém, reconhece qne

no grego moderno, na phase dialectal da ilha de Sa-

morhracia o >. se acha representado por c
,
por exem-

plo em TT 1 1 (i 5 o U U. ' =: TT X U p (i < xii''^ouu.' = xXsi{/u[j.£v (vid.

Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung herausg.

V. A. Kuhn X, 264 ff.)

12. Em portuguez não apparecem os grupos ini-

ciaes c n e g n ; nenhumas das palavras latinas em que
havia o primeiro se conservam em a nossa lingua, e o

segundo grupo tinha já perdido na lingua màe o seu g.

13. Aos gi'upos iniciaes em que s é o primeiro

elemento (sc,scr,str,st,sp, etc.) accrescentou o por-

tuguez, como as outras linguas românicas, uma vogal

prosthetica i , depois mudada em e

.

Schuchardt ^ apresenta um grande numero de

exemplos colhidos em inscripções e manuscriptos lati-

nos em que o i prosthetico se encontra já deante d'es-

ses differentes grupos.

Em portuguez temos, por exemplo

:

escada
escândalo
eschola
esmeralda
espada
espelho
esposa
espuma
estanho
estar

esterco
estrella

etc.

scala,

scandalum,
schola,
sm a r a g d u s

,

spatha,
sj)eculum,
sponsa,
spuma,
stannum,
st are,

stercus,
stella,

O grupo s c deante de e , i é pronunciado como
um simples c deante d'essas vogaes ; assim em

:

scena
sciencia
centelha

de scena,
scientia,
scintilla.

Queda do s inicial deante de outra consoante of-

ferece só

pasmo de s p a sm LI s

.

Em quanto aos grupos iniciaes et, p t
, p s , ti,

tm, raros e só existentes em palavras adoptadas do
grego em latim, pouco ha que observar, porque raris-

sinias são as palavras popidares da nossa lingua que
originalmente tivessem alffum d'elles.

' VokaUsmus ii, 338 ff. Cf. Dieí, GrammaUk i, 221-226.

O grupo pt acha-se representado por t, isto é,

perdeu o p inicial, em

:

tisana de ptisana.

O grupo ps perdeu egualmente o p nas for-

mas:

salmo
salmodear
saltério, salteiro,

etc.

por p salmo,
psalmodear,
psalterio,

e é apenas pronunciado completo nas formas eruditas.

Os outros grupos aj)parecem só em formas eru-

ditas.

Grupos mediaes de duas consoantes

a. Geminações.

A geminação da ténue resiste muito mais a qual-

quer incidente do que a simples consoante. O som em
portuguez é porém simples, embora a orthographia

empregue ás vezes a consoante dobrada.

1. Ce.

vacca ou vaca
sueco ou suco
bocca ou boca
sacco ou saco
secco ou seco
peccar ou pecar
peccado ou pecado
floco, froco, froque
mu eco ou muco
bico

O g em;

baga,
braga,

explica-se pelas formas

:

de vacca,
succus,
bocca,
s a c c VI s

,

siccus,
peccare,
peccatum,
floccus,
m u c c u s

,

beccus.

baça
braça

ao lado de bacca,
bracca.

Deante de e e i o c sreminado é tractado como
o simples c:

a c e e n t o

accidente
buzina
etc.

pron. acento,
acidente,

de buccina,
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2. Tt.

gato de

metter
fita

gluttão
gotta
barata
s e 1 1 a

3. Pp.

capa de

cojja

popa
estopa
cepo
niappa (não popular)

F i 1 i p p e

.
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maasa
missa
osso
passo
posso
pressa
tosse

de massa,
missa,
ossum
passum,
possum,
p r e s s u s

,

tussis.

A cliiante palatal appai-ece, por exemplo, em;

paixão
graxo
baixo

de passione,
c r a s s u s

,

bassiis.

b. Grupos em que c é o segundo elemento.

Os gnipos em que c figura em latim precedido

d'outra consoante são se, rc, Ic, nc.

1. Sc permanece em geral intacto, quando se

não lhe segue e ou i:

basco, vasconço der. de Vasco,
isca
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o typo latino estava n'este caso á vista do que

escrevia e fazia-o desviar da pronuncia popidar, a que

ella nâo se esquivava inteiranaente, como mostram

exemplos, dos quaes citamos alguns.

Podemos crer que no caso de que estamos tra-

ctando a articulação se se achava reduzida no an-

tigo portuguez uniformemente a um s (ç) e que pela

influencia da cultura litteraria unicamente é que co-

meçou, a apreseutar-se n'uma forma mais próxima do

original. Já nos nossos escriptores da edade media

que tinham erudição latina, apparecem formas como

:

descendente, Chron. Gkiiné c. 3,

condesceudees, J. Claro, p. 232,

mas ainda raríssimas vezes. Nos do século xvi a sua

predominância é evidente. O amor por esta restauração

phonica, assim como por outras similhantes, era tal,

que levava a modos de escrever e de pronunciar im-

possíveis de justificar por se basearem n'uma falsa ety-

mologia ; assim :
;

,

ascena por acena, Sá Mir. Egl. 4,

ascende por acende, id. Cart. ii, 58,

formas que resultam da supposição que também n'el-

las liaja corrujDção jiojjular de sç em ç, que era mis-

ter corrigir d'accordo com o typo litterario que se ia

dando á lingxia. Mas o próprio Sá de Miranda que nos

offerece essas formas nos revela que elle não se podia

esquivar n'este ponto, como em tantos outros, á in-

fluencia popular; por exemplo, lemos n'elle:

deceo , Cari. II, 66, ' -
''•

decem, £(/L vm. '
'

Um modo especial de representar a articulação

SC no caso de que tractamos se encontra em:

neyçio por néscio (ne-scius), J. Alv. Rib., Dis-

sert. chron. i, 354,

neiceo, Chron. Cfuin. c. 65, "

;

neycio, Cath. p. 140.
'

.

Quando o suffixo se se acha immediatamente
junto á raiz e atraz de e ou i, sôa em geral no port.

ant. como ç: . ,

nacimento por na-sci-mento, doe. 1451, Rib.,

Dissert. chron. i, 325,

creçer por cre-scer, ih. 360,

nacença, Chron. St. Cruz p. 27,

crecia, L. Linh. m, 185,

naceste, ih. 187,

naçestes, Canc. Ees. i, 2, , .
.

creçendo, ih. i, 9, ,i

acrecentou por a-cre-sc-entou, Chron. St. Criiz

p. 25,

acreçentar, Canc. Res. i, 40,

na cera, Act. A-post. 3, 1,

cr ece o, ih. 7, 17,

naci, D. Din. 151,

naçer Trov. e Cant. 208,

nacimento, Chron. Guiné, c. 1, 62,

acrecente, ih. c. 1,

creçendo, ih. c. 17,

crecy mento, ih, c. 62,

creça, Hist. ger. c. 151.
,

'

Encontramos n'alguns dos escriptos que nos for-

necem essas e outras formas da mesma espécie, algu-

mas outras restauradas ; assim

:

nasceo, Cath. -g. 137,

nascem, ih. p. 146,

ao lado de

:

nacem, ih. p. 144, 147;

mas os exemplos d'estas ultimas são inteiramente ex-

cepcionaes anteriormente ao século xvi. Nos escriptos

da epoclia dyonisica apenas notamos um exemplo que
citaremos adcaute.

Hoje estas espécies de formas foram inteiramente

restauradas; no port. do século xix, só se encontra

pelo menos na lingua escripta nascer, crescer,
acrescer, etc. Uma forma todavia escapou a esta

restauração: é conhecer. Em conhecer de co-
gno-sco o suffixo -se acha-se immediatamente li-

gado á raiz ; ora se a regra que descobrimos é ver-

dadeira devia a forma normal d'esta palavra no ant.

port. ser conhecer ou conhecer e no port. mod.
conhescer. No port. moderno já sabemos que não é

assim: consultemos o antigo, o mais antigo port. que
é o melhor testimunho n'este caso. Eis o que encon-

tramos :

conoscer, Trov. e Cant. 59,

conosciesse, ih. i,

conoscer, ih.,

conhoscimento, Cath. p. 151.

Comp.

:

conoscão, doe. 1268 Rib., Dissert. chron. i, 280,

conhoscão, doe. 1319 Rib., Dissert. chron. i, 304,

cognoscão, doe. 1325 Figanière, Rainhas p. 268.

Ao lado d'estas formas apparecem:

connocer, Trov. e Cant. 66,
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cognuçuda, doe. 1265, Rib., Dissert. chron. i, 286,

cuniiçuda, doe. 1275, ib. i, 282.

Mas basta a existência das formas conoscer,
etc., e da actual conhecer para mostrar aqui evi-

dentemente a existência de duas anomalias que coin-

cidem no portuguez antigo e no moderno e de suppôr

a existência d'uma causa tal que as explique ambas.

A consideração de dous últimos pontos habilitar-nos-

ha para resolvermos todas estas questões.

Sc suffixo secundário atrás de e ou i, represen-

do ainda por se no antigo port. em muitas formas, vae

successivamente sendo reduzido a um só som no curso

da vida da lingua, a ponto d'aquelle primeiro modo de

representação ter desappareeido inteií-amente já no sé-

culo XVI, pelo menos.

Nos escriptos da edade media ao lado das formas

mais raras:

espavorescer , Reg. de S. Bento c. 4, 3,

meresçamos (* meresciamos) ih. e. 2,

offeresee, ih. e. 59,

pareseeentes, ih. e. 62,

perteesce (pertence), ih. c. 64,

estabelesçam (* stabelesciant), ih.,

eseaescer (esquecer * excade-sc-ere), Trov. e

Cant. 51,

encontramos já formas como

:

mereci, D. Din. 6, Trov. e Cant. 70,

merecer, D. Din. 47,

seaeeer, ih. 57,

gradecer, ib. 177

1

padecesse, ih. 195,

padece, Trov. e Cant. 12,

guarecerei, ih. 28,

gradecer, ih. 52,

ensandecer, ih. 200,

eserarecer, L. Linh. iii, 186,

esprandecia, ih. 189,

pareceu, ih.,

obedeecer, Eeg. c. 3,

obedeece, ib. e. 5,

estabelieido, Act. Apost. 10, 42,

padeceo, Cath. p. 138,

merecimento, ih. p. 163,

entorpici, J. Claro, p. 232,

parece o, Chron. Guiné, c. 10,

guarecer, ih. e. 19,

scarnecendo, ih. c. 56,

agradeceo, Hist. ger., e. 7,

gradeceo, ib. c. 193,

arguUieceo, ih. e. 83,

perteeça, ih. c. 120,

pertencentes, ib. 137,

perecer, J. Alv. Rib. i, 360, 361,

enverdeça, ib. 366,

padeça, Canc. Res., i, 20.

Como vimos a articulação se em regra pemiane-

ee intacta atrás de a , o , u , mas nas formas verbaes

derivadas por meio do suffixo -se parece ter a mes-

ma sorte atrás de a, o que atrás de e , i : assim diz-se

padeço, mereço, floreço, nasço, cresço, ene-
greço, etc. por padeseo, mereseo, floresço,
naseo, erçsco. E' evidente que não ha n'este caso

mais do que influencia das formas verbaes em que o

suffixo se acha atrás de e ou i, e cuja preponderân-

cia levava naturalmente a esta analogia.

Nos mais antigos monumentos da lingua, poi-ém,

ainda o suffixo existe inalterado muitas vezes no caso

em questão, por exemplo em

:

padeseo, D. Din. 195, ao lado de padecesse, ih.,

gradesco, ib. 17, ao lado de gradecer, ih. 177,

gradesco, Trov. e Cant. 34, ao lado de gradecer,
ih. 52,

guaresco, ih. 220, ao lado de guarecerei, ih. 28,

esmoresco, ib. 210,

cousesca, Reg. de S. Bento, c. 2,

obdeeseam, ib, c. 3,

permanesca, ih. c. 2,

offerescam, í6. c. 59,

meresca, ?6. c. 61,

escaesca, ih. c. 62,

sobervesca, ih. c. 65,

eognoseão, doe. era 1325 Fig. Rainhas p. 268,

gr a desça, Cart. de St. Izahel, ib. p. 268,

conhoscão, doe. 1319, Rib. i, 304,

conoscão, doe. 1268, Rib. i, 280.

Mas já n'esses antigos mommientos se manifesta

a influencia da indicada analogia que no século xv se

extendia a todas as formas; assim:

jasço, T. e Cant. 184 (de ja-sco por jac-s-co).

No mesmo monumento occorre também o súnples jazo
^jac-e-o. Na Regr. de S. Bento c. 71 enconti-amos

jasca, c. 3 sujasca.

A existência da forma conhescer no antigQ

portuguez e da forma conhecer no portuguez mo-

derno parece, em \'irtude da investig-açào que prece-

de, ter por fundamento que primeh-o se olhou a sylla-

ba CO como não radical, o que em verdade é, e que

depois se suppòz ao contrario que ella era a radicívl.

Por ultimo mencionaremos outros modos que são

excepcionaes de representai- a ai-ticulação latina se ati-ás

de e e i, em a nossa lingua: são eh (x) e ich (ix);

isto é, os representantes mais frequentes do grupo la-

tino CS. Exemplos:
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mexe r

faxa, faixa

feixe
peixe
baixel
rouxinol

de miscere,
faseia,

fascis,

piseis,

* vascelhim,
lusciniolus.

2. Re permanece regiúarmente, como em;

arco
circo, cerco
cercar
barca
forca
mercar
mercado
porco
perca
porco
esterco

de ar cus
circus,
cerçare,
barca \
fu !• c a

,

mercare,
mercatus,
porcus,
perca,
porcus,
s t e r c u s

.

No grupo de três consoantes rcl o r desappare-

ceu. Exemplo

:

sacho de sarculus.

3. Lc peiTuanece sempre que não se lhe segue

e ou i. Exemplos:

calcar
calcular
falcão
sulco

Em

couce
fouce

de calcare,
calculare,
falco,

sulcus.

de calce-,

falce.

o 1 dissolveu-se em vogal, seguindo-se e ao c.

4. Ne permanece inalterado. Exemplos:

cinco
manco
jimco

de quinque,
mancus,
juncus

.

Nos grupos não oríginarios, mas provenientes da

syncope d'uma vogal, te, de, nc, ha alterações mais

ou menos consideráveis;

1. Tc é representado por a sibilante palatal em:

selvagem de * silvafcus, silvaticus,

' Palavra d'origem pheoicia introduzida muito cedo no latim.

herege
de *viat'cus, viaticus,

* heret'cus, hereticus.

Nalga provém de natica por meio da forma

intermediaria nádega.

2. De é representado por j em:

pejo de * ped'ca, pedica.

Julgar provém de judicare não por meio de

uma f(Srma intermédia * jud'care, mas sim por meio

das formas intermédias *judigare, *juligar; pre-

gar suppõe a syncope do d entre vogaes seguida da

contracção d'estas : *praeigar.

3. Nc e oc é representado por a sibilante pala-

tal em:

monje de monachus.

No grupo ndc, o d desappareceu. Exemplos:

manjar
vingar

de * mand'car,
*vind'care, vindicare.

Excommungar suppõe a forma * excommu-
nigar de excommunicare; delgado a forma

deligado, de delicatus. Comp. franc. excom-
munié, delié. Da mesma forma sirgo está por

* serigo de sericus e não por ser 'cus. For-
jar, fabricare, é talvez introduzido do francez for-

ger ^

c. Grupos em que t é o segundo elemento.

Esses grupos são et, st, rt, It.

1. O grupo et é tractado de diíferentes manei-

ras. Os phenomenos n'elle usuaes são a dissolução do

c em vogal (i, u) ou assimilação do mesmo som ao t.

A dissolução do c em i observa-se, por exem-

plo, depois de a mudado em e por assimilação ao i

em:

leite

feito

geito

depois de e em:

leito

peito

de lacte-,

factus,

j actus;

de lectus,
pectus,

' Brachet, Diclionnaire etijmnlogiqiíe de la langue française, 243 (3.* ed.)

explica da seguinte forma o francez forger: de fabrica, por contracção veio

fabr'ca e d'esta por dissolução do b deante de r em u "faurca (proven-

çal faurca); depois o c mudou-se em g (palatal assibilada) como em adju-

ger (de adjudicare) e o diphtbongo au em o.
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deleitar
seita

reitor
direito
leitor

eleito

de delectare,
secta,

r e c t o r

,

directus,
lector,

electus;

depois de i mudado em e em:

estreito de strictus;

depois de o em

:

noite
coito Eluc.

biscoito

depois de u em:

frui to Cam, etc.

de nocte,
coctus,

• biscoctus;

de fructus;

depois de u mudado em o em:

condoito ant.

loyto, loito Eluc.

de conductus,
luctus.

Exemplos da dissolução do c em u são

:

depois de a:

auto de actus,
trautar Chron. Guin. etc.

autivo Eluc.

contrauto Eluc.

depois de e:

teu to Eist. do Test.

depois de o:

doutor
douto
outubro

tractare,
activus,
contractus;

de tectus;

de d o c t o r

,

doctus,
october.

teto (tecto)

dileto (dilecto)

luto (lucto)

lutar (luctar)

ato (acto)

Em

colcha
trecho

de tectus,
dilectus,

luctus,
luctare,
actus.

de culcita (culc'ta),

tractus;

o gi-upo et acha-se representado por eh. A existên-

cia d'estes dous exemplos isolados parece indicar que

essas formas se introduziram do hespanhol em que a

mudança de et em eh é regular; comp.

:

hesp. hecho.
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atar
sete ou sette

contar -

encetar
catar
escrito

óptimo (pron. otimo)
adoptar (pron. adotar)
baptisar (pron. b atisar)

de aptare,
septem,
comp'tar , compu-
tar e, .

'

inceptare,
captare,
scriptus, •'

optimus,
adoptare,
b a p t i s a r e

.

Dissolução do p em u oíferecem, por exemplo:

deauto, Chron. Guin.

a d ou t ar, Eluc.

boutisar, ib. bautisar,
pop. mod. -•-

caudilho '

Seu ta ;

a p t u s

,

adoptare,
bap tisare,

cap'tellum,
Septa.

Mais rara é a dissolução em i , de que são exem-

plos:

receitar
conceito
jj r e c e i t o

de re cep tare,
conceptus,
preceptus.

Queda total da combinação se observa em:

semana de septimana.

3. O grupo st permanece em:

jDrestar

gosto
besta
busto
castanha
castello

casto
castigar
cáustico
crosta
cr ista

custodia
fastio
festa
fuste
gesto
hasta
hoste
este
isto

justo
mastigar
mosto

de p r a e s t a r e

,

g u s t u s

,

ballista,

b u s t um

,

casta nea,
castellum,
c a s t um

,

castigare,
causticus,
crusta,
crista,

custodia,
fa s t i d i um

,

festum,
fustis,

gestus,
hasta,
hostis,

iste,

is tu d,

j u s t u s

,

masticare,
mustum,

pasto
pastor
peste
posto
postigo
posto
bostella
reste'

restar
rústico
consistir
resistir

suster
triste

tristeza

vasto
vestir
veste
vestigio

de pastus,
pastor,

p e s t i s

,

postus, positus,

p o s t i c u s

,

p o s t i s

,

pustulla,
r e s t i s

,

restare,
r u s t i c u s

,

consistere,
resistere,

sustinere,
t r i s t i s

,

tristitia,

vastus,
vestire,

vestis,

vestigium.
li.

O s assúnilou-se ao t em:

mosso (moço)
nosso por nos to

vosso vosto
gozo

de m u s t u s

,

nostro-,

vestro,

g u s t u s ?

O t também se assimilou algumas vezes ao s

(ç) proveniente de c original: assim em:

amizade

rezar

de * amis'tate, *amici-
tate- (comp. hesp. a-

m i s t a d)

,

*rest'are, recita re.

O s resultante de st acha-se representado por

eh (x) em:

queixar
congoxa

de * q u a e s t a r e
,

co-augustia. I

Em latim o d e t finaes das raizes verbaes dis-

similam-se em s deante do t do sufKxo do participio

passado e esse s assimda-se em seguida ao t do suf-

fixo; exemplos:

caesus por *caes-tu-s de ^caed-tu-s,
mis-su-s *mis-tu-s *mit-tus.

d. Grupos em que p é o segundo elemento.

1. Sp. Permanece intacto. Exemplos

:

espargo
áspero
crespo

de asparagus,
erasp

crispus.
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su-spender
suspeito
su s 2J i r a r

vespa

suspendera,
suspectus,
suspirara,
vaspa.

3. Ng. Em geral o n sôa como simples nasalisa-

são e o g tem o som guttural ati-ás de a , o , u , e o

de sibilante palatal atrás de e , i . Exemplos :

angoxa, angustia
2. Mp. O m sôa como simples nasalisaçào da longo

vogal precedente. Exemplos:

empolla
campo
lâmpada
limpo

de ampulla,
campus,
lampas,
limpidus.

3. Lp. Intacto, por exemplo, cm:

culpa
polpa
púlpito
golpelha

de culpa,

p u 1 p a
,

p u 1 p i t um

.

V u 1 p e c u 1 a

.

O 1 dis8olveu-se em u em

:

poupar de palpara.

F por p em

:

golfo de xox-o;.

Rp. Intacto, por exemplo, em:

longe
fingir
cingir
frangir
pungir

de angustia,
1 o n g u s

,

longe,
lingare,
cingere,
frangere

,

pungera.

torpe
carpir

de turpis,

carpere,

e. Grupos de que g é o segundo elemento.

1. Lg. Creio que não occorra em nenhimia pa*

laATa do fundo da lingua, em que provenha já do la-

tim.

alga

nào é popular.

2. Rg. Intacto deante de a, o, u. Exemplos:

O g é mudado também em z (s fraco) em

:

franzir ao lado de frangir.

Sobre o d em :

enxúndia de axungia,

vid. o cap. sobre o vocalismo, no § sobre o i pa-

latal.

Em

tanjo

coiTespondente a latim tango, influenciou o som
do g deante do e das outras formas como tanger,
tanges, etc.

Em portuguez é excepcional o modo de repre-

sentai- este gi-upo atrás de e e i por nL. O exemplo
único é:

ringir.

pargo
gurgulho

espargo
virgo

de i^argus,
gurgulio, por curcu-

lio,

asparagus.

renhir '

da

f. Gi-upos de que d é o segimdo elemento.

1 . Pd. Este grupo não é latino, mas nascido por
meio de syncope de vogal m campo românico: n'elle

cáe ora o p ora o d . Em portuguez o único exemplo
certo é talvez:

aturdir

A forma:

cubica

v 1 r g o

.

de * extorp'dire. ex-

torpidire.

de cupiditia.

Deante de e , i , o , o g tem o som palatal

:

virgem
margem

de virgme,
margine,

pôde ter passado por as intermédias *cubidiça,
* cubiiça, etc.

2. Gd. O g acha-se representado por 1 em:

esmeralda de smaragdus;



CXXXVI

por n em

:

amêndoa

v. i:\

de amygdala.

INTRODUCÇAO

lombo
pombo

Esta alteração resulta d'uma assimilação incom-

pleta do g ao d. Como vimos no § 7." d tem rela-

ções intimas com 1, e passa para n, por meio de

aquelle som. A assimilação completa observa-se em:

Madalena de Magdalena.

3. Nd. O d sendo intacto, permanece em geral

o n tractado como nos outros casos, isto é, pronun-

ciado como simples nasalisação. Exemplos:

m 11 n d o

grande .

fundo
mandar
vendei"
entender
prender
fender

de mundus, ,.

g r a n d i s

,

fundo,
m a n d a r e

,

.''.. vendere,
entende re,

^ p r e h e n d e r e

,

fi n d e r e

.

Observa-se assimilação excepcional em

;

funil

vergonha
de fundibulum,

V e r i c u n d i a

.

No grupo de três letras ndr o aclia-se represen-

tado pela ténue em:

coentro de coriandrum.

4. Rd. Intacto, por exemplo, em

:

perder
corda
tardo
cardo
ordem

de perdere,
chorda,
tardus,
carduus,
o r d i n e

.

5. Ld. Não se encontra em nenhuma forma em
que seja original ; resulta da syncope da vogal inter-

média. Exemplo :

.

caldo
pardo

de caldus por calidus,
de *paldus porpallidus,

g. Grupos em que b é o segundo elemento.

1. Mb. Em regra o m sôa como simples nasa-
lisação, e o b permanece intacto; assim se diz em:

cambiar
lamber

;' i I '\:l:- 'l U

de cambiare,
lambere,

Comba (n. ^jrop. mui.)

c h um b o

ambos
g am b i a

combater

de lumbus,
palumbus,
c olomba,
p 1 u m b um

,

am b o

,

gamba,
combattere.

Assimilação do b ao m oíferecem as antigas for-

mas, talvez introduzidas do hespanhol

:

amos Eluc.

p 1 om o

de ambo,
p 1 um b um

.

No hespanhol essa assimilação é usual, assim em

:

lamer
1 om o

paloma
Xarama
camear ant.

atamor ant.

de lambere,
lumbus,
palomba,
Saramba,
cambiare,
atambor.

2. Rb. O b degenerou em v, por exemplo, em:

carvão
sorver

de carbt)ne-,

sorbere.

A forma:

corbelha de corbicula,

é talvez introduzida do fi-ancez.

O b acha-se representado por m em:

mormo de morbus.

3. Lb. O b degenerou em v, por exemplo, em:

alvo de albus.

h. Grupos em que f é o segundo elemento.

Esses grupos só se encontram Qm composição, e

em latim tinham-se já as momentâneas d e b, e a con-

tinua s assimilado ao f; assim em:

affabilis,

a ffe c t i o

,

afferre

,

etc.

sufferre,
sufficere,

etc.

d i ffe r r e

,

etc.

affirmare,
affligere,

affluere,

suffigere,
sufflare,

difficilis.
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Nas compostas com con-, in-, o n conserva-se

geralmente. Em latim era também rara a queda do n

n'este caso; deu-se, por exemplo, em:

iferos Orelli, Henz. 7341 por infêros,

ifra, Ed. Dioclec. Corp. I. Lat. i, infra.

(Corssen, Ueher Aussprache i^, 256.)

O antigo portiiguez offerece um exemplo muito

frequente

:

iffante por infante.

i. Grupos em que v é o segundo elemento.

1. Rv. Permanece intacto. Exemplos:

corvo
servir

parvo

de corvus,
servire,

parvus.

2. Lv. Permanece geralmente inalterado; assim

em:

calvo
selva, silva

salvo

O 1 cahiu em

;

caveira

de calvus,
silva,

salvus,

de calvaria.

O grupo inteiro desappareceu em:

pó de pulvis,

ao lado de

:

pólvora de piílvere-.

A formação de pó é todavia obscura.

j. Grupos em que s é o segundo elemento:

1. Cs (x). Alingua representa de vários modos
esta combinação, cujo valor depende sobretudo da vo-

gal que se segue. No maior numero de casos a explosiva

guttural dissolve-se em i , o que é a regra adeante de

e e a, e a spirante dental ou conserva o valor que
tem nos íinaes portuguezes, ou se abranda em z, casos

que se dão adeante de e , ou é representada pela spi-

rante palatal eh, o que se dá adeante de a regular-

mente.

N'outros casos o c assimilou-se uo s, c a gemina-

ção ss d'alii originada ou permaneceu como s simples
18

ou degenerou na chiante palatal eh (x, s). A con-

servação dos dous sons originaes é excepcional. Toda
essa variedade de sons nascidos do latim c s é repre-

sentada geralmente em o nosso systema phonographi-

co por o signal x
,
pelo que nos exemplos seguintes ao

lado das formas escriptas segundo a orthographia usual

representamos os sons com mais fidelidade.

Lat. cs=port. is

:

exemplo, pron.

exame,
extra,
exceder,
etc.

seis

eizemplo,
eizame,
e i s t r a

,

eisceder ,

de sex.

Ao lado da pronuncia normal is ha outras que
nascem do desleixo, e que todavia podem um dia sub-

stituir inteiramente as que achamos como normaes:
assim ouvimos dizer isemplo, isame e insame,
i s c e d e r , etc.

Lat. cs=port. ich:

proneixo,

teixo,

fr e i X o

,

leixar ant.,

madeixa,
seixo.

fro 1X0,

eicho,
teicho,

freicho,
leichar,

madeicha,
seicho,
fr o i c h o

,

de axis,

taxus,
fraxinus,
laxare,
metaxa,
saxum,
fluxus.

Lat. cs=port. eh:

decoxa, pron. cocha,
buxo, bucho,
Alexandre, Alechandre,
luxo, lucho,
lixivia, lichivia,
enxúndia, enchundia,

Assimilação do c , isto é , c s= s s :

coxa,
buxus,

luxus,
lixivia,

disse
tecer==tesser

Conservação das duas consoantes:

lat. dixi,

tesere.

fixo.
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tausar ou tousar, Eluc, lat. taxare.

2. Ps. Assimilação do p ao s, por exemplo, em:

esse
isso

gesso

de ipse,
ipsum,
gypsum

Dissolução do p em i, e abrandamento do s em
eh (x) em:

'

caixa de capsa.

8. Bs. Este grupo occorre só em composição;

nas palavi'as do fundo da lingua em que elle existia

originalmente, o b ou se dissolveu em vogal ou foi as-

similado ao s. A dissolução observa-se, por exemplo,

em:

ausência
austinente ant.

austinado pop.

a assimilação em:

escuro
sustancia
esconder

de absentia,
abstinente-,
obstinatus

;

de obscurus,
substancia,
abscondere.

Comp. lat. jus-si por * jub-si, da raiz jub.

A linguagem litteraria pertencem as formas em
que o b se pronuncia, como:

absolver,
substancia,
abster,
obstinado,

obstar,
obsceno,
obscuro.

pios

4. Ns. Em regi-a o n cáe n'este grupo. Exem-

esposo
escuso
mesa
mesura
mez
siso

teso
costar
mostrar
mostrengo der.

asa
defesa
mester

de sponsus,
absconsus,
mensa,
mensura,
mensis,
sensus,
tensus,
constar,
monstrare,
monstrum,
ansa
defensa,
min'sterium, mi-

nisterium,

trás

preso
de trans,

prehensus.

A excepção que offerece

pensar ao lado de pesar.

explica-se pela tendência para distinguir pela forma as

significações da palavra.

Em latim era frequentíssima a queda do n dean-

te de s. Corssen reuniu um grande numero d'exem-

plos de diflerentes epochas da lingua. «Esta queda,

diz elle, apparece antigamente em compostos com as

preposições con- e in-. Assim acham-se em inscri-

pções do temjjo anterior a Augusto, assim como do

tempo do império, os modos d'escrever:

cosol, t. ^dp. C. I. L. 31. Rhein. Mus. ix, 1 f. C.

I. L. I, 41,

cosoleretur, E. cl. Bacchan. C. I. L. i, 196, 7.

9. 18,

cosentiont, t. Sdp. B.,f. C. I. L. i, 32,

cosensu, C. I. L. i, 532,

cosuluit, Oi: H. 6485,

cosulari, 1. N. 1109,

Cosentiam, Mil. Pop. 1. N. 6276. C. 1. L. i, 551,

cosumta, Boiss. I. Ly. xiv, 26,

Cosidiae, i. A^. 6050,

coservae, /. N. 1725. 2103. 2167. coserve, 5833,

coservo, 1. N. 3157 etc,

Costanti, /. N. 263. 6274 (p. Ch. 313/4),

Costantino, /. N. 6274, 6811,

costitutio, /. N. 5237,

cosistentium, Boiss. I. Ly. xiv, 26,

etc. (i^"abretti, GIoíís. Ital. p. 925. 926).

« No latim popular do iv e v séculos da era chiis-

tã desajjpáreceu o u da preposição i n deante de s , se-

guindo-se-lhe outra consoante nos compostos ; assim,

por exemplo, em

:

istituerunt, Renier, /. Algér. 3805 (345-349 era

cbr.), comp. ih. 3809 (398 era chi-.) 3810 (402 era

chr.), 3816 (416 era chr.), 3818 (384-388 era

chi-.), 3822 (399 era chr.),

ist[ituit], ib. 3814 (364 era chi-.), comp. ih. 3815

(392 era chr.), etc. (Schuchardt, Vok. d. Vid-

garlat. ii, 350),

iscribet, de Ross. /. Christ. u. Bom. 535 (404 era

chr.)

« N caiu deante de simples s em

:

isicia, Ed. Diocl. Momm. (301 era chr.),

intresecus, Or. 3327 por intrinsecus.

« Com particular frequência desapparece no mo-
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do d"escrever dos manuscriptos e inscripções o n dos

themus participaes em n t deante do signal s do nomi-

nativo; isto mostram as seguintes formas que occor-

rem em manuscriptos de Plauto e Lucrécio, assim

como em iascripções

:

animas, Lucr. i, 774,

transmutas, n, 488,

contractas, n, 853,

instas, m, 1064,

metas, v, 690,

vacillas, VI, 554,

curas, Plaut. Mil. 201,

cogitas, ih.,

accubas, Plaut. Mil. 653,

pandiculas, Plaut. Men. 832,

postulas, Mostell. Argum. 6, Koch, Rhein. Mus. ix,

305,

praegnas. Plant. Naev. Ribb. Com. r. p. 24,

infas, /. N. 5376. 66. Grut. 688, 2,

'

lacrimas, Grr. 517, 3,

negotias, /. N. 3646,

praefestinas, Archaeol. Anz., 1862. S. 340,

dormies, Plaut. Mil. 272,

obedie?, ih. 1129. Koch., ih.,

doles, /. N. 1222. 2680. 4859,
libes, I. N. 2598. Buli. arch. Ital. 1862, p. 89.

Denkm. u. Forsch. Gerh. 1865, S. 62. Archaeol.

Anz. 1865, S. 52,

pudes, /. N. 1582,
Vales. / N. 7287. Renier, /. Algér. 601,

retines, Or. 4360 (386 era elu-.),

reveres. Gr. 558. 7,

potes, Ann. d. Inst. Rom. 1858, p. 281,

ages, Fabr. 309. 321,

Cresces, 7. N. 291. 5971. 6198. Boiss. I. Lyon. x,

29, 14. Garr. Graff. Pomp. xxiv, 1. Ren. /. Al-

gér. 102. 661,

Obseques, Buli. Nap. n. s. i, 43,

despicies, Archaeol. Anz. 1862, S. 340,

Clemes, 1. N. 2892. C. L L. i, 747.

« Como se vê, o n cáe com maior frequência

deante de s nos themas participaes das conjugações

em A- e em E-, cujos a e i eram longos por natu-

reza.

• O n caiu também no suífixo -iens- de:

quoties
toties

quotiescumque

qumquies

por quotiens, Plaut.,

totiens, Plaut.,

q u o t i e n s c um q u e , Mon.

Ancyr. Monmis. R. g. d.

Aug. IV, 28,

[quinjquiens, zò. i, 25.

6,

quinquens, ih., iv, 31,

vicies por viciens, ib., iv, 41,

quadragies quadragiens, ih. ,ii, A. 7.

10,

quingenties quingentiens , ih., ui,

35,

millies milliens, i6., ni, 24. 25.

34. 38. IV, 26,

etc.

;

nos elementos dos números ordinaes -cesimo por
-censumo:

vicesimus ' por vicensumo, C. I. L. i,

198. 21,

vicensumam, ib. 199.

27,

vicensumarius,i6. 1101,
quadragesimus quadragensimum,il/õw.

Ancyr. ih. n, 3,

duodevicesimus duodevicensimum, ib.

m, 15,

etc.

;

eguabnente no suifixo -iensi, -ensi dos nomes d'liar

bitantes

:

Pisaurese, C. I. L. i, 173, por Pisaurenses, etc,

Langueses, ib. 199. 40,

Thermesium,*. 204, 1,2,

Tbermesum, ih. 204, 2, 7,

11,

Maluginesis, i6. 295, 304,

atresis, ih. fast. Ant. 2, 10, atriensis,

Albesia, Fest. p. 4. Gloss.

Mai. Class, aiict. vin, 47,

AUiesis, Fest. p. 7,

Amneses, Fest. p. 17,

Apulesis, Or. H. 5478,

comp. 6747,

Atresis, 1. R. N. 2140,

Castresis, i. iV. 254. 5369.

Ann. d. Inst. Rom. 1864,

p. 6. comp. Giorn. d. scav.

d. Pomp. 1865, p. 4, n.

12. ib. p. 7, n. 14. Buli.

d. Inst. Rom. 1865. p. 180.

Ren. /. Algér. 3354,

Fortuneses, I. N. 423,

Lucereses, Fest. p. 119,

Ostiesibus, Buli. Nap. n.

s. v, 193, n. 2, Ann. d. List.

Rom. 1857, p. 323,

Osteses, Or. H. 7178,

Narbonesium, ih. 7215.

Marteses, 7.^.1531. 1525.

Or. H. 7204,
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Megalesia, Cie, etc, ':

Picenesis, I. N. 2800, . ; ,- :-

Tegiauesis, /. N. 297,

Hortesius, Vel. Loug. ^j. , u >. ;

2227. P.,

Ortesia, /. N. 2687,

Karesis, t. Hispan. Huebn.

Monatsher. d. Ak. cl. Wis-

sensch. z. Berl. 1861, p.
> 954,

'

•
: .rr ;.;

Divitiesium, C. 1. Rheti.

Bramb. 1237,

M u t i u e s [ e s ] , Garr. Graff. :
-, .,

Pomp. XXX, 22,

foresis, Monatsher. d. Ak.

d. Wissensch.z. Berl. l^iQO.!

. p. 449.

' .' ' ij

« O suffixo latino - o s o tiulia uma antiga forma

-onso; assim originou-se

:

formoso de formo usus, Grut. 669, 10,

grammosis grammonsis, Caecil. Ribb. Com.

- .; rei. p. 63. ", r

» No latim mais recente apparecem as fómias

d'esse suffixo -uns o, -uso em:

formunsus, Annal. Gramm. Eicbenf. u. Endl. p.

415,

Lumiuusus, d. Eoss. I. Christ. u. Eom. 1092 (556

era clir.)

« As formas de suffixos -unsio, -unso, -uso,

-ouso, -osso, -oso nasceram quasi todas da fói-ma

fundamental - o n t i o , como -ensio, -ensi, -esio,

-esso, -eso, -isio, -isso, de -entio, -asio, -aso,

de -antio (Corssen, Krit. Beitr. S. 468-485.) Tam-
bém nos themas das jjalavras cáe o n deante de s

com bastante fi'equencia ; assim em

:

Ce sor, t. Scij). Barh. f. Rhein. Mus. ix, 1. C. I. L.

I, 31,

cesores, ib. 613. 1161. 1162. 1264, p. 142,
Cesorini, H. I. v. Dac. A. M. 480,
defesori, Fabrett. p. 280, 178. Or. H. 7087,
consesu, I. N. 2342. 3528. consesum, Cen. Pis.

Or. 642,

dispesator, /. N. 6072. Fabr. 259. 248,
meses, mesibus, /. N. 131. 404. 2699. 6736.

6996. 6629. 7014. 7188. comp. d. Ross. 7.

Christ. II. Rom. 31 (310 era chi-.), 78 (344 era

cbr.), 108 (350 era chi-.), 112 (353 era chi-.), Ren.
/. Algêr. 840. 1230,

mesura, /. N. 6879,
mesor, C. I. L. i, 1109. mesorum, I. N. 3160.

mesoris, /. i*v^. 1455,

mesa, Charis. p. 43. P.,

perme si, Wagn. Orth. Verg. p. 456,

festram, Enn. p. 186. V.,

fresa, Fest. p. 91. comp. defrensam,
mostram, Wagn. Orth. Verg. p. 456,

mostellum, ib.,

mostellaria, ib.,

mostratur , ib.,

mostratque, Or. H. 7292,

consposos, Fest. p. 41,

fros, frus, Charis. p. 105 P.,

to sor, Fabretti p. 214. 546 (comp. Rhein. Mus, x,

113),

tosus, Cassiod. p. 2292. P.,
.

tusus, ib.,

piso, Wagn. ib.,

prasus, ib.,

remasisse, Or. Henz. 6087,

masucium, Fest. p. 139. Garrucc. Inscr. Pomp. xn.
5. 50. comp. Sehmitz, Rhein. Mus. xi, 300 f.,

trasis, Or. Henz. 7396,

Trasmarinus, Ren. I. Algér. 3434,
Trasmarina, ib. 3435,

Trastiberina, Marin. Inscr. Alb. p. 110.

«Egualmente caiu o n na ligação enclytica quasi,
quãsei, immediatamente originada de quansei, C.

I. L. I, 200, 27 (comp. p. 592, c. 2) por quam sei.

d Os seguintes modos d'esci-ever mostram que o

n antes de desappai-ecer totalmente se assimilou ao s

:

xa<ja<.ç, Plut. d. fort. Rom. p. 319. vn, p. 268. R.,

passum, Gell. xv, 15,

expassum, ih.,

dispassus, ib.,

dispessus, ih.,

messis, Wagn. Orth. Verg. p. 457,

infessi, ih.,

fressum, ih.,

messor, Or. 2504,

Decatressium, /. N. 2502. comp. Decatrenses,
I. N. 2504,

tossillae, junto de tonsillae, tosillae. Sehmitz,

Rhein. Mus. xvi, 486,

Imperiossus, A. tr. C. C. I. L. i, p. 455, a. 414,
Verrucossus, ih., p. 458, a. 521. Comp. Sehmitz,

Rhein. Mus. xi, 300 f.,

formossa. Os. Syll 457. 189,

cp áu.u<T(ja, Suid. V., "loPiavoí.

« Se se lança um olhar para o tempo dos docu-

mentos aqui citados, vemos já n'uma pedra do bos-

que sagrado de Pesaro, um dos mais antigos monu-
mentos da lingua latina, a forma Pisaurese, n'um
dos dous mais antigos sarcophagos dos Seipiões lemos

eosol, cesor junto de consol, censor, e assim
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passam ati*avés de todos os tempos ambos os modos

de escrever estas formas, um juuto do outro, de modo
que n'uma iuscripçào do tempo dos lútimos imperado-

res apparecem juntamente costitutio e constitu-

tio (/. X. 5237).

tE por essa razão que n se aclia escripto deaute

de s aonde elle uào pertence etymologicamente ; assim

em:

Athamans, C. I. L. i, 760 (13 era clir.),

Atlans, /, N. 131,

Dymans, ib. 6769, 1, 78 (70 era chr.),

Indigens, C. I. L. i, el. xx,

herens, Or. 3528,

diens, Imcr. Eelvet. Momms. 279, Fabrett. Gloss.

Ital. p. 310,

Onensimus, /. N. 5809,

tliensauror[um] , Or. 3247. thensaurus, Plaut.,

praenstantissimo, /. -ÍN^. lllõ.

(Corssen, Ueher Aussprache i~, 2bl-2bb.)'

5. Rs. Em regra o r assimilou-se ao s nas pa-

lavras do fundo da lingua ; assim em

:

a-vesso de

usso ant., urso mod.

corso ant., corso mod.
travesso

p e c e g o

pessoa

As formas como

:

curso
verso

versum,
u r s u s

cursus

,

transversus,

p e r s i c u s
,

persona.

terso,

dorso.

r u s s um
p r o s s um
quossum
Sassina
vSassinas Ov. 344
dossum
dossuarius
dossenus
Casseoli

6. Ls. Este grupo permanece, por exemplo, em :

falso

salsa

de falsus,

salsus?

são d'introducçào erudita.

Já em latim era fi-equente aquella assimilação.

Corssen [Ueber Aicssprache i," 243, Kint. Beitr. S.

396) colligiu os seguintes exemplos:

Excepcionalmente acha-se o r mudado em 1 em

:

bolsa de bjrsa.

por r u r s um , r e v o r s um

,

p r o r s um
, p r o v o r s um

,

quorsum, quovorsum,
S ar sina,

Sarsinas,
d o r s um

,

dorsuarius,
* dorsenus,
Carseoli.

O 1 assimUou-se ao s, por exemplo, em:

insosso de insulsus.

k, Giiipos em que m é o segundo elemento.

1 . G m. Este grupo não peiTuanece intacto em ne-

nhuma forma do fundo da lingua. O g cáe, por exem-

plo, em:

augmento (pr. aumento) de augmentum,
pimenta de pigmentum.

Em latim já a queda (por intermédio de assimi-

lação) do g n'esta combinação era frequente; assim

em

:

examen
flamma
j umentum

por exagmen,
flagma, de flagrare,

jugmentum, de jun-
gere, raiz jug.

Dissolução do g em vogal em:

fleuma ou freima de flegma.

2. Sm. Permanece intacto; assim em:

de spasmus,
schisma,

pasmo
scisma

e no suflfixo

-ismo.

3. Rm. Permanece egualmente sem alteração;

assim em

:

arma
firme
termo
dormir.
V e rín e

vermelho

de arma,
firmis,

terminas,
dormite,
vermis,
vermiculus.

4. Lm. Este grupo pennanece geralmente inta-

cto; exemplos:

})alma de palma,
salmo' psalmus,
colmo - culmus,
o 1m o ulmo.

^

pulmão
,
pulmoeira dei". pulmo.
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1. Grupos em que u é o segundo elemento.

1. Cn. Como explicar a forma

cysne de cycnus?

O s não apparece em nenhum outro dialecto ro-

mânico, excepto o hespanhol, o francez dizendo cy-

gne, o provençal cigne, o italiano cigno. Só a

existência d'uma íórma * cycinus em que o i seria

introduzido para evitar a dureza do grupo cn, nos

poderia explicar como aqui o c se mudou em s
,
que

se acha representado por r na forma antiga cirne.

Mas não conhecemos nenhum outro facto ao appoio da

forma hypothetica cycinus. Em verdade em a pa-

lavra cycnus, que não é mais que a grega xOxvo?,

vê-se ter caído uma vogal entre o c e o i
,
quando

comparada com as apparentadas

:

lat. ciconia cegonha,

sanski'. çakuni ave.

A raiz d'estas palavi-as é, segundo toda a verosimi-

lhança kan kvan, que temos em: ,

<

lat. can-o, can-tu-s, can-oru-s,
grego X a V á c u ou s ô o

,

sanskr. kan-kan-i sino, kvan soar.

A palavra /.u-xv-o?, como o latim ci-con-ia, apre-

sentaria portanto uma reduplicação du raiz ^. Mas
não tem aquelle i que suppomos introduzido em cy-

cnus nada que vêr com essa vogal da raiz s)Ticopada.

2. Gn. Apenas nas palavi-as de forma erudita é

pronunciada intacta esta articulação; exemplos: •

agno
pugna !'i

signo
digno
dignidade
magno
magnitude
maligno

de agnus,
pugna,
s i g n um

,

dignus,
dignitas,
magnus,
magnitudo,
malignus.

Nas palavras populares c o grupo latino repre-

sentado por nh, isto é, o g assimila-se ao n e a ge-

minação abranda em nh, ou por n, isto é, houve a

assimilação e a geminação pronuncia-se como um sim-

ples n, ou por in, isto é, o g dissolveu-se em vogal.

O primeii'o caso é o mais frequente; o segundo mais

' Vid. Curlius, Grundiúge der Gríechischen etymologie 2.' Ausg. S. 130.

raro e o uhimo intenamente excepcional. Exemplos da
assimilação, seguida de abrandamento

:

punho
tamanho
cam anho ant.

anho
conhecer
cunhado
lenho
senha

desdenhar

de p u g n u s

,

tam magnus

,

quam magnus,
agnus,
cognoscere,
cognatus,
lignum,
signa (phxral de si-

gnum),
* dedignare.

Exemplos da assimilação, seguida simplesmente

da reducção da geminação a um som :

sma
ensinar
dino ant.

indino ant.

de signa,
insignar,
dii

'O '

Lignus,

indignus.

Exemplos da dissolução do g em

reino
reinar

de r e g n um

,

regnare.

3. Sn. Ou primitivo ou nascido no campo da lín-

gua portugueza por meio de syncope de vogal inter-

média, conserva-se geralmente intacta, como em:

asno de a s 1 n u s

.

4. Mn. Nenhuma palavra do fundo popular da

língua achamos em que este grupo exista na língua

fonte ; elle oiiglnou-se no campo da língua portugueza

por meio de syncope de vogal intermédia. Para evitar

o contacto das duas nasaes, a língua assimilou o m ao

n; o único exemplo certo é:

dono de dom'no, dominus.

O hespanhol em regra intercala n'este caso um b

entre as duas consoantes, mudando a segunda em r;

assim em:

arambre
1 um b r e

nombre

de aeram'ne-,
1 um ' n e -

,

n om ' n e -

.

Isto auctorisa a olhar-se a palavra isolada que se

encontra em portuguez '

deslumbrar der. de lumbre,

como hespanhohsmo.
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5. Rn. Consei"va-se intacto, quer onde é original, ' quatro
quer onde nasce por meio de syncope de vogal inter- nutrir (pop.?)

media. Exemplos:
1

lettra

Amado (n. pop. loc.) de arenado (lat. arena),

carne carne-,
corno
fo r n o

eterno
inferno
lanterna
perna
urna
torno
ornar
caverna

cornu,
furnus

,

eternus,
infernus,
lanterna,
perna,
urna,
turnus,
o r n a r e

,

caverna,

suffixo -ern.

m. Gnipos em que r é o segundo elemento.

Esses grapos sào cr, tr, pr, gr, dr, br, fr,

que sào próprios ao latim e nr. Ir, nascidos por syn-

cope de vogal intennedia.

1. Cr.
Exemplos

:

agro
vinagre
alegre
lagrima
magro
sagrar
sogro
segredo

Em cr, o c abranda geralmente em g.

de acris,

vinum acre,

alacris,

lacrima,
macr o-,

sacrare,
s o c r o -

,

secretum.

A.

B.

Em

lontra

de quattuor,
uutrire

,

littera.

de lutra.

I
a nasalisação do u contribuiu sem duvida pai-a a per-

manência do t.

Depois de s, o giiipo consei-va-se n'algun8 casos

como:

mostrar de monstrare,
claustro ao lado de

crasta ,
claustrum,

mostrengo der. monstrum,
nostro ant. nostro-,

!
vostro ant. vestro-.

1

A. 1. lat. tr. ^port. dr: é o modo de represen-

! tacão regular. Exemplos:

2. Tr. O gnipo medial tr é representado em por-

tuguez por diílerentes modos, que con-espondem a dif-

ferentes momentos d'evolução na alteração d'esse gru-

po. O seguinte scliema representa-os no seu encadea-

mento clironologico.

3. r-t (metathese).

1. ir, 2. d. 3. rr, 4. r

1. i 2. syncope.

O grupo tr encontra-se excepcionalmente depois

de vogal em palavras populares como:

madre
padre
padrinho
cidra
adro ^--''. :•- ^

ladrão
pedra
vedro (Alhos Vedi-os)

vidro
odre
alvidro
podre

de matre,
patre,

p a t r i n u s

,

citrus,

atro-,

latrone,
petra,
vet're-,

V i t r um

,

utre-

,

arbitrium.
putris.

A. 2. lat. tr==port. t. N'este caso o r foi re-

pellido, desappai-ecendo totalmente: isto deu-se quasi

exclusivamente depois de s.

Depois de vogal:

reta-guarda de retra-guar da (retro).

Comp.

:

ital. ara to

ital., valach. frate

de a r a t r um

.

fr a t r e -

.

Depois de s ou o t peraianeceu ou foi assimi-

lado ao 8 como no grupo de duas consoantes oi-igi-

naes st.

O t permanece em:
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C. 1. lat. tr=port. i. Depois do d se ter dis-

solvido em i , o r foi syncopado. A única fórma por-

tugiieza que talvez pertença a esta categoria é :

frei por freire de *fraire, frade, fratre.

2. lat. tr desapparecido inteiramente. Tendo che-

gado a reduzii--se a r simples, este som foi syncopa-

do. Isto deu-se em:

mãe, pae,

cuja historia representamos no seguinte schema:

matre-

madre

maré

mae

mae

patre-

padre

pare

pae

As formas madre e maré encontram-se tam-

bém no portuguez, como vimos: o gallego apresenta a

fórma não nasalisada nay, em que o m se mudou
em n; o asturiano e alguns dialectos italianos apre-

sentam a fórma ma em que a vogal final se absorveu

na accentuada. A fórma padre também é portugueza

e usada ainda na accepção de sacerdote; a fórma pare
não a descobrimos ainda em nenhum documento do

portuguez, mas isso não faz embaraço, tanto menos
que, como vimos, ella se encontra n'outros dialectos,

e temos em o nosso a fórma maré.
A syncope do r que se deu em mãe, pae ob-

serva-se também em:

abril

obra
cobrir
cabra
pobre
abrir
cobrar

sobrar
lebre

de aprilis,

op'ra, opera,
cop'rire, cooperire,
capra,
paup're, paupere-,
ap'rire, aperire,
*cup'rare, *cupera-

re (comp. recupera-
re),

supr'are, superara,
lep're, lepore.

O giaipo conserva-se inalterado depois de nasal,

por exemplo, em

:

sempre
comprar

de semper,
comp'rare, compara-

re.

Metathese do r em:

desperçar ant. de despretiare.

4. Gr. N'uns casos peiTnanece intacto, n'outi'os

o g dissolve-se em i.

Exemplos da pei-manencia

:

agro
negro
agravar

de agro-,
nigro-,

aggravare.

coentro
proa
quês Gil Vicente, etc.

de coriandrum,
p r o r a

,

por queres.

Nas duas primeiras formas o outro r existente na
palavra contribuiu evidentemente para a syncope. ^

3. Pr. O modo regular de representai' este grupo
é br; isto é, o p abranda em b; exemplos:

cobre de c u p Y u m

,

' Este failo não enirou como devia no seu Ingar no j^
solirc a sYnrope.

19

inteiro
cheirar

Exemplos da dissolução do g em i:

de integro-,

fragrare.

Metathese do r em:

pargo de pagrus.

5. Dr. Este grupo quando provém já do latim

experimenta em parte a mesma sorte que dr= lat. tr;

ou permanece ou o d se dissolve em i ou cáe inteií-a-

mente. Exemplos da permanência

:

quadra
q u a d r ante

q u a d r a d o

quadrar
quadro

de quadra,
quadrans,
quadratus,
quadrare,
quadrum,

e em geral os derivados e compostos de quattuor
exceptuando-sc os que abaixo mencionai'emos

:

Adriano
cedro

de Adrianus,
cedrus,
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Edral nom. prop. 1. der. de hed'ra, edera,
hydra (pop.?) hydra.

Exemplo da dissolução em i é:

cadeira • de cátedra.

Exemplos da queda do d:

quarenta
quaresma
courela

de quadraginta,
quadragésima,
quadrella.

6. Br. Este grupo permanece em regra geral;

exemplos

:

fabrica
febra
membro, ant. nembro
febre
septembro
outubro
novembro
dezembro
salobro

de fabrica,

fibra,

membrum,
febris,

septembre-,
o c t o b r e -

,

novembre,
decembre-,
insalubre-.

As formas seguintes pertencem á linguagem litte-

raria

:

opprobrio
pálpebra
cérebro
celebre
lúgubre
salubre
candelabro
ludibrio

de opprobrium,
pálpebra,
c e r e b r um

,

celebre-,
lugubris,
salubre,
candelabrum,
ludibrium.

O b degenerou em v em:

lavrar de laborare.

O b degenerou em v e o r caiu em

:

crivo de cribrum.

Metatbese do r e degeneração do b em v oííe-

rece

:

trevas de tenebras.

7. Fr. Permanece, por exemplo, em:

soffro

Africa
de suffro, suffero.

Africa.

O f acha-se representado por b em

:

abrego ant. de africus.

8. Nr. Este grupo conserva-se geralmente, soan-

do aqui o n como atrás das outras consoantes ; exem-

plos :

genro
honra
tenro

de gen'ro-, gener,
hon're, honor,
ten'ro-, tener.

No antigo portuguez encontra-se um d intercala-

do entre as duas consoantes nas formas

:

hondrar
pindra

por honrar,
* pinra

de hon orar,

pignora.

9. Mr. N'este grupo resultante de syncope de

vogal intermédia intercala o portuguez um b para evi-

tar o contacto das duas liquidas e pronunciar facilmen-

te o r. Exemplos:

hombro

cogombro
lembrar, nembrar ant.

cambra pop.

Comp.

:

de hum'rus, hume-
rus,

cucumere-,
memorare,

por camará.

combro ao lado de cômoro, de cumulus,
semblante, sembrante, sim'lante.

m. Grupos em que 1 é o segundo elemento.

Nos grupos cl, ti, pi, gl, bl, fl, si, a regra

geral é a assimilação do primeh-o som ao 1 , seguido do

abrandamento em Ih. E excepcional a degeneração

do 1 em i palatal, seguido da queda da consoante pre-

cedente, o que é frequente, como vimos nos grupes

iniciaes em que 1 é o segundo elemento.

1. Cl. É representado normalmente por Ih;

exemplos

:

cavilha
navalha
ovelha
gralho
olho
orelha
vermelho

agulha

governalho

espelho

de clavic'la, clavícula,
novac'la, novacula,
ovic'la, ovicula,
grac'lus, graculus,
oc'lvts, oculus,
auric'la, aurícula,
vermic'lus, vermi-

culus,

acuc'la, * acucula
(acicula)

,

gubernac 'lum, gu-
bernaculum

,

spec'lum, speculum.
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j eolho ant.

abelha
malha
colher
piolho

lentilha

de genuc'lum
,
genucu-

lum

,

apic'la, apicula,
mac'la, macula,
cochlear,
peduc'lus, pediicu-

lus,

lentic'la, leuticu-
la.

Em vez de Ih apparece eh excepcionalmente,

em alguns casos, principalmente depois de n; exem-

plos:

facho
funcho

de fac'la, facula,
foenic'lum, foenicu-
lum,

mac'la, macula.mancha

C 1 acha-se representado por j em

:

sobejo

anejo

de superc'lus, supercu-
lus,

annic'lus, annicu-
lus.

Sobre esta relação phonica veja-se o que disse-

mos tractando do cl inicial (Grupos consonantaes ini-

ciaes n." 8).

Cl é representado por gr em:

de mirac'lum, miracu-
lum,

ecclesia.

milagre

egreja

2. Tl. Representado por Ih, por exemplo, em:

velho
selha
rolha

de veflus, vetulus,
sifla, situla,

rofla, rotula.

O 1 não molhado apparece-nos também repre-

sentado no grupo medial ti em:

rolo
j

rol I

de rotulus.

A forma rol pôde ter-se introduzido em a nossa

lingua do francez, onde o latim rotulus sôa role.

T 1 é representado por 1 d em

:

espaldar de * spaflaris, (spatu-

la).

Tl nascido por metathese do 1 acha-se represen-

tado por dr em

:

compedra, Regr. S. por * competia de com-
Bento p 1 e t a

.

3. PI. Regularmente representado por Ih; exem-
plos :

escolho
manolho

de scop'lus, scopulus,
manip'lus, manipu-
lus.

Depois de n, m, apparece eh; exemplos:

encher
ancho

de implere,
amplus.

O grupo é representado por pr em:

dobro
emprir, Eluc.

de duplum,
implere.

4. Grl. Representado por 1 h ; exemplos

:

telha de teg'la, tegula,
unha por * unlha ung'la, ungula,
relha reg'la, regula,
coalhar coag'lare.

O g subiu excepcionalmente á momentânea sur-

da c em:

tecla ao lado de telha de tegula,

O 1 mudou-se em r
,
permanecendo o g em

:

regra ao lado de relha de reg'la, regula.

5. Dl. Este grupo nascido por syncope de vo-

gal intermédia acha-se representado por 1 d em

:

molde de mod'lus,modulus.

6. BI. Regularmente representado por Ih; exem-
plos:

ralhar
trilhar

de rabulare,
trib'lare, tribulare

O som eh appai-ece excepcionalmente em:

diacho de diab'lus, diabolus.

Um outro modo de representai" o grupo latino bl

é br, que se nos offerece em:

nobre
saibro

de nob'le, nobilis

,

sabulum.
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Metatliese do 1 e degeneração do b em v se ob-

serva ii'rtlgumas palavras como

:

pulvego, Eluc,

olvidar
silvo

de publicus,
* oblitare,

sib'lum, sibilum.

O grupo acha-se representado por v r em

:

palavra de parab'la, parábola.

7. Fl. Este grupo é representado exclusivamen-

te por eh nos dous únicos exemplos que encontramos:

inchar
achar

de inflare,

afflare, ant. Eluc. '

8. SI. Um único exemplo conhecemos d'este

grupo nascido no campo da lingua portugueza por

syncope de vogal intermediaria, e n'eUe acha-se o gru-

po representado por 1 h ; é elle

:

ilha de is'la, insula.

Comp. o francez íle, ant. isle.

9. Ml. Esta combinação, resiútante de syncope de

vogal intermédia, intercala um b , e o 1 ou permane-

ce ou se muda em r ; exemplos :

semblante, sembraute de simulante-,
combro cumulas.

10. NI. Em latim o n assimilava-se ao 1 n'este

gi'upo ; exemplos

:

villus, vellus por vil-nu-s, comp. sansk. ur-nalã,
lituan. vil- na,

slav. eccl. vlu-na,
etc,

ullus, * un'lus de * unulus,
nullus, * nun'lus nunulus,
malluvium, * man'luvium *maniluvium,
collega, con-lega.

O único exemplo certo em portuguez d'esta assi-

milação é:

luUa (certo molusco) de lun'la, lunula.

A mesma assimilação de n a 1 , mas regressiva

se observa em:

sallitre de sal nitrum.

Vid. Diez, Etymologisches Worterbuch ii ', 8i f.

11. RI. N'este grupo nascido por meio de syncope
de vogal intermédia a alteração mais frequente é a me-
tathese do r, que fica posposto ao 1; exemplos:

buíra ao lado de burla de *burrula,
melro me ri o merulus,
pairar parlar * parabolare. ^

Assimilação em o nome de familia:

Mello de merlo?

Grupos mediaes de mais de duas consoantes

Em latim os grupos mediaes de três consoantes

mais frequentes são formados por uma consoante facil-

mente articulável com a vogal precedente (s , m , n , r

e 1) e duas momentaes surdas (et, pt), ou momentâ-

nea seguida de s, r ou 1.

Entre s e momentânea não apjjarece outra mo-

mentânea; mas entre n e momentânea apparece s.

Exemplos

:

s + tr:

nostro-,
vestro-,
astro-,

castra,

m + pt:

emptum,
promptum,

m -j- psi:

em p s i

,

p r om p s i

,

m + pl:

templiim,
contempla re,

m + br:

umbra,

n + et:

sanctus,

claustro-,
r o s t r um

,

r a s t r um

,

p 1 o s t r um

,

frustrara,
lustrum,
sinistra,

ministrare.

contemptum, demptum,
sumptum, comptum.

conte mpsi,
sumpsi.

amplo,
complere.

Ambrones.

tinctus,

dempsi,
compsi.

junctus,

' Ou antes do francez parler.
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linctus,
cinctus,
puuctum,

n + tr:

antrum,

n + dr:

coriandum.

n + es:

finxi (fine si),

cinxi,

stinetus,

fu n c t u s

,

uuctus,

centrum.

Q u i n c t u s

,

c u n e t u s

.

anxi,
vinxi,

anxius.

n + st (em compostos):

constare, instara.

r + psi:

carpsi, serpsi.

l + cr:

fulcrum.

Entre n ou m e momentânea articulada com
lingual (r geralmente) apparece ás vezes s ou p; for-

mando-se assim grupos de quatro consoantes que não
são difficeis d'articular ; exemplos

:

n+ s+ tr:

monstrum,

m+ ptr:

emptrix,

construere,

comtemptrix.

A regra geral para os grupos de três consoantes

em portuguez é que caia a consoante que se acha no

meio, se é uma momentânea ou f e se lhe não segue

r ou 1, tanto nos grupos originaes, como nos que re-

sultam de syncope de vogal intermédia; assim se deu

em:

pronto
santo
tinto
junto
untar
cinto
ponto
mascar

ancear (ansear)

semana de * sepmana

de promptus,
sanctus,
tinctus,
junctus,
* unctare

,

cinctus,

p u n c t u s

,

mast'care, mastica-
re,

anxiare,
sept'mana septima-

na,

contar

conto

esmar

de comp'tare, computa-
re,

comp'tum, compu-
tum,

aest'mar, aestimare.

Já em latim havia uma gi-ande tendência pai'a fa-

zer o mesmo, do que temos numerosos exemplos, taes

como:

quintus
ar til s

far tus
sartus
t o r t u s

fultus

ultus
parsi
fortis

mulsi
defuntus

c i n t um
cunti
dispuntor
debinti

alsi

fulsi

mersi
indulsi

por quinctus,
* artus,
* farctus,
* sarctus,
* torctus,
* fulctus,
* u 1 c t u s

,

* parc-si,

* mulcsi.

comp. qumque,
arcere,
farcire,

sarcire,

torquere,
fuleiro,

ulcisci,

parcere,
foretis,

mulcere.
d e fun c tu s , Schuch. Vokalismus, i,

135,

einctum, ih.,

cuncti, Rénier, Insc. Algér, 1382,

dispunctor ib. 3581,

de vi nc ti, Mommsen, Inscr, Regni
Napol. 1986,

* algsi, comp. algere,
* fulgsi, fulgere,
* mergsi, mergere,
* indulgsi, indulgere.

Sobre os grupos de que o terceií-o ou quai-to ele-

mento é uma lingual vejam-se os logai'es onde tracta-

mos dos gi-upos de duas consoantes, cujos segundos

elementos são r, 1.

Grupos consonantaes finaes

Não se conservou em portuguez nenhuma forma

de nominativo que em latim tenninasse por duas con-

soantes, como

:

fornax,
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Se exceptuarmos uma ou outra particula, as úni-

cas formas que terminavam em latim por um grupo

consonantal que se conservaram no portuguez encon-

. tram-se no verbo. Além da forma est, que já discuti-

mos ^, são essas formas as da terceira do plural. Em
latim a desinência d'essa terceira jDessoa era normal-

mente nt; mas o estudo das inscripçôes e outros do-

cumentos da lingua mostrou que havia desde o mais

antigo periodo em que esta foi escripta grande ten-

dência para destruir ou simplificar esse grupo.

Vejamos os factos reunidos por Corssen

:

« Inscripçôes do mesmo periodo (o tempo da pri-

meira e da segunda guerra piinica) apresentam a que-

da do grupo consonantal final nt da terceira pessoa

singular do indicativo perfeito em:

dedro, C. I. L. i, 177 (Pisauro),

dederi, ih. 178,

censuere, ih. 18.5. 186,

consuluere, ih. 186.

« Mas junto com essas fónnas também se conserva

nt ou somente t em:

dederont,^6. 181 (Piceno),

dedrot, ih. 173 (Pisauro),

coraveront, t6. 73 (cf. Add.),

probaveront, ih.

« O edito sobre as Bacchanaes do anuo 186 a. C
tem junto uma da outra

:

censuere {ih. 196, 3. 9. 18. 26) e consulue-
runt.

« Este documento, firmado com o nome de dous
cônsules romanos, mostra assim que n'esse tempo,
junto da forma completa da terceira pessoa plural

perfeito em -êrunt, também a forma truncada em
-ere era usada na linguagem da classe elevada, em
quanto a terceira pessoa singular conserva o seu t fi-

nal.

« Essas formas truncadas não são raras em in-

scripçôes desde o tempo dos Gracclios até ao fim da
republica; assim:

coiravere, C. I. L. i, 566. 567. 1412,
coeravere, ih. 1131. 1141. 1161. 1162,
curavere, ih. 1192. 1406,
fecere, ih. 532. 567. 1166. 1553 c,

probavere, ih. 1149. 1161. 1162. 1163. 1192,

Vid. p. CXI e seg.

contulere, ih. 1343,

terminavere, ih. 1111,
vixsere, ih. 1012.

« Quasi todas essas formas pertencem a inscri-

pçôes de edificações ou consecratorias ; apenas a ulti-

ma occorre n'uma inscripção tumular. Muito mais fre-

quentes são, porém, nas inscripçôes d'esse periodo as

formas completas em -nt da terceira pessoa plural

perfeito; assim:

abalienaverunt, C. I. L. 204, i, 32,

ab alienam nt, ih. 204, ii, 27,

adsignaverunt, ih. 200. 11. 77. 81,

ameiserunt, ih. 204, it, 1,

coiraverunt, ih. 565. 1116. 1230. 1343. 1555,
coirarunt, ih. 1478,

coeraverunt, ih. 536. 1149. 1163,

coerarunt, ih. 1187. 1218. 1251. 1252. 1287,

couraverunt, ih. 1419,

quraverunt, ih. 1428,

curarunt, ih. 1234. 1250. 1279,

composeiverunt, ih. 199, 2,

dedicarunt, ih. 603, i, 1150,

deposierunt, ih. 1009,

dixserunt, ib. 199, 3,

dixerunt, ih. 199, 4,

deixerunt, ib. 200, 85. 88,

fuerunt, ib. 199, 37. 200, 77. 81. 90. 204, i, 1. 3.

14. 15. 29. 34,

dederunt, ih. 200, 11. 77. 1116,

emerunt, ib. 1055. 1143,

fecerunt, ih. 365. 619. 1041. 1270. 1405,

iouserunt, ib. 199, 4,

iuserunt, ih. 199, 3,

legerunt, ih. 202, n, 10. 14,

locaverunt, ib. 200, 21. 88. 1188. 1251. 1247,

nominarunt, ib. 1007,

posierunt, ih. 1284,

possederunt, ih. 204, i, 18. 26. 31,

probaverunt, ih. 600. 1188. 1280,

probarunt, ib. 1150. 1187. 1189. 1279. 1251.

1407,

redemerunt, ib. 1252,

sublegerunt, ih. 202, n, 10. 14,

terminaverunt, ih. 610. 611.

« A respeito d'essa predominância das formas in-

teii'as deve observar-se particularmente que os docu-

mentos legislativos romanos, do tempo dos Gracchos

até ao de César, só apresentam formas em -erunt,
nunca aquellas formas truncadas em -ere. D'ahi se-

gue-se que aquellas formas inteiras pertenciam en-

tão á linguagem da classe elevada das capi-
tães e á linguagem escripta da prosa, as trun-
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cadas ao contrario mais á linguagem do povo, e por

isso também usavam frequentemente d'ellas os poetas

dramáticos e todos os poetas em geral, que, demais,

obrigados pelas exigências do metro, escolhiam enti-e

as duas fómias. Enti-e os prosadores amam Catão, Sal-

lustio e mais tarde Frontão as fónnas populares em
-ere, em quanto Cicero e César usam de preferencia

as formas em -erunt dos documentos legislativos ro-

manos (cp. Xeue, Formenl. d. Lat. Sprache n, 294 f.)

t Quão determinadamente na linguagem da
classe elevada do tempo de Augusto predo-

minavam as formas em -erunt, conclue-se de que em
dous dos mais completos monumentos da lingua d'essa

epocha, no monumento de Ancyi'a e no discm-so fú-

nebre de Tiu-ia, as mesmas occoiTem exclusivamente,

apenas com uma excepção ; assim

:

acceperunt, Mon. Ancyr. B. g. d. Aug. Momms,
Ind.,

appellaverunt, ib.,

conflixerunt, ih.,

constiterunt, íb.',

deduxerunt, ih.,

fecerunt, ih.,

habu erunt, ih.,

pervenerunt, ih.,

petierunt, ih.,

pugnaverunt, ih.,

steterunt, ih.,

fuerunt, ih.,

cesserunt, Zioei Sepulcralr. Momms. l, Tur. i, 25,

contigerunt, ih. ii, 26,

inciderunt, ih. i, 35,

fuerunt, ih. ii, 26,

soUicitarunt, ih. i, 25.

« A fónna única n'estas inscripçôes do tempo de

Augusto é:

fuere, ih. i, 27.

• Desapparecimento do t final da terceira pessoa

singular, permanecendo a nasal n tornada final, mos-

tram modos de escrever do latim da decadência como

:

feceruu, /. i?. A^. 2658, /. Chi$t. u. R. d. Ross.

48 (338 era clir.),

quiescun, I. R. N. 3528,
accipiun, I. Chi^ist. u. R. d. Ross. 319 (382 era

chi-.),

vivon^Ann. d. List. Rom. 1860, p. 248,

defleu, /. Christ. u. R. d. Rossi. 288 (360 era chi-.),

(etc. Schuch. ih. i, 122). Como a nasal tornada final

de taes formas verbaes soava surda e obscuramente,

acha-se então m escripto em logar de n; assim em:

fecerum, I. R. N. 2037. 2775. 2824. 7197. Or.

7360,

convenerum, Marin. Att. d. fr. Aro. t. xi a, 21

(618 era chr.),

dedicarum, Or. 3740.»

(Corssen, Ueher Ausspr. ly 185-189).

Em portuguez o t da desinência da terceira pes-

soa plm-al foi inteiramente apocopado. Modos de es-

crever como:

dent, jFb?'os de Cast. Rodr. em Leges et Consuetudi-

nes I, 757,

erectent, ih. p. 884,

ao lado de

:

den, ib. p. 850,

entren, ib.,

adagan, ih. p. 854,

façan, ih. 849,

não provam que o t fosse pronunciado na epocha de

que decoiTcm esses documentos ; o t aqui assenta sim-

plesmente sobre uma orthographia imitada dos docu-

mentos em latim bárbaro. O n da desinência, tornado

final, deixa de ser articulado, reduzindo-se a uma sim-

ples resonancia nasal, ou, para nos confonnar-

mos mais com a expressão usual, funde-se com a vo-

gal que a precede n'uma vogal nasalisada; d'ahi vem
que na escripta o n da desinência ora se acha repre-

sentado no portuguez antigo por -n, ora por -m, ora

]Dor o til; assim:

façan. Foros de Cast. conoscam, doe. era 1306

Rodr., Rib. Disseri. i, p. 280-

entren, ih., 81,

deren, ib., fezerom, ih.,

oyan, ih., veerem, ih.,

sean, ib., foram, ib.,

adugau, ib., te vero, Hist. geral,

deuiren, ih., foro,
queseren, ih., trouuerò.
queseron, ib.,

O m era, porém, o modo mais usual de repre-

sentação, como hoje. N'alguns modos d'esci-ever como

:

chamaro, Eluc,
fero, ib..
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a nasalidade da vogal deixou de ser indicada. Subsis-

tem n'essas formas as antigas formas latinas em que o

grupo nt foi apocopado? Nào o cremos. E muito

mais provável, pois aquellas formas latinas não dei-

xaram outros vestígios, que a falta da nasal seja pu-

ramente grajDhica e devida ao desleixo do tabelliao ou

copista que n'outros casos omittiam muitas vezes o

signal til.

V. O VOCALISMO

§ 1." VOGAES ACCENTUADAS

O primeii'o facto que se nota quando se estudam

as modificações das vogaes na passagem do latim pa-

ra o portuguez, como para as outras linguas români-

cas, é que, em quanto as vogaes nào accentuadas (ato-

nas) são sujeitas á syncope, á apherese, á apocope, á

metathese (attracção), á consonantisação (i palatal),

a serem representadas de modos multíplices umas pe-

las outras, as vogaes accentuadas, ao contrario, nunca

são supprimidas nem mudam de logar, e quando não

guardam a sua qualidade, mudam-se segundo regras

simples mais ou menos geraes. Essas vogaes são, co-

mo diz Diez, « o ponto médio, a alma da palavra »

.

E em torno d'ella que as mais profundas transforma-

ções phonicas se realisam.

No portuguez a qualidade d'uma vogal accentua-

da não depende tanto da quantidade e posição como
n'outras linguas românicas, por exemplo, o italiano, o

liespanhol e o fi'ancez. A diphthongaçâo do e e o bre-

ves, tão regular no italiano, e que se observa também
no hespanliol, provençal, francez, valachio, é-lhe in-

teii'amente desconhecida.

Passemos a examinar cada uma das vogaes ac-

centuadas.

Quer longo, quer breve, quer na posição conser-

va-se o a, quasi sem excepção, inalterado, se sobre

eUe não influe outra vogal. Exemplos da regi-a são

:

arame
adem
ancora
anjo
alma
anirao
agua
águia
ara
audaz
ave
baga
baio

de a e r am e n

,

anate-
)

ancora
angelus,
anima,
animo,
a q u a

,

a q u i 1 a

,

ara,

audax,
a V i s

,

bacca,
badius,

bálsamo
b a r b a

barbo
base
braga
graxo
grade
damno
dado
caco
caldo
canna
capaz
caixa
cab'o

cabo
cara
cárcere
caro
caso ' ;

casto
chave
cava
cravo
coalho
fava
fabrica
falia

face

fácil

faia

lalso

fama
fado
favo „
gambia
gallo
lande
gralho
g r á o

grama
grão
grato
grave
imagem
indago
lago
lama
lâmpada
lamina
lança
lã

lar

largo
lasso
lado

de balsamum,
barba,
barbus

,

basis,
braça,
c r a s s u s

,

cr ates,

damnum,
datus

,

cacabus,
caldus,
canna,
capax,
capsa,
caput,
capulus,
cara
cárcere-,
carus,
casus,
castus,
clavis,
cava,
clavus,
coagulum,
faba,
fabrica,
fabula,
fácies,

facilis,

* fagea

,

falsus,

fama,
fatum,
favus,
gamba,
gallus,
glande-,
graculus,
gradus,
grama,
gradus,
g r a t u s

,

gravis,
imagine-,
indago

,

lacus,
lama,
lâmpada,
lamina,
lancea,
lana,
lar,

largus,
laxus,
latus.
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lavo
ladro
magro
mais
maio
malho
máo
mal
malva
mamma
manco
manga
manto
mào
mar
margem
mármore
massa
milagre
anão
nabo
nardo
nassa
nau, nave
navalha
praça
palácio
palha
palma
palmo
páo
pão
panno
papa
prazo
prazo vb.

praga, chaga
praia
pranto
chão
chato
pratico
quadro
qual
quando
quanto
quarto
quasi
quatro
raiva
ralho
raio

ramo
rabo
raro
rastro

20

de lavo,
latro,

macro-,
magis,
ni a i u s

,

malleus,
malus,
male,
malva,
mamma,
m a n c u s

,

manica,
mantum,
m a n u s

,

maré,
margine-,
marmor,
massa,
miraculum,
nanus,
napus,
nardum,
nassa,
navis,
novacula,
platea,
palatium,
palea,
palma,
palmus,
palus,
panis,
pannus,
papa,
placitum

,

placeo,
plaga,
* plagea,
plauctus,
planus,
platus,
practicus,
quadrum,
qualis,
quando,
q u a n t um

,

quartus,
quasi,
quattuor,
rabies,
* rabulo,
r a d i u s

,

r am u s

,

rapum,
rarus,
r a s t r um

,

raso
sabbado
sacco
sagro
saio
sal

saio

salto

salvo
santo
são
sacho
sarda
assas
escada
escândalo
estável
estanho
estrago
estrado
taboa
tal

talo

tao
tanjo
tanto
tarde
taxo, tauso ant.

trauto, trato
trave
trás

vacca
vago
váo
valido
vão
vara
vario
vaso
vasto

-ar (des. do infinito)

os suffixos:

-ai

-ade
-ato
- a V e 1

etc.

de rasus,
sabbatus,
s a c c u s

,

sacro,
sagum,
sal,

salio,

saltus,

salvus,
sanctus,
sanus,
sarculum,
sarda,
satis,

scala,

scandalum,
stabilis,

stannum,
strages,
stratum,
tabula,
tal is,

talus,

tam,
tango,
tantum,
tarde

,

taxo,
t r a c t u s

,

trabes,
t r a n s

,

vacca,
vacuns,
vadum,
validus,
V a n u s

,

v a r a

,

V a r i u s ,
-

V a s um

,

V a s t u s

,

are,

-ali-,

-ate-,

-ato-,

-abili-

a accentiiado acha-se mudado em e em:

doalegre
abentesma (pop.)

alacris. *

p h a n t a sm a

.

Segundo Diez, Gramm. i, 13t> é duvidoso se o e atono de alegre íníluiu so-

bre o a accenluado.
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O a accentuado apparece mudado em o em:

fome de fames.

O antigo portuguez offerece ainda a forma:

fame L. Linh. iv, p. 232; Canc. Res. i, 184; J. Cla-

ro, Opúsculos p. 207; Hist. geral c. 100; D.

Duarte, L. Conselh. c. 3, etc.

O dialecto gallego conserva essa forma. O a ap-

parece fora do accento nos derivados:

esfaimado
faminto.

por * esfameado,

O o appai'ece também no seguinte:

esfomeado.

O a accentiiado acha-se mudado em e por in-

fluencia d'um i seguinte em muitas formas que men-
cionaremos no § d'este capitulo que tracta dos acci-

dentes geraes.

1. O e accentuado longo ou tornado longo por

queda d'uma consoante, conserva geralmente a sua

qualidade; exemplos:

cedo
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Esse e aclia-se diphtongado em:

ideia
queimo

de i d e a

,

cremo.

veste
testa

de vestis,

testa.

São excepções : 1) as primeiras pessoas do presen-

te do indicativo de verbos provenientes de formas da

Talvez seja o único exemplo da mudança d'esse 4.^ conjugação latina, em que o i da característica in-

e em o o monosyllabo

:

por de per.

3. O e accentuado que em latim se achava na

posição pei-manece também geralmente com a sua qua-

lidade; exemplos:

leito

peito
recto
pente
seis

destro
fr e s t a

vento
ventre
mente
gente
dente
offendo
tendo
pendo
prendo
e-menda
sempre
templo, tempro (pop.)

membro, ant. nembro
estrella

pelle
cella

vello (pop.?)

ferro
terra
a-terro
esterco
vergo
serpe
herva
certo
verto
termo
verme
fermento
fervo
cervo
serv o

vespa
véspera
é

de lectus,

p e c t u s

,

rectus,
pecten,
sex,
dexter,
fe n e s t r a

,

ventus,
V e n t e r

,

mente-,
gente-,
dente-,
offendo,
tendo,
pendo,
prebendo,
menda,
s em p e r

,

templum,
membrum,
stella,

pellis,

cella

vellus,

ferrum,
terra,

térreo,
stercus,
vergo,
serpeus,
berba,
c e r t u s

,

V e r t o r

,

terminus,
vermis,
fermentiim

,

ferve o,

cervus,
servus,
vespa

,

vesper,
est,

íiuenciou a vogal thematica ; são elles

:

mintc
sinto
visto
sirvo
firo

de mentio,
sentio,
V e s t i o

,

sérvio,
ferio.

2) a forma seguinte em que o e se acba também
representado por i

:

isca de es ca:

3) as formas do presente do indicativo, etc. do

verbo varrer em que o se acba representado por a:

varro
varres
varre
etc.

de verro,
verris,

verrit,

1. A immutabilidade do i longo accentuado é a

regra.

fio

digo
linha
limo
ir

vivo
vida
miga
liquido
instigo
crivo
crime
crina
ira

linho
rio

riba
inclino
declino
libra

p i n h o

chinche
A-ime

vide

de fi d o

,

dico,

linea,

limus,
ire,

vivus,
vita,

mica,
liquidus.
instigo,
cribrum,
crimeu,
crinis,

ira.

linum,
rivus,
ripa,

inclino,
declino,
libra.

pinus,
cimice,
vimen,
vitis.
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vinho
V i n li a

am i g- o

espiga
abril
espirito

fio

filho

espinha
figo

_

formiga
lima
gentil
marido
miro
lirio

riso

ruina
vizinho

de vmum,
vinea,
amicus,
spica,
aprilis,

spiritus,

filum,
filius,

s p i n a

,

f i c u s

,

formica,
lima,

g e n t i 1 i s

,

maritum,
m i r o r

,

1 i 1 i um

,

r i s u s .

>

ruma
V 1 c 1 n u s

.

N'alguns casos acha-se esse i representado por

e; assim em:

pega
crena, querena
escrevo
beco

de pica,
Carina,
s c r i b o

,

V i c u 1 u s

,

grenha ao lado de crina.

O dipthongo ei apparece representando o som
de que se tracta em

:

leira de lira.

2. O i breve accentuado é regularmente repre-

sentado por e; exemplos:

fé

e s - fr e g o

pelo
pela
pez
bebo
cedo
conselho
febra
lenho
menos
neve
negro
inveja
nédio
pêro
sem
acebo
trevo

de fides,

frico,

pilus,

pila,

p i c e -

,

bibo,
citus,

c o n s i 1 i um

,

fibra,

1 i g n um

,

minus,
nivis,
niger,
invidia,
nitidus,

p i r um

,

sine,

aquifolium,
trifolium,

verde
vez
cevo
cevo

de viridis,

vice-,

cibus,
cibo.

O i permanece n'alguns casos, principalmente

em polysyllabos ; exemplos

:

alvitre

a-hi

horrivel
familia (pop. famelia)
justiça
livro

milho
malefício
beneficio
lidimo ant.

serviço
maritimo
terrivel

tig-re

viço, vicio

de arbitrium,
ibi,

horribilis,

familia,
justitia,

librum,
milium,
maleficium,
beneficium,
legitimus,
servitium,
maritimus,
terribilis,

tigris,

vitium.

3. O i na posição ora permaneceu ora se mudou
em e, sem se notar uma tendência determinada para

qualquer d'esses modos de representação.

Exemplos da permanência do i:

bispo
consisto
crista

firme
grillo

1 i n g u a
simples
triste

t i n n o

mil
epistola
cinco
ministro
assisto
finjo

quinto

de episcopus,
consisto,
crista,

firmis,
grillus,

1 i n g u a

,

s im p 1 e X
,

tristis,

tinnio,

mille

,

epistola,
quinque,
ministrus,
assisto,

fingo,
quintus

.

Exemplos da mudança de i em e:

aresta
bacello
a rm e 1 1 a

centelha
cepo
cabresto
cabello

de arista,

bacillum,
armilla,
scintilla,

cippus,
capistrum,
capillus,
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entre
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VOO
tom
som
d e - s p oj o

ap-poio
moio

de volo,

t o U VI s

,

s onu s

,

de-spolium,

p o d i um

,

m o d i um

.

nal.

A mudança em u é verdademimeute excepcio-

c u b r o

furo
nuzo, nusso ant.

de c o o p e r 1 o

,

foro,

n o c e o

,

explicam-se pela tendência para evitar a homonymia

com cobro de * cuperio (em recuperio), a-foro

de foro, nosso de nostro-.

Deante de i ai-rastado para junto d'ella por at-

tracçào mudou-se o o breve em;

esteira

mas:

tesoira
etc.

de storea;

de tonsoria,

3. O o accentuado que em latim estava na po-

sição permanece geralmente com a sua qualidade

;

exemplos

:

socco
oito
longo
monte
ponte
fonte
mostro
collo

folie

molle
tolho
volvo
torro
porco
torço
corpo
sorvo
costa
somno
morto
porta
porto

de soccus,
octo,

1 o n g u s

,

monte-,
ponte-,
fonte-,

monstro,
collum,
follis,

mollis,
tollo,

volvo,
torre o

,

p o r c u s

,

t o r q u e o

,

corpus

,

sorbeo,
costa,
s om n um

,

m o r t u u s

,

porta,
portus.

morte
sorte
forte
ordem
mordo
conforto
fosso
posso
solvo
fo rm a

torvo
corvo
pois
poste
torto
orphão
nosso
osso

de morte-,
sorte

,

for tis,

o r d o

,

m o r d e o ,

conforto

,

fossum,
possum,
solveo,
forma,
torvus,
corvus,

p o s t

,

postis,

torctus

,

orphanus,
nostro-,
ossum.

A mudança de o em u é excepcional; exemplos

sao;

durmo
curto
pergunto
cumpro
escuso

de dormio,
contero,
percontor,
compleo,
absconsus

.

A fói-ma frente provém da hespanhola fru en-

te, e não directamente da latina fronte. Em
bespanhol é regular a diphthongação em ue do o la-

tino na posição. Assim o bespanhol áh

:

cuello
fuelle

muelle
suelto
dueno
luengo
fuente
puente
cuerda
muerte
p u e r t a

s u e r t e

pues
tuerto
duermo
cuerno
cuerpo
cuervo
hueso
hueste
nuestro,
etc.

de collum,
follis,

mollis,

soTtus,
domnus,
longus,
fonte-,

ponte-,
corda,
morte-,
porta,
sorte-,

post,
t o r t u s

,

dormio,
c o r n u

,

corpus.
corvus
ossum,
hostis,

nostro-,
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U

1 . O u longo accentuado conserva geralmente a

sua qualidade ; exemplos

:

incluo
excluo
cru
junho
juro
luz

a d d u z o

publico
puro
puno
muro
commum
fumo
cura
S 11 c o s

ruga
húmido
uva
agudo
bruto
búfalo
duro
confuso
jubilo
lume
lua
maduro
nuvem
julho
musica
mudo
escuro
escudo
seguro
espuma
suo
um
útil

1 e g IIm e

natura
saúde
miúdo
leituga
verruga
rotura
nutro
fu t u r o

virtude

de includo,
excludo,
crudus,

i

u n i u s

,

juro,

[ u c e -

,

a d d u c o

,

publicus,

p u r u 8

,

puni o,

murus,
communis,
fumus,
cura,
sucus,
ruga,
umidus,
\\va,

acutus,-

b r u t u s

,

bufalus,
d u r u s

,

confusus,
jubilum,
lúmen,
luna,
maturus,
nubes,

j II 1 i u s

,

musica
mutus,
obscurus,
s c u t um

,

securas,
spuma,
sudo,
unus,
utilis,

legumen,
natura,
salute-,

minutus

,

lactuca,
V e r r u c a

,

ruptura,
nutrio,
fu t u r u s

,

V i r t u t e

.

copa de cupa,
odre utre,

logro ao lado de lucro lucro,

monco mucus

.

2. O u breve accentuado é representado ou por

u ou por o ; exemplos

:

u = =u:

Excepções são as seguintes formas em que o u
longo se acha representado por o:

puta
jugo
duque
fuga
tubera
fujo

cunho
gula
rude

u= o:

lodo
covado
joven
sobre
nora
cobre
poço
hombro

Em:

teu
seu

de * p u t a

,

jugum,
duce-,
fuga,
tubere-,
fugio,
cuneum,
gula,
rudis.

de lutum,
c u b i t u 8

,

juvenis,
super,
nurus,
cuprum,
p u t e um

,

humerus.

de tuu8,
suus.

o u foi mudado em e para unifonnisar essas formas

com a do adjectivo possessivo da primeira pessoa meu

.

3. O u accentuado na posição ora é representa-

do por u ora por o. Exemplos da representação por u

:

sulco
sepulcro
m u nj o

vulgo
culpa
muito
multa
pucho
pulso
vulto
abutre
o c c u 1 1 o

ultimo

de sulcus,
sepulcrum,
miilgeo,
vulgus,
culpa,
multum,
multa,
pulso,

p u 1 s u s

,

v u 1 1 u s

,

vultur,
o c c u 1 1 u s

.

u 1 1 im u 8

,
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fullo ,.,;

turvo
surdo . 1

curvo '
. .-,...,

urso
su surro (pop. ?)

triumpho, trunfo
columna
unha
espelunca
arbusto
fuste r

'
:

'

; ' "

'

fu r t o . -

luto
fundo •

profundo
fusco (e fosco)
culto
punho
chumbo
mundo
segundo
fruto, fruito
nullo I

buxo
justo ;

purgo
curto ' '

grunho
junco .'. ': I

.

musgo

de fu 1 V u s
,"

turbixs,
' surdus, .)'

.

curvus,
ursus,

^' susurrus,
triumphus,
columna,
ungula,
spelunca,
arbustum,
fustis,

furtum,
luctus,
fundus,
profundus,
fu s c u s

,

cultus,
pugnus,
plumbum,
mundus,
secundus,
fructus,

' nullus,
buxus,
j u s t u s

,

purgo,
c u r t u s

,

grunnio,
juncus,
muscua.

Exemplos da representação de u na posição

por o

:

bolbo ;
.

: ..

olmo ,"
,

pó
forca
tordo
forno
corro
pomba '''

conha ant. '

outomno
tronco .

'

onça
torpe , ! r

;
.

mosto
moço
bola
bolo
frota,

lombo '''^'

onde ''

de bulbus, ';

ulmUS,
, ,;;

pulvis,
fu r c a

,

turdus,
furnus,
curro,
palumba,
calumnia,
autumnus,
truncus,
uncia,
turpis,

mustum,
mustus,
bulia,
buUus,
fluctus,
lumbus,
unde.

polpa
doce
colmo
crosta
gota
goto
ponto
rompo
tosse
froxo
vergonha
soffro
torno
torre ;

;

en-xofre
agosto
gosto
mosca
popa
r]o t o

bocca
onda
redondo

Em:

corisca de coruscai

o u acha-se anormalmente representado por o.

de pulpa,
dulcis,
culmus,
custra,

g u 1 1 a

,

g u 1 1 u r

,

punctum,
r um p o

,

t u s s i s

,

fluxus

,

verecundia,
suffro,
turnus,
turris,

sulphur,
augustus,
gustus,
musca,
puppis,
r u p t u s

,

bucca,
unda,
rotundus.

O y (u) grego era pronunciado como o u fi"an-

cez, isto é, tinha vim som intermediário entre o nosso

u e i ; esse som não erá estranho á lingua latina.

» A lingua latina, diz Corssen, conhecia também
uma vogal media enti-e í e ú, que deu aos gram-

maticos muito que fazer. Elles dizem do mesmo:
Quint. 1, 4, 7 : Medius est quidam inter i et u
sonus. Mar. Victor, p. 2465. P.: Pinguins quam
i, exilius quam u, Vel. Long. p. 2235. P. : Iscri-

bitur et paene u enuntiatur, Pric. i, 6, H.:

Sonum y Graecae videtur habere. Esse som
intermédio era, segundo o testemunho dos grammati-

cos, ouvido nas seguintes palavras:

deante de m em:

i

maximus,
i

intumus,
i

extumus,
i

lacrumae,

pulcherrumus, sumus,
i i

accerrumus, contumax,
i i

justissumus, contumelia,
i i

volumus, existumat,
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optiimiis, nolunms,
i í

luinumiis, possumiis,

deante de b
, p e f em

:

manubiae,
i

lubido

,

í

infubiis,
i

artubus,
i

manubus,

a II c II p 1 um

,

i

mancupium,
i

aucupare,
i

manupretium

111 o n IIm c 11 1 11m .

i

alumentum,

í

auriifex,

(comp. Quint. i, 4, 7. Pric. i, 6, 16. Donat., p, 1735.
Vel. Long. 2216, 2228, 2235. Mar. Victor, p. 2458.

Corniit ap. Camodor. p. 2284. P.) Além d'isso, segun-

do o testemunho formal de Prisciano, era ouvido esse

som médio depois de v em:

Só em luonunientum, documentum, se fixou o

piu"0 som U exclusivamente, em quanto o som fran-
i

cez u em monument, document é d'origem poste-

rior. De i originaram-se os sons de transição i e u,

por quanto a língua permaneceu no mesmo ou simi-

Ihante logar em que se acha contra o palato diu-o na
pronuncia do i e os lábios se contraliiram e reuniram,
íonnando uma abertura redonda como na pronuncia
do u. (Ueber Aussprache, tom. i, p. 340)» ^

Tal som, porém, não parece ser applicado á pro-

nuncia das palavras gregas em que havia y, e d'elle

não restam vestígios em a nossa língua. Nas palavras

d'origem grega que apparecem em a nossa língua e

pertencem ao fundo popular d'ella, o j accentuado

aclia-se ora representado de differentes modos.

1 . O y aclia-se representado por i em

:

video

,

visu,
virtus,

V 1 1 1 um
vix

todavia não se encontram essas palavras escríptas com
u, sem duvida porque o modo d'escreverW até ao
tempo de Augusto era geralmente evitado [Ueher

Aussprache, Vokalmnus n.nd Betonung,i'-, 331-332).

Corssen depois tracta d'investigar a historia d'es-

sa pronuncia e resume assim a sua investigação : • Do
mesmo modo que o som cheio u na língua grega se

tomou completamente em um som médio entre u e i,

que é representado pela letra Y, assim o u breve da
língua latina original ou nascido de a por meio do es-

tofo intermédio o, se modificou muitas vezes, já em
tempos i-emotos, em um som similhante ao j grego e

assim foi pronunciado durante séculos. Na edade áu-

rea da lingua e litteratura pronunciavam os roma-

nos da capital, como César e Cícero, este som muito

similhante ao i e orthog'raphavam-no com a letra I,

em quanto na bocca do povo a antiga pronun-
cia similhante á do u era conservada ainda em
tempos posteriores. Aquelle antigo som de transição

i u

pôde ser representado por u, o mais moderno jDor i...

Depois da queda de Roma, porém, reforçou-se este

som médio em i completamente na bocca do povo e

assim passou para as línguas românicas.

€ Muito raramente o i primitivo ou nascido de
u

antigo e passou para o som intermédio i por influen-

cia dos sons labíaes que se lhe seguiam, por exemplo,

em testemonium, pontufex, de o um a, monu-
ment ura, documentum; mas também n'essas for-

mas pronunciavam no tempo de César, Cicero e Au-

gusto as pessoas instruídas da capital í ou puro i,

aonde por fim voltou também a pronuncia popular.

abisso
lira

mirra
bisso
cisne
giro

de abyssus,
lyra,

myrrha,
b y s s u s

,

c ycnus,
gyrum.

2. O y acha-se tractado como i na posição em:

gesso de gypsum.

3. O y acha-se representado por u em:

gruta
tumba
tufo
murta
etc.

de crypta,

•7 -j O O
;

,

myrtus,

4. O y acha-se tractado como o u na posição

em:

bolsa de byrsa,
torso thyrsus.

AE, OE

1. Estes dous diphthongos são representados

por e

:

cego
grego
presto
judeu

de caecus,
graecus,

p r a e s t o

,

j u d a e u s

,

I D°e^le ponto em deante somos obrigados, por circumstancias completamenle

imprevistas, a niodiOcar consldcravelmenie o plano traçado para este trahalbo.

21
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era

quero
tédio
ledo
século, segre ant.

ceu
feno
pena

2. Em:

de

p r e 1 a

ceia

etc,

de

a e r a

,

quaero,
taedinm,
laetus,
saeculum

,

caelum,
fo e n um

,

p o e n a

.

praeda,
coena,

o e alonga-se em diphthoiigo, como no caso em que

nascendo de e longo latino se ache dcante d'iima

vogal; mas assim como véu, niSo veiu de velum,
assim céu, nào ceiu de coelum.

3. O i representando ae em:

Galiza de Grallaecia.

é uma excepção á regra em que devemos vêr influen-

cia do hesp. Galicia. Cf.:

hesp. judio
siglo

etc.

port. judeu,
século.

AU

1. Em regra geral muda-se este diphthongo em
ou ou o i , dons modos de representação que se man-
teem um lado do outro

:

touro
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tas differentes posições na palavra resultam dlfferentes

modos de tractar a vogal nào ac-eentuada. A quanti-

dade nem a posição nào teeru aqui influencia.

Vogaes accentuadas fora do hiato

1. Consideremos em primeiío logar as vogaes
i

não accentuadas atraz da syllaba accentuada. Três ca-

sos sào aqui possiveis: 1) conservação da vogal; 2)

permutação da vogal por outra; 3) suppressão da vo-

gal. Exemplos:

1 . Consei-vaçào da vogal

:

lagarta
cerejo
rebelde
janeiro
dezembro
nielhor
dever
conceber
inimigo, iniigo ant.

visinho
satisfazer
oliveira
evangelho
maravilha
feroz
mercado
receber
abri r

de lacarta pr. lacert a,

Ceraseus,
rebellis,

j anuarius,
december

,

meliorem,
d e b e r e

,

concipere,
iuimicus,
V i c i n u s

,

satisfacere,
olivaria se. arbor,
evangelium,
mirabilia,
ferocem,
mercatus,
recipere,
aperire.

2. Mudança da vogal a em e:

espargo
esmeralda
esconder
ervodo

a em i:

Ignez

e em o:

borragem
o r liga

e em ou:

ouriço

i em e

:

de asparagus,
smaragdus,
abscondere,
arbutus;

de Agnes;

de berraginem,
e r u c a

;

ericius;

preguiça de

e n s e j a , //. Test. m, 1 7 í)

regar
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b) vogal entre consoantes

:

triaga
b r i 1 h a r e

palafrem
c r e n a

gritar
cronha

de tlieriaca,

beryllus, * berrylla-
re,

p a r a v e r e d u s

,

carma
quiritare,
corona ao lado de co-

roa.

2.) A vogal immediata á syllaba accentuada está

sujeita á syncope que attinge sobre tudo o i , do que

abundam os exemplos; n'alguns casos, porém, conser-

va-se. Exemplos da syncope:

golpe

obra
ermo
senda
andes
conde
sirgo

manga
posto
caldo
dono
segre G. Vic.

c o 1 a p h u s , X o x a tp o ç blat.

colapus,
opera,
e r em u s

,

semita,
amites

,

comité-,
sericus,
manica,
p o si tus,

c a 1 i d u s

,

dominus, sdomnus,
século.

Ob.servação. Já em latim era frequente a sup-

pressào de vogaes immediatas ás syllabas accentua-

das, mesmo nos períodos ante-classico e clássico, que
nos offerecem

:

caldus
hercle
lamna
valde
v i n c 1 um
cante
saeclum
spectaclum
etc.

por calidus,
hercule,
lamina,
valide,
v i n c u 1 um

,

canite,
saeculum,
spectaculum.

(Diez I, 164, Weil et Benloew, Tlúorie gén. ãe Vacc.

lat., pp. 179, seq.)

2. Algumas vezes a syllaba final é inteiramente
destruida, influenciando todavia a sua vogal sobre a
accentuada. Este caso, de que náo suo numerosos os

exemplos, dá-se tanto nos paroxytonicos como nos
proparoxytonicos. Exemplos

:

pago por pagado de pacatus,
cordo por cordato.

manso
caco
beco
fino
povo
trevo
diabo
cabido

de mansuetus,
c a c a b u s

,

V i c u ] u s
,

finitus

,

p o p u 1 u s

,

trifolium,
diabolus

,

capitulam.

3. As vogaes finaes ou tornadas finaes por apo-

cope de consoantes sào tractadas d'um modo regular,

sujeito a muito poucas excepções. A, e, o conser^^am-

Assim

:

se, o i é mudado em c , o u em o

agua
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I. Hiatos já existentes nas palavras sisiples

LATINAS. — A. Quando o acceuto está sobre a primei-

ra vogal do hiato a destruiçrio d'cste é mais rara

:

dia

destruir
etc.

de dies,

destruere,

Algumas vezes, porém, o hiato é destruido como,

por exemplo, em:

t r a ST o de traho,

por introducçào de consoante ; em

:

parede
abeto

de parietem,
abietem,

por contracção ; em

:

douSjdois de duos,

por inversão de vogaes a fim de produzir diphthougo.

Grou de grus, gruis,

suppôe necessariamente a existência d'uma f(')nna in-

termedlai-ia gruo.
Observação. Em latim iá o liiato nas condições

indicadas era algumas vezes evitado pela introducçào

d'uma consoante. Assim achamos um v introduzido

entre u e o em:

Em connexào immediata com este facto estào as

formas poi-t.

chove
viuvo

de pluit,

viduus,

noncavia;brattea,nonbrattia;cochlea,non
cochlia; lancea, non lancia; solea, non solia;

balteus.nonbaltius; e exemplos semelhantes se

encontram nas inscripções e nos documentos em baixo

latim (Diez, Gh'amm. r, 167). Ora n'essas combinações

os latinos j^ronunciavam o i não como vogal senão como
consoante palatal j a fim de evitar o hiato. Essa pro-

i nuncia, porém, deve ter sido popular, porque os poe-

tas clássicos empregam ie, ia, ea, etc, como disyl-

labos, e apenas os cómicos os usam como monosylla-

bos : é assim que elles dão abiete, ariete, fluvio-
rum como trisyllabo,s, o que já se quiz exprimir com
razão escrevendo a b j e t e , a rj e t e , f 1 u vj o r u m. (Diez

1. c.) Nas linguas românicas essa tendência para a des-

ti-uição do hiato ganha muito maior extensão e lança

mão de diversos meios. A consonantisacão do i dá-se

ainda, mas a sua pronuncia depende da consoante que

o precede desapparecendo depois de a influenciar, ora

permanecendo e fazendo desapparecer ; outras con-

soantes, porém, fazem-lhe consen-ar a sua vocalldade.

a. Liquida com i consoante. Se o i se acha adean-

te de 1 e n abranda, molha estas duas consoantes,

isto é, funde-se com ellas em um único som.

fu-v-i Ennio
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banho
calcanhar der.

i n g e n h o

V i n li a

vergonha

tenho
c u n h o

castanha
e X t r a n h o

Minho
sonho
junho
linha
campanha
testemunho

Em:

de balneum,
calcaneum,
i n g e n i u m

,

V i n e a

,

verecundia, *vere-
c u n n i a

,

t e n e o

,

c u n e u ni

,

c a s t a n e a

,

extraneus,
Minius,
s o ui n i um

,

junius,
1 i n « a

,

campania,
testimonium.

granja, aut. grancha de granea,

o i degenerou em sibilante, assim como em;

extrangeiro de * extranearlus ,
* ex-

tranjarius.

Adeante de m consei^va-se o i como vogal, sendo

algumas vezes também supprimido como em:

vindima de vindemia,

em que reconhecemos todavia a sua inliuencia sobre a

vogal accentuada.

Adiante de r nas formas proparoxytónicas ari

(us, a, um) eri (us, a, um) ori (us, a, um) é o i

attrahido pela vogal accentuada, e forma com ella um
diphthongo

:

cavalleiro
dinheiro
carcereiro
primeiro
janeiro
celleiro

fevereiro
notairo ant.

vigai r o ant.

saíayro ant.

eira

feira
madeira
mosteiro
captiveiro
coiro ou couro

de caballarius,
denarius,
carcer arius,

p r im a r i u s

,

j a n u a r i u s

,

c e 1 1 a r i u s

,

febru arius,

not arius,
vicariu s,

salarius,
área,
feria,

matéria,
monasterium,
captiverium,
c o r i um

,

a dj u d o ir o Eluc.'

arado iro Eluc.

bebedouro
esteira
agouro
Douro
sal-moura comp.

de adjutorium,
a r a t o r i u s

,

bibitorium,
s t o r e a

,

a u g u r i um

,

Durius,
muria.

As citadas formas antigas são ainda hoje usadas

pelo povo, .que ás outras formas corrigidas por influen-

cia do latim clássico oppõe as que se conformam me-

lhor ao génio da lingua, e diz assim: histoira, gloi-

ra ou groira, vairo (cf. desvairar), memoira
por historia, gloria, vario, memoria, etc.

Em:

morro de mo ri o r

desappareceu o diphthongo, reforçando-se o r; nos an-

tigos escriptos encontra-se moiro, nioirer.

6. Sibilante com i consoante.— Adiante de s e t,

c tractadas como sibilantes (t e c=^ç) em geral desap-

parece o i e conserva a consoante o seu valor próprio

;

s é, porém, representado em muitos casos por port. j.

Adiante de s:

cajão G. Vic.

cerveja
egreja
mansão
pensão

Attracção em:

beijo
feijão

qu eijo

fa i s à o

Adeante de t:

justiça
preguiça
praça
preço
março
lenço
lençol
espaço
cubica
differença
presença

T= zem:

dureza

de occasionem,
cervisia,

ecclesia,

mansiouem,
pensionem.

de b a s i um
,

phaseolus,
caseus,
phasianus.

de j u s t i t i a

,

pig-ritia,

platea,
pretium,
martius,
1 i n t e um

,

linteolem,
spatium,
* cupiditia,
differentia,

presentia.

de duri tia.
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Apocope da vogal em: i,

abestruz de avis strutliio.

T=ch em:

chrischào H. Ger. de christianus,

depois mudado em christào por assimilação á forma
latina. O i consei-va-se como voral em:

palácio

Ignacio
etc.

de palatium ao lado de

paço,
Ignatius,

As fóiTnas em tio, tionis sào, pelo que toca ao

i, tractadas como as em si o, sionis:

posição
ligação
conservação
etc.

de p o s i t i o n e

,

ligatione,
conservatione,

Depois de c e os seus equivalentes eh, qu:

braço
face
a -m e a ç a

calço
faço
feitiço

vinliaça
terraço

C =

praza
j u i z o

=z em:

de bracliium,
fácies,

minacere,
cálcio,

facio,

facticius,
V i n a c e a

,

* terraceus.

de placeat,
judicium.

c. Depois das medias (g, d, b) e da spirante

v o i é pronunciado como vogal, ou tem a pronun-
cia degenerada que adquiriu a consoante palatal lati-

na nas linguas romanas. No primeiro caso se imia vo-

gal o precede em consequência da queda d'uma con-

soante, i'eune-se com ella em diplithongo. A attracçào

é aqui excepcional, a degeneração do i em port.
j

frequente.

Depois de g:

faia

correia
n a ^• i o

regicão

ensaio

de fagea,
corrigia,
n a V i g i um

,

r e g i o n e m
,

e X a g i um

,

prodígio, litigio; elogio com mudançado accen-

to para o i. Queda do i em:

fujo

Depois de d

;

a-poio
moio
raio

baio
meio
perfia ant.

fastio

assedio
diabo

de fugi o.

de p o d i um

,

m o d i um

,

radius,
badius,
medius,
perfídia,
fastidium,
* assedium,
diabolus.

O i, no caso de queda do d, é também repre-

sentado por j

:

mveja
desejo
hoje
jornal
orge Eluc.

de invidia,
dissidium,
hodie,
* diurnalis,diurnu8,
h o r d e um

.

Mudança de di em ç nota-se em:

ouço de audio,
íkV(^o Eluc, G. Vic. ardeo.

Depois de b

:

marroio de marrubium.

Attracçào

:

raiva
ruivo

de rabies,

r u b e u s

.

Mudança de i em j :

haja
sage H. Ge7\, etc.

d. Depois de v

de habeam,
* sabius.

sargento
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aipo
saiba

de a p 1 11 m

,

s a p i a t

.

Observação. As excepções ás regras precedentes

encontram-se sobre tudo nas palavras de iutroducçào

posterior á formação da língua que apresentam a sua

forma latina inalterada tanto quanto o génio da lín-

gua permitte.

2. Se o u nâo accentuado é a primeira vogal do

hiato (ua, iie, ui, no, uu) usa a lingua ainda pro-

cessos similhantes aos que acabamos de examinar.

Em:

agua de

égua
Manuel
attribuo,
etc,

mantem-se o hiato. Elisão:

aqua,
e q u a

,

Em a n u e 1 i s
,

bato
cuspe
coso
morto
janeiro
fevereiro
contino subst.

atrevo

de

Attracção

:

p o u d e

houve
soube

batuo,
conspuo

,

c o n s u o

,

m o r t u u s

,

januarius,
fe b r u a r i n s

,

continuus

,

attribuo.

de p o t u i t

,

habuit,
s a p u i t

.

Abrandamento de n em:

riinha ant. de mina;

cf. arrunhamento, ar runhar, Eluc.

Introducçào de v:

V 1 u v o

teve
de V i d u u s

,

t e n VI i , *

* viuus.
t e u i

.

cobrir
dourar
donde
antolho
manobra

de cooperire,
de a u r a r e

,

de unde,
ante oculum,
maniobra.

Xas palavras de introducçào ou formaçòo moder-

na nào se tracta tanto de evitar o hiato: preexistir,

coetâneo, ponteagudo, cooperar, reinte-

grar, reanimar, rearguir, reagir, entreabrir,

III. Hiato kesultakte de syncope de consoante.

— Esta espécie de hiato é muito frequente, por isso

que muitas consoantes sao syncopadas entre vogaes.

1. Contracção:

pombo
sello

mestre
deste
ver
ler

comer

de palumbus,*paumbo,
sigillum, * siilo,

magister, *maister,
dedisti, * deesti,

videre, * vier,

legere, * leer,

comedere, *comecr.

2. Introducçào de consoante (geralmente v:)

couve
eh ou vir Elihc.

ouvir
prouve
jouve ant.

gouvir Eluc.

de caulis, * canis,

claudere, * clauere,
audire, * auire,

placuit , * plauit,

j acuit, * jauit,

gaudere, * gavere.

No Canc. de D. Din. encontram-se:

loar
oyr

por 1 o II V a r
,

ouvir.

II. Hiato resultante da composição.— O pro-

cesso empregado para destruir esta espécie de hiato é

a elisão

:

Hiato no latim.— Além dos exemplos que já de-

mos das manifestações da lei da destruição do hiato

no latim, accrescentaremos mais alguns para mostrar

que o que se dá no jjortuguez está em intima conne-

xão com o que se dava na lingua mãe. Amo vinha

de*amao, cf. ama-tfs, etc; amarunt de ama-
[vjerunt; co-go de coigo; equo, hortuo, etc,

de equoi, hortuoi, die, fide, (gen. dat. sing.)

diei, fidei. etc; sis de sies. (Schleicher, Comp.,

§51).

Observações geraes ás vogaes

O processo regular a que estão submettidas as

vogaes accentuadas, constitue aqui o phenomeuo mais

j

importante. As vogaes accentuadas não estão sujeitas

!
á syncope, a qualidade de algumas depende da quan-

tidade, a original das outras é a lingua íiel, a menos
que uma influencia exterior a ellas nào produza mu-
dança. Toda a alteração na sua qualidade se move
n'um circulo estreito : assim a muda em e , e em i

,

i em e , o em u , u em o ; mas outras mudanças são

inteiramente excepcionaes, e ainda nào ultrapassam

certos limites; a, ^Jor exemplo, nunca é representa-

do por u.
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A distincção perfeita, que o italiano faz entre as

longas e breves accentuadas, excepto o a, ; credo
credo, diece decem, fido fidus, fede fides,

solo sol lis, luogo locus, lume lúmen, covo
CUV o, distincção já menos rigorosa no hespanhol, pro-

vençal, francez e valachio, observa-se no portuguez só

nas vogaes leu. A causa principal d'isto está em que

n'aquellas linguas o e e o o breves accentuados sào

alargados em diphtliongos(e=ie, etc), o que permit-

te que se distingam perfeitamente das longas que con-

ser^'am a sua qualidade latina, e em que o portuguez,

tendo negação completa por alongar assim vogaes era

diphtbongos, não podia lançar mào d'esse meio, o úni-

co que se offereceu ás novas linguas. j\Ias assim como
as suas irmãs muda o portuguez o i e u breves accen-

tuados respectivamente em e e o , e mantém o a ac-

centuado geralmente inalterado.

Tendo só em ^'ista as regras geraes construímos

a seguinte tabeliã em que se vê como se acham repre-

sentadas no portuguez as vogaes accentuadas do la-

tim. As vogaes latinas vào em maiúsculo, as portu-

guezas em minúsculo

:

A
E
I

O
U

longa

a

e

i

o

u

Diphthongos

AE
OE
AU

breve

a

e

e

o

o

e

e

o IX

posição

a

e

6, i

o

o, u

A indicada negação que o portuguez tem por

alongar vogaes em diphthongos deve ser olhada como
uma peculiaridade que o distingue das outras linguas

romanas, e por este lado podel-o-iamos comparar com
o latim, mas nenhuma connexão histórica se deve con-

jecturar entre o que n'este ponto se dava n'esta lingua

e o que se dá em portuguez. Demais a nossa hngua
tem um muito maior numero de diphthongos, de es-

pécies diversas, segundo a sua origem: 1) diphthon-

gos resultantes de diphthongos latinos ; 2) diphthon-

gos resultantes da attracção ; 3) diphthongos resultan-

tes da queda de consoante ; 4) diphthongos resultan-

tes da dissolução d'uma consoante em vogal; 5) di-

phthongos resultantes do alongamento d"uma vogal.

Esta quinta espécie d, por assim dizer, constituida por

excepções, mas as quatro primeiras resultam de pro-

cessos regulares, inteiramente conformes ás tendências

geraes da lingua.

Da segunda espécie de diphthongos temos apre-

sentado já mmierosos exemplos : assim

V a i r
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Esta espécie de diplithongos é como já dissemos

pouco numerosa, nada nos ofterece que possa ser com-

parado aos diphthongos que nas outras liuguas roma-

nas representam breves accentuadas ou vogaes na po-

sição, como liesp. bien, diez,miel, bueno, fuego,
ciento, miembro, etc.

Não teem ainda sido sufficientemente explicadas

todas as excepções ás regras geraes que dominara o

ti-actamento das vogaes accentuadas nas linguas ro-

manas. Pensamos que em nenliuma d'essaã excepções

ha mero capricho do acaso, com quanto as suas cau-

sas muitas vezes nos escapem. Alguns exemplos apre-

sentamos já que justificam até certo ponto o nosso

pensar. Apresentaremos ainda outro, em que se verá

que influencia notável exercem as letras umas sobre

outras.

Já notamos em outro logar a troca excepcional

do e na posição i em

:

sinto
minto
etc.

de sentio,
mentio,

A causa d'isto está na influencia que o i formal, ca-

racterístico da 4.* conjugação latina, exerce, cahindo

sobre a vogal radical. No conjunctivo presente obser-

va-se o mesmo:

sinta
sintas
sinta
etc.

de sentiam,
sentias,
s e n t i a t

,

Onde o i se conserva, ainda que modificado, o e per-

manece inalterado

:

sentes
sentimos
sentia
senti

A forma:

sentem

de sentis,

s e n t im u s

,

sentiebam
,

* sentivi.

de sentiunt,

que contradiz a regularídade do processo, é fácil de

explicar. O i de sentiunt cahe realmente, e é o u
que se muda em e : cf.

:

ap-plaudem
pedem
etc.

;

de plaudunt,
petunt,

mas o e formal reage a seu turno sobre o i nascido

do e radical, e faz-lhe mudar a qualidade. Sentem

suppõe assim um intermediário sintem. É esta ul-

tima forma historicamente idêntica ao sintem do nos-

so povo, ou é este simplesmente um resultado da in-

fluencia do i de sinto, sinta? Será talvez mais exa-

cto responder affirmativameute á segunda parte da
disjuncção: um critério seguro falta, porém, aqui.

A syncope das vogaes não accentuadas é um pro-

cesso inteiramente conforme ás tendências simplificado-

ras das linguas romanas. O accento mostra aqui a sua
influencia: a syncope attinge sobretudo a vogal da
syllaba que segue immediatamente aquella em que se

acha. Nas linguas romanas todo corpo da palavra ten-

ta, por assim dizer-se, concentrar-se no accento, o que
traz comsigo violentas contracções e syncopes. Exem-
plos notáveis d'isto são:

quelha
funcho

dom

de canalicula,
foeniculum, * foeni-

c'lus,

dominus.

A acção do accento exerce-se menos sobre a vo-

gal da syllaba que precede aquella em que se acha,

mas não faltam exemplos d'essa influencia retroactiva.

A apherese da vogal não accentuada não parece

ser determinada por nenhuma condição especial. Em:

X o frango de ossifraga,

o o destruído parece ter influenciado o i seguinte.

Por contracção absorve-se a vogal não accentua-

da na accentuada

:

ver
vinte
quedo
Jorge
côr
dôr

de vi der e, vier,

viginti, viinti,

q u i e t u s

,

Gr e o r g i u s

,

color, coor,
dolor, door.

A destruição do hiato é a mais notável manifes-

tação do amor da euphonia nas linguas romanas. O
portuguez usa aqui os mesmos processos que as lin-

guas irmãs. Na consonantisação do i , seguida da sua

fusão n'um som com 1 e n e na attracção consistem

os mais notáveis phenomenos que n'esta parte se oífe-

recem á nossa attenção.

V. A DECLINAÇÃO

A declinação latina reduziu-se em portuguez ge-

ralmente, como nas outras linguas românicas, a um
único caso que tem as funcçÔes de todos os latinos, de

modo que só a construcção, o sentido da phrase e prin-

i
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cipalmente as palavi-as auxiliares chamadas preposi-

ções é que podem deteruiiuar as relações d'uma forma

nominal no discurso. Da declinação pronominal fica-

ram, ainda assim, mais restos.

Essa reducção de casos, á primeira vista maravi-

lhosa, e tão incomprehensivel para quem ignora as leis

da vida da linguagem, que ella era a 2)rincipal objec-

ção que apresentavam os celtomanos contra a origem

latina do portuguez e linguas irmãs, teve causas pura-

mente phoneticas de que vamos dar uma resumida

idéa, porque circumstancias imprevistas nos forçam a

abreviar algumas jíartes d'esta introducção.

Como vimos no latim manifestava-se grande ten-

dência para apocopar o m final em toda a parte e o

s do nominativo e mesmo no final d'outros casos. .No

quarto século da nossa era essa apocope do m era ge-

ral e a do s tinha-se tornado normal também pelo que

respeita ao nominativo e a alguns casos do plural, ex-

cepto nas Gallias: além d'isso como Corsseu c Schu-

chardt mostraram o n e o u final atonos confundiam-

se ; o i final atono mudava-se regularmente em e ; o

diphthongo ae era pronunciado como um simples e;

d'ahi uma grande reducção ou identificação de formas

casuaes, como se pôde vêr pelos quadros seguintes

:

2.' Declinação

Sing.

Plur.
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VI. A CONJUGAÇÃO

A conjugação portugueza distingue como a latina

três pessoas em dous números ; abandonou inteiramen-

te as desinências medio-passivas ; conserva o modo

optativo-conjunctivo ; dos tempos do verbo latino ape-

nas perdeu o futuro e o optativo imperfeito e per-

feito; o futuro exacto conserva-o, mas aproveitado

como optativo perfeito. Formações novas apenas ha

na conjugação portugueza a d'um futuro por compo-

sição imprópria ou periphrasistica e a d'um chamado

falsamente modo . condicional, que não é mais que

um imperfeito formado também por composição im-

própria '.

§ 1." DESINÊNCIAS PESSOAES I)A VOZ ACTIVA

Primeira pessoa singular

A desinência da primeira pessoa do singular,

isto é, aquelle elemento phonico do verbo cuja func-

ção é idêntica á do pronome pessoal eu, é em latim

-m, do thema prenominal mdogerm. ma; c^j. mi-

hi, me, etc, e a desinência correspondente em
sanskrito -mi,-m, grego -u-',-^! etc. Essa desinên-

cia conserva-se nas formas:

1) do imperfeito da raiz itálica fu= indogerm.

b h u , o qual em latim soa - b - am por * fu - a -m e

occorre só em composição com themas verbaes am-a-
b-am, dic-e-b-a-m, etc;

2) do imperfeito da raiz lat. es= indogerm. as

(ser; cp. skt. as-mi sou), er-a-m por *es-ani ";

3) do oj)tativo e do conjunctivo como s-ie-m,
iudu-i-m, dic-a-m, veh-a-m, leg-a-m;

4) do presente indicativo da raiz qua dizer;

primitivo ka, in-qua-m e da raiz es, s-u-m por

*es-u-m, em que a desinência thematica é a vogal

da raiz na primeira e a vogal ligativa u na segunda.

Em todas as outras formas da primeira pessoa

do presente, assim como nas do perfeito, deixou de

' Chaniara-sc palavras formadas pur composição própria aquellas cujo thema

(thema é a base da palavra, o (jue fica tirado o suflixo de caso em os nomes, c a

desinência pessoal e o suflixo de modo em os verbos) i! constituido pela ligação de

dous tlieraas : longi-manus é unia palavra formada por composição própria,

pois o seu thema longi-manu- resulta da ligação dos dous 1 o n g i - por

longo- [longu-s] e manu-. Chaniam-se palavras formadas por compo-

sição imprópria ou falsos compostos aquellas era cujo thema ha, não a ligação de

dous themas, mas sim a d'unia palavra e d'um thema ; assim con-dic-io[n]
t' uma palavra formada por falsa composição, pois o seu primeiro elemento c o n -

por c u m <, não um Ihenia, mas uma palavra completa que se emprega lam-

bem independentemente. Em virtude da alteração plionica pode a primeira palavra fun-

dir-se intimamente com a segunda; assim pos-su-m resulta da união de pote
por p o t i - s com su-m; nullus deneuUus, etc.

- A mudança de s em r entre vogaes é um phenomeno perfeitamente regular

em latim, em que elle tem numerosos exemplos, dos quaes são bem conhecidos alguns

como corpo ris por "corposis, cp. nom.corpus; júris por 'jusis,
cp. nora. jus; aeris por "aesis, cp. nom. a es. V. Corssen, Ueber Auss-

pr. 1, 229 sqq.

ser pronunciada e escripta essa desinência: fer-o de

*fer-o-m, dic-o-m; dic-i por [de]-dic-ei-m,
te-tig-i por *te-tig-ei-m, etc. Sobre o destino

d'esta desinência em portuguez, vid. Consonantismo.

Leis da desinência consoriantal simples.

Primeira pessoa plural

A desinência da primeira pessoa plural em la-

tim é -mus, que appai-ece em todos os tempos
(am-a-mus, am-a-b-a-mus, am-a-v-i-mus, etc.)

À forma indogerm. d'essa desinência deve ter sido

-masi (primaria) ou -mas (secundaria) como mos-
tram o védico -masi e o sanskrito -mas, além

dos principios phonicos do latim em que -u nasce

de indogerm. a ou u. Em masi vê a grammatica
comparativa a união do pronome da primeira pessoa

-ma eu com o da segunda -si=-sa tu, vindo

assim mus a significar « e u + tu», que depois ad-

quiriu a significação mais larga de «nós», que
abrange um numero indeterminado de indivíduos.

Em portuguez conserva-se essa desinência; a sua

vogal tem o som tenuissimo do o mudo, isto é, som
indefinido entre o e u , e escreve-se por isso -mos
(am-a-mos==am-a-mus, am-a-v-a-mos= am-a-
b-a-mus, am-á-mos^am-[ vi-mus, etc.) Modos
de escrever como outorgamus, vendemus n'um
documento da era 1298, Rib. i, 278, são frequentes

nos mais antigos documentos portuguezes. Cp. nos

mesmos todus aqueles, todus seus direitus
(plur.) ob. cit., p. 278, nossus filius (plur.) id.,

p. 277, etc.

Segunda pessoa singular

No latim a desinência da segunda pessoa singu-

lar- tem três formas

:

1) -ti do thema pronominal indogerm. -ta por

-tva, que se encontra no latim tu, ti-bi, te, etc.

Esta forma da desinência só apparece no perfeito de-
di-s-ti, fec-i-s-ti; no antigo latim occorre -tei=
-ti:

ges-i-s-tei Corpus Inscriptionum latinarum i, 33,

re-sti-ti-s-tei Id., 1006,

Schleicher s. 673 olha essas formas em -tei,

-ti como formadas por analogia da desinência em -i

longo da primeira pessoa singular ; mas Corssen, Ueber

Ausspr. I, 595, vè n'ellas um verdadeiro reforçamento

vocálico, sendo assim -ti de -tei=-tai=- indo-

germ. -ti (reforçado com a vogal a), forma parallela

de -ta;

2) -s==inàogerm. forma secundaria -s de -si

(cp. as fói'mas da terceira pessoa singular).

Essa forma -si olha-a Schleicher s. 670, como
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resultante de -ti por assibilação talvez occasionada

por a tendência para se distinguir o pronome da segun-

pessoa do da terceira, -ti de -ta. A desinência -s

occorre em latim em todos os tempos, excepto o per-

feito: am-a-s, am-a-b-as, am-e-s, etc.

Em portuguez essas duas formas permanecem e

apparecem nos mesmos casos que em latim; -ti mu-
da-se porém em -te pela tendência da nossa lingua

para mudar o i final em e: de-s-te, am-a-^vi]-
s-te, soub-e-s-te (sap-u-i-sti). Xo antigo por-

tuguez occorrem ainda modos d'escrever como:

escolis-ti A. Apost. i, 24,

induxes-ti Reg., c. 7,

provas-ti Ibid.,

entendis-ti Ibid.,

enposes-ti Ibid.,

deitas-ti Id., c. 2, vis-ti Ibid.;

3) -to, desinência emphatica do imperativo, que

provém da forma -to-d, que se encontra no antigo

latim, mas como desinência da terceira pessoa (esto d

em Fest. s. v. pior are), e que corresponde á védica

-ta-t (cp. a terceira singular e a segunda plural).

Em latim as formas não emphaticas da segunda
pessoa singular do imperativo nào oíFerecem desinên-

cia pessoal; por exemplo, ama, lege, dice, vesti,

etc. Evidentemente n'essas formas perdeu-se imia pri-

mitiva desinência pessoal, talvez a mesma que encon-

tramos no skt. -dhi (em ad-dlii come tu, etc.)

Em portuguez apenas occorrem essas formas im-

perativas sem desinência pessoal; por exemplo: ama,
lê (por lee), dize, veste, etc.

Das formas emphaticas nào ha vestígio algimi.

Segunda pessoa plural

A desinência da segunda pessoa plural em latim

é -tis de *tisi=indogei-m. -tasi; cp. skt. dual

-th as 6 a analogia da primeira e da terceira pessoa

plural; assim em -ta-si, -ti-si ha união das duas

formas do pronome da segunda pessoa singular, signi-

ficando essa desinência « tu e tu». A desinência -tis

appai-ece em latim em todos os tempos: fer-tis, da-
tis, da-b-a-tis, de-di-s-tis, de-tis, etc; mas
no imperativo perde o s e muda o i , tornado final,

em e (-te : -tis :: pote : potis, etc.) Ao lado

d'esta forma -te da desinência da segunda pessoa

do imperativo occorre em latim uma emphatica - 1 o - 1 e

que corresponde á védica -ta-t: n'ella se vê repetida

a forma ta do tliema pronominal tva. Sobre a de-

sinência da segunda pessoa plural em portuguez,

vid. Consonantismo. Leis da desinência consonantal

simples.

As fjrmas emphaticas em -to- te do imperativo

faltam inteiramente no portuguez.

Terceira pessoa singular

A desinência da terceú-a pessoa singular* é em
latim -t==indogerm. -t (forma secundaria) de -ti

(forma prímaria abrandada de -ta); cp. -m de -mi,
-s de -si. Esse ta é um pronome demonstrativo,

que em latim só occorre em composição i s - 1 e , em i s -

ta, is-tu-d (do thema is -to-), mas que apparece in-

dependente em sansk. ta-t neutro, gótico tha- (tha-
ta neutro), etc. Xo imperativo, -to provém de antigo

*-tod==osco -tu-d, védico -tat (assim veh-i-t= sansk. vá ha- ta-t), forma que Schleicher ob. cit.

p. 677, olha como um signal pessoal alargado vocati-

vamente, e que pôde suppor-se existisse já no indo-

germ., em que devia soar -ta-tu, significando assim

elle, elle. Exemplos da desinência da terceira pessoa
singular: veh-i-t, fer-t, veh-e-b-a-t, fer-e-b-a-t,

fer-to, etc. Essa desinência apparece abrandada em
d algumas vezes. Sobre o destino da desinência da
terceira pessoa singular em latim e portuguez, vid.

Consonantismo. Leis da desinência consonantal sim-

pjles.

Terceira pessoa plural

A desinência da terceira pessoa plm-al é em latim

-nt por -nti, forma apenas conservada em tremeu-
ti, Carm. Sal. em Festo (Corssen, JJeher Ausspr. l *,

260)= á forma indogerm. prímaria -anti; empregada
depois dos themas de desinência vocahca (bhar-nti,
skt.), em quanto a forma mais completa -nti era em-
pregada depois dos themas de desinência consonantal.

Esta ultima fómia, em que se conserva a vogal do
prímeiro elemento da desinência da terceira pessoa

plural (au) acha-se representada em latim em s-unt
por * es-onti (cp. skt. s-ánti por * as-anti). Xas
formas do perfeito latino em -run-t= ant. -r-ont te-

mos simplesmente essa forma do presente da raiz lat.

es s-unt, mudado o s em r (v. infra).

O imperativo tem -nto correspondente provavel-

mente a uma desinência indogerm. -ntat; por exem-
plo: vehu-nto=indogerm. vagha-ntat (cp. a for-

ma védica emphatica do imperativo em -ntat em
Bemfey, Kurze Sanskrit Grammatik, s. 91).

Em -nti, -anti ha união da raiz pronominal de-

monstrativa an, de que é formado um thema ana-
que apparece em lithuanio e slavo em todos os Ciísos

e em sanskrito no instrimienttd feminino aná-ja,
etc, e que se encontra na pai-ticula latina au e em
composição em fors-an, forsit-an, for-tasse-an
(cf. Corssen, Kritische Beitr., s. 303 f.), com a raiz

pronominal da terceira pessoa -ta, -ti. Na forma vé-

dica imperativa -ntat, a que parece corresponder a
latina -nto, o t final é resto da reduphcação do pro-

nome -ta, reduplicaçào que, como no singular, tinha

força vocativa. Esse t final cahiu em latim, e o que
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dá probabilidade á conjectura de que a forma -not

d'esta liugua corresponda reabnente á védica é o o

final que regularmente provém de a primitivo quando

a seu lado tem i correspondente a a primitivo, assim

de*-nta vem-nti, -nt, mas de -nta-[t] vem-nto,

-nto.

A desinência da terceira pessoa depois de redu-

zida em latim á forma -nt passou ainda por ulteriores

modificações em essa lingua e em portuguez, como vi-

mos no capitulo sobre o consonantismo.

TABELLA DAS DESINÊNCIAS PESS0AE3

Singulai*.

1/ pessoa -m,

—

—
!-s (prés., etc.) -s,

-ti(perf.) -te,

-to,— (imperat.) (falta), —
3." pessoal , ' ,. , v^ (-to (miperat.) (falta),-

Plural:

1.* pessoa -mus,
i-tis,

2/ pessoaj-te (imperat.)

f-tote (imperat.)

(-e
(

l-unt(-un, -um í

)a? f flat. vulo'.~)

mos,
ant. -des,mod. -es, -is,

ant. -de, mod. -e, -i,

(falta)

(falta)

ant. -um, -om, -am,
3.* pessoal' f

(lat. vulg.) mod. am (-ão),

(-nt,-n(lat.vulg.) (e)", (a)~o.

N. B. O traço — indica a apocope ; o signal ~

que a nasal deixou de ser articulada, nasalisando-se a

vogal precedente. As formas raras e excepcionaes não

são indicadas, como a da desinência da segunda pes-

soa plural no portuguez moderno -des, -de em -le-

des, le-de, etc. N'esta como nas outras tabeliãs só

tractamos de indicar a generalidade dos factos.

§2. " DESINÊNCIAS PESSOAES DA VOZ MEDIO-PASSIVA ^

Tendo perdido a primitiva voz media, que ainda

se encontra em sanskrito, antigo baktrico, grego e gó-

tico (n'este ultimo só n'alguns restos) e que só difteria

da voz activa em se acharem em suas formas duplica-

das as desinências pessoaes, como resulta com eviden-

cia das investigações de Kuhn e Mistelli no Zeitschrift

' As formas da voz media ou reflexa nas línguas indogcrmanicas servem lam-

bem para exprimirem a passividade ; d'ahi a denominação de medio-passivas.

XV, o latim recorreu a uma nova formação para com-

pensar essa perda. Podemos admittir que n'um antigo

periodo havia no latim dous modos de substituir o mé-
dio primitivo; um consistia simplesmente em juntar

ás formas do activo o pronome reflexo s e ; o outro em
construir o participio médio em -mino- com o verbo

esse, que em certas circumstancias ficava elliptico.

Assim ao lado de um *amo-se eu me amo ou sou

amado occorreria um * ama-mino-s sum com func-

ção naturalmente um jdouco diversa; ao lado de * ama-
mus-se um *amami-ni ou ama-minae sumus
(Schleicher, s. 704). A natureza dos elementos d'essas

construcções periphrasisticas tornava necessariamente

as duas espécies quasi nada distinctas e naturalmente

as suas funcções acabaram por se fundirem n'uma úni-

ca; desde então a lingua não fez mais que usar pro-

miscuamente as duas espécies, mas d'um modo que
ellas se completassem uma á outiva, predominando to-

davia a primeira. Factos como este dão-se muitos no
curso da vida das linguas. No latim, por exemplo,

encontramos com a significação de dirigir- se para

um logar os verbos ire e v a d e r e , mas a lingua não
os confunde nunca; traça sempre claramente entre el-

les uma distincção synonymica. No portuguez, porém,

essa distincção perde-se inteiramente; ora desde esse

momento um dos verbos torna-se inútil ; mas a nossa

lingua em vez de repellir um d'elles, conservou formas

d'um jDara certos tempos e pessoas, e, não podendo
ainda assim com essa mistura de dous completar um
verbo, recorreu a terceiro; assim temos no presente

indicativo

:

formas do verbo ire formas do verbo vadere

singular 1.^
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phenomenos phonicos deram logar á producção das

formas latinas d'esta categoria que conhecemos como

amar, amaris, amatur, amamur, amantur.
Uma única objecção pôde ser levantada contra

essa explicação das formas passivas: o pronome se

emprega-se apenas com relação á terceira pessoa, como
pois se acha elle também como reflexo da primeira e

da segunda pessoa? A grammatica comparativa mos-

tra, todavia, facilmente, que não ha razão para tal ob-

jecção. Nos idiomas indogermanicos o thema prono-

minal sva (d'onde lat. se) é empregado muitas vezes

indifferentemente com referencia a qualquer pessoa,

exprimindo a reflexividade na sua generalidade. Em
grego EotuTou, cuja parte inicial e não é mais que o

thema sva, em virtude do principio d'essa lingua que

transforma em espiínto áspero a sibilante dental pri-

mitiva, pôde ser empregada nos três sentidos de eu

mesmo, tu mesmo, elle mesmo. No mesmo caso estão

os adjectivos pronominaes eo;, n<fz-£fí>(. Também Bopp
Glossarium sanscritum, s. v. sva mostra que o pos-

sessivo sva tem mn emprego similhante em sanskrito.

Em slavo o reflexo representa no medio-passivo o mes-

mo papel que se no medio-passivo latino. No antigo

slavo citun significa eu honro, citun san eu me hon-

ro (á letra honor as se); citeshi tu te honras, ci-

teshi san tu te honras (á letra honoras se). Esse

san que em lituanio 6 representado por um simples

-s (vezu-s vehor, véza-s vehitur) representa

phonicamente o accusativo svam do thema pronomi-

nal sva.

Assim como o latim perdeu o primitivo medio-

passivo, assim o portuguez e as outras linguas româ-

nicas perderam as formas do medio-passivo latino,

produzidas ou pelo pronome reflexo se ou pelo sufii-

xo participai -mino; mas como a passividade não
podia deixar de ser expressa por qualquer modo, os

modernos dialectos do latim conservaram um processo

que já era empregado na lingua fonte, mas restricta-

mente, e deram-lhe maior extensão no uso. No perfeito

e nos tempos que se ligam ao perfeito, o latim expri-

mia a passividade por meio do participio passivo em
-tu (ama-tu-s, dic-tu-s, etc), construído com os

diversos tempos do verbo esse; assim no perfeito do
indicativo e do optativo-conjunctivo o participio é cons-

truído respectivamente com o presente sum e sim,
no mais que perfeito com o imperfeito eram e essem,
no futuro exacto com o futuro ero. Ao lado de ama-
tu-s sum, etc, encontra-se ama-tu-s fui; ao lado de

ama-tu-s eram, ama-tu-s fueram, que o uso da
lingua distingue regularmente. O presente do verbo es-

se, construído com o participio passivo, indica que o

facto, com quanto produzido no passado, continua a

subsistir, e o perfeito, que elle deixou inteiramente de

existir; isto vè-se claramente nas seguintes passagens:

Cicero pro Sesto 25, .Of) : legum multidinem, cum ea-

rum quae latae sunt tum vero quae promulga-

tae fuerunt; id. pro Sulla 23, 65: lex dies fuit

proposita paucos, feni coe p ta nunquam, depo-
sita est in sonatu. Do mesmo modo fuerum cons-

truído com o participio passivo indica um facto que
pertence inteiramente ao passado indefinido; assim

Livio 26, 21, 8: multa nobilia signa, quibus inter pri-

mas Graeciae urbes Syracusae ornatae fuerant;
eram ao contrario indica um facto que subsistia ainda

n'um momento dado. Essa distincção, porém, era es-

quecida algumas vezes pelos escriptores latinos (v.

Neue II, 266-273). Havia n'ella um passo dado para

o que vemos realisado no portuguez e nas outras lin-

guas irmãs em que sou construído com o participio

exprime o presente simplesmente, era o imperfeito,

desviando-se n'ísto as novas línguas do latim.

As formas depoentes desapparecem com as me-
dío-passivas, com que são idênticas na forma e o eram
primitivamente na funcção; assim na-sco-r por *gna-
sco-r, eu nasço, significava primitivamente eu sou

produzido, pois provém da raiz gna jjor gan, que

occorre em gi-gno, gen-ui, etc. Em latim muitos

verbos eram empregados na forma activa e na forma

depoente ; assim

:

a dj u t o r

a d u 1 o r

ai ter cor
arbitror
c om p e r i o r

CO n templo r

imitor
luxurior
m e d i c o r

etc.

ao lado de adjuto,
adulo,
alterco,

arbitro,
comperio

,

contemplo,
imito,
luxurio,
medico.

(Neue II, 190-249). Todos os verbos emprega-

dos em latim cm ambas as formas, ou n'uma só, que
passaram para o portuguez, não conservam vestígios

da forma passiva, nem mesmo nos tempos expressos

pelo particíj)io em -tu e o verbo esse; taes são:

adular, emular, altercar, arbitrar, assentir,
commentar, contemplar, deleitar, dignar,
dominar, fabricar, fallar (fabulari), exhor-
tar, imaginar, imitar, machinar, meditar,
mentir, mercar, mirar, moderar, modificar,
morrer (morro de morior), nascer (nasci), or-

dir, perguntar (percontari), prevaric ar. que-
rer (queri), especular, etc.

Além de conservar o processo indicado para ex-

jjrimir a passividade, o portuguez renova (a connexào

íústorica não é admissível, mas a lógica é evidente) o

processo do latim c do slavo para a foi-maçào d'um
medio-passivo, isto é, o emprego do reflexo se; mas
em a nossa lingua, como nas congéneres, esse empre-

go fica restricto á terceira pessoa. Nas proposições

como vende-se uma casa, compram-se livros
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velhos, etc, os verbos construidos com se, como

V e n d e - s e , c om p r am - s c , exprimem tào bem n passi-

vidade como as formas latinas venditur, emuntur.
O principio é exactamente o mesmo. A grammatica

comparativa dá-nos aqui a explicação d'um emprego

que a grammatica ordinária, não podendo comjj^rehen-

del-o, se vê obrigada a justificar com a auctoridade

dos bons escriptores da lingua. A lingua tem perdido

muito a consciência do caracter de passividade d'essas

construcçôes ; d'ahi vem o emprego do verbo no sin-

gular com o sujeito no plural (sabe-se noticias,

conta-se casos, etc, por sabem-se noticias,

c o n t a m- s e c a s o s , etc), tão frequente no fallar usual

e na linguagem descurada das folhas periódicas. N'es-

sas plu-ases incorrectas se adquire quasi a funcção

d'um indefinido, empregada como sujeito da proposi-

ção, e corresponde apparentemente ao francez on. É
assim que as linguas se alteram, e que as monstruosi-

dades (o nome convt^m á cousa) nascem n'ellas do es-

quecimento da funcção primitiva de seus elementos.

§3." SUFFIXOS MODAES

o indicativo não tem nenhum suffixo modal: é

constituido pela união do simples thema verbal com
as desinências pessoaes: es-t elle é, er-a-m eu era,

teem immediatamente sentido indicativo. Também o

imperativo não tem nenhum suflixo modal e só se dis-

tingue do indicativo em as desinências pessoaes adqui-

rirem força vocativa, princijDalmente na sua forma

alongada. O indicativo, como diz Scloleicher, não ten-

do nenhum elemento de modo, não é rigorosamente

um modo; elle exprime simplesmente a acção, o tem-

po e a pessoa. Os modos propriamente ditos são nas

linguas indogermanicas o optativo e o coiljunctivo,

que em latim se fundiram n'um só modo, o conjuncti-

vo, em quanto em grego, por exemplo, se distinguem

perfeitamente.

O logar dos suffisos modaes é entre a desinência

do thema verbal e a desinência pessoal.

singular 1.* s-jam plural 1.* s-j-ama,
2.* s-ja-s 2." s-ja-ta,
3.* s-ja-t 3.^ s-j-us por *s-ja-nt,

dual 1.* s-ja-va,
2.* s-j a-tam,
3.* s-j a-tam.

Curtius pensa que as formas optativas eram pri-

mitivamente formas de um presente indicativo inchoa-

tivo, sendo o sufiixo -ja o mesmo que a raiz ver-

bal do mesmo som que se encontra em sanskrito com
a significação de ir.

Em latim descobrem-se no chamado modo con-

junctivo algumas formas primitivamente do optativo

presente, isto é, que conteera o suffixo optativo -ja,

-ja.

Nas formas optativas, conservadas n'essa lingua,

em que o thema é constituido pela simples raiz esse

suffixo passou por as modificações successivas repre-

sentadas no seguinte schema:

Optativo

A forma primitiva do suffixo do optativo era j a

,

cujo a é, em geral, reforçado nas linguas indogerma-

nicas, adquirindo assim o suffixo a forma já. Na sua

forma não reforçada apparece elle n'essas linguas, em
regra, na terceira pessoa plural e no antigo baktrico

também n'outros casos. O sanskrito mostra ainda o

suffixo não obscurecido pela decadência phonica, como
em latim, etc. ; assim presente optativo activo da raiz

a s (ser)

:

Todas essas formas do suffixo se acham realmen-

te representadas em latim, excepto as duas primitivas,

apenas conservadas no ramo asiático das linguas in-

dogermanicas.

As formas do conjunctivo presente dos verbos

derivados em -a são na realidade formas primitiva-

mente optativas; assim ame-m resulta por contrac-

ção de *ama-i-m e esta de *ama-ie-m. Em um-
brico encontra-se uma forma optativa exactamente

correspondente á lat. porte- m, que comprova esta

explicação: é porta-ia(-m). Esta explicação está

além d'isso inteiramente confoi-me aos princípios da

phonica latina. Em portuguez só se conservam as for-

mas optativas dos verbos derivados em -a (verbos da

chamada primeira conjugação); todas as outras for-

mas optativas desappareceram. Em portuguez como

em latim a final do thema do optativo-conjunctivo

presente d'essa conjugação é constantemente e; assim:

port. ame
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Conjunctivo

A forma primitiva do suffixo do conjunctivo nos

idiomas indogermanicos é -a, que se conserva pei'-

feitamente clara em formas como as do presente do

conjunctivo activo skt. as-a-si, raiz as (ser); lian-a-

ti terceií-a singular, raiz lian (matar). Nos themas

cuja desinência é a, esta vogal fiinde-se com o suffixo

n'um a longo (-a-4--a=-a); assim se jjroduzem as

formas sanskritas do presente conjunctivo activo va- ',

ha- si, thema do presente valia-, raiz vah (veliere);

pata-ti thema do presente, pata- raiz pat (cahir),

etc.

Em latim são fónnas realmente conjunctivas as

do conjunctivo presente dos themas cm -a, isto é, dos

verbos da terceira conjugação, e do.s verbos em -e,

-i; assim:

s. dica-m thema do presente dica- cp. dici-t,

p. dica-mus,
1.'

l.\
2.* s. dica-s,
2.* p. dica-tis,
3.' s. dica-t posterior dica-t,
3.* p. dica-nt.

Nas formas conjunctivas dos verbos em -e (se-

gunda conjugação) e da conjugação em -i (quarta

conjugação) o suffixo -aja por meio do qual é forma-

do o thema verbal d'essas conjugações e o suffixo -a

do conjunctivo passaram por modificações que podem
representar-se no seguinte schema:

Que nas fónnas conjunctivas fundamentaes em
-aja, como *manaja-mus (cp. skt. thema presen-

cial cansativo manaja-; bharája-, raiz bhar le-

var; cp. lat. fer), o a inicial do suffixo podesse mu-
dar-se em e , i , não suscita a minima duvida : assim

é claro que de -aja podem vir -eja-, -ija; resta ago-

ra provar a possibilidade da queda do i n'estas for-

mas do suffixo.

O schema que apresentamos das modificações das

formas em -aja- do conjunctivo em latim está pois

de accordo com os princípios phonicos d'esta lingua e

demonstra que todas as formas conjunctivasm one a-m

,

monea-mus, salia-m, salia-mus. etc, provêem
de primitivas formas conjunctivas, produzidas do the-

ma verbal por meio do suffixo - a

.

Restos de um conjunctivo aoristo se notam em
fu-a-m, fu-a-s, fu-a-t, fu-a-nt, raiz fu. As

fónnas credu-a-m, perdu-a-m, produzidas do
mesmo modo são todavia empregadas como sendo do
presente; cf. 27'eue ii, 339.

Em portuguez conserva-se o conjunctivo presente

dos verbos primários e dos derivados em -e, -i lati-

nos, representados pelos em -e, -i jjortuguezes.

N'esses verbos o a , resultante da contracção da
desinência -a dos themas do presente e do suffixo

modal -a, a, que ainda no curso da -sdda do latim

foi tomado breve em todas as formas em que sobre

elle não rccahia o accento, acha-se representada por
-a constantemente; as vogaes e, i, que o precedem
nos verbos derivados em -e, -i foram geralmente
syncopadas em a nossa lingua, como veremos quando
tractarmos da formação dos themas d'esses verbos.

Assim se produziram as formas conjunctivas portu-

guezas como:

verbo primitivo

diga
diga-s
diga
digá-mos
d i g á - e s

d i g a -m

verbo derivado em -e

deva Qjor *dévea)
deva-s
deva
devá-mos
devá-es
deva-m

verbo derivado em -i

vista (por *vestia)
vista-s
vista
vistá-mos
vistá-es
vista-m

lat. dica-m,
dica-s,

dica-t,

dica-mus,
dica-tis,

dica-nt:

= lat. debea-m,
debea-s,
debea-t,
debea-mus,
debea-tis,
debea-nt:

lat. vestia-m,
vestia-s,

vestia-t,

vestia-mus,
vestia-tis,
vestia-nt.

As formas conjunctivas assim como as optativas

empregadas para exprimirem o futuro indicativo des-

appareceram inteiramente em portuguez.

§ 4." THEMAS TEMPOKAES

Uma tendência geral dos idiomas indofifonuani-

cos leva-os a destruircm successivamentc as distinc-

çôes que necessariamente existiam no começo entrr as

23
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funcções de cada uma de diversas formas à'um mesmo

tempo. Em latim, por exemplo, as diversas formas dos

themas do presente dos verbos primitivos exprimem

quasi todas meramente a actualidade da acção, sem

que se lhes ligue a idèa de nenhuma outra relação se-

cundaria. O desconhecimento d'essas distincções é a

causa principal das fjrmas verbaes tenderem pouco a

pouco no curso da vida das linguas indogermanicas a

reduzirem-se a um typo quasi commum a todas, mero

producto da analogia, que não é mais que a influencia

generalisadora de espirito na linguagem. Sem duvida

havia no começo uma distincção fundamental, perfei-

tamente presente á consciência da lingua, se assim nos

podemos exprimir, entre uma formação como * sva-

na-ja-ti (= lat. sona-t) e outra formação como

svan-a-ti (skt.), mas, perdida a razão de ser d'essa

distincção, não admira que o latim tenha sona-t por

*3oni-t (cp. son-ui).

Em portuguez encontramos uma confusão que

produziu uma differença considerável entre a conju-

gação da nossa lingua e a da lingua fonte : a confusão

dos verbos primitivos com os verbos derivados, que

em latim já se observa n'um ou n'outro caso, mas que

em portuguez se tornou a regra. N'esta lingua os ver-

bos primitivos tomam a forma ou dos veilios em -e

ou dos verbos em -i. Duas causas phonicas devem

ter concorrido para essa confusão, a tendência para

accentuar constantemente a syllaba das formas ver-

baes portuguezas proveniente da penúltima das for-

mas latinas originaes e a perda das distincções da

quantidade das vogaes atonas.

É assim que:

lat. cónfero se toma port. confiro,

conférimus conferimus,
discérnimus discernimus,
etc,

e que o e de dize-s, proveniente da breve latina de

d ici-s, se confunde com o e final de deve-s, pro-

veniente do e longo de debe-s.
Nas formas do perfeito, essa conformação dos ver-

bos primitivos ao typo dos verbos derivados, como
abaixo veremos, produz ainda maiores perturbações

no typo da conjugação latina.

Os verbos derivados, como já dissemos, seguem
em portuguez ora o typo dos verbos em - e , ora o typo

dos verbos em -i; mas não se descobre razão porque

uns d'esses verbos sigam o primeiro typo, outros o se-

gundo, porque comedere,coquere, regere, ven-
dere, torquere, etc, se conjugam em portuguez

como se proviessem dje lat. *comedere, *coque-
re, *regere, *vendere, torquere, etc, mas ca-

dere , trahere, in-serere, im-mergere, tinge-
re, con-ducere, etc, como se proviessem de lat.

* cadire, * trahire, *in-serire, *im-mergire.

* tingir e, * conducire , etc. Parece evidente que a

lingua opla arbitrariamente por um ou outro typo e

um facto nos comprova que essa arbitra,riedade é

real. Consiste esse facto em que muitos dos ver-

bos primitivos que hoje seguem a conjugação em -e,

seguiam no antigo portuguez a conjugação em -i,

muitos d'esses verbos que hoje seguem a conjugação

em -i, seguiam antigamente a conjugação em -e, e

uns e outros nuiitas vezes se apresentavam em ambas
as formas parallelamente. Eis alguns exemplos d'entre

um verdadeiramente considerável numero que colhe-

mos :

metire, F. Cast. Rod., p. 850,

metir, ao lado de meter, Idem, p. 852,

morire, Idem, p. 850,

escreuiren. Idem, p. 860,

ronpire. Idem, p. 862,

corrire. Idem, p. 863,

uendiô, Idem, p. 858,

uendio. Idem, p. 876,

ven diste, A. Apost., 5, 4,

vendeste. Idem, 5, 8,

recebir, reciba, F. Cast. Rod., p. 863,

conosciren. Idem,

arrompir. Idem, p. 871,

perdire, Idem, p. 866,

perdir, perdio. Idem, p. 881,

perdiste, L. Linh., p. 188,

tolhir, F. Cast. Rod., p. 874,

repentir. Idem,

nacire. Idem, p. 881,

entendisti, Rcgr. S. B., c. 7,

fezisti. Ibidem,

escolisti, A. Apost., 1, 24,

comiste. Idem, 11, 3,

cingeste, H. Ger., c 146,

descingeo. Idem, c 147,

enfinger, C. D. Din., p. 130,

confingede. Ibidem,

fingeo, H. Ger., c 107.

Também os verbos derivados mudavam natural-

mente de conjugação ; assim:

deuire, F. Cast. Rod., p. 850,

deu ir eu. Idem, p. 854,

ualir. Idem, jj. 885,

moviste, L. Linh., p. 188.

Que esta troca de conjugações não é um facto

moderno, próprio ao portuguez e aos outros idio-

mas românicos, é cousa que pôde ser facilmente de-

monstrada, pois são numerosos os casos de similhan-

te troca em latim e já de leve nos referimos a este pon-

to. Quando tractarmos da formação do imperfeito com-
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posto veremos como n'esse tempo os verbos primitivos

se tinham conformado aos derivados em -c já no mais

alto período do latim a que podemos remontar histo-

ricamente, isto é, no periodo a que pertencem os pri-

meiros monumentos escriptos d'essa lingua. Os verbos

primitivos de thema em -io (v. infra) confundiam-se

muitas vezes com os verbos derivados em -i; assim

Lucrécio 1, 71 escreve cupiret por cuperet, Ennio

parire em Prisc. 10, 2, 8, 10, 9, 50, Planto Asin. 1,

1, 108 moriri. Encontramos também em latim li-

nere ao lado de linire (Columella 4, 24, 6), arces-

s o ao lado de arcessiri, laces s o ao lado de laces-

siri (Columella 9, 8, 3), etc. Muitos verbos que na

linguagem archaica tinham a forma dos primitivos

teem nos períodos posteriores a f(')rma dos derivados

em -e. Quintiliano 1, 6, 7, censura si quis anti-

quos secutus fervere brevi syllaba dicat;

Planto Most. l', 1, 41 emprega olere; scatere oc-

corre em imia citação em Cicero Tuscul. 1, 28, 69,

e em Lucrécio 5, 952, 6, 896. Horácio Serm. 2, S,

78 usa stridere. Numerosos factos da mesma espé-

cie poderíamos accumular aqui; limitando-nos aos já

mencionados indicaremos aos leitores que desejarem

maior desenvolvimento d'este ponto Neue ii, 318-332

e Schuchardt index (m, 945).

Estas observações previas, com quanto nos arris-

quem a repetições, far-nos-hão comprehender melhor

alguns dos pontos particulares relativos ás modifica-

ções por que os themas temporaes passaram em latim

e portuguez.

Themas do presente

Nos idiomas indogermanicos occorrem formas do

presente produzidas por difterentes processos: 1) O
thema do presente n'uns casos é constituído só pela

raiz, a que se junta immediatamente a desinência ; a

vogal radical apresenta-se na sua forma original ou re-

forçada : este parece ter sido o meio mais primitivo de

formar o thema do presente ; 2) o thema fórma-se com
a raiz, tendo a vogal não reforçada ou reforçada, e

o suífixo -a; 3) a raiz reduplicada constitue o thema

e, sendo terminada em vogal, esta é reforçada; 4) a

raiz com um dos suffixos -na, -nu, constituem o the-

ma; 5) o thema é formado pela raiz-|-suffixo -ja; 6)

constituem o thema a raiz com o suííixo -ska; 7)jun-

ta-se á raiz o suííixo -ta para formar o thema. Eacil-

mente se conjectura que cada mna d'essas formas de

thema tivesse funcção diversa, que da mesma raiz se

formassem com aquelles suffixos, difterentes themas

para exprimir varias relações, no periodo em que a es-

ses suíHxos se ligava uma idêa clara, de modo que ao

lado de uma forma *bhara-mi (=--=lat. fero) hou-

vesse outras * ba-bhara-mi, * b li ar- na -mi, etc.

Esta conjectura coníirma-se já pela discrepância, que

se observa ii'alguns casos, das diversas linguas indo-

germanicas na conservação das formas do presente, já
em que a mesma lingua conserva em muitos casos mais

de um thema do presente da mesma raiz; assim lat.

plico-o ao lado de plec-to e skt. pr-na-k-mi;
grego y.a-ív-u ao lado de /.a-a/.-w (=lat. hi-sco), etc.

Na lingua portugucza conserva-se um numero con-

siderável do themas latinos do presente, formados por

aquelles ^irocessos. Uma lista de taes themas não tería

aqui mais que um interesse pui'amente lexicologico
;
por

isso nãoadamos,limitaiido-nos a tractar d'um modo ge-

ral as modificações por que as suas desinências passaram

em portuguez, considerando apenas em especial os

themas da i e da V classe. Como nenhuma formação

nova d'esses themas era possível, a questão reduz-se

quasi exclusivamente n'esta parte ao estudo das mo-

dificações phonicas d'esses themas.

1. Destino das desinências dos themas daii, ill,

IV, VI e VII classes em portuguez, considerados em
geral.

As desinências d'esses themas são em latim con-

stantemente :

1.''
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traz (ant. trage, T. Canf., 114; trax, C. D. Din.,

81) de trah-i-t (cf. ant. trahe, F. Cast. Rod.,

p. 867, trae, T. Cant., p. 205),

quer de quaeri-i-t (quere, F. Cast. Rod., p. 856);

pon, T. Cant., 133, C. D. Din., 53; cp. praz (plaz,

doe. era 1298, Rib. i, 285, prax, T. Cant., 76)

de plac-e-t;

luz de luc-e-t.

Similhante apocope se nota em:

perdon, T. Cant., 28, 238, C. D. Din., 8 de per-

done-t, pon. Idem, 53.

Em perdon vê Diez, Ueber die erste Poesie u.

s. u\ s. 34 uma forma provençal; mas olhamos pon
e perdon como formas dialectaes píirallelas a põe,

perdoe, e formadas de * p o n e , * p e r d o n e , como
sermon de*sermone, etc. O antigo portuguez é

imia língua syncretica, em que as formas parallelas,

desenvolvidas segundo os princípios mesmos da lingua

e não devidas a influencia estranha, apparecem em
grande numero, como este nosso estudo em parte mos-

tra. Em T. Cant., p. 246 e L. Linh. ii, 229 occorre

uma forma di por diz que parece contrahida de die

resultante de dize pela syncope do z, que se nota em
dir-ei, far-ei por dizer-hei, fazer-hei, etc. No
L. Cons., c. 47 ha o imper. di (dime).

2. Themas da i classe. O j)resente da raiz es em
portuguez é:

1.* s. s-ou
l.^p. s-o-mos
2.'' s. es

2.^p. s-o-is ant. s-oo-es, C. Gidn., c. 12,

s-o-des, Rib. i, 292, etc,

s-u-des, doe. era 976, Idem, 196.
3.^* s. é

3.^* p. s ã o , ant. s ã , s om

.

Só ha que notar n'estas formas a terceira pessoa

singular e a segunda plural, é por * es (cast. es),

que fariam esioerar as relações phonicas, resulta evi-

dentemente de se querer distinguir a terceira pessoa

singular da segunda singular es. Porque não foi

o s antes apocopado n'esta ultima? A razão é sim-

ples. O s final na segunda singular tem ainda signi-

ficação em a nossa lingua: é o signal constante d'es-

sa segunda pessoa ; em quanto na terceira era um ele-

mento sem significação para a consciência obscurecida

da lingua, que não podia vêr n'elle a consoante radi-

cal, e demais um som que vinha perturbar a analo-

gia.

Os themas vai, na, fia, fa perderam-se em
a nossa lingua; os compostos de -do (per-do, etc.)

seguem a analogia dos themas em -a; as formas por-

tuguezas do presente de do e sto correspondem exa-

ctamente ás latinas

:

dou
dá-s
dá
da-mos
da-es (ant. da-des)
dão

estou,
está-s,

está,

esta-mos,
esta-es (ant. esta-des),
estão.

3. Themas com o suffixo -ja. O j do suífixo,

como vimos, apparece em latim só na primeira pessoa

do singular e na terceira do plural. O portuguez não

conserva vestígios d'elle na terceira pessoa do plural

:

de fug-iu-nt, fac-iu-nt, sap-iu-nt, etc, vêem
port. fog-em. faz- em, sab-em, etc A conforma-

ção ao typo geral é aqui completa. Mas na primeira

do singular a nossa lingua n'uns casos syncopa o j ,

depois d'elle ter influido sobre a consoante precedente,

quando essa influencia é possível, n'outros arrasta a

semi-vogal por metathese para o interior da raiz : assim

temos d'um lado jaz-o (não *jac-o) de jac-io,

fuj-o (não *fug-o) de fug-io, faç-o (não *fac-o)

de fac-io, d'outro ca-i-b-o de cap-io, pa-i-r-o

de par-io, ant. mo-i-r-o T. Cant., 5, mo-y-r-o
27, (moiramos C. Guin., c. 71, moirer C. D.

Din., 16); mas mod. morro. Em sei de sap-io,

o i íinal representa o j do suffixo: de sap-io
veiu primeiro *sa-i-b-o (cp. o conjunctivo sa-i-b-a),

d'onde por syncope do b *sa-i-o, *se-i-o. A que-

da do o de *se-i-o teve talvez por fim evitar a ho-

monymia com seio (sinus) como em *heio de

habeo a homonymia com ei;0. Não confiamos to-

davia muito n'esta explicação. E possível que a queda

do o seja puramente mechanica.

Themas do perfeito

Os themas do perfeito em latim são simples ou

compostos; os últimos conteem um perfeito simples

unido a uma raiz ou um thema verbal: fu-i é um
perfeito simples; jac-ui por *jac-fui mn perfeito

composto. A explicação dos themas simples oíferece

grandes difficuldades; é este até o ponto mais obscuro

da theoria da conjugação latina. Esses themas divi-

dem-se, no estado conhecido da lingua, em duas cate-

gorias : uns teem a syllaba radical reduplicada ; outros

só a raiz, com a vogal alongada, em geral. O resto dos

elementos dos themas do perfeito são os mesmos nas

duas categorias. O seguinte quadro indica todos os

elementos d'esses themas:

1. d) raiz reduplicada ou

6) uma raiz não reduphcada, quasi sempre

com a vogal alongada;

I
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2. depois da raiz mn elemento -i, primitiA-amen-

te longo em todas as pessoas, ao qual se

juntam immediatamente as desinências pes-

soaes na primeira pessoa singular e plural

e na terceira singular;

o. um -s, que se coUoca depois do elemento -i

na segunda pessoa singular e plural e na

terceii"a plm-al, mudando-se em -r na ultima.

E assim que temos, por exemplo

:

pu-pug-i
fec-i

pu-pug-i-
fec-i-

ti,

•ti,

pu-pug-i-t
fec-i-t

pu-pug-i-mus
fec-i-mus

pu-pug-i-s-tis,
fec-i-s-tis,

pu-pug-e-r-ont(por*pu-pug-i-
s-ont),

fec-e-r-ont (por *fec-i-sont).

1. a) Em sanskrito, grego, etc, o perfeito é pro-

duzido pela reduplicação, e esta deve ter sido o primi-

tivo meio de foiTuar o perfeito no indogermanico : a

raiz repetida, seguida do thema pronominal, exprimia

acção como completamente acabada: vi d vi d ma
significaria «eu vi ». No periodo histórico das linguas

iudogermanicas as cousas não se passam d'um modo
tão simples; a alteração phonica, o reforçamento vo-

cálico, n'alguns casos a appariçào de novos elementos

entre a raiz e a desinência pessoal vêem complicar o

primitivo processo.

Em latim apenas 27 formas do perfeito, que em
parte pertencem á lingua arcliaica, apresentam redu-

plicação, que obedece aos seguintes princípios pho-

nicos

:

A consoante inicial da syllaba de reduplicação per-

manece inalterada: ce-cid-i, ce-cin-i, tu-tund-i,
pu-pug-i, fe-felli, etc. Quando a raiz começa por

um dos grupos consonantaes se, st, sp perde o s,

que se mantém, todavia, na syllaba de reduplicação

;

assim: sci-cid-i por * sci-scid-i da raiz scid (em

8CÍnd-o, scis-su-s, etc); ste-ti por *ste-sti da
raiz sta; spo-pond-i por * spo-spond-i da raiz

s p o n d . E evidente que opera aqui a lei da dissimi-

lação.

A consoante ou grupo consonantal por que ter-

mina a raiz não apparece na syllaba de reduplicação

;

assim: pe-peg-i e não *peg-pig-i, mo-mord-i
e não * mord-mord-i, to-tond-i c não*tond-
tond-i, pe-pend-i e não * p e n d - p e n d - i , etc.

Nas formas em que a primitiva vogid da rjiiz era

a, a syllaba de reduplicação tem e; por exemplo: ce-

cin-i, raiz can, cp. can-tu-m; pe-pig-i, raiz

pag, cp. arch. pag-i-t; te-tig-i , raiz tag, cp. arch.

tag-o; ce-cid-i, raiz cad, cp. cad-o; pe-per-i,
raiz par, cp. par-io; pe-perc-i, forma radical

pare, cp. parc-o; te-tin-i, raiz tan, cp. skt. tan-o-
mi, fe-felli; cp. fallo; pe-pend-i de pend-o,
te-tend-idetend-o, em que a i"aiz tinha a; de-di,
raiz da; pe-pul-i, raiz indogerm. spar (Corssen

Kritisch Beitr., s. 308 f.); pe-ped-i, raiz lat. pad
porpard, cp. skt. pard-e podo; te-tul-i, raiz tal;

cp. tollo, tol-erare, etc. Quando, porém, a vogal o

por primitivo a se estabeleceu íirmemente na raiz, a syl-

laba de reduplicação tem o: mo-mord-i de mord^eo,
raiz indogerm. (e skt.) mar d rasgar: po-posc-i, raiz

lat. porc; cp. raiz skt. jjrakh (o se provém do sufHxo

do presente ska, unido intimamente com a raiz como
succede frequentes vezes com os suffixos do presente),

etc. Da lingua archaica conservam, entretanto, Xonio

e Grellio as formas me mordi, peposci, spepondi.
Quando a vogal da raiz é i, a syllaba de redu-

plicação tem também i; por exemplo: sci-cid-i, raiz

scid; cp. scindo e raiz skt. khid; di-dic-i-t, raiz

dik; bi-bi ao lado de bi-bo , raiz pi ao lado de pa;
ce-cid-i de caed-o tem e por causa do primeiro ele-

mento do diphthongo a e

.

Quando a vogal radical é u , a syllaba de redu-

plicação tem também u; assim: pu-pug-i , raiz pug,
cp. pungo; tu-tud-i, raiz tud, cp. tundo; cu-
curr-i, cp. curro (a raiz original é kar). Gellio of-

ferece pepugi, scecidi, cecurri, com e segundo
a tendência geral do latim ai'chaico.

h) Themas sem reduplicação.

Considerando j^riucipalmente a vogal da raiz n'es-

tes themas e as suas relações com a vogal da raiz nos

themas correspondentes do presente, dividil-os-hemos

da seguinte maneira: 1) themas que apresentam alon-

gada a vogal da raiz, breve no presente; taes são:

descab-i



CLXXXII ISTEODUCÇAO

cep -1 de cap-io.

ag-o.

3) Themas com vogal radical longa, que tem

ao lado formas do presente com vogal também longa:

strid-i
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do reforçamento vocálico. Em quanto á qiiestcão se as

formas sem reduplicação provêem de fórmas red apli-

cadas, eis o que elle nos diz (Ueber Ausspr., i, 560):

«Não se pôde defender a crença de que a reduplicação

seja um elemento primitivo e necessário da formação

de qualquer perfeito depois que se provou que no mais

antigo sanskrito se acham frequentes formas sem re-

duplicação que em epocha postei-ior a língua apresen-

ta reduplicadas. » A isto objecta Schweizer-Sidler no

art. cit., dizendo: «A lingua dos vedas é relativamante

moderna, e sabemos sufiicientemente que n'ella se en-

contram fórmas prakriticas. O sanskrito clássico, po-

rém, submetteu a lingua á disciplina e expelliu as pro-

diicções e alterações dialectaes. Corssen não tem cer-

tamente idêa de negar a antiguidade do augmento em
certas fórmas que carecem d'elle nos vedas ou em Ho-

mero, em quanto o possuem na lingua clássica. » Cors-

sen diz ainda: « Poder-se-liia concluir dos perfeitos re-

duplicados do grego e do sanskrito, que ajuntam as

desinências pessoaes por meio da vogal de formação -a

ao thema verbal reduplicada, para a queda da syllaba

de reduplicação das fórmas do perfeito latino em -i

com a vogal da raiz reforçada que j^roveem das mes-

mas raizes que aquelles, se se provasse que a forma-

ção d'aquelle perfeito grego e sanskrito era a mesma
que a d'estc perfeito latino. Mas, pois, tal não é o caso

e ao contrario abaixo será mostrado que a formação do

perfeito itálico é diíFerente da do grego e sanskrito,

assim de modo algum se pôde concluir de Xí-xoiir-a,

w£-(pu£7-a, que liqu-i, fug-i tenham jierdido uma
syllaba de reduplicação. Está-se tão pouco auctorisado

a isso que dentro dos Umites particulares do latim só

se demonstra a queda da syllaba de reduplicação em
duas fórmas do perfeito com vogal breve, a saber, em
scid-i, tul-i pelas archaicas sci-cid-i (sci-scid-i),

te-tul-i. » Examinemos agora o resultado das inves-

tigações de Corssen sobre o elemento - i do perfeito la-

tino.

2. As terminações do antigo perfeito latino são:

1,
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co-vort-u-s-0 por * co- vort-u-s-ont=lat. con-

vert-e-r-unt. (Corssen, Ueber Ausspr., i, 612). N'es-

se -s vê a grammatica comparativa resto da raiz es

(ser), que entra tantas vezes era composição nas for-

mas verbaes das linguas indogermanicas.

Os nnicos perfeitos simples em -i que passaram

do latim para o portuguez são os seguintes:

1. perfeito da raiz da:

smg. 1/ de-i
2." de-s-te
3.'' de-u

de

jilur. 1." de-mos
de-s-tes
de-r-am

de-(d)-i \
de-(d)i-s-ti

,

de-(d)i-(t), influencia-

do pelas formas do

perfeito composto dos

derivados em e (de-

veu, erc),

de-(d)i-mos,
de-(d)i-s-tis,

de-(d)e-r-ont.

2. perfeito da raiz ven:

sing. 1.* vim de ven-(i).

Nas formas vieste, veiu (de veo Canc. D.

Din. 147 por*veno)^, viemos, vieste, vieram
parece manifestar-se o cuidado de evitar a confusão

do perfeito da raiz ven com o perfeito da raiz vi d

(n. 3), pois de ven-i-s-ti melhor viria vi-s-te que

vi-é-s-te, etc; ao mesmo tempo nota-se a influen-

cia da analogia dos perfeitos compostos dos derivados

em -e, e não dos derivados em -i, o que é singular

por o verbo soar no infinito vir; cp. o seguinte, em
que o contrario se observa.

3. perfeito da raiz vi d:

sing.

plur.

1.'
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ultimo é só empregado em composição (leg-e-b-a-m,
etc.)

Em portuguez o imperfeito da raiz es é

:

sing. 1.* er-a de lat. er-am,
2." er-a-s
3.-^ er-a

plur. 1.* ér-a-mos
2.* ér-e-is (ant.

ér-a-des)
3.* ér-a-m

er-a-s,

er-a-t,

er-a-mus,
er-a-tis,

er-a-nt.

No plural liouve pois mudança do accento do a

formativo para a raiz. Sobre o destino do imperfeito

da raiz fu nos themas compostos em a nossa lingua,

vid. mais abaixo.

Themas compostos
j

1. Themas do perfeito em -si e -ui ou -vi.

As formas simples do perfeito latino parecem pro-

vir d'uma epocha muito antiga; a lingua deve ter por

isso perdido cedo consciência do processo d'essas for-

mações; ora como ellas não offereciam um typo ade-

quado para a analogia, o latim teve que recorrer a

um novo processo para formar novos themas do per-

feito; aqui, como succede sempre no periodo de deca-

dência das linguas, o único meio que se offerecia era

a composição. Os perfeitos das duas raizes es e fu,

que já vimos e veremos ainda íigui"ar em composição

nas formas verbaes, foram naturalmente os meios que

o génio da lingua achou para realisar a nova for-

mação.

Da raiz e s
,
pelo processo de formação de the-

mas simples do perfeito latim, produzba-se um thema
*es-es-i, d'onde *s-es-i. Este*se-s-i não appa-

rece nunca isolado em latim; a lingua contentou-se

com fu-, como no imperfeito se contentou com er-a-m
e poz de lado *fu-a-m. De * s-es-i, valendo sem-

pre a syllaba s-e como a syllaba de reduplicação

veiu s-i, que em composição principalmente é per-

feitamente conforme ás tendências da lingua e esse

s-i juntou-se a raizes verbaes e ás vezes a themas do

presente, para formar themas do perfeito, si appare-

ce regularmente depois de guttural, dental e labial:

duc-si.

O antigo portuguez offerece dous perfeitos em
-si, o da raiz dic e o da raiz duc (duxerun F.

Cast. Rod. p. 864=lat. duxerunt); hoje só se con-

serva o primeiro

:

plur. 1.^ dis-s-émos de
2.''' dis-s-e-s-tes
3." dis-s-e-r-am

díc-s-i-mus,
dic-s-i-s-tis,

dic-s-e-r-unt.

No antigo portuguez occorre uma fóiTna disso
ou dixo {F. Cast. Rod. p. 885; etc), produzida co-

mo fezo, soubo, quiso, etc.

Passemos agora á analyse das formas do perfeito

em -ui, -vi. A identidade -ui e -vi é evidente:
quando precede consoante a pronuncia pede -ui,
quando precede vogal a pronuncia pede -vi, segun-
do a regra. Bopp foi o primeiro a vêr em -ui, -vi o
thema do perfeito da raiz fu . Eis os principaes factos

que demonstram a verdade d'essa explicação. Veja-
mos agora porque modificações phonicas passaram
as formas em -ui, -vi em portuguez.

1. Terminações do perfeito dos verbos em -a
(port. -a; primeh-a conjugação latina e portugueza):

sing.

plm-.

1.^ la
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mairo de primarius, feito por * fai to de fa-

ctus, etc.

;

b) que na segunda pessoa do singular e em todo

o plural desappareceu completamente a forma -vi,

-ve. Também n'isto o portuguez nada offerece de no-

vo; uma tal queda da syllaba vi, ve nas formas do

perfeito e nas que provêem do tliema do perfeito era

muito frequente em latim, como mostram exemplos

de epoclias diversas; assim abalienarunt, cura-

runt, terminarunt, probarunt, jurarit, ne-

garint, ambularis, sperarum, etc. Corpus

Insc. lat, I, 601 c. 3

;

c) que a forma -vi se acha representada em por-

tuguez por um u , deante do qual o a precedente se

mudou em o, como em ouro de aurum, tliesou-

ro de thesaurus, louro de laurus, etc. Tra-

cta-se agora de saber como de vi nasce esse u. Em
latim vemos: fau-tor por *favi-tor; cp. fave-

re; lau-tvim por * lavi-tum, cp. lave-re; nau-

ta ao lado de navi-ta, nau-fragus por *navi-

fragus, cp. navi-s; au-d-ere por *avi-d-ere,

cp. avi-dus; cau-tum junto de cavi-tum; au-

cella por *avi-cella, au-ceps por *avi-ceps,

cp. avi-s. N'essas formas houve syncope d'um i,

depois da qual o v achando-se entre uma vogal e uma
consoante se dissolveu em u; em a terminação -o-u

por *-a-u de -a- vi deu-se um similhante phenome-

no: o i final foi apocopado e a lingua não podendo

supportar um v terminando uma palavra dissolveu-o

em u; foi assim que em a nossa língua nau veiu de

nave, forma de todos os casos do singular no latim

vulgar ^ Também se observa similhante processo em
port. faiilha=lat. favilla. Cf. Schuchardt ii, 399

íf. que confiando demasiado em modos de escrever co-

mo exsivt, triumphavt, vixt, pedicavd, etc,

explica o facto em questão de modo um pouco diverso

do nosso; pois admitte que de -a-vi-t viesse primeho

*-a-v-t, d'onde -a-u-t e depois -a-u. A forma

nau ao lado de nave ^ testemunha, porém, pela

exacção da nossa explicação, além de que nada prova

que os modos d'escrever em questão correspondam a

formas reaes na lingua fallada, e tanto menos isto pa-

rece provável quanto vemos n'elles grupos consonan-

taes finaes que nunca poderam existir em latim.

2. Terminações do perfeito dos verbos em -e

(=port. e; segunda conjugação latina e portugueza):

plur.

smg. 1.* lat. -e-vi

-e-vi-s-ti

-e-vi-t

port. -1
,

e-s-te
,

- e - u

.

1 Corssen demonstrou que no latim vulgar dos últimos tempos do império roma-

no os casos do singular dos thenias em - i tinham perdido Iodas as suas desinências

consonantaes e mudado aquella vogal em - e {Kritische Beilr. s. 236 f.)

- Cp. provençal leu de 'leve (levis), greu de "greve pof 'grave

(gravis), grou occorre em Canc. D. Dlii. e T. Cant., mas foi provavelmente

introduzida do provençal.

1.*

2.»

3.''

-e-vi-mus
-e-vi-8-tis

-e-ve-r-unt

port. -é-mus,
-e-s-tes,

-é-r-am.

Exemplo

:

dev-i
dev-e-s-te
dev-e-u
dev-e-mos
dev-e-s-tes
dev-e-r-am

de * deb-e-vi,
* deb-e-vi-s-ti,
* deb-e-vi-t,
* deb-e-vi-mus,
* deb-e-vi-s-tis,
* deb-e-ve-r-unt.

Sobre as relações d'essas terminações portugue-

zas com as latinas correspondentes ha que observar:

a) que na primeira e segunda pessoa do singular

e plural houve syncope do -v de -vi, e que o diph-

thongo restante -e-i se contrahiu em -i na primeira

do singular, como em lição por *leição de lectio-

ne- (cp. eleição= lat. electione-); fira de ant.

feyra, Leges, p. 477==lat. feriat, etc. Não se deve

também desconhecer aqui certa influencia do perfeito

dos verbos em i. Nas outras três formas -e-i contra-

hiu-se em e. Na terceira pessoa do plural houve tam-

bém syncope do v e os dous -e-e, jDostos em conta-

cto, contrahiram-se n'um só;

b) que na terceha pessoa do singular a forma

-vi se acha representada por um -u, exactamente co-

mo nos verbos em -a.

3. Terminações do perfeito dos verbos em -i

(=port. -i; quarta conjugação latina e terceira portu-

gueza) :

1.*
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11, 397 ff.) Alguns verbos primitivos formavam já em
latim o seu perfeito em i-vi, pela analogia dos deri-

vados em -i: taes eram cup-i-vi, thema do prés.

cup-io; quaes-i-vi', thema do prés. quaes, sap-i-

vi arch. (Prisc. 10, 2, 7) ao lado de sap-ui; rud-i-

vi, thema do prés. rud-i-; pet-i-vi, thema do prés.

pet-i-; também n'alguns d'esses perfeitos se dava a

syncope do v; assim encontramos cupii, quaesii

ou quaesi, petii ou peti, etc. [Neue, 1. c); mas o

accento que antes da syncope se achava sobre o pri-

meiro -i- de -i-vi, recuava depois d'ella, em quanto

em portuguez permanece n'essa vogal em que é absor-

vido o i final ^ Exemplo

:

pet- i-vi
ilat.

port.

pétii,

pedi.

Não é aqui o logar de tractar das differenças que

existem entre o systema prosodico do latim e systema

prosodico do portuguez
;
para o nosso fim basta obser-

var que o facto indicado nos revela que uma forma

como pedi vem, não da latina syncopada petii, mas
sim da não syncopada pet-i-vi, ou que, pelo menos,

essa forma portugueza é nova e produzida pelo typo

proveniente dos perfeitos latinos em -i-vi. Apenas

em portuguez se conservou um perfeito particular em
que a syncope do v remonta já ao latim : é o perfeito

da raiz quaes (=indogerm. kis), cujas formas são:

sing. l.*quís(não quísi) =lat.
2.* quís-e-s-te
3.* quis

plur. 1.' quis-e-mos
2.* quis-e-s-tes
3.* quis-e-r-am

quaes-i

,

quaes-i-s-ti,

quaes-i-t,

quaes-i-miL«,
quaes-i-s-tis,

quaes-e-r-unt.

Algumas divergências no antigo portuguez : sing.

1." pess. quigi, Canc. D. Din., 72; quige, G. Vic,

I, 135; quizo, Canc. D. Din., 49, T. Cant., 85, mas
quis, Canc. D. Din., 49, quix, T. Cant., 56; 3."

pess.: quiso, D. Din., 64, T. Cant., 1, 96; quis,

Canc. D. Din., 49, 11, T. Cant., 85.

Os perfeitos latinos em -ui, conservados no por-

tuguez, mas modificados phonicamente são os seguin-

tes, na maior parte dos quaes a vogal da primeira syl-

laba attrahiu o u da forma -ui.

1. perfeito de habere:

sing. 1.* houv-e por*haub-e de lat. hab-ui,
2.Miouv-e- *haub-e-s- hab-ui-s-

s-te te ti,

3.*houv-e houb-e hab-ui-t,
etc.

' É sabido que o lalim sí admilte o aocenlo principal soliro a penúltima ou

antepenuUinm.

Algumas divergências no antigo portuguez : sing.

1." pess. oube, T. Cant., 32; uvi, Canc. D. Din.,

81, mas ouve. Idem, 182, T. Cant., 32; 3.^ pess.

ovi. Idem, 51; ove, Rib., i, 273; ouvo, T. Cant.,

246; ov'. Idem, 128; plur. 2.^ pess. uveste, Canc.

D. Din., 12, 118.

2. perfeito de capere:

sing. 1.' coub-e por*caub-e delat. cap-ui
etc.

3. perfeito de sapere:

sing. 1.* soub-e por * saub-e de lat. sap-ui,

etc.

4. perfeito de posse (poder):

sing. 1.'' pud-e por * poud-e de lat. pot-ui,

2.''pud-e- * poud-e-s- pot-ui-s-

s-te te ti,

3.^ poud-e pot-ui- 1,

(ou pô-
de)

plur. 1." pud-e- *poud-e- pot-ui-
mos mos mus,

2.^pud-e- *poud-e-s- pot-ui-s-
s-tes tes tis,

3,*pud-e- * poud-e- pot-iie-r-

r-am ram unt.

Algumas divergências no antigo portuguez : sing.

1.* pess. podi, Canc. D. Din., 58: poid', T. Cant.,

285; puyd', Idem, p. 310, mas pude, Idem, 86,

Canc. D. Din., 63, F. Cast. Rod., p. 895; 3.* pess.

podo, T. Cant., 246; pudo, F. C-ast. Rod., p. 869.

A mudança do diphthongo ou em u na primeira

pessoa sing., em que o accento cahia sobre elle, teve

por fim distinguir essa forma da da terceira pessoa do

mesmo numero. Nada ha de particular na mudança

d'esse diphthongo ou em \\ nas formas em que cUe

não era accentuado; a analogia da primeu-a pessoa

podia também facilitar ainda mais essa mudança.

5. perfeito de placere:

sing. 1.* pess. prouve por * proue de aut. prouge
== lat. plac-ui, etc.

A forma plougue encontra-se frequentes vezes

i\os antigos escriptos, por exemplo em A. Apost., 6,

5, e L. Linh., ii, 165; o g, depois syucopado, appa-

rece também cm formas ligadas ao perfeito como
prougue, Canc. D. Din., 92, T. Cant., 1: pro-

guesse, Canc. D. Din., 84. N'um doo. da era 1293

em Rib., i, 277, nota-s'e plouge. A forma prouve
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apparece em Lopes, c. 1, etc, ao lado de plougiie,

c. 2, 21, etc.

6. perfeito de j acere. Sono antigo portuguez,

pois no portuguez moderno diz-se jazi, etc.

:

sing. 1.^ pess. jouue, Canc. D. Din., 85. por jogue,

T. Cant., de lat. jac-ui.

7. perfeito de p onere (pôr):

sing. l.''pus(puz) por * p o u s= de lat. pos-ui,

pouse
2.''pos-e-s- * pous-e- pos-ui-s-

te s-te ti,

3.*pós(poz) *pous= pos-ui-t,

pouse
plur. 1 .•' p o s - e - * p o u s - e - pos-ui-

mos mos mus,
2.'' p o s - e - * pous-e- pos-ui-s-

s-tes s-tes tis,

3.^pos-e- * pous-e- por-ue-
r-am r-om r-unt.

Algumas divergências no antigo portuguez : sing.

1.* pess. pusy , doe. era 1344 Rib. i, 297, pusi, doe.

era 1335, Fig. p. 256, pusi[te], A. Apost., 13, 47;

pugi, Reg. S. B., c. 6 (cp. fige, etc), pngy, doe.

era 1337, Fig., p. 254, puge, T. Cant., 42; 3.^ pess.

pose, L. Linh., ii, 216, pose (lhe). Idem, 165, mas

pos, Canc. D. Din., 17, pôs, F. Cast. iíocZ.^). 853,

pôs(lhe), L. Linh., iv, 234;
8. perfeito de trahere (trazer)'. No latim vul-

gar devia existir ao lado do perfeito trac-si uma for-

ma *trac-s-ui, produzida como n e c - s - u i , raiz ia e c

,

thema do prés. nec-to-, mes-s-ui por * met-s-ui,

raiz met (Curtius, Grundziige s. 28 'J), tliema do prés.

met-i-; pec-s-ui thema do prés. pec-ti formas em
que a um tliema do perfeito em -si se juntou ainda o

elemento -ui. Sobre essa forma * trac-s-ui, que ne-

cessariamente existia no latim vulgar, porque era im-

possível formar-se em a nossa lingua, em que falta o

typo em -ui, assenta o perfeito portuguez do verbo

traliere

:

sing. l.^troux-e por * traux-e delat. v. * trac-s-

ou pop. ui,

truxe
2.^troux- * traux-i-s- *trac-s-

e-s-te ti ui-s-
ti,

3.'^troux-e * traux-e *trac-s-

ui-(t),

etc.

' o z ou g de t r a z er , ant. trager foi inlroduzido para evitar o hiato

nas formas que se ligam ao presente. Não se deve, porém, desconhecer a analogia

do perfeito, em que a sibilante provém de lat. x.

O X n'esse perfeito é pronunciado como s , e por

isso apparece mudado em g em trouge, G. Vic, i,

132, etc. e syncopado em trouve, L. Linh., i, 161,

yl. ^/jos^; 25, 26, trouveste, G. F^c., i, 257, trou-

verom, Lopes, c. 2, C. Guin., c. 27, tr o ver ao [no]

L. Linh., I, 171; trouvesse, Lopes, c. 6, trou-

vessem, A. Apost., 25, 23. A forma com x, mais

archaica que a usual nos antigos escriptos, occorre ra-

ras vezes n'estes: trouxessem, Lopes, c. 31. Em
trouve como em jouve e prouve, etc, o v foi in-

troduzido para evitar o hiato, resultante da queda da

consoante medial; cp. couve de * caue= lat. caule-,

ouvir de * auir==lat. audire, gouvir, Eluc, etc,

de * gouir:^lat. gaudere, etc;

9. perfeito de tenere (ter):

sing. 1.* tiv-e por*teu-e de lat. ten-ui,

2.''tiv-e-s- * teu-i-s-ti ten-ui-s-
te ti,

3.*tev-e *teu-e ten-ui-t,

plur. 1.^ t i V - e - * teu-i-mus ten-ui
mos mus,

2.^tiv-e-s- *teu-i-s-tis ten-ui-s-

tes tis,

3.*tiv-e- *teu-e-r- ten-ue-r-
r-am om unt.

A syncope do n, que é tão frequente em portu-

guez, a consonantisação do u para evitar o liiato re-

sultante d'essa syncope, a mudança de e em i na pri-

meira pessoa singular para a distinguir da terceira do

mesmo numero, e a mesma mudança da vogal radical

nas syllabas atonas pela analogia d'aquella primeira

pessoa, eis o que lia que notar n'e>!se perfeito. No an-

tigo portuguez são frequentes as formas sem mudança

doe radical nas syllabas atonas; assim: teverom,
C. G^dn., c 33, te vero, E. Ger., prol., tevera,

Lopes, c 26, tevesse, iáe??i, c 2.

O perfeito de ter serviu em portuguez de typo

para duas formações novas, a do perfeito da raiz sta:

estive, estiveste, esteve, que substituiu o redu-

plicado steti, e a d'um antigo perfeito de ser, de que

occorrem algumas formas nus antigos escriptos; por

exemplo: 3.'^ sing. seve, Canc. D. Din., 125, A.

Apost., 9, 9, doe era 1310, Rib., i, 282: 3.» plur.

severom, doe. era 1303, Rib., i, 292, sobresse-

verom, C. Ghiin., c. 87, em vez de * siu por * si ou

*sei de *sedi[t], * serom de sederunt, cp. viu

por* vi de vidi[t], etc.

2. Themas do futuro exacto. Scldeiclier s. 829 f.

Estes themas apresentam em latim duas forma-

ções, uma mais antiga, outra mais recente.

a. -so, -sis estão por *-eso, *esis como s um
por * esum; *eso, *esis, d'onde e r o , e r i s , é um
presente da raiz es com força de futuro; as formas



SOBEE A língua POETUGUEZA CLXXXIX

-so, -sis, etc, juntam-se ao antigo thema do perfeito

teraiinado na desinência da raiz, que joerde a redupli-

caçiio: assim cap-so por * ce-cap-so, ac-cep-so,
rap-si-t, axo , faxo, effexis, noscit, incensit
(por incendit), occisit (por occdisit). Esta formação

que é mais antiga, corresponde á do futuro grego em
«o, que apresenta ainda a reduplicação. (Scldeiclier s.

825).

b. nos themas de formação mais recente -so,

-sis juntam-se ao thema do perfeito em i; assim de-

de-ro por * de-di-so, ste-te-ro por * ste-ti-so,

scripse-ro, amave-ro. Nalgumas formas nota-se

a perda do i do perfeito: assim: dixit (dic-si-t)

por * dic-si-si-t (cp. dixsti por dixisti); jussit

por * jus-si-si-t; n'outras ha assimilação, precedida

da queda d'aquella vogal; assim amasso por amav-
80 de * amavi-so; pecassit por * peccav-sit de

* peccavi-sit; habessit por *habev-sit de ha-
bevi-sit, formas em que ss provém de vs.

A língua portugueza conserva as formas do futu-

ro exacto, não como as fónnas dum futuro do indica-

tivo, mas sim como as formas d'um futuro do conjun-

ctivo. As fónnas latinas de que provêem as portugue-

zas são exclusivamente aquellas em que permanecia o

i (e) do perfeito. Vejamos agora em que relações estão

as formas do futuro do conjunctivo portuguez com as

do futuro exacto latino.

As tei-minaçòes -a-r, -a-res, etc. (por exemplo

em amar, amares) provêem das terminações latinas

em -a-ve-ro, -a-ve-ris (ama-ve-ro, -ama-ve-
ris) por meio da syncope de v entre vogaes seguida

da absorpção da vogal atona em a accentuada (-á-ris

de *-á-e-ris); na 1 .^ singular cahe o o final precedido

de r, provavelmente depois de se ter mudado em e

(-r de * -r=-ro).
Modificações similhantes se observam nas fónnas

do futuro do conjunctivo dos verbos em e e i: dever,
deveres de * debevero, * debeveris por de-
buero, debueris, mas houver, houveres de

habuero, habueris; vestir, vestires de ves-
tivero, vestiveris, etc.

3. Themas do o^Jtativo perfeito. Schleicher s.

837 f.

Para formar estes themas juntou-se sim desiem
por * esiem aos themas do perfeito em i; assim fe-

ce-rim de * feci-sim ou * feci-siem. Também
n'algumas formas archaicas d'este tempo cahiu o i do
perfeito; assim fac-sim, ob-jec-sim, au-sim (por

*aud-sim). As formas como negassim, jus sim
explicam-se do mesmo modo que as similhantes do fu-

turo exacto. A lingua archaica pertencem também as

formas medio-passivas d'e8te modo faxitur, turbas

-

situr
, etc.

*

' Sobre o emprego nos escriptores latinos das formas ardiaicas do futuro exa-

cto e optativo perfeito v. Neue, ii, Í2I ff.

D'estas formas não ha vestigio em portuguez.

4. Themas do mais que perfeito do indicativo.

Ao thema do perfeito em i juntou-se o imperfeito

(e) ram da raiz es; assim de dedi * dediram de-
deram, de amavi amaveram, etc. O mais que
perfeito conserva-se em portuguez: dera, amara,
fizera, etc.

5. Themas do optativo mais que perfeito. Schlei-

cher s. 830.

* esem deve ter sido o optativo do inqoerfeito da
raiz es esam

; assim como deama-mus vem o optati-

vo ame-m us, assim de *esa-mus de via vir o optativo

ese-mus. D'esse * ese-m veio -sem que juntando-
se ao thema do perfeito formou o mais que imperfeito

do optativo. N'umas formas o antigo thema do perfei-

to apparece sem i ou is; taes são: fac-sem de * fe-

fac-sem, per-cep-set; vic-set, intel-lec-set
(de *vixi-set, *intellexi-set viriam * vixe-ret,
* intellexe-ret, Schleicher s. 831); n'outras for-

mas, as usuaes, -sem junta-se ao thema do perfeito

em-i-s: assim fecis-sem, viscis-sem, fuis-sem
e d'ahi os compostos com fui como potuissem por
* potfuissem, plausissem, etc. As formas cha-

madas do imperfeito do conjunctivo portuguez pro-

vêem d'essas formas do mais que perfeito do optativo

latino

:

fi z e s s e

fo[i]sse

amasse
etc.

de fecis-sem,
fuis-sem,
amavissem.

6. Themas do imperfeito. Schleicher s. 831.

Ao thema do presente junta-se o thema do imper-

feito da raiz fu, -ba-, assim dos themas do presente

de verbos primitivos i (e-o, i-s), da (do, da-s), sta
(sto, sta-s) se formam os themas do imperfeito i-b a-,

da-ba-, sta-ba-. O mesmo se dá com os verbos de-

rivados; assim dos themas do presente ama-, debe-,
servi- se formam os themas do imperfeito ama-ba-,
dcbe-ba-, servi-ba (arch.) Mas apresenta-se uma
anomalia nos themas do presente em primitivo a, cuja

desinência adeante do -ba formativo dos themas do
imperfeito se muda em e; assim dice-ba- e nào di-

ce-ba-, como seria natural esperar. Corssen, Kriíi-

sche Beitr., s. 539 e Schleicher s. 381 vêem n'esse e

um resultado da analogia dos imperfeitos dos deriva-

dos em -e e esta exphcação é perfeitamente acceitavel.

Também se encontram algumas formas archaicas d'um
futuro da terceua conjugaçàoem-e-bo,taescomo ex-
sug-e-bo, dic-e-bo por ex-sug-a-m, dic-a-m,
(Corssen. 1. c.) o que confirma a explicação. As antigas

formas em -i-b a- do imperfeito dos derivados em -i

correspondem também formas usuaes em -i-e-ba-,
nas quaes o e resulta egualineute da analogia. As for-

mas em -i-b a são muito fi-equentes nos poetas ante-
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riores a Augusto; foram empregados pelos poetas da

edade áurea da litteratura latina, quando o metro ]Ii'as

tornava commodas, e occorrem também em prosa, prin-

ciijalmente depois da epocha de Augusto. Acha-se uma
collecção d'essas formas, como sci-ba-m, exaudi-
ba-m, leni-ba-t, muni-ba-t, em Neue, ii, 346 ff.

O imperfeito composto conserva-se em portuguez,

mas o elemento -ba passou por algumas modificações

phonicas, diversas segundo a vogal precedente, que

também n'alguns casos nâo se conserva intacta.

No imperfeito em -a-ba-, o b muda-se em v e

o a do tliema verbal permanece sem alteração qualita-

tiva; assim:

ama-va de ama-ba-.

No imperfeito em -e-ba- o b é syncopado como
em:

marroio
prenda
etc.

e o e muda-se em i assim

;

de marrubium,
praebenda,

dev-i-a- por * dev-e-a- =lat. deb-e-ba-,
1-i-a- por * le-i-a- de

*le-é-a- leg-e-ba.

No imperfeito em -i-e-ba- o b é também sjtico-

pado e as vogaes -i-e contrahidas em i, a não ser que

as formas portuguezas provenham das latinas em -i-

ba-; assim:

vest-i-a- =lat. vest-i-e-ba- ou

vest-i-ba-.

Sobre os perfeitos particulares tinha por * te-

nía de teneba-, punha por * ponía de ponebam
escreve Diez, ii, 182: «E de suppôr que se retrahiu o

accento para firmar mais o n radical, que d'outro mo-

do teria cabido como no infinito : dizia-se p ó n i a para

não fazer desapparecer o n em ponía e mudou-se o e

e em u e i para distinguir do presente do conjuncti-

vo; eram todavia usadas antigamente fói-mas sem n,

como teeya por tinha, via por vinha, S. Ros.,

{Eluc.)i Em Lopes, c. 4, occon-em poiam e poinha
(poinha?); a ultima forma em C. Guin., c. 5, 56,

etc.

7. Themas do imperfeito do optativo.

-se, thema do imperfeito do optativo da raiz es,

cuja formação já explicamos, e que não é empregado
isolado, junta-se aos themas do presente para formar

08 themas do imperfeito do optativo; assim posse-

por * pot-se-, cp. pot-est; es-se- por ed-se-,
cp. es-t por * ed-ti; fer-re- por * fer-se-, c^.

fer-t; vel-le- por * vel-se-, cp. vol-t; es-se-,

raiz es; dice-re-, face-re-, lege-re-; ama-re-,
debe-re-, vesti-re-. Este tempo do optativo não se

encontra em portuguez e a causa de tal desappareci-

mento está na impossibilidade em que se achava esta

lingua de distinguir as suas formas das formas do fu-

turo do conjunctivo; por exemplo: amarem, ama-
res, amarei davam (v. desinências pessoaes) ama-
re, amares, amare, ora cahindo o e final depois de

r (cp. as formas do infinito, quer de * quer e, etc.)

ficavam as formas amar, amares, am a r exactamen-

te idênticas ás nascidas de amavero, amaveris,
amaverit.

8. Themas do futuro.

Em portuguez o latim futuro em -bo desappa-

receu completamente, como as formas optativas com
funcção de futuro e as do verbo em -i de que acaba-

mos de fallar. As causas principaes d'esse desappare-

cimento estão, sem duvida, em que essas formas em
virtude da alteração phonica se confundiam com for-

nias d'outros tempos e em que á lingua se offerecia um
meio simples de substituir o futuro. Em latim encon-

tra-se não raras vezes o verbo h a b e o construído com
um infinito; assim < quid habes igitur dicere de

Gaditano foedere?» Cie. Bolb. 14, 33; ora as formu-

las habeo dicere, habeo audire, etc, que in-

dubitavelmente, eram mais frequentes na lingua popu-

lar que na litteraria, equivalem a habeo dicen-
dum, habeo audiendum ou a habeo quod
dicam, habeo quod audiam; cp. Cie. Fam. 1,

5, 3: «de republica nihil habeo ad te scribere»
com Ces. Bell. gall. 4, 38, 2: « niliil habeo quod
ad te scribam (cf. Voss. Aristarch. 7, 51). Essas

formulas indicavam n'alguns casos a necessidade ou

a vontade de fazer uma acção (habeo audire= eu

hei de ouvir) e d'ahi á idêa do futuro mal ha um
passo do que temos prova material nas linguas tento-

nicas (cp. inglez I shall, will hear). Todas as lin-

guas i'omanicas, á excepção do valachio, ajjroveitaram

aquella construcção latina para exprimirem o futuro,

e, por um uso que necessariamente decorria já do la-

tim vulgar, collocaram o infinito adeante do presente de

habere de modo que as duas palavras se ligaram es-

treitamente. Nas formas port. amar-ei, amar-ás,
amar-á, amar-emos, amar-eis, amar-ão, etc,

vê-se claramente o infinito amar unido ás formas do

presente de haver, e se assim não fosse não compre-

henderiamos como se separam as duas palavras nas

construcções com o artigo e os pronomes, como ama-
1-o-hei, tel-a-hás, ver-te-há, responder-lhe-
hemos, etc, separação que se encontra em todas

as epochas da lingua (p ode r-m'edes T. Cant. 69,

leixar-m'a Idem, 47, levar-vos-ey A. Apost. 7,

43, poel-os-hemos Idem, 6, 3, levantar-s'am
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Idem, 20, 30) ^ Outras lingiias além das românicas

exprimem o futuro pelo iuíinito e o presente do verbo

que n'ellas significa haver (Diez ii, 111). Em Ulphilas

Joh. 12, 26 visan habaith corresponde ao erit

da Vulgata: 2 Corinth. 11, 12 taujan haba cor-

responde ao faciam da Vulgata; 2 Thessal. 3, 4

taujan habaith corresponde ao facietis da Vul-

gata.

Em portuguez os infinitos de dizer, fazer,

trazer em ligação com hei, has, etc. para expri-

mirem o futuro experimentam syncope do z, seguida

de contracção das vogaes postas em contacto em re-

sultado d"essa syncope : direi por *dierei de di-

zerei, farei por *faerei de fazerei, trarei

por *traerei de trazerei (J. Alvares em Rib. i,

364). Não se diz, porém, *jarei mas sim jazerei.

Syncope da ultima vogal do infinito apresentam anti-

gas formas como querrey por quererei Canc. D.

Din. 49, querra Idem, 1Q1\ guarey Idem, 158,

guarrei T. Cant. 45 por gu ar irei. N'algumas

formas apparece o r do infinito duplicado, provavel-

mente para exprimir a pronuncia áspera: assim valr-

rá T. Cant. 45 por valerá, terrey Claro p. 198,

verrá Cath. p. 137: cp. valrria T. Cant. 12,

verr' Idein, 129, etc.

Uma ligação similhante do infinito com hia,

hias, hia, etc, formas syncopadas por havia (ha-

bebam), havias, havia, etc. deu origem ao cha-

mado modo condicional: amaria, deveria, ves-

tiria; diria por *dizeria, faria por *fazeria,

jaryum C. Griíin, c. 37 (mas mod. jazeria), etc. ^.

Observe-se que o imperfeito só por si substitue innu-

meras vezes essas construcçòes condicionaes : eu ia,

se... por eu iria, se... As duas palavras d'esses

compostos impróprios separam-se, como no futuro, na
construcção com pronomes: quitar-m'end-ia T.

Cant. 67, guysar-lh'ia Canc. D. Din. 37; fal-o-

hia, etc.

§. 5." VERBOS DERIVADOS

De themas verbaes ou nominaes em a se forma-

ram nas linguas indogennanicas por meio do suffixo

* Foi António de Nebríssa quem na sua grammalica hespanhola (U93) primeiro

reconheceu o modo porque se formou o futuro românico. Duarte Nunes de Leão, tal-

vez seguindo Nebrissa, que indubitavelmente conheceu, pois o cita na sua Origem da

língua portuguesa (1606) observou também a formação do futuro portuguez: «Tam-

bém na voz artiva supprimos algumas faltas que temos em nossa conjugação Portuguesa

com este verbo hei, has, ha, que lie o h a b e o , h a b e s dos Latinos que

ajuntamos ao infinitivo, porque dizemos, amarei, amaraa, amaremos,
amarias, amaria o, & aos mais modos em que me nào detenho, porque

para os que sabem Latim basta fazer esta lembrança. » c. xix. Todos ot granimaticos

posteriores a Nunes de Leão parecem ter ignorado a natureza do nosso futuro, ji por-

que não conhcieram a passagem citada d'aquel!e escriptor, já porque conheiendo-a

não lhe deram allcnrão ou não a coraprehenderam. António das Neves Pereira nas .We-

tnorias de litl. porl. l iv, 311 reconhece os elementos do futuro porluguei, mas os

nossos grammaticos continuaram c continuam na sua ignorância a este respeito.

• A syncope de z =: lat. c que se nota em farei, faria, jariam
ele. deu-se egualmente em f a c s G. Vic. i, 139, f a i s S. Mir. cjl. 8 por f a i e s .

-ja themas verbaes derivados com funcção principal-

mente cansativa, transitiva, mas ás vezes também du-

rativa e intransitiva. Esse suffixo ja foi olhado por

Bopp e outros como idêntico com a raiz j a ir em skt.

ja-ti elle vae, ja-ja elle foi, ja-tum ir. Da signi-

ficação de < ir » ter-se-hia desenvolvido n'elle a « de

fazer « . Em sanskrito a formação dos verbos derivados

apparece em toda a clareza, por isso damos em pri-

meiro logar alguns exemplos d'esta lingua: raiz bhar,
thema do prés. e thema nominal bhara- (bhára-ti
elle leva; bhara-s o levar subst.), thema do causa-

tivo bhara-ja- (bhará-ja-ti elle faz levar): raiz

sad thema nominal sada- (assento), cansativo sa-

dá-ja-ti elle faz assentar; raiz budh, thema do
prés. e thema nominal bodha- (bodhá-ti elle sa-

be; bodha-s o saber), cansativo bodhá-ja-ti elle

faz saber. Sem duvida a principio estes verbos deriva-

vam unicamente de themas ao mesmo tempo verbaes

e nominaes, mas depois, em \Ti'tude da analogia, co-

meçaram a ser derivados também de themas puramen-

te nominaes; assim skt. joktrá-ja-ti elle liga do

thema joktra- ligamen, formado da raiz jug (jug)

reforçada e do suffixo -tra. Esse verbo derivado tem
ao lado um outro, joga-ja-ti, proveniente d'um
thema joga-, que nos apparece só como thema no-

minal (união, juncção), mas que foi provavelmente tam-

bém empregado como thema verbal.

Os verbos derivados que provêem de themas pro-

priamente nominaes são chamados verbos denomiuati-

vos.

Em latim os elementos -a-ja dos verbos deriva-

dos, elementos dos quaes o primeu-o é, como acaba-

mos de vér, a desinência do thema fundamental, pas-

saram por diversas alteraç(5es phonicas, que não só

obscm-eceram a sua formação, mas ainda scindiram os

themas dos verbos derivados em três classes, phonica-

mente distinctas. A representação multiphce do a pri-

mitivo por a, e, i latinos, a syncope do j enti-e vo-

gaes foram as causas d'essa scisão.

1. aja contrahiu-se em a, assim seda-s, se-

da-t (depois seda-t), de seda-[j]a-si, seda-[j^a-
ti, cp. skt. sadá-ja-si, sadá-ja-ti: doma-t==
skt. damája-ti. Xa primeira do singular do primi-

tivo -aja-mi veio * ajo, d'onde pela queda da semi-

vogal -ao, conservado na forma umbrica com o o

mudado em u subocau por * sobvocau, e em la-

tim contrahido em o: assim sedo de * sedao-mi
por sedajo-mi, skt. sadája-mi. O latim offerece

um grande numero de verbos derivados de themas no-

minaes em a (a, o), de todas as espécies: assim:

anima-t
forma-t
planta-t
aqua-t
cura-t

de anima,
fo rm a

,

planta,
agua,
cura.
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ac-ciisa-t

lacríma-t
acerva-t
adultera-t
auxilia-t

cribra-t
damna-t
dona-t
regna-t
signa-t
vaga-t

de causa,
lacrima,
acervo-,
adultero-,
auxilio-,

cribo-,

damno,
dono-,
r e g n o

,

signo-

,

vago-.

De themas participaes em -ta (-to) se derivam
muitos verbos em a; exemplos:

adjuta-t

canta-t
capta-t
cita-t

dicta-t

gesta-t
jacta-t
rapta-t

de adjuto- (participio de

adjuva-t),

canto- (cani-t),

capto- (capi-t),

cito- (cie-t),

dicto (dici-t),

gesto- (geri-t),

jacto- (j aci-t),

rapto- (rapi-t).

De tliemas participaes como domito-, crepito-,

vomito- provêem verbos como domita-t, crepi-
ta-t, vomita-t; e estes verbos deram o typo para

novas formações produzidas sobre participios ; assim

:

factita-t

ductita-t
s c r i p t i t a -

1

ventita-t

de facto- ao lado de fa-

cta-t,

dueto-,
scripto-,

vento-.

Também de tliemas nominaes tei-miuados em
consoante se formaram verbos derivados em a

:

carmma-t
crimina-t
decora-t
genera-t
etc.

de carmen-
crimen-
decor- (de cos),

genus- (gener-).

Em alguns verbos derivados em a que tem ao

lado verbos primitivos da mesma raiz, apparece ainda

mui claramente a significação cansativa; d'esse nume-
ro são:

fuga-t ao lado de fugi-t,

liqua-t liqui-tur.

2. Na segunda classe de verbos derivados a-ja

contrahiu-se em e: torre-t (depois torre-t), etc. de

* tarsa-ja-ti ^ cp. skt. trsh-ja-ti, terre-t por
* tarsa-ja-ti; cp. skt. trasá-ja-ti (Bopp, §. 745).

A primeira pessoa do presente dos verbos d'esta

classe explica-se da seguinte maneira: d'uma forma
como arkája-mi veiu primeiro arkájo-mi, d'esta

arkejo- (pei-da da desinência pessoal), em que o j

foi syncopado, ficando assim arceo, a forma históri-

ca. Os verbos em e são muito menos numerosos que
os verbos em a; considerável parte derivam de the-

mas nominaes em o; taes são:

aegreo
albeo
clare o

n i g r e o

de aegro-,
albo-,

claro- (junto de cla-

ra-t),

nigro;

outros provêem de themas de desinência consonantal; *

por exemplo:

f1 o r e o

fronde o

de fios, floris

,

frond-.

A significação cansativa apparece ainda em moneo
(fazer pensar) junto do primitivo memenisse (lem-

brar-se), térreo (fazer tremer), etc.

3. Na terceira classe dos verbos derivados a-ja

contrahiu-se em i: sopi-t (depois sopi-t) por sopi-

ji-t de svapaja-ti, conservada em sanskrito, raiz

svap. A primeira pessoa sopio vem de sopijo- de

svapája-mi. Sopio é um cansativo que significa

propriamente «fazer dormir», mas que não tem ao la-

do um primitivo sopi-t; o verbo primitivo da raiz

svap encontra-se no zend ghap (Curtius, Grundz.

s. 260; cf. Bopp, § 745). Grande numero de verbos

derivados de themas nominaes em i seguem este typo

;

assim

:

cratio
crinio
f i n i o

ignio

p a r t i o

de cr a ti-,

crini-,

f i n i -

,

igni-,

parti-;

outros, porém, provêem de themas que não terminam

em i; taes são:

b 1 a n d i o

e q u i o -

1

ineptio
insanio
puni o ant. poenio
custodio
dentio

de blando-,
e q u o

,

inepto-,
insano-,

p o e n a

,

c u s t o d -

,

d e n t -

,

' Em latim rr provêem algumas vezes por assimilação de rs; v. Corssen,

Krilische Beltr., s. 402 ff.
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compedio (cf. impe-
dio, expedio)

partu-rio
etc.

com-ped-,
* par-tor (pario),

O e e o i que na segunda e na quarta conjuga-

ção latina pi-ecedem respectivamente a desinência o

da primeira pessoa do presente do indicativo e se con-

servam em todas as formas do conjunctivo adeante das

terminações am, as, at, etc, passaram em portuguez

por diversos accidentes, em virtude do valor como con-

soante palatal que esses sons tinham n'esse logar. In-

diquemos apenas os factos, cuja completa expUcação

pertence á phonologia da nossa lingua:

1. Em não poucas formas o o e o i foram sim-

plesmente syncopados, sem exercerem influencia al-

guma sobre os sons precedentes; assim em:

doo por
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§. 6." FORMAS NOMINAES QUE SE LIGAM AO VERBO

1. Infinito.

O infinito tem em quasi todas as linguas capitães

indogermanicas uma formação especial e por isso com

razão se pensa que as suas formas adquiriram a sua

funcção especial depois da separação dos povos indo-

germanicos. O infinito latino, nomeadamente, não pô-

de comparar-se a nenhum dos infinitos do grego, lín-

gua que em grande numero de particularidades coin-

cide, como é sabido, estreitamente com o latim.

O infinito do presente do activo em latim fórma-

se ajuntando ao thema do presente o elemento re:

assim de dice-re, do thema dici-, ama-re, do

thema ama-, mone-re, do thema mone-, ves-

ti -re, do thema vesti-. Que o r não era um som

primitivo n'esse elemento formativo, mas provinha,

como em tantos outros casos, em que elle se acha en-

tre vogaes d'um s primitivo, mostram-nos as formas

es-se, thema do prés. e raiz es, es- se por *ed-se,

thema do prés. e raiz e d (comer), posse está pela

ant. forma jDot-esse. Do thema do perfeito em -s-

(dici-s- em dici-s-ti, por exemplo), se formou o

perfeito do infinito pela addiçâo do mesmo elemento

se: dici-s-se, amavi-s-se, monui-s-se, ves-
tivi-s-se, etc. (Leo Meyer ii, 122). A noticia lacó-

nica em Festo p. 5: d a si dari dá-nos ainda outra

prova de que s era o som primitivo do elemento for-

mativo do infinito, pois dasi era, por certo, imia an-

tiga forma, d'onde a posterior dari. N'alguns casos

o s assimilou-se ao som precedente, como em:

fer-re

vel-le

por *fer-se,

*vel-se.

A grammatica comparativa mostra que esse elemen-

to se é idêntico ao skt. -asai que occorre em muitas

formas vedicas, que com razão se olham como infini-

tos; taes são cajasai juntar, cárasai ir, vrdhá-
sai crescer. O a de asai mudou-se em e, conser-

vando-se no infinito dos verbos primitivos como di-

cere, facere, e absorvendo-se no a, e, i dos de-

rivados como amare, monere, vesti re; es-se,

vel-le, fer-re estariam por *esese, *velese, *fe-

rese, etc; o diphthongo ai fundiu-se n'um e, de-

pois tornado curto. As bases d'esta explicação são in-

atacáveis. Todas as formas do infinito provêem de de-

terminadas formas casuaes. Esses infinitos em -as-ai

do sanskrito, e portanto os infinitos latinos em -re,

não são mais, segundo toda a verosimilhança, do que o

dativo de nomes derivados da raiz ou thema verbal

por meio do suffixo as (=lat. es, os, us em ve-
tar por *vetes, cp. vetus, corpos, pubes,
corpus por *corpos, cp. gen. corporis, etc.)

A phrase balam dhaihi givásai Rigveda 3, 53,

18 traduz-se bem por força deu viver, mas ain-

da por força deu para vida; o infinito em -asai
revela n'ella perfeitamente a sua natureza de dativo

;

givás-ai é o dativo d'um thema em -as formado

da raiz giv como sád-as- (=lat. sedes da raiz

sad). Os dativos dos abstractos de thema em -as em
latim não terminam em -re como os infinitos; assim

o dativo de genus é generi não geuere, mas
o que prova ainda ser a explicação dada exacta é que
em Ennius, por exemplo, encontramos a forma fie-ri,

infinito de f i o
,
presente da raiz itálica fu , formado

por meio do suffixo -jo. A fieri corresponderia

exactamente um skt. bhujas-ai (Leo Meyer ii, 121).

A sciencia não ponde dar tão fácil e evidente de-

monstração ás formas do infinito do medio-passivo;

não apresentaremos por isso aqui nenhuma das opi-

niões suggeridas por este ponto (v. Schleicher s. 471-

473; cf. Schonbeig Zeitschrift s. 153).

As formas do infinito do activo conservam-se em
portuguez, perdido apenas o e final, e confundidas as

dos verbos primitivos com as dos derivados em e e

i: amá-r, devé-r, diz-ér, sentí-r, fug-ír.

Por analogia das formas temporaes o portuguez

junta muitas A'ezes ao infinito as desinências pessoaes

-(e)-s, -mos, des, -(e)-m: assim dizer, dize-

res, dizer, dizer-mos, dizer-des, dizer-em.
As construcções do infinito com pronomes nas chama-

das orações do modo infinito, o obscurecimento ha tan-

to tempo completamente realisado da funcção verda-

deira do infinito, a analogia explicam-nos perfeitamen-

te este facto peculiar do portuguez. As outras linguas

românicas conservaram n'este ponto mais fielmente a

tradição da lingua mãe.

2. Participio do presente em -ant.

O participio activo é formado nas linguas indo-

germanicas do thema do presente do verbo por meio

do suffixo -ant, que perde a vogal se esse thema ter-

mina já por vogal. A forma primitiva -ant do suffi-

xo (cp. skt. ad-ánt-, raiz a d (comer); s-ant, raiz

as (ser), etc), muda-se em -ent, -unt (por inter-

médio de *-ont); mas a forma -nt é a mais frequen-

te n'esta lingua, porque quasi todos os themas do pre-

sente terminam por vogal. As formas -ent, -unt
apparecem em prae-s-ent-, composto de prae e

s-ent- por *es-ent, raiz es; i-ent-, e-unt- por

*e-ont, raiz i, thema do presente ei; vol-unt-a-

rius d'uma forma vol-unt- ao lado da usual vol

-

ent-. Exemplos da forma -nt: dice-nt-, thema

do presente dici-, raiz dic; da-nt, thema do pre-

sente da, raiz da; ama-nt, thema do presente

ama-; mone-nt, thema do presente mone-;ves-
tie-nt- thema do presente, vestii-, vesti-.

Na lingua portugueza não só se encontra um
grande numero de formas participaes em -ant, que

já existiam em latim, mas o suffixo conserva ainda a

sua vitalidade, sendo empregado para produzir novos

derivados; somente as formas em -ont perderam hoje
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inteií-amente a força participai, sendo a}>enas algumas

empregadas como adjectivos, outras como substanti-

vos; isto é, já não são construidas com os mesmos
complementos que os verbos de que provêem. No anti-

go portuguez, todavia, ainda a sua funcção participai

não estava perdida, como testemunham numerosos

exemplos, taescomo: cegou entrante A lida Z. Linh.

I, 165; os quaes tementes Nostro Seflor J?e^. p. 251;

j^alavras ociosas, e riso moventes Idem, c. 6; cha-

ma a nós a "Santa Escriptura de Deus dizente, etc.

Idem, Ibidem; sabente si seer sometudo á discipli-

na da regra Idem, c. 60; aquesta regra escreuemos,

que os esguardantes ela Idem, c. 73; prope-
santes mayor e niilhor cousa seer Leges p. 477;

entrante aa casa Idem; Consirantes mais e mi-

Ihor en saúde das almas ca en engano e pi-ol das cou-

sas temporaes Idem, p. 399.

Em latim occorrem já alguns substantivos que

eram primitivamente participios do presente ; taes são

in-fant-, que não falia, de fant-, participio de

fa-ri; ad-olesc-ent- de olesco-, pare-nt- de

par-io, serp-ent- de serp-o, clie-nt- por

clue-nt- de clueo, torre-nt- de torreo (v.

Corssen Kritische Beitr. s. 402); orie-nt- de orior,

oc-cide-nt- de oc-cido; v. Leo Meyer Ji, 87 f.

Em portuguez conservam-se esses todos e ao lado de

oriente, occidente apparecem nascente, poen-
te; outros substantivos de idêntica formação são len-

te de legent- participio de lego; escrevente
(homem que escreve); caminhante; tirante (cor-

reia de tracção no carro) de tirar; sargento de

ant. sergente =]at. ser vi ente-, modificado na

significação joelo francez sergent-; estante, etc.

Também pertence a esta espécie marchante==ant.
francez marchant (mod. fr. marchand de mer-
cant- participio de merco r. O portuguez tem a f(5r-

ma divergente mercante, empregada como adje-

ctivo.

3. Gerúndio.

Segundo as investigações de Corssen, Kritische

Beitr., s. 120 ff., o suflfixo -ondo, -undo, -endo,
-ndo, do substantivo verbal, chamado ordinariamente

gerúndio, e do adjectivo verbal, chamado participio do

futuro passivo, ou participio de necessidade, é com-

posto do suííixo -on, que se encontra em os nomes
verbaes como r a u c - o n - , 1 i g - o n -

, g e r - o n -, e r r - o n -

,

ed-on-, e do suffixo -do, que apparece em numero-

sas formas como cali-do-, timi-do-, vali-do-,

avi-do-, cujji-do-. A forma -undo por -ondo
pertence á linguagem archaica; a forma -endo que a

substitue na linguagem clássica, occorre, como aquel-

la, nas formas provenientes das raizes dos verbos pri-

mitivos, como dic-endo-, leg-endo-, e dos themas

dos derivados em -i, como vesti-cndo; a forma

-ndo junta-se aos themas dos derivados em a, e;

assim am a - n d o , m o n - e n d o ; ou melhor a primeira

vogal do suffixo foi absorvida pela final d'esses últimos

themas.

O participio do futuro passivo não se conserva em
portuguez, em que occorrem todavia muitos adjectivos

formados da mesma maneira como gemebundo, fe-

cundo, segundo, oriundo. Das formas do gerún-

dio, pela perda da distincção dos casos só permaneceu

a do ablativo: ama-ndo, deve-ndo, dize-ndo;
as outras foram substituídas pelo infinito em construc-

ção com preposições; por exemplo, deamar,aamar,
para amar. Nos verbos em i o e do suffixo contra-

hiu-se com o i final do thema verbal; assim vesti-n-

do de vesti-endo.
4. Participio do pretérito passivo.

O thema do participio do jDreterito passivo é for-

mado em latim, como nas outras linguas indogermani-

cas por meio do siiffixo -ta (-to) junto 1) á forma ra-

dical; exemplos d a- to-, raiz da; di-ru-to-, raiz ru;

rup-to-, raiz rup; stra-to-, raiz ster, stra; 2) á

forma radical com uma vogal de ligação; assim: gen-
i - 1 o - , raiz gan, gen; vom-i-to, raiz vem, v om

;

3) aos themas dos verbos derivados: ama- to-, the-

ma ama-; dele-to-, thema dele-; vesti-to-, the-

ma vesti-. A maior parte dos participios do pretérito

dos verbos primitivos pertencem á ^^rimeira espécie;

alguns á segunda e raros se conformam á analogia da

terceira, como p e t i - 1 o - por *pes-so-de *pet-to-;

os participios do pretérito dos derivados pertencem re-

gularmente á terceira, mas assim como n'esses verbos

encontramos perfeitos com forma de primitivos, tam-

bém observamos n'elles participios do pretérito da pri-

meira e segunda espécie ; as.sim

:

auc-to- não * auge-
to- ao lado do prés. auge o:

mon-i-to- não '<' mo- moueo.
ne-to-

Quando o t do suffixo -to se achou em contacto

com um d ou t linal da forma radical, essas consoan-

tes, sob influencia das leis da assimilação e dissimila-

ção, passaram por diversas modificações que podemos

representar nas segi;intes equações:

1. d+t=t+ t=t;
2. d-ft=s+ t=s+ s= s;

3. t -|-t=s+t=s+s= s.

Exemplos: 1. de * ad-gred-to-, * e-gred-

to- vieram ad-gret-to-, e-gret-to cujos dous tt

se acham segundo o antigo uso representados por um
só em adgretus. Enn. Paul. p. 6, egretus, Paul.

p. 78 (apnd Corssen, Kr^itische Beitr. s. 417): de * in-

tend-to-, * con-tend-to- ^^eram successivamente

* cont-ent-to-, * in-tent-to, con-ten-to-, in-

ten-to; 2) de * in-fend-to-, * mani-feud-to-
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vieram * in-fens-to-, * mani-fens-to-, depois in-

fes-to-, mani-fes-to- (cp. -fendere em in-fen-

dere, of-fendere); de * con-ced-to-, * con-ces-

to-, con-ces-so-; de * rad-to-, * ras-to-, ras-

so-, ra-so- como de * pand-to- * pans-to-,

*pans-so-, pan-so-; 3) de * quat-to-, * quas-

to-, quas-so-, de * vert-to-, * vers-to-, * vers-

so-, ver-so-.

O suffixo -ta que serve para a formação do par-

ticipio do pretérito passivo é um elemento tliematico

muito frequente, que já encontramos n'alguns themas

do presente, e provavelmente idêntico á raiz pronomi-

nal do mesmo som.

Em portuguez conservou-se o typo dos partici-

pios do pretérito dos derivados em a e i, isto é, dos

participios em que o suffixo -to é precedido das vo-

gaes de derivação a , i ; o t do suffixo abrandou em d

,

como se achasse entre vogaes ; assim :

amá-do
vestí-do

== ama-to-,
vesti-to-

A primeira e terceira conjugação portuguezas ga-

nhou assim facilmente um typo apropriado de parti-

cipio do pretérito; mas á segunda, baseada sobre os

verbos em e latinos, faltava esse typo, pois são rarís-

simos os verbos latinos em e que não teem participio

com forma de primitivo : o portuguez, como as outras

linguas românicas, que estavam nas mesmas circum-

stancias, lançou mão do typo dos participios em -u-

to-, oíFerecidos pelo latim em grande numero, taes

como arguto-, consputo-, consuto-, diluto-,

induto-, minuto-, secuto, soluto-, tributo-.

Sobre esse typo se formaram os antigos pailicipios em
-udo:

ascondudo, Canc. D. Din., 168,

sometudo, Leges, p. 339,

estabeleçuda, Idem,

me tu da, Idem,

recebudo. Idem, p. 400,

perduda. Idem,

persoluudos. Idem, p. 406,

conhoçudo. Idem,

vertudo , idem,

uendudo, Idem,

metudos. Idem, p. 407,

espariudo. Idem, p. 419,

tehudo. Idem, p. 477,

dehuda, Idem, p. 535,

creudo, T. Cant., p. 58,

entendudo, Idem, p. 19,

temudo. Idem, p. 286,

constrangudos, Rib., i, 311,

traudo, A. Apost., 2, 23,

apremudos, Idem, 10, 38,

aba tu da, Cath., p. 149,

corruda, Beg., p. 253,

avuda. Idem, c. 2,

demerguda, Idem, c. 7,

respondudo, Idem, c. 13,

elejudos, Idem-, c. 21,

decebudo. Idem, c. 59,

teudo, Idem, c. 28 ^.

Esses participios em udo, ainda muito usados

no século xv cahiram em desuso no secido xvi e foram

substituídos por participios em -ido, pela analogia da

terceira conjugação portugueza, dos quaes ha nume-

rosos exemplos já nos escriptos da edade media; as-

sim:

uençido, F. Cast. Rod., p. 875,

collidas. Idem, p. 809,

estabelecido, A. Apost., 10, 42,

sabidos, Reg., c. 7,

construidoa. Idem, c. 59.

Com quanto a maior parte dos participios latinos

com forma de primitivos fossem substituídos em por-

tuguez por participios com forma de derivados, esta

lingua conserva ainda um considerável numero d'a-

quellas formas; assim:

posto

feito

i-do

acceso de ac-

censo-
corrupto
nado de nato
torto de tor-to

de po-si-to (syncope do

i radical),

facto,
~ * i-to;

ao lado de accendido,
corrompido,
nascido,
torcido.

etc. (vid. as grammaticas especiaes).

Formas particulares : visto de* visito- por vi-

so-; tido de *tenido; vindo de *venido por

ven-to; tolhe ito, Canc. D. Din., 101, T. Cant.,

192, por tolhido pela analogia de ant. colhe ito

= lat. collecto (cp. eleito de electo-, feito de

facto-, ant. coito de cocto-, conservado em bis-

coito, etc), mod. colhido; cozeito, Eluc, por

cozido , segundo a mesma analogia. O suffixo do par-

ticipio do pretérito desappareceu em pago por pa-

gado= lat. pacato-, vago por vagado; manso
de mansueto-, etc.

' V. ouiros eiemplos em Diez, ii, 180 a em Raynouard Choix de troaba-

dours, VI, 268. No portuguez moderno conservam-se d'essas fornias apenas ttuda

e manteuda (na fórmula conhecida), e conteúdo subst.
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5. Supino.

Por meio do siiffixo -tu se fornicam em latim, co-

mo em sanskrito, etc, nomes de acçào, que no accu-

sativo e ablativo do singular sito chamados, na primei-

ra lingua, supinos; assim sta-tu-,nom. sing. sta-tu-s

estado ; "como supino accus. sta-tu-m , abl. sta-tu.

Os supinos não são pois mais que casos de nomes ver-

baes, como o infinito. As formas do infinito em san-

skrito, demais, são formadas pelo suflixo -tu, como o

supino latino; occorrem geralmente em accusativo, mas
na lingua védica também em dativo e genitivo do sin-

gular.

O portuguez como os outros idiomas congéneres

perdeu o supino, que n'uns e outros se confundia in-

teiramente com o participio do pretérito passivo, em
virtude do desapparecimento ou confusão das desinên-

cias casuaes.

6. Participio do futuro.

O suâixo -tor, reforçado de -tar (em pa-ter,
ma-ter, fra-ter, etc.) serve em latim pai'a formar

nomes de agente como vi c- tor, da-tor, moni-tor,
etc; juntando-se a esse suífixo o sufíixo -a formou-se

o suífixo composto *-toro , -turo , formativo dos par-

ticipios do futuro, como da-turo-, fu-turo, etc.

Em portuguez não lia participio do futuro; as

formas como c a s a d o u r o , im m o r r e d o u r o , vin-
douro, c õ p r i d o i r o s i/. Ger. c. 137,estabelece-
doiros, Reg. p. 252, compecadoyra, Idenij-p. 253,

temedoyro. Idem, c. 2, regedoiras. Idem. \). 2,

acendedoiro, c. 7, idoiros, c. 71, são formados

pelo sufíixo -douro , -doiro=lat. tor-io- em ama-
tor-io-, trans-i-tor-io -, etc. O sufíixo turo- exis-

te, porém, em os substantivos como fu-turo, ven-
tura, provenientes evidentemente de formas partici-

paes; sepul-tura, cen-sura (por *cens-tura; cp.

cens-eo), usura (usura por * ut-tura), formas que

já em latim eram empregadas como substantivos, etc.

VII. LANCE COLHOS SOBRE A HISTORIA
DA LINGUA PORTUGUEZA

§. 1," CLASSIFICAÇÃO GENEALÓGICADA LÍNGUA PORTUGUEZA

A lingua portugueza pertence a um vasto grupo

de linguas perfeitamente distinctas de todas as outras

falladas na terra, que a sciencia moderna estabeleceu

com toda a evidencia, e que é conhecido pelas deno-

minações diversas de indogermanico, indo-europeu,

aryano ou aryaco.

Esse grupo divide-se em três classes: a asiática

ou arica, a europèa meridional e a europêa septen-

trional.

A classe arica comprehende duas famílias: 1) a

indica., a que pertencem os modernos dialectos da ín-

dia, e cuja lingua fundamental (primaria) é represen-

tada pelo idioma do Rig Veda, conhecido na sua for-

ma posterior e correcta pelo nome de sanskrito; 2) a
iranica, de que só se conhecem formas dialectaes, e cu-

jos mais antigos representantes são o antigo haktrico

ou zend, o idioma em que está escripto o original do
Zend-Avest, e o antigo persa das inscripções cuneifor-.

mes dos Acmnides.

A classe europêa meridional, comprehende as se-

guintes famílias: 1) a ^re^a, representada por quatro
dialectos pouco distinctos entre si; 2) a albaneza, de
que se conhece um único individuo, e que embora se

possa estudar apenas n'uma forma moderna revela ain-

da intimas relações com a precedente; 3) a itálica, de
que se jjodem estudar três antigos representantes: o

latim, o osco, o umhrico, o primeiro conservado n'um
grande numero de importantes monumentos, os dous
últimos apenas em inscripções de lapides, vasos, moe-
das; 4) a céltica, cuja forma menos alterada é o antigo

irlandez, e de que hoje existem dous ramos: a) o kym-
rico dividido em três dialectos : o do ^^au de Galles

(ivelsh), o cómico extincto no presente século, o armo-
ricano da Bretanha; h) o gadhelico, a que pertencem o

dialecto irlandez, o gaelico fallado na costa Occidental

da Escossia, e o dialecto da ilha de Man.
A classe europêa septentrional parte-se em duas

familias, cedo separadas das precedentes: 1) a teuto-

nica, dividida em três ramos : alto allemno, haiíco alle-

mão, scandinavio, dos quaes adeante tractaremos mais
miudamente; 2) a windica, que comprehende os dia-

lectos letticos fallados na Lithuania, Kurlandia e Li-

vonia com os dialectos slavicos fallados na Rússia, Bul-

gária, lllyria, Lusacia, Bohemia e Polónia '.

Todas essas linguas não são mais que variedades

d'um mesmo typo, a lingua original das raças indo-

germanicas, que ellas fallaram antes de sua sepai-ação

quando habitavam a alta Ásia central.

O processo por que uma lingua assim se subdi-

vide, se reproduz indefinidamente por scissiparidade,

é chamado dijferenciaçno dialectal. O latim chegado
a certo periodo de vida passou a seu turno por esse

processo, a que devia a individualidade ; i^artiu-se em
diôerentes dialectos, a cujo conjuncto se dá o nome
de familia românica.

Os principaes d'esses dialectos, aquelles que pela

sua importância litteraria teem o nome de linguas, são

o portuguez, o he.'<panhol, o provençal, o/rancez, o ita-

liano e o valachio. A formação d'este ultimo precedeu
a dos outros, que, ao que parece, se formaram em qua-

si idênticas condições. As divergências entre elles to-

' N'esla divisão seguimos sobre Imlo Solileidier. Compeitdium der Vfrgleichrn-

dM Grammalik der Indmjermanischen SpracJien, i." Asg. S. 5 u. ff. Pari mais

parliculaiiitadcs veja-se enirc outros Max MuUer, Leclures on lhe Sáence of Lan-

guage I, 5."' ed. p. 191 a ff.
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dos são pequenas, com quanto a individualidade de

cada um se destaque nitidamente. A modificação do

latim que os jjroduziu resultou da collaboração de duas

causas; uma, a principal, eram tendências dissolventes

que no ultimo. periodo d'essa lingua se tinham torna-

do bem manifestas em o seu seio; outra, exterior, e,

por assim dizer, puramente occasional, que permittiu a

essas tendências o transfonnar-se em princípios de ope-

ração activa, foi a invasão do império do occidente pe-

los bárbaros do norte.

§. 2." línguas falladas na península hispânica

antes do latim

O latim não foi a primeira lingua fallada na Hes-

panlia. Antes de a conquista a trazer para ella com a

civilisação romana, differentes povos fallando diversas

linguas se tinham aqui estabelecido.

A i^rimeira camada de habitantes da nossa penín-

sula foi, segundo a opinião usual, formada pelos iberos

ou eusculdanac, povo cuja origem é mysteriosa. As in-

vestigações de Guilherme de Humboldt {Prnfunri der

Untersuclmngen ilher die Urbewohner Hiapanicns,

1821) pretendiam demonstrar que os vasconços são

realmente os descendentes d'esse povo, e que o basco

representa o idioma que elle fallava; mas a sujiposição

d'este sábio de que os iberos fossem um ramo dos cel-

tas, cahiu depois que os celtas foram comprehendidos

no grupo indogermanico; as relações d'estes com um
povo de lingua polysynthetica são impossíveis. Além
d'isso os limites geographicos dos ante})assados dos

bascos teem sido muito i-eduzidos pela critica moder-

na. V. Bladé, Etudes sur V Origine des Basques (Paris,

1859). Leibnitz ao contrario de Humboldt considerava

os celtas da Hespanha como descendentes dos iberos,

e inclinava-se a que estes tivessem vindo da Africa

(Epist. ad Guiliel. Woton § xi p. 219). Citou-se moder-

namente como um facto que parece confirmar esta pro-

veniência o sufíixo tani, que na Africa e Hespanha in-

dica nomes de povos, como lusitanos, turditauos, mau-
ritanos. Conjecturou-se até que esse suffixo fosse idên-

tico á terminação tah, característica dos nomes berbe-

res, como Zenetah, Mezetah, etc, mas esse suítixo tem
uma origem céltica ou latina ou grega, como demons-
traremos em um estudo especial. (Renan, Hist. générale

des langues sémitiques 4." ed. pp. 202 e seg.). Eoudard
(apud Renan /. ç.) julgou mesmo descobrir semelhan-

ças entre o alphabeto tuareg e o turdetano. A hypo-

these d'uma família de linguas denominadas chamiti-

cas, que seria representada pelo copta, berber, tuareg

e outros idiomas da Africa septentrional, é por em
quanto uma mera hypothese, provável ou não prová-

vel, e julgamos inscientiíico olhar actualmente, qiumdo
nenhuma razão de valor o justifica, o basco como vmi

ramo europeu d'essa famiha, o que já se fez, ainda que

d'um modo inteiramente conjectural (Alfred Maury, La
terre et 1'homme pp. 436 e 444).

O basco ou euskara não se pôde comparar pelos

radicaes a nenhum idioma conhecido; pela estructura

grammatical, mas somente no seu caracter geral, é com
as linguas indígenas da America que oíierece maiores

analogias. Foi comparado também no systema har-

mónico na aproximação e combinação dos sons e no

systema de conjugação com as linguas ugro-japonezas.

Mas d'elle é impossível, pelo menos actualmente, ti-

rar-se alguma luz para a origem do jdovo que o falia,

e n'este ponto estão reduzidos os recursos do ethnogra-

pho ás noticias imperfeitas e ás vezes contradictorias

dos antigos e aos caracteres physicos da raça. Estes,

sendo os do typo caucasico, apontam para a origem

asiática, algumas d'aquellas indicam vestígios da emi-

gração dos iberos pelas Gallias para o extremo occi-

dente, o que confirma a mesma origem. Pondo de par-

te a comparação já feita pelos antigos d'esse povo com
o do mesmo nome no Cáucaso, nenhuns vestígios da

sua emigração se joodem descobrir n'outras partes da

terra.

Não se pôde determinar com certeza qual foi a

segunda camada de habitadores da Hespanha. A pas-

sagem de ligures entre os iberos e os celtas, com quanto

possível, não ha nenhum testemunho histoi-ico que

nol-a faça olhar como provável.

Na lista de povos de Varrão, lista, ao que parece,

ordenada chronologicamente,veem os persas depois dos

iberos « In universam Hispaniam M. Varro pervenisse

Iberos et Persas et Phoenicos Ccltasque et Foenos tra-

ditu Plinio, Hist. nat. iii, c. 1. Segundo Diefenbach

esses persas colonos da Ibéria, que em nenhum outro

logar dos antigos escriptores parecem ser nomeados,

eram os sarmatas, edificadores de Uxama. Cf. em Silio

Itálico III, 384 os «sarmaticos muros» de Uxama, e

tenha-se em vista a origem ii'anica dos sarmatas. A falta

de noticias torna, porém, tudo muito obscuro e duvidoso

acerca d'esses persas. No que toca aos outros povos

indicados na lista de Varrão caminhamos felizmente

em terreno mais seguro, posta de parte a questão actual-

mente insolúvel— se os phenicios precederam os celtas

(como parece pretender Varrão) ou se os celtas prece-

deram os phenicios. Estes dous povos são mencionados

com os iberos nas mais antigas noticias geographicas

da Hespanha, e segundo Strabão já os phenicios teriam

occupado a melhor parte da Hespanha em tempos ante-

riores a Homero, o que, entende-se, designa d'um modo
vago uma alta antiguidade.

Os phenicios, cuja iuqjortancia histórica é bem
conhecida, eram um ramo da grande familia semitico-

cuschita, de que a historia nos dá a conhecer outros

representantes na Assyria, na Babylonia, no Yemen e

na Ethiopia. (Renan, Histoire gén. des langues sémiti-

ques p. 186.) Os seus estabelecimentos nas costas do

Mediterrâneo datam de cerca do anno 2000 antes de
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J. C, do tempo em que os Hyksos dominavam o Egy-
pto (Ib. o. c. p. 182). A costa em que as suas colónias

tanto prosperaram offereceu-lhes um caminho fácil para

Hespaiiha, porque a passagem do estreito nenhuma
difficuldade podia oíierecer a esses homens de génio

marítimo.

As colónias hispânicas dos phenicios, de que a

mais antiga parece ter sido Grades, foram numerosas e

importantes; pelo que a lingua phenicia, dialecto do

grupo semítico, muito próximo do hebraico, a julgar-

mos pelos seus escassos monumentos até hoje decifra-

dos e dos quaes alguns foram achados em a nossa pe-

nínsula, deve ter sido falladaT j^or um numero conside-

rável dos habitadores da Hespanha antes do dominio

romano, ao sul d'esta e por uma grande extensão das

praias do Atlântico. (V. Heeren apud Ticknor, Hispa-

nish litterature iii, p. 379).

Os celtas espalharam-se largamente por todo o

espaço d'áquem Pyreneus : em vez de se reunirem em
centros que podessem ter alguma força, fraccionaram-

se em tribus numerosas, segundo os hábitos da vida

barbara.

Os celtas eram, como a sua hngua nos prova ape-

sar de nós só a conhecermos em formas deterioradas,

um dos ramos dos aryas ou povos indogermanicos. Os
trabalhos de Zeuss, Ebel, Stokes e Schleicher lançaram

depois dos de Bopp nova luz para os dialectos célticos,

e Schleicher affirmou que é com a familia itálica que

a céltica tem mais intimas relações.

O estudo da antiga onomatologia céltica da Penín-

sula permitte-nos asseverar a existência de dous diale-

ctos capitães, um pertencente ao ramo kynu-ico, como
mostra Epora, derivado do thema epo (cavallo ; cp. la-

tim eqitus), que achamos em o nome gaulez Eporedia,

etc. ; outro ao ramo gadhelico, como mostram o nu-

meral catra em Catraleuca ao lado de Trileuci, Equa-
hona, etc.

Pelo que respeita á distincção feita pelos antigos

entre os celtas peninsidares e os demais celtas por um
suffixo em o nome d'aquelles (xeXtixoi celtici), distincção

que nem sempre foi observada, não parece ter sido

mais que uma subtileza ethuographica. E pouco pro-

vável que o suffixo grego e latino correspondesse a um
suffixo em o nome de raça que a si próprios davam aquel-

les aryas da Hespanha.

Um outro povo, cujas colónias hispânicas tiveram

muita importância, foi o grego. Os chronologos vacil-

lam entre 700 e 900 antes de J. C. na determinação

da epocha cm que os phoceos, os descobridores gregos

da Ibéria, fizeram a sua viagem de exploração (Hei-o-

doto liv. I. 1G3). As colónias gregas da Hespanha, Rho-
das, Sagunto, Emporias (Ampurias), Chersoneso, His-

tra, Hilacti, etc, eram todas porém de fundação poste-

rior á epocha d'aquelle descobrimento. O connnercio

dos gregos com a Hespanha esteve mesmo interrom-

pido desde a viagem dos phoceos até á dos samios

(Heródoto iv, 152), que os chronologos dão como feita

no anno 640 antes de J. C.

Os colonos gregos foram representantes na penín-
sula da adeantada civilisação do seu paiz. D'elles, na
opinião de Mommsen, receberam os iberos o alphabeto
phenicio modificado, e não directamente dos phenicios ^
Da origem e lingua dos gregos pouco diremos por se-

rem bem conhecidas. Os gregos eram, como já indicá-

mos, uma familia dos aryas, e a sua lingua uma das

menos deterioradas das indogemianicas. Em quanto á
opinião que olha os pelasgos como antepassados com-
muns dos gregos e latinos, tem sido contestada; to-

davia a existência d'uma classe greco-italo-celtica, pos-

suindo particulares que a distinguem das classes arica

e windico-teutoiíica, tem achado adherentes. Dever-se-

hia crer, segundo essa opinião, que os gregos (e albane-

zes),os povos itálicos, os celtas viveram juntos depois da
sua partida da alta Ásia central, e que só depois se se-

pararam os gregos dos italo-celticos, e ainda mais tarde

os Ítalos dos celtas ^ (Cf. Beitrãge zur vergl. sprachfor-

schung auf dem gebiete der arischen, keltischen, etc.

artigos de Ebel e Schleicher i, 429-448). Foipelo Cáu-
caso que os aryas entraram na Europa?

Bascos, celtas, phenicios, gregos, e ainda um pe-

queno numero de colonos d'outras origens, taes eram
CS elementos discordantes da população da Hespanha
no momento em que começou o curto dominio cartha-

ginez. •

Depois da guerra dos mercenários Carthago en-

viou para a Hespanha Amílcar com o seu exercito (238
antes de J. C.) A conquista da península, em que o

general carthaginez empregara todos os recursos da
violência e da politica, ia já adeantada quando elle foi

morto n'uma batalha contra os lusitanos (229). Segui-

ram-se-lhe successivamente no commando Asdrúbal seu

genro, que cahiu ás mãos d'um escravo gaulez, e An-
nibal seu filho. Em 219 a familia dos Barcas era se-

nhora de toda a Hespanha para áquem do Ebro, onde
um tractado com os romanos tinha feito parar Asdrú-

bal. Os ódios que tinham suscitado a primeira guerra

púnica foram de novo incendidos por Annibal com a

tomada de Sagunto, cidade onde havia uma população

mixta de gregos e ronuanos. D'esta declaração de guer-

ra, confirmada deante de deputados de Roma, resultou

a passagem de tropas romanas pai-a a península. Duas
legiões commandadas por Cneu Scipião punham os pés

na Hespanha no momento em que Annibal, depois de

ter completado aqui a obra da conquista matando

40:000 vaceanos e carpetanos e destruindo os olcades

junto a Toledo, entrava eui Itália (218). A principio

I «Dic giifcliisclicn kolonien (Ibericns) Uieilton sowol iliren ilalisrlien Slamnivcro,

wandt uni) Nailibarn, ais den Ibprern und Kíltcn ihrt- von den Phoeniktn empfangone

Sclirifl niit ; niir in wfnigi-n Pallen niag diesc von den Phoeniken iinmillclbar lu den

Volkoni des Weslens gckonimcn sein.» Diofonliach, Origines Europafar. S. 159.

- Essa í a idi'a de Schleicher; outros, porím (v. Delhriick-/fi7írAr/1. I, viu)

suppòcin uma relação particular enire o grego e arico ; ha ainda outras oppiniiVs diffg

rentes.
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ganhou Cneu Scipião grandes vantagens sobre as tro-

pas que Annlbal deixara na península, e quando seu

ii-mão Cornelio se lhe veio juntar, as cousas corriam-

Ihe prosperamente. Mas com a vinda d'um príncipe

numlda e seu exercito a posição dos Sciplôes tornou-se

insustentável: separaram-se julgando vencer assim as

difficuldades, mas perderam-se.

Um outro dos Scipiões, Publio, que a histoiia co-

nhece j3elo epltheto de Africano, veiu reconquistar para

Roma o terreno que a desgraça de seu irmão fizera

perder. Da epocha da sua passagem (211) pôde datar-

se o estabelecimento do domínio romano na península,

domínio que abalado pelas luctas de algumas tribus,

principalmente dos lusitanos insurreccionados em 153

por um emissário de Carthago e mais fortemente pela

guerra de Sertório (82—71 antes de J. C), ficou intei-

ramente assente e em paz do tempo de Augusto até á

invasão dos bárbaros.

Sob a influencia benéfica da civilisação romana
os elementos discordantes da população hispânica fo-

ram reduzidos á unidade. A tribih desappareceu, a na-

cionalidade surgia.

§. 3.° VULGARISAÇÃO DO LATIM NA HESPANHA

Para Roma a conquista não consistia no facto ma-
terial da occupaçào do solo: era mister que os povos

vencidos se submettessem á sua civilisação. Ella queria

que os bárbaros fossem seus meros tributários, senão

que se tornassem cidadãos romanos. O celta, por ella

vencido, devia deixar de ser celta, a idêa da cidade de-

via inocular-se em seu espirito, e o império romano ser

sua pátria.

Os hábitos da vida barbara cediam facilmente

deante das vantagens d'uma ci^álisação adeantada: os

theatros, os amphitheatros, as naumachias, as disputas

forenses, as dignidades civicas e militares, emfim tudo

o que constituía o apparato exterior, a/órma do mundo
romano era para o celta e para o ibero um quadro

cheio de encantos. A conquista como Roma a entendia

achava-se por tanto facilitada por esses poderosos meios

de attracção.

Os antigos escriptores não nos deixaram sufficien-

tes noticias do modo porqvie se operava a romanisação

dos bárbaros, mas sabemos que um dos pontos para

que mais convergiam os esforços dos conquistadores

era fazer esquecer áquelles a sua língua *, já porque
elles conheciam que a língua é um dos mais fortes la-

ços de nacionalidade, já porque era pela sua língua

' É bem conhecida a passagem de Santo Agostinlio : «Opera data est ul impe-

periosa clvilas noíi solani jtigum, verum eliam linçjiiam suam domilis geiUibus

per pacem societalis, imponeret perquum non deesset imo et abundarei inler-

prelum copia.»

que o bárbaro repugnava mais á delicadeza romana,
e que elle lhe parecia verdadeiramente bárbaro ^ Essa
denominação, a única desprezível que os romanos da-

vam aos que não fallavam latim, contem, como Lassen,

Kuhn e Pictet inteiramente demonstraram, a idêa de
gaguejo, balbuciamento, e é talvez idêntica ao lat. balbus.

A palavra barbarismo,\3X. barbarismios
,
grego3afPapi<i|Ao;,

como todos sabem, tem o sentido de erro grammatical.

Denominações de semelhante significação são dadas

por diversos povos aos que não faliam a sua língua

(Renan, Origine du langage 4." ed. 178; cp. Littré,

Dictionnaire de la lang. franc^. s. v. barbare, Fauriel,

Histoire de la poésie provenc^ale ii, p. 200, Diez, Gh'am-

matík I, 437, n. ** etc.) Os gregos chamaram também
aos bárbaros a-j), oooov, os que não teem língua, mudos.

N'esse i^reconceito de orgulho nacional está sem
duvida uma das principaes causas por que as línguas

barbaras desappareciam rapidamente sob a pressão da
conquista romana, que deu em resultado que se tor-

nasse idioma d'uma parte considerável do mundo an-

tigo o latim que a principio não era mais do que um
dos numerosos dialectos dos povos da Itália. Antes de

os povos itálicos terem sido reduzidos á unidade roma-

na, fallaram-se na Itália o etrusco, idioma que possuiu

uma litteratuara e que se julga ser um ramo do grupo

semítico, e que portanto nenhum parentesco tinha com
o latim, ao sudoeste ; o sabellico e o volsco ao centro,

o umbrico ao sueste, o osco ao sul, todos dialectos da
família itálica, e dos quaes um, o osco, parece ter sido

língua litteraria (Schleicher, Comp. S. 107); o gaulez

d'um e outro lado do Pó, e o grego na Lucania, Apú-
lia e Calábria, onde pouco e pouco fez desapparecer o

messapico. Ao passo que a conquista romana se esten-

deu sobre os povos que os fallaram, esses idiomas fo-

ram desapparecendo, primeiro o sabellico, depois o

etrusco em resultado da guerra marsica, o osco entre

o tempo de Varrão e Strabão, o gaulez com a submis-

são da Gallia cisalpina, o grego com a do sul ; e o la-

tim tornou-se assim a lingua commum da península

itálica. Um phenomeno idêntico ao que se realisou

n'esta ultima se deu na Dacia, na Gralha, na Hespanha,

se bem que uma ou outx-a parte d'estas ultimas esca-

pou á romanisação.

Chegado á nossa peninsula encontrou o latim

não em zonas nitidamente separadas, mas, por assim

dizer, entrelaçados, os diversos idiomas de que tracta-

mos no §. 2."
: o euscara polysynthetica, o céltico e o

grego, dialectos indogermanicos, e o phenicio, dialecto

semítico, representado pelos seus dous subdialectos, o

oriental ou phenicio propriamente dito e o africano ou

2)unico fallado pelos carthaglnezes, sendo o ibero evi-

dentemente fallado por um menor numero de habitan-

' Pareie-me hoje antes que do horror dos romanos pelos idiomas dos bárbaros,

e da natureza da administração romana além das causas acima indicadas, da supe-

rioridadp da civilisação.
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tes que qualquer dos outros, e foi successivamente fa-

zendo-os desapparecer.

São escassíssimos os dados para o conhecimento

da duração e historia da destruição d'esses idiomas, e

poderíamos duvidar, não indo além da lettra estreita

dos textos historícos, que a destruição tivesse sido com-

pleta, ainda fora do paiz basco, que não foi romanisa-

do, e pensar que alguma cousa mais que um pequeno

numero de vocábulos tivesse d'elles escapado.

Strabão offerece-nos n'uma passagem, que passa-

mos a transcrever como se acha traduzida pelo snr.

Alexandre Herculano {Historia de Portugal i, 42), os

mais importantes d'esses dados que nos deixaram os

antigos : « Acrescem á bondade do clima que disfru-

ctam os turdetanos a brandura e a civilisação, o que,

segundo Polybio, é também commum aos célticos pela

visinhança e parentesco, posto que em grau menor por

habitarem de ordinário em logarejos. Os turdetanos,

porém, principalmente os das margens do Betis, toma-

ram de todo os costumes romanos esquecendo até a

própria lingua, e muitos, tornados latinos, receberam

no seu seio colonos de Roma, faltando pouco para se-

rem inteiramente romanos. As cidades idtimamente

edificadas, Beja entre os célticos, Merida entre os tur-

dulos, Saragoça entre os celtiberos, e varias outras co-

lónias provam essas mudanças de aspecto da socieda-

de. Aos hespanhoes que seguem este modo de viver

chamam stolados ou togados, entrando n'este numero
os celtiberos tidos n'outro tempo pelos mais feros e des-

conversáveis de todos.

»

Outras passagens testemunham pela existência

das linguas antigas no tempo em que viviam seus au-

ctores: Similes enim sunt dii, si ea nobis ohjicmnt, quo-

rum neque scientiam neque explanationeni haheamus,

tanqua-m si Poeni aut Hispani in senatii nostro sine

interprete loquerentur, diz Cicero (De divinatione ii,

64). Tácito nos conta que um paizano termestino, que
matai'a Pisão, pretor da sua província, sendo-lhe per-

guntado quem eram os seus cúmplices: você magna,
sermone pátrio, frustra se interrogar clamitavit {Anna-

les IV, 45). Plinio (Hist. nat. iii, 1) menciona a lingua

dos célticos e celtiberos. Strabão (apud A. Herculano,

o. c. I, 33) noticia diversidade de linguas na península.

Silio Itálico, III, v. 346, referindo-se ao tempo de An-
nibal, senão também ao seu, menciona a lingua dos

gallaicos

• . . . . Gallaeciac pubem

Barbara nunc patriis ululantem carmina linguis. a

Mas nenhuma outra passagem que indique a existên-

cia d'uma lingua peninsular diversa do latim antes da

invasão dos bárbaros e em tempos posteriores a Silio

Itálico, que floresceu na segunda metade do primeiro

século, foi ainda descoberta, e já Aulo-Gellio (1. 10, c.

9) dá o latim como lingua pátria d'um hespanhol.

Duarte Nunes {Origem da lingua port. c. vi) traslada

uma inscripção, que diz ter sido achada em Ampurias
(antiga Emporias), e em que se lê que os moradores
gregos d'aquella cidade « Í7i mores, in linguam, injio-

ra, in ditionem cessere romaiiam. » A authenticidade

da inscripção tem sido porém posta em duvida, mas
o facto do desapparecimento do grego, assim como do

phenicio, nas colónias onde eram fallados não deixa

por isso de ser um facto menos certo, com quanto não

seja possível determinar a epocha em que cada colónia

se romanisou. A existência d'uma lingua dividida em dia-

lectos quasi idênticos, estendendo-se por todo o espaço

da península hispânica submettido aos romanos, attes-

ta pela destruição total de todos os idiomas de tão di-

versa natureza (dialectos semíticos indogennanicos,

um idioma polysynthetico) n'elle fallados antes da con-

quista romana, porque como nenhum d'esses idiomas

pôde ser imposto pelo povo que o fallava aos seus vi-

sinhos, é evidente que essa lingua quasi uniforme por

toda a península romanisada não vai entroncar em ne-

nhum d'elles, senão n'um, que a todos elles fez desap-

parecer. Busque-se pois qual foi o povo que por uma
arte refinada de conquista conseguiu levar a Hespanha
a unidade em todos os elementos que constituem a na-

cionalidade (instituições politicas e religiosas, o amor
da pátria, a lingua), e na lingua d'esse povo se acha-

rá a razão de ser dos dialectos da península fora do

paiz basco. Alargando o argumento com abundantíssi-

mos dados históricos resolver-se-hia o problema (proble-

ma que não existe em nenhum espirito serio) da ori-

gem do portuguez e do hespanhol quasi inteiramente

no campo da historia.

A litteratura latina teve na Hespanha uma se-

gunda pátria. Já Horácio chamava douto ao ibero

:

. me peritus

Discet Iber.... bb. ii, Orí. xx, 19-20,

e quando Lucano e Marcial, filhos de Hespanha, es-

creviam, nenhuma outra jjarte do império lhes oppu-

nha talento egual. Os dous Senecas, Columella, o agi'o-

uomo, Porcio Latro, o professor de Ovidio e Augusto,

eram hespanhoes e talvez que Silio Itdico e Quintilia-

no tivessem a mesma origem.

Estes e outros factos mostram-nos quão profun-

damente se an"eigara a civilisação romana em a penín-

sula, e em nenhuma outra parte depois da Itália os

seus efteitos foram tão extensos como aqui.

Ahi está o segredo do desapparecimento das Un-

guas primitivas da Hespanha, ás quaes mesmo o léxi-

co das modernas muito pouco deve, desapparecimento

por certo gradual e cujo termo não pôde ser determi-

nado, mas já tão adiantado no tempo de Plinio e Colu-

mella, que a maior parte das palavras que estes e ou-

tros escriptores anteriores ou pouco posteriores nos

j|
dão como hespanholas são meros idiotismos latinos ou

26
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passaram para a Hespanha por intermédio do latim.

Por exemplo, Columella (v, 1) dá ac7iua e porca como

termos empregados pelos rústicos da Betica : . . . Hunc

actum provinciae Boeticae rustici acnuam vocant,iidem-

que XXXpedum latitudinem ef CLXXX longitudinem

porcam dicunt. Ora acnua é dada por Varrào {De re

rústica I, 10) como palavra latina, e é a gr. ax«iva ou

axsva; e 2^orc.a (sobre porca vid. Ztschrift) que em ne-

nhum outro auctor latino se encontra, corresponde or-

ganicamente ao ali. Jurche (sulco) pelas leis que regu-

lam as permutações phoneticas nos dialectos indoger-

manicos (lei de Grimm), e essa lei aponta-nos a pala-

vra como latina. Cf. para o que toca o sentido o por-

tuguez leira, lat. lÍ7'a '.

§. 4.° DO LATIM VULGAR. ORIGEM DAS LÍNGUAS ROMANAS

Tem-se dito muita vez que o latim fallado pelo

povo de Roma e das províncias não era idêntico ao 1^^

tim clássico, o que, como Diez observa, não tem ne-

cessidade de prova, porque se á até « auctorisado a

exigir a demonstração do contrario como uma exce-

pção á regra, i Effectivamente por toda a parte o fal-

tar vulgar differe na incorrecção, na inobservância con-

tínua das normas grammaticaes, da linguagem escri-

pta das pessoas instruídas, da plirase correcta e har-

moniosa do orador admirado, e além d'isso o povo

emprega um grande numero de expressões cuidadosa-

mente evitadas na litteratura. Seria, pois, erro pensar

que o camponez romano fallava como o patrício no fo-

ro, ou que um simples legionário podesse escrever uma
carta como as de Cícero, mas seria também erro con-

cluir d'ahi que a linguagem do camponez romano diffe-

riana estructura da do patrício, que eram duas lin-

guagens distinctas, ou ainda mesmo que estavam uma
para a outiva na relação de dialectos. As denominações

que os antigos dão a esse fallar popular de língua

rústica, quotidiana, pedestris, sermo vulgaris, etc. (Du-

cange, Prcef. ad gloss., xxxiii), não bastam para con-

struir o imaginoso systema alguns eruditos da Itália,

que viam n'elle puro italiano, systema a que muitos

escriptores se teem inclinado, suppondo que as parti-

ciúaridades que fazem dlílerir as línguas românicas do

latim existiam mais ou menos pronunciadas na lingua-

gem do povo romano. Sábios despreconceituados, pio-

fundamente versados no estudo do latim em todos os

• Para a csludo dos vocábulos dados pelos antigos escriptores como hispânicos,

V. Dielenliadi, Orujines Eiiropaeae — Le.nkon nir. 4, 21, 21, h. 27, 3.i, 38, 16,

5, 87, ÍH, 102, 103, 105, 109, 113, 127, 120, 131, li3, 150, 167, 186, 215,

222, 230, 233, 246, 277, 303, 308, 328, 348,

Diez (Grammalik i, 01) olha também como hispânico o derivado focaneus de

faux em Columella, iv, 24 apresentado como forma da lingua rústica, mas sem in-

dicação do logar em que era usado, o que toma duvidoso que elle fosse realmente

hispânico, por quanto Columella podia lel-o colhido na Itália, onde viveu.

períodos da sua vida, declararam tal systema absur-

do \

Que no latim rústico se manifestassem tendências

para a dissolução de algumas formas grammaticaes,

que n'elle como no latim clássico existissem em gér-

men todos os processos analyticos das linguas roma-

nas é um facto innegavel ; mas que o latim rústico

diíferisse do latim clássico a ponto de constituir uma
lingua ou mesmo um dialecto á parte, só com completo

desconhecimento dos factos pôde ser aííirmado.

Os grammaticos gregos reconheceram a existên-

cia dos dialectos da sua lingua e classificai'am-nos com
certa exacção : os grammaticos latinos, que applicaram

tanto quanto era possível á lingua de Roma as theo-

rias dos seus mestres gregos, em j^arte alguma nos fal-

iam de dialectos latinos, o que não deixariam de fazer

se elles tivessem existido bem distinctos ; do latim cas-

trense ou rústico só nos citam palavras com as termi-

nações do latim clássico, ou corrupções phoneticas e

erros de grammatlca do género d'aquelles de que po-

deríamos colher grande numero da bocca do nosso po-

vo, e do que elles nos dizem d'esse latim unicamente

se conclue que o olhavam como um modo baixo de

fallar, e não como uma lingua differente d'aquella em
que escreviam.

É por uma falsa idéa da linguagem que se ima-

gina que as camadas inferiores da sociedade romana

não podiam expressar-se n'uma lingua tão complicada

como a que lemos em Virgílio, e que se reduz esta á

condição d'um idioma artificial, espécie de phraseolo-

gia cortezã para o uso dos iniciados. Ha povos sel-

vagens, que teem linguas muito mais complicadas que

o latim, e o latim mesmo n'um período de vida ante-

rior áquelle em que começou a ser fixado pela escri-

pta tinha sido muito mais rico de formas grammati-

caes do que o vemos na epocha clasí^iea, como demons-

ti-a a grammatlca comparativa. N'esse pei-iodo pre-

historico da sua existência tinha j^assado por largas

revoluções, de que revela os traços profundos quando

o comparamos com os outros idiomas do seu grupo,

revoluções que, se assim nos podemos exprimir, ti-

nham semeado a ruina em o seu organismo. Mas sob

a influencia da cultura litteraria deteve-se o curso d'e8-

sa decadência, a lingua quasi se immobilisou, regula-

risou-se, submetteu-se á disciplina grammatical e a

uma disciplina grammatical tão enérgica, que pou-

cas linguas a terão por certo egual. Numerosas obras

litterarias e os monumentos epigraphicos espalhados

pelo vasto campo do imperío do occidente nos attes-

tam que o escrever correcto era dote vulgar, e que o

barbarismo vivia n'uma barreira limitada d'onde o não

deixavam sahir os pedantes da escola. A mesma gen-

te do povo sabia melhor grammatlca do que se tem

' Por exemplo Comeswal Lewis, Essaij on lhe Origin and formalion of the

Romance languagts, 2." ed. pp. 10, seqq., Diez, Poesíe der Troitbadours, s. 288.
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julgado. Podíamos accumular aqui provas d'esta3 as-

serções: bastará uma.
Varrão (De lingua latina, viii, G) diz-nos que,

apenas algumas palavras novas se introduziam na lin-

gua, toda a gente as declinava logo sem difficuldade

:

itaque novis nominihus allatis in consaetudinem, sine

duhitatione eorum dedinatus statim omnis dicit popu-

lus, e que os escravos comprados de novo para uma
casa onde tinham numerosos companheiros, mal co-

nheciam o caso recto do nome d'estes, o faziam passai*

por todos os casos oblíquos : etiam novicii servi empti

in magna família cito omnium conservorum nominis

recto casu accepto in reliquos oblíquos declinant.

O erudito Aldrete reuniu também algumas passa-

gens interessantes, que dão força á these por que com-

batemos (Orígen y principio de la lengua castelhana,

Madrid 1674, foi. 10 b. e sqq.)

Em summa, para que a opinião que olhamos co-

mo destituída de fundamento fosse tida por demons-

trada, era mister provar os seguintes pontos

:

1.° Que no latim popular havia artigo.

2.° Que no latim popular não havia casos.

3." Que no latim popular nào havia neutro.

4." Que no latim popular não havia voz passiva.

5." Que no latim popular os verbos eram priva-

dos dos tempos que faltam nas liuguas romanas.

Etc.

Todas as riquezas grammaticaes por que o latim

clássico se distingue das liuguas romanas existiam no

latim popular, mas de cada vez mais obscurecidas pela

pronuncia desleixada das classes baixas, tendendo sem

cessar a serem supprimidas por processos analyticos

que dessem á phrase a clareza que a alteração phone-

tiea lhes tirava. Mas essas tendências tinham um li-

mite que lhes impunha a cultura litteraria, como já

dissemos ; ora, se uma revolução politica lança essa cul-

tura por terra, essas tendências irào por diante sem o

minimo obstáculo e os effeitos que n'ellas germinam
apparecerào em todo o seu desenvolvimento.

Achamo-nos assim levados a olhar o latim rústi-

co como a origem das línguas romanas, e o momento
em que estas se começaram a destacar perfeitamente

do fundo commum nào anterior á invasão do impé-

rio do occidente pelos bárbaros ^

§. 5." OS BÁRBAROS E OS ÁRABES NA HESPANHA

Pelos annos de 409 os vândalos e os alanos e

suevos, partidos do norte, precipitaram-se através dos

Pyreneos em a nossa península.

CoUocados em baixo gráo de civilisação, ani-

mados pela sede ai*dente do ouro e da carnificina

que caracterisava o bárbaro, essas tribus deixaram na
Hespanha memoria amaldiçoada. A sorte decidiu do

logar que cada uma d'ellas havia de occupar (Orosio

ap. Coelho da Rocha, Ensaio sobre a historia do go-

verno, etc, p. 16): aos alanos coube a Lusitânia e a

Carthaginense, aos vândalos e suevos a Gallecia e a

região hoje denominada Castella a velha, aos silingos,

ramo dos vândalos, a parte da Betica a que se chama
Andaluzia.

Pouco sabemos acerca d'essas raças que interesse

ao nosso propósito. Os alanos eram povos de origem

nanica, e os ossetas actuaes são talvez representantes

da sua raça (Diefenbach, Origines, s. 67); os suevos e

vândalos eram germanos {Ibidem, s. 192).

O dominio d'ellas na península nào foi longo : as

guerras reciprocas e as lutas com os visigodos, que

pouco depois ati^avessaram os Pyreneos, obrigaram os

vândalos a passarem para a Afi-ica, d'oude nunca vol-

taram, e destruíram quasi intenameute os alanos, cu-

jos restos se uniram aos suevos. Estes adquuiram po-

der na Betica e na Lusitânia, mas enfi-aquecidos pela

guerra incessante já com os últimos restos das tropas

romanas conservados na Hespanha, já com os visigo-

dos, pouca duração teve a sua independência: o seu

ultimo rei Audíca cahiu nas mãos dos visigodos em
Õ8Õ.

Os visigodos, ou godos do occidente para os dis-

tinguir dos ostro ou ostogodos, godos do oriente, eram

um dos princípaes ramos da raça germânica e os me-

nos rudes dos bárbaros do norte. Xo tempo de Valé-

rio e Gallieno tinham feito uma exploração á Gallacia

e Cappadocía, d'onde tinham trazido escravos chris-

tãos, que foram os primeu-os que lhes fizeram conhe-

I

cer a religião do Evangelho. A traducção em gótico '

' da Bíblia pelo celebre bispo Ulfilas contribuiu muito

para abandonarem a sua religião natm-alistica pelo

ckristianismo.

Chegados á Hespanha, os ^isígodos foram aco-

lhidos como amigos e auxiliai"es contra as tribus que a

assolavam (Mariana, líb. v, c. 2), c o seu domínio es-

;
tabeleceu-se sem difficuldade da pai-te da população

romana. Em 476 Odoacer era rei de Roma, e a dy-

nastia visigótica da Hespanha foi depressa reconheci-

da por elle.

A transformação operada pelos bárbaros no im-

pério do occidente, despedaçado e dí^idido entre sens

chefes, é bem conhecida. Xa con-vulsão geral da so-

ciedade submergiir-se a cultura litteraria. As esc<.Mas

desappareceram e a ignorância da edade media sur-

giu, não só por um effeito natural do grande cataclys-

mo, mas ainda em resultado da repugnância que o bar-

' o habito consagrou um modo errado de escrever a palavra gótico com ih

' O valacliio, como já dissemos, formou-se mais cedo que as línguas irmãs. (gothico). A verdadeira orlhographia i a que seguimos. V. Sch)«cher, Comp.. s.

Já em 270 o imperador Aurélio cedera a Dacia aos godos. ij 1-19 anm. i.^ ed.
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baro tinha pela educação intellectual, em que julgava

estar a causa principal da effeniinaçào em que \da os

romanos \ Tem sido muitas vezes citada a passagem

em que Procopio diz que os bárbaros nào queriam que

os seus filhos fossem instruídos em qualquer sciencia

:

«porque (dizem elles), a instrucção nas sciencias tende

a corromper, enervar e deprimir o espirito ; e o que se

acostumou a tremer sob a vara do pedagogo, jamais

olhará para uma espada ou lança com olhar destemi-

do. » Só a gente da egreja guardou uns restos mise-

ráveis da antiga cultura, mas a sua aversão pelo pa-

ganismo, lançando um traço negro por sobre as obras

dos escríptores gregos e romanos, cavou mais fundo o

abysmo de ignorância em que cahiu a Europa Occi-

dental. O lUtimo que na Hespanha visigótica tentou

escrever latim com correcção, o sábio S. Isidoro de Se-

vilha, prohibiu aos monges que estavam sob sua di-

recção a leitura dos escriptos dos pagãos (Tickuor,

H. of spanish Litterature, iii, p. 385).

A necessidade de os bárbaros cominunicarem

com as populações conquistadas exigia que uns ado-

ptassem a lingua dos outros. Deu-se um phenomeno

ao primeiro aspecto singular: em vez de os conquis-

tadores imporem a sua lingua aos conquistados succe-

deu o contrario. As causas d'esse phenomeno escavam

em que a população romana era em maior numero

que a dos bárbaros, e em o latim ter sido adoptado

como lingua da egreja e da lei. Esse phenomeno deu-

se em toda a Europa latina, e o facto de a lingua do

bárbaro de origem germânica ser primordialmente a

mesma que o latim, por certo não o facilitou muito, pois

quando essas linguas se acharam em contacto já um
abysmo existia entre ellas, e só n'um ou n'outro ponto

o bárbaro podia achar analogias entie o latim e a sua

linffua
'-.

E difticil determinar a epocha em que os visigo-

dos da Hespanha tinham abandonado inteiramente a

sua lingua. «Em quanto os visigodos professaram o

arianismo, gozou a sua lingua d'uma vantagem que

faltou ao frankico e ao lombardo : era ella usada na

vida ordinária, mesmo na egreja. Depois que o rei

Recaredo se converteu ao catholicismo (586), e a to-

dos os seus vassallos sem consideração de origem foi

concedido direito egual, a fusão dos germanos e ro-

manos, favorecida por elle e seus successores, realisou-

' A epocha de maior decadência liUeraria na Hespanha é do tempo dos pri-

meiros reis d'Oviedo e Leão. V. Dozy, Recherches, t. i.

- Cp., por ex., o prés. do ind. do verbo haver em lat. Iiabere com o got.

habam

:

Habeo

Uabes

Habet

Habemus

Habetis

Habent

Haba

Uabais

Habailli

Habam

Habaidi

Habant.

Analogias tão apparentes como esta eram porém raríssimas, e só o nosso sé-

culo pode descobrir o intimo parentesco do gótico e do latim.

se mais promptamente que em qualquer outra parte,

com prejuízo da hngua gótica. » (Diez, Gh^ammatik, i,

64-65).

Os bárbaros, além da influencia indirecta que ti-

veram sobre a formação das linguas românicas, pela

desordem em que lançaram os povos de lingua latina,

concorreram directamente também para a alteração

d'esta. Numerosos idiotismos e sobretudo vocábulos

importantes que em as novas linguas se encontram

devem a sua existência aos conquistadores germânicos.

Mas não se deve julgar por isso que elles só por si ex-

pliquem a dissolução do latim, que, tendo recebido es-

te puro da bocca da população romana, por uma troca

singular lh'o tenham restituído corrupto. Tal explica-

ção, que todavia tem sido muita vez dada, é, senão

absurda, pelo menos insuíHcientissima. A causa da

decadência do latim estava n'elle próprio : é mister ter

sempre no espirito esta idèa. A invasão dos bárbaros

excitou essa causa, não a trouxe comsigo.

Não foi ao primeiro choque da lingua dos con-

quistados com as dos conquistadores que aquella se

despedaçou em dialectos: a creação d'estes foi lenta,

gradual, mas unicamente pela inducção podem ser es-

tabelecidos muitos dos seus diversos momentos por

não termos documentos directos que nol-os revelem,

porque só n'um período já adeantado das suas trans-

formações é que as linguas românicas começaram a ser-

escriptas.

Uma questão importante nasce aqui : quando ti-

nha o portuguez adquirido pouco mais ou menos a

forma em que o conhecemos? Não é por conjecturas

nem dados históricos que ella se resolve: pôl-a-hemos

por tanto de parte até que dados d'outra ordem pos-

sam ser comprehendidos, e o mesmo faremos a outras

questões com esta connexa, como as não menos im-

portantes— se o portuguez é uma lingua independente

ou (o que já tem sido afhi-mado) um dialecto do hes-

panhol, ou (o que pretendeu o íVancez Raynouard)

um dialecto do provençal. A opinião dos que olhavam

a nossa lingua como uma variedade da hespanhola e

a de Raynouard cahiram sem duvida em descrédito,

mas os argumentos em que se fundam os que teem

combatido essas opiniões no verdadeiro campo, são

pouco conhecidos para que nos julguemos dispensados

de os examinar e desenvolver de novo quando vier-

mos a considerar no seu conjuncto o processo da for-

mação do portuguez.

Resta-nos fallar do povo que, arrancando a Hes-

panha ás mãos dos godos e trazendo para ella a sua

civilisação adeantadissima, devia natm-almente deixar

em as linguas da peninsula vestígios da sua presença.

Em 711 a traição do conde Julião introduziu os

árabes na Hespanha, e os triumjihos de Tarik e Musa
decidiram em breve da sorte do império visigótico. O
domínio musulmano estabeleceu-se com rapidez, e três

annos depois d'aquella data toda a peninsula se tinha
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submettido aos novos conquistadores até ás montanhas

das Astúrias e Byscaia, detraz das quaes Pelayo se

refugiara com os últimos defensores da Hespanha.

A mistura da população christã com a musulma-

na foi intima, mas nào se repetiu, o que já duas vezes

se dera na Hespanha: nem os conquistados nem os

conquistadores abandonaram a própria hngua. O ára-

be, dialecto semítico, absorveu os outros dialectos da

sua familia que encontrou onde o levou a conquista,

mas uma forte resistência se oppunha a que os idio-

mas peninsulares passassem pelo mesmo processo de

absorpçào. Entre as línguas semíticas e as línguas

indogermanicas ha profundíssimas diiferenças, que

abrangem todas as ramificações dos seus organismos.

Para que a ímmensa distancia que havia entre o idio-

ma dos árabes e o dos seus vassallos hispânicos fosse

vencida, era necessário que a assimilação d'estes tives-

se sido muito intima, e o domínio d'aquelles tivesse

maior duração do que teve. Não vemos nós o persa

escripto com caracteres árabes, cheio de palavras tam-

bém árabes, conservar a sua grammatica iranica de-

baixo do jugo estrangeiro? Se considerarmos que o

domínio árabe na península, com quanto só fosse in-

teiramente destruído em 1492, começou muito cedo

a vêr os seus limites estreitarem-se cada vez mais, e

que os christáos se misturaram mas nào se assimilha-

ram aos conquistadores, aquirindo os hábitos exterio-

res d'elles (mosarabes) e nào abandonaram a sua reli-

gião um momento, comprehenderemos as razões por que

a influencia do árabe sobre o hespanhol e o portuguez

se reduziu á introducçào n'estes d'um numero bastante

considerável de vocábulos, e de modo algum se esten-

deu á grammatica. E até errado suppôr que o árabe

tenha influenciado o consonantismo do hespanhol. DIez

{G-rammatik , i, 308, n." 366-37) e Delius [Romanische

Sprachfamilie, s. 29) provaram que a guttural aspiran-

tej dos nossos visinhos de modo algum pôde ser olhada

como de origem árabe. O h aspirado e os outros sons

que o hespanhol possue a mais que o portuguez é a

que se attribuiu símilhante origem, nenhum direito

teem também a tal genealogia ^

O portuguez e o hespanhol conservaram um gran-

de numero de palavras recebidas do árabe que teem
sido objecto d'estudos mais ou menos scientificos. Os
mais methodicos são os últimos de Engelmann e Dozy.

§. 6." o PORTUGUEZ língua ESCRIPTA

Vendo tantas raças, tào grandes revoluções poli-

ticas succederem-se na península hispânica n'um pe-

' Supp9e-se, por ex., que o liesp j ( a ar. eh (dm j1, mas basta notar para

demonstrar a falsiiiade de tal su|iposi(,ào q'je nunca nas palavras árabes que se en-

contram alteradas no hespanhol o c/i original se acha representado por um j, mas

sim sempre pnr um f mudado mais tarde em A, ou mais raramente por c : assim

alfange (ar alcliangar), ant. rafei, mod. rahet, (ar. racliiç).

riodo em que a língua do povo não era escripta, e uma
giria de tabelliàes e da gente da egreja, que tomava
o nome pomposo de latim, era a única língua que se

escrevia, e ainda só nos casos de grande necessidade,

suppor-se-hia que essa língua do povo se tornaria de

cada vez mais informe e adquiriria o caracter d'uma
verdadeira monstruosidade. Mas nào succedeu assim,

nem podia succeder. As modificações que se produ-

zem na linguagem são um resultado de suggestões da
razào espontânea e da actividade das leis fataes do or-

ganismo physico do homem, e n'uma e n'outras se ma-
nifestam as tendências regularisadoras da natureza,

não o capricho do acaso. As línguas produzidas no

meio do cahos social hão-de ser por fim bellas, cheias

de vitalidade e coherencia, capazes de exprimir as mais

altas especulações do espírito. E na bocca do povo, da

massa rude e ignorante, que ellas se formam, e por

isso trahem a cada passo as concepções ingénuas d'esse

poeta sem artificio. Renegadas a principio pela classe

sábia, chega porém sempre o dia do seu triumpho.

Assim o latim bárbaro da edade media teve que ceder

o logai" por toda a pai te ás línguas romanas como su-

periores a elle, que pretendia ser imitação d'uma idio-

ma cuja tradição se perdera.

A substituição das novas linguas á giria dos ta-

belliàes e ecclesiastícos fez-se lentamente, e apenas des-

de certa epocha podemcs observar os seus progressos.

O portuguez só nos appai-ece escripto do século xu
por deante, mas nos mais antigos documentos em latim

bárbaro dos nossos cartórios já se encontram muitas

formas da nossa lingua ^
;
porém os primehos que se

conhecem em puro portuguez são uma noticia particu-

lar de Lourenço Fernandes, sem data mas que remon-

ta ao reinado de D. Sancho i (J. P. Ribeiro, Dissert.

chron. criticas i, p. 182), e uma iioticia de partilhas

datada do mez de março da era Mccxxx (anno 1192),

publicadas por Pedro Ribeiro pela prímeu'a vez (o. c.

I, doe. n.° Lx, e doe. n.° Lxi). Depois d'estes só come-

çam a apparecer outros do reinado de D. Aftonso lu

em deante, de que o primeiro é datado da era 1293=
1255 e ainda muito escassos em numero até ao tempo

de D. Diniz (J. P. Ribeiro, Obsei-vacòes de diplom. i, p.

91), em que a lingua portugueza ganhou uma grande

importância. Julgou-se até que este rei a tivesse feito

usar por lei nos papeis públicos, á imitação do que na

Hespanha fizera Aflonso x.mas essa supposiçãofoi com-

batida com bons argumentos por Pedro Ribeiro (1. c.)

' N'uma carta ap Chronieon IJaiii, que se dii ler sido passada peJo govemidor

árabe de (timbra Alboucem Ibcn-Mahumet Iben-Tarír em '3i. tpparerem algumas

formas portugueias como hispo, eti-. Rajnouard {Choii des Troubadours i, p. ii)

Guilherme Sclilegel (Obserrallons tiir la langue et litt. pror. p. 49), Agostinho

Ourau (Romancero general, Discurt. prel. p. 4, 2.* ed ) e outros não duvidaram

da autbcntici lade do documento citado e allegam-o para fundamentar as suas opiniCte

sobre a formação das linguas românicas. Southey e Gibbon iap. C^m. L«ws, Ronuoi^

ee latiguages, i"" ed. p. 106 n.) citam-no com desconfiança, mas Com. Lewis

jndina-se a favor da sua genuinidade. Diei (Grammalik i, iOi anm. "] olba-o

como falso com a auctoridade de Lemckes (Geschichie i<oi4 Spanien i, 31Í).
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Este nosso erudito pensava que a razão da substitui-

ção do portuguez ao latim estava na ignorância que

havia do ultimo, mas tal explicação, com quanto atten-

divel, não é sufficiente. A importância que o portuguez

adquiriu repentinamente, e que o fez adoptar quasi em
todos 03 documentos públicos, resultou da introducção

da cultura poética na corte portugueza. Aos tabelliães

e aos ecclesiasticos que sabiam escrever, e cujo nume-

ro era pequeníssimo, não podia mais repugnar o uso

d'uma lingua que o rei empregava nas suas canções.

Ficaram-nos monumentos d'essa poesia da corte,

de que alguns ainda estão inéditos. Os que se acham
publicados são: Cancioneiro de D. Diniz, ed. por Cae-

tano Lopes de Moura, Paris 1847; Fragmentos de um
cancioneiro 7ia livraria do collegio dos nobres de Lis-

boa, ed. por Carlos Stuart, Paris 1823, de que deu me-

lhor e mais completa edição o snr. Francisco Adolpho
Varnhagen com titulo de : Trovas e cantares de um có-

dice do XIV século: ou antes mui provavelmente « o li-

vro das cantigas ^ do conde de Barcellos, Madrid 1849.

Entre a linguagem de cada um d'estes cancioneiros não

ha ditferença importante que nos auctorise a olhar ura

ou outro como mais antigo. As suas únicas difterenças

consistem no estylo, mais apurado no de D. Diniz.

Do período que decorre de D. Diniz até esse mo-
narcha, ou jjelo menos até aos ultimus annos do rei-

nado de D. João i, a litteratura diplomática é quasi a

única que podemos estudar. O poema sobre a batalha

do Salado por Afibnso Giraldes está perdiílo paia nós.

A pequena lenda de Santa Isabel publicada por F.

Brandão na 6.^ parte da Mon. Lusitana, a traducção

da Regra de S. Bento publicada por fj-. Fortunato de

S. Boaventura no 1." vol. da Colleccno dos inéditos por-

tuguezes dos séculos XIV e XV, a Chronica breve do
Archivo Nacional (Portugaliae raonumenta histórica,

Scriptores i, p, 22-23), o Livro velho das linhagens,

o Nobiliário do collegio dos nobres, a parte mais anti-

ga do Nobiliário do conde D. Pedro pertencem a esse

período. D'estes três nobiliários deu a Academia das

Sciencias de Lisboa uma excellente edição nos Portu-

galiae mon. hist., Script. i, collecção organisada com
a proficiência que era de esperar do seu director, o

snr. Alexandre Herculano. N'oatra divisão d'ella {Le-

ges et Consuetudines) foram já publicados muitos an-

tigos documentos em portuguez, mas que são em ge-

ral traducções posteriores ao reinado de D. Diniz. A
antiga litteratura diplomática está em parte espalhada

por diversas coUecções e em maior parte inédita. Ha
alguns monumentos poéticos que se teem olhado como
d'esse periodo, e outros a que se attribuiu maior anti-

guidade. Não podendo examinar aqui a questão contro-

versa da sua authencidade, e não havendo no corpo do

nosso trabalho asserção alguma que os tome por base,

passamol-os de presente em silencio.

No século XV adquiriu a litteratura portugueza um
grande desenvolvimento. Os mais importantes monu-
mentos d'esse século são : Chronica do condestabre de Por-

tugal DomNuno Alvares Pereira, 2.* ed. Porto 1848, es-

cripta muito provavelmente aindano reinado de D. João
i; as chronicas de Fernão Lopes (Chron. de D. João 1,

2 tom. Lisboa 1644), Chron. de D. Pedro I, e Chron.

de D. Fernando na Collecção de livros inéditos de his-

toria portugueza, publ. pela Acad. das Sciencias t. iv;

as de Gomes Eannes de Azuj-ara [Chron. de D. João I,

Lisboa 1644, Chron. do conde D. Pedro e Chron. dos

feitos de D. Duarte de Menezes na Collecção de livros

ined. t. II e iii. Chron. do descobrimento e conquista de

Guiné, publ. pelo visconde da Carreira, Paris 1841);

o Leal Conselheiro e o Livro da ensinança de bem ca-

valgar toda sella, ambos de D. Duarte, publ. por J. I.

Roquette, Paris 1842; numerosas obras poéticas reuni-

das por Garcia de Resende no Cancioneiro geral, 2.*

ed. Stuttgart 1846-1852. Não anteriores ao século xv
são provavelmente a traducção dos Actos dos Apóstolos

(Collecção de ined. dos séculos XIV e XV, t. i) e a

da Historia do antigo testamento {Idem, t. ii e iii).

Passamos em silencio outros escriptos menos importan-

tes e os ainda inéditos.

Empregada já em obras de largas dimensões e de

género divei-so, a lingua portugueza alcançou comple-

to triumpho, mas não sahiu ainda do seu periodo de

syncretismo; ha incerteza n'algunias de suas formas,

íVJta-lhe certa coherencia na syníaxe, a disciplina gram-

matical em summa. Um escríptor, jDor exemplo, diz

som, outro suin, aquelle sou, o mesmo emprega até as

três formas: é mister que a lingua se regularise esco-

lhendo uma única d'essas formas. Esse trabalho de re-

gularisação foi principalmente feito no século xvi, em
que a nossa lingua adquiriu a sua forma clássica, que

em vão tentou conservar-se na tradição htteraria.
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Tendo-nos nos fins de 1871 os snrs. Ernesto Char-

dron e Bartholomeu H. de Moraes convidado para escre-

ver um estudo sobre a ling-ua portugueza que desejavam

imprimir á frente do Diccionario de Fr. Domingos Viei-

ra, entendi que devia fazer calar no meu espirito qual-

quer objecção e aproveitar um ensejo que nào se re-

petiria de publicar sem despeza os meus estudos sobre

o portuguez. Os editores davam-me ampla liberdade

de fazer o trabalho o mais completo possivel. Determi-

nei pois que o meu estudo comprehendesse a gramma-
tica histórica e a historia da lingua. Havia apenas uma
dificuldade. Quasi todos os materiaes estavam accumu-

lados, mas informes, e o tempo que tinha a dispor para o

redigir era pouco; ainda assim não hesitei, suppondo
que os assignantes do Diccionario comprehenderiam

que a impressão d'um trabalho da natureza do meu
não podia caminhar rápida; foi o que não se deu. Os
assignantes queixaram-se da Introducçõo que achavam
inútil, muito longa e que taxaram mesmo de especula-

ção, sem poderem calcular que estava alli o fructo

de muitos annos de trabalho perseverante. Tive que
precipitar o trabalho; escaparam erros que poderiam
muito bem ser corrigidos; ha lacunas que facihnente

se preencheriam; mas a partir da pag. cxx em
deante o meu trabalho foi feito unicamente para sa-

tisfazer á vontade dos meus editores que não que-

riam que eu o deixasse inacabado. Os capitulos so-

bre a derivação e sobre a syntaxe que eram muito gran-

des foram omittidos ; os capitulos sobre a declinação e

a conjugação reduzidos a menos d'um terço. D'este

modo o primeiro trabalho scientifico completo sobre a
lingua portugueza sae deturpado, mutilado, e isto uni-

camente porque os assignantes do Diccionario o acha-

ram inútil e julgaram especulação fazer-lhes pagar quan-
do muito 1,^200 réis (era quanto lhes podia custar a

obra completa), o que um editor allemão não venderia

por menos do quádruplo. Por fim tenho a declarar que
assim como vae o meu estudo acceito toda a responsabili-

dade d'elle e que n'este Diccionario é a parte da intro-

ducção sobre a lingua portugueza a única cousa em
que eu tenho responsabilidade.

N'uma impressão em separado que sae com o ti-

tulo de Questões da lingua e em que se aproveitou a

composição das primeiras quatro cadernetas (até ao fim

do u accentuado) sairam os additamentos e correcções

que a falta d'espaço me obriga a omittir aqui. Na par-

te da conjugação aqui impressa a falta de signaes ty-

pographicos torna muitas vezes obscura a exposição;

mas o leitor que saiba latim facilmente verá onde se

trata d'uma vogal longa ou d'uma breve.

Porto, 10 de fevereiro de 1873.

F. Adolpho Coelho.
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Desde o momento que um povo começa a sentir

em si vida histórica, e conhece que acceitando os pro-

gressos realisados da humanidade contribue para a

civihsação com as tendências novas que distinguem a

sua i"aça, immediatamente se cria a tradição que ha-de

ser o vinculo moral da sua nacionalidade. Essa tradi-

ção torna-se a idêa movei da actividade, e, como pri-

meira manifestação da unidade d'esse povo, é o ponto

em volta do qual se desenvolve uma litteratura. Só

merece o nome de litteratura, tomada sob este aspecto,

a serie das creações sentlmentaes e intellectuaes em
que o grau de consciência que esse povo tem de si

chegou a ser revelado. D'este modo não existem litte-

ratui-as mais ou menos perfeitas, porque, productos

fataes, não se moldam por typos de convenção a que

as academias chamaram clássicos; todos os povos que

tiverem caracteres de raça profundos e accentuados, que

tiverem uma evolução histórica importante, que ao fa-

cto da nacionalidade ligarem um ideal de liberdade na

esphera civil, politica e philosophica, esses povos devem
ter uma litteratura original e fecunda, vigorosa, ser-

vindo ao mesmo tempo para mostrar o seu nivel moral,

e para annunciar a aspiração que ás vezes leva séculos

a ser effectuada. Comprehendida d'este modo, a litte-

ratura é objecto de uma sciencia experimental, que se

deduz dos factos, e para a qual não bastam as synthe-

ses de gabinete, propensas sempre a formar estheticas

á priori; a sciencia da Historia litteraria é como a

sciencia da linguagem
;
para ella não ha parte insigni-

ficante ; uma questão de data é questão de uma revo-

lução intellectual, de uma corrente de civilisação. A
sciencia da linguagem trabalha sobre uma creação

dependente da fatalidade da raça, da etimologia; a

historia litteraria trabalha sobre as concepções senti-

mentaes ou artísticas em que a idêa da nacionalidade

transparece em uma forma consciente. Achar a Theoria

da Historia da litteratura x>ortugueza, não é procurar

nos trabalhos da inteUigencia portuguezaaquellas obras

que mais se aproximaram dos typos do bello realisados da
Grécia, nem tão pouco saber se preenchemos todos os câ-

nones rhetoricos e se pautamos completamente as nos-

sas emoções pelas categorias traçadas por Aristóteles:

TOL. I,

estes dous processos pertencem aos que acobertam a

banalidade com o nome de synthese, e aos que vêem
nas obras do espirito apenas um corpo inorgânico ada-

ptado aos modelos auctoritarios. Para nós, a verdadeira

historia da litteratura portugueza consiste em descobiir

pelas realisações que ella nos apresenta, a vitalidade

da raça, a consciência da nacionalidade, e até que ponto

estas duas correntes naturaes estão em harmonia ou

em antinomia com a civilisação.

a) Elementos constitutivos da raça

Na ordem physica, a raça é uma variedade ; na
ordem moral é uma individualidade imponente. Para

o naturalista torna-se ella o objecto, o estudo de um
mero accidente, mas para o historiador é mais do que
isso, é uma concepção superior, imia philosophia. E da
importância d'este problema que data a gi-ande revolu-

ção da sciencia da historia; revolução começada na
AUemanha e na França, tendo o seu ponto de partida

do estudo das litteraturas. No século xvi Cujacio des-

cobriu o verdadeiro espirito do Direito romano nos sa-

tyricos e poetas cómicos de Roma; Savigny, seguindo

o mesmo critério, fundou a escola histórica do Direito

na AUemanha ; no século xviii, Viço comprehendeu pri-

meiro que ninguém a alliança da Philosophia e da Phi-

lologia, e lançou as bases para a critica homérica e

para todos os problemas da concepção artística. Wolf
continuou esta phase nova, e Schlegel deduziu d'ella

os princípios para a critica htteraria; assim cabe a este

homem o ter sido um dos primeiros que alcançou o

problema da iinidade das linguas indogermanicas, o

que apresentou mais factos para demonstrar que a his-

toria não ei-a somente uma narração, mas iima induc-

ção, um processo para descobrii* por um acto indivi-

dual até aonde o homem, sob a pressão da fatalidade

da natureza, pôde ter e atlirmar a consciência de si.

Esta profunda alteração no senso histórico partiu das

litteraturas.

O facto de reconhecer a existência da Litteratm-a

portugueza não depende somente dos catálogos biblio-

graphicos, mas do grau de alimento e ^igor moral que

27



ccx INTRODUCÇAO

O povo recebe por essas obras. Podem contar-se milhões

de volumes, e apenas quatro ou cinco exercerem uma

acção reconhecida. Bastava termos os Lusíadas, a His-

toria Tragico-maritima, os Romanceiros populares, pa-

ra sentir-se sob esses documentos agitar-se uma raça,

uma nacionalidade ; as outras obras podem representar

os meios que violaram a evoluçcão do espirito nacional,

abafando-o pela auctoridade ou pelo prestigio. Isto vê-

se na litteratura romana, em que os principaes poetas

são os que menos comprehenderam o espirito nacional,

e mais se aproximaram dos modelos gregos.

A constituição da raça precede a nacionalidade

;

a primeira é um facto orgânico, e como tal não pôde

determinar-se ao certo o dia em que começa ; a entida-

de nacional essa é individual e dependente da vontade,

coadjuvada pelo meio ethnographico e pela tradição. A
nação portugueza começou no século xii ; a raça resul-

tou de migrações e de invasões anteriores. Dos perio-

dos pre-historicos da Península tínhamos ramos da gran-

de migração céltica, semiDre subjugados por causa da sua

brandura pelos invasores phenicios, carthaginezes e

romanos. A vida histórica da Península começa com a

civilisação romana; é preciso não confundir este facto,

que deslumbra, com o facto simples e natural da cons-

tituição da raça. O romano conquistava pelas armas

e fixava a conquista pela administração
;
pressão mih-

tar e absorpção administrativa são factos artiíiciaes e

de convenção, que nada assimilam. Demais, havia na

civilisação romana um desequilil)rio, em que o indivi-

duo estava annuUado diante da entidade abstracta do

Estado ; tudo isto impossibilitava o cruzamento, a fu-

são que fortalece uma raça. Podein descobrir-se no solo

portuguez os mais soberbos monumentos da grandeza

romana, podem encontrar-se nos costumes provinciaes

as tradições mais puras do município, tudo isso signi-

fica um facto material e não orgânico, uma impressão

e não um desdobramento. Demonstrada a coexistência

do dialecto vulgar em presença do latim urbano, me-

nos se precisa da civilisação romana para explicar a

lingua portugueza.

No século V entram na Península alguns dos ramos

mais vigorosos da raça germânica ; d'entre elles adqui-

riu a supremacia o visigodo, organisado em duas clas-

ses: o tnerh-man ou o homem livre, e o lite ou o traba-

lhador adscripto. A formação da raça operou-se em vir-

tude das condições que separaram estes dous elementos.

O werh-man fascina-se pela civilisação romana, aban-

dona a sua mythologia odinica, imita o Código Theo-

dosiano, perde o respeito da mulher, esquece a língua

das cantilenas gothicas pelo latim e entrega-se nas mãos

dos concílios sacerdotaes. Este elemento permaneceu

estéril, porque se desnaturou para adaptar-sea uma ci-

vilisação que lhe não pertencia. O segundo elemento, o

lite, não tinha vida politica ; em presença dos godos ro-

manisados, trabalhava, pagava e era explorado como

uma cousa. No entanto o lite^ tinha em sua alma o de-

posito das tradições germânicas, sentia a independên-

cia, mas não a podia ainda formular em idêa ; sabia

que íifara ou a tribu germânica devia erigir o direito

local acima do estatuto pessoal, e tornar escripta a sua

ofiirantia. Este desaccordo entre os dous elementos do

ramo visígothico fazía-se inconciliável, de um lado pela

corrupção da aristocracia e da corte de Toletum, por

outro lado pela força de inércia que offerecia o lite op-

primído. Faltava somente uma circumstancía material

que libertasse o lite d'este pesadelo senhorial. Esse fa-

cto deu-se no século vii com a invasão árabe. È n'este

ponto que começa o Mosarabismo; vejamos como a na-

tureza n'um momento de liberdade se tornou fecunda.

O árabe é de todos os ramos da família semita o

mais incommunicavel ; a língua tão vasta na sua dififu-

são como o grego ou como o latim, não chegou a ter

dialectos escriptos: a vida do deserto, com os seus ha- ^

bitos e tradições peculiares, não o deixavam unír-se

com quem não tinha homogeneidade de sympatliia.

Demais, o árabe trazia novos recursos de sciencia po-

sitiva, como medicina, astronomia, mathematica, gran-

de tolerância politica, liquezas de industria e technolo-

gia. A sua bravura militar fez com que o nobre godo

abandonasse o territoiio e se refugiasse nas Astúrias;

o lite entregou-se sem resistência, oftereceu ao invasor

a sua antiga força de inércia, e deixou-se ficar. Como
trabalhava e pagava, deante d'esta fatalidade era um
accidente sem importância o ser a este ou áquelle se-

nhor. Porém o árabe, como dissemos, trazia um dogma

novo, a tolerância politica; por um imposto decapita-

ção deixou ao lite a sua livre actividade; pela sua hom-

bridade semita deixou-lhe a livre expaiasão das suas

faculdades. « Ora o godo-lige, o colono, foi o que se

deixou ficar ao contacto com os árabes, e é por isso que

o Mosarabe comprehende

:

1." O aldins, que trabalhava nos campos, e for-

mou as pobras ruraes. Tivemos a adscripção.

2.° O mesteiral, que trabalhava nos officios me-

chanicos. Tivemos as jurandas.

3." O burguez, que vivia nas cidades muradas. Te-

mos o município electivo.

4." O servo, que exercia os officios da domestici-

dade, e que se trocava e vendia.

5." O cavalleiro-villão, que só cumpria certos de-

veres definidos, como acudir ao appellido, ou pagar

certos tributos.

6.° O clérigo^ que era adscripto da Egreja, que,

segundo os modernos trabalhos se deve julgar mais

uma das formas da propriedade do que uma instituição

religiosa.

Em vista da enumeração dos elementos que cons-

tituem o Mosarabe, se descobre a sua extensão, palpa-

velmente superior ao godo-nobre, apenas constituído

pelo aristocrata e pelo alto clero. '»

' Critieos da lllsl. da Liit., p. «I.



SOBRE A LITTEKATUEA PORTUGUEZA CCXl

Assombra o vermos, que no momento em que os

povos da Europa haviam acabado o seu período de fe-

cundidade, o godo-/òYe ou imitador do árabe (J/osíVaòe)

se mostrou creador no que o homem tem de mais pro-

fundo— a Religião, o Direito, a Arte e o estado. Em
ReUgião, proclamando a humanidade de Jesus, ado-

ptando a lingua vulgar na liturgia, particiijando do

culto pelo canto ecclesiastico em que entrava, pelo des-

conhecimento do celibato clerical, pela eleição dos Bis-

pos, pelo desconhecimento da confissão auricular. Era

Direito pela determinação das garantias foraleiras, pela

independência do individuo, realisada com o estatuto

local, pela egualdade dos Juratores, pela força dos ve-

lhos symbolos germânicos. Em Arte pela architectura

nova, em que o ideal das formas francigenas vinha,

como um presentimento, mobilisar, dar graça ao pesa-

do byzantino ; em Poesia, conservando os últimos res-

tos das cantilenas germânicas, pela dança e musica ára-

bes, pela renovação das suas Aravias com o espirito

novo e interesse histórico das Canções de Gresta, vindo

assim a produzir os vastíssimos Romanceiros peninsu-

lares. No Estado, o mosarabe compenetrou-se da inde-

pendência que o fez no século xv tornar-se conhecido

como povo. Em todas estas creaçôes apparece o ele-

mento árabe sempre com um caracter de exterioridade,

em quem nada altera a essência; as formas e nomes de

cousas technicas, do funccionalismo, das locahdades,

das industrias, provara uma imitação; mas também
deixam vêr que a alma germânica do ^oào-lite esteve

livre para redigir as suas garantias consuetudmarlas,

para se inspirar das suas tradições épicas, para crear

novas formas architectonicas, e uma linguagem difle-

rente. Toda esta brilhante evolução natural tem mais

tarde de ser sacrificada, quando começar o período da

reconquista, quando o nobre godo, recuperando o ter-

ritório, quizer restabelecer a caduca civilisaçào romana
de que se apaixonara no momento da sua ruína.

b) Formação da nacionalidade

Estudando-se a raça mosarabe, são importantes

todos os factos, sejam elles acontecidos em qualquer

ponto do território da Península ; no problema da raça

não ha hespauhoes nem portugaezes. A separação co-

meça na formação da nacionalidade. O snr. Herculano
principia a sua Historia de Portugal d'este facto funda-

mental ; diz que a nação portugueza se constituiu por

dous pheuomenos : o de desmembraçào dos fidalgos as-

turo-leonezes, o o de assimilaçàú das povoações preexis-

tentes. Isto é apenas a descripção do que aconteceu,

mas sem a lei superior que levou á reallsação ou con-

summação da nacionalidade. Lê-se toda essa obra em
que o problema da vida social occupa a maior parte,

mas não se acha a razão de ser d'esse successo primor-

dial, sem o qual não seriamos portuguezes. O espirito

transcendente de Hegel, na Ihilosvphia da Historia,

deixou posto em toda a sua luz este facto : o portuguez

não distanciava bastante do hespanhol nem pela raça

nem pelo território, para poder constituir-se em nação;

comtudo a proximidade do oceano atlântico creou um
instincto, que não nasceria longe d'este meio ; o mesmo
aconteceu com a Hollanda, puramente allemã, mas que

pela visinhança do mar e pela actividade que elle pro-

voca, a forçou a erigu'-se em nacionahdade distincta.
^

Todas as vezes que o mar não é somente nm limite,

mas uma condição de actividade, ahi está o gérmen pa-

ra uma raça se erigir em nacionalidade, ou ainda mais,

em potencia.

Da Hollanda diz o illustre Esquirós. no seu livro

De la Neerlande, encontrando-se com Hegel, sem o

saber: «Os povos são o que as influencias exteiiores

os fazem ser, o que os fazem a agua, o céo e a terra.

O valor d'estas causas augmenta mais, quando uma
nação se acha coUocada em condições únicas de posi-

ção, entre o continente e o mar. A geographia d'este

povo é eniãoo prefacio da sua historia, a origem dos

seus costimies, das suas instituições e do seu génio. »

"^

Como se explicarão as navegações portuguezas, se

abstrairmos dos nossos portos; como se explicarão as

nossas riquezas e falta de vida industrial sem a explo-

ração das colónias longiquas? Os caracteres ethnicos

são já uma consequência do meio exterior e da raça;

comprehendem a linguagem, as tradições, os cantos, as

formas architectonicas, as superstições, os usos.

A esta causa moral da proximidade do mar e dos

magníficos portos d'esta orla do oeste da Península,

acresceu uma outra circumstaucia não tão fatal, mas
egualmente fecunda. O exemplo da historia mostra-nos

que as raças puras para se constltuú-em em nacionali-

dade, precisam de um elemento estrangeú-o que venha,

por assim dizer, detenuinar esse ponto de ossificação

:

o grego constltue-se em nação depois das invasões das

colónias asiáticas. O antigo Lacio só se erige em nação

depois das migrações gregas; o saxão somente depois

da invasão normanda ; o gaulez depois da invasão fran-

ka, e modernamente a AUemanha depois do predo-

mínio do elemento slavo da Prússia. « Ora, como toda a

litteratura não pode ser outra cousa senão a expressão

do génio nacional, e como nenhuma raça pôde ter litte-

ratura sem se erigir em nacionalidade e entrar na ^-ida

histórica, segue-se que a Litteratura ha-de reflectir esse

antasTonismo dos elementos nacionaes, e ha-de ser ba-

seada no dualismo da tradição e da asjiiracào, da raça

primitiva que se fortalece pelo seu passado, e da raça

movei que se lança audaciosa á posse da liberdade pela

força da união. Estes princípios não se realisam só na

' «The acUrily to wii-h the sea invito?, i< a qiiiio peculiar one ; tnenc^ anses

ttie fact tlial lhe coasl-lanils almost alvays separate Ihemsclves froni lhe slales cf lhe

interior allhoiigli Ihcy are ronnecled vilh Uiese hr a river. Thus llolland has severed

ilselfs from Germany. Portugal frotn Spain.» Lfclures on lhe PhiIos(^ii of History,

trad. ingl., p. 95, ed. 18G1.

' Op. cil., t. I, p. i.
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litteratura iugleza ; todas as litteraturas que são expres-

são de uma forte nacionalidade explicam-se pela mesma
lei. Tomemos a litteratura grega: ha alli o elemento

dorico, fundo pelasgico, tradicional, religioso e aucto-

ritario, e o elemento Jónico, aventureiro, marítimo, fácil

na adopção de novas idêas e com uma grande tendên-

cia syncretica ; as colónias asiáticas fundem estes dons

elementos contradlctorios. Assim até á guerra da Pér-

sia predomina na civilisação grega o elemento Dorico;

até á guerra do Peloponeso o elemento Jónico, e até

ás guerras de Alexandre dá-se o ultimo esplendor do

génio grego.

« O mesmo dualismo se descobre na litteratura la-

tina; os elementos Ramnense e Titiense são raças ho-

mogéneas, inconsistentes, mas só a fusão com os Lu-
cerenses é que lhe dá a força de nacionalidade ; baseada

esta fusão sobre um contracto, desde o principio da

sua civilisação desenvolveram mais do que nenhum
outro povo a idêa da Justiça. A sua primeira poesia

foi o symbolismo jurídico, os seus melhores prosadores

os jurisconsultos, e os seus poetas na Renascença do
século XVI serviram para se recompor pelos seus versos

o sentido perdido da velha legislação dos seus códigos.

Ha na litteratura latina a luta entre este génio jurídico

e o cosmopolitismo que levou Roma a imitar a arte da
Grrecia, e a nacionalisar o mundo. Mas este mesmo
dualismo se dá na htteratura itaUana, entre o elemento

etrusco e o elemento lombardo como tão lucidamente

o demonstrou Quinet. Com relação á Fi-ança, a litte-

ratura accusa ò mesmo antagonismo entre o elemento

gallo-franko, ou épico, gaUo-bretão, ou novellesco,

gallo-romano, ou lyiico '. » Esta mesma corrente veio pro-

duzir os seus effeitos em Portugal; o elemento mos-
arabe era bastante puro para poder consolidar-se em
nação. Como o ouro, que precisa da liga de outro me-
tal para ficar mais consistente, o mosarabe recebeu do
francez o Conde Dom Henrique, e das colónias gallo-

frankas esse primeiro instincto de individuaHdade. As
duas forças, a presença do oceano e communicação
com eUe, e o novo vigor estrangeiro immediatamente
se combinaram. Pelo mar vieram as primeiras armadas
de Cruzados, que ajudaram a conquista de Lisboa e

do Algarve ; d'essa comitiva de peregrinos fixaram-se

no solo portuguez muitos barões que eram outras tan-

tas forças a trabalhar para a independência. A com-
prehensão d'essa força fez que muito cedo começas-
sem os reis a crearem a marinha portugueza. Dom
Sancho ii mandava comprar nos estaleiros da Itália os

galeões com que ia atacar os Mouros, invadindo as

costas do Algarve. Começaram immediatamente a
crear-se as lendas marítimas, como a de Dom Fuás
Roupinho. Dom Diniz chamou de Itália Micer Peça-
nha para servir de Almirante portuguez, e mandava
assalai-iar marinheiros genovezes, a quem attrahia com

' Critic, p. 25.

privilégios, para capitanearem as nossas galeras. Mas
a presença do mar não podia dar-nos somente a inde-

pendência de nação ; logo que comprehendessemos até

que 23onto nos podianios servir d'elle, n'esse momento
este povo tinha-se tomado uma potencia. Comprehen-
deu isto o Infante Dom Henrique, e a prova é o estu-

pendo cyclo das grandes navegações do século xv, de

Zarco até Vasco da Gama, que tornou Portugal uma
potencia que se contrabalançava politicamente com a

Hespanha, e quasi com o mundo. A prova mais im-

mediata, é que a vida histórica de Portugal coincide

com o periodo das suas expedições marítimas : isto é,

este povo foi grande, contribuiu para o progresso da

humanidade, assignalou para sempre a sua jJassagem

nos tempos, porque cumpriu aquiílo para que estava

organisado. Fomos um povo de mareantes; o senti-

mento d'esta phase de vida, as incertezas da navega-

ção, o acaso das descobertas, a consciência da nossa

força, a distancia fazendo comprehender pela saudade

o ideal da i^atria, tudo isto se reflectiu na litteratura.

A obra em que mais accentuadamente se determina

este caracter, os Lusíadas, deixou de ser um poema
de iam heroe para ficar a Biblia de um povo ; extin-

guam-se todas as formas da civilisação portugueza,

todos os monumentos, os sitios que occupamos, e o es-

pirito superior irá recompor a vida histórica dos poi'-

tuguezes pelos Lusíadas. Soube servir-se d'este pro-

cesso o naturalista Humboldt, e Quinet soube desco-

brir a fórmula Histórica d'este povo de mareantes, que
retratou a sua alma aventureira nas relações de nau-

frágio, nos romances tradicionaes e na architectura.

Mas o mar, assim como se pôde tornar um agente de

actividade, também se pôde mostrar a \m\ povo como
um limite, uma barreira; é d'este modo que a China

comprehende o mar, por isso ficou decadente e immo-
vel; o mar foi para ella como a sua grande murallia

que a defendia da Pérsia, com a diftex-ença de ser um
producto natural. A actual decadência não é somente

por haver passado o periodo da nossa vida histórica

;

é porque o mar toruou-se também para nós um limi-

te; os nossos portos servem para o refresco de outros

navegadores, que nos vão tornando de nação em fei-

toria.

Assim como o elemento estrangeiro, o Conde Dom
Henrique e as suas colónias, vieram provocar o senti-

mento da nacionalidade, que começou a affirmar-se na

litteratura portugueza do século xv e xvi, foi também
por via d'esse elemento estrangeiro que a consciência

da nação foi mais nitidamente expressa. Camões es-

creveu os Lusíadas, mas era oriundo de uma familia

aristocrática da Galliza; Bocage, o que mais agradou

ao povo portuguez, o único poeta, depois de Camões,

que o povo conhece e a quem entreteceu a vida de

lendas decameronicas, era oriundo de uma familia

fi'anceza ; e finalmente Garrett, que teve o senso inti-

mo de descobrir as tradições nacionaes, de achar a
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poesia dos Romanceii'os portuguezes, de fazer aceitar

por este povo a tradição dramática do século xvi que

estava perdida, de tirar das locuções populares o ver-

dadeiro estylo da lingua portugueza, Grarrett era oriun-

do de uma familia ingleza que se estabelecera nas ilhas

dos Açores. Aqui está a litteratura demonstrando os

mais intrincados problemas da moral e da physiolo-

gia.

Fazer a historia de uma litteratura, é tomar co-

nhecimento das origens e das formas mais conscientes

da civiUsação
;
por isso este trabalho só pôde começar

desde o momento em que um povo entrou no seu pe-

ríodo de actividade histórica. Para a Península, a his-

toria começa propriamente no dominio roriiano; mas
poder-se-ha com verdadeiro critério dar principio ao

estudo das litteraturas da Península pela cultura ro-

mana? Xão; porque os romanos, mesmo nos séculos
^

de maior esplendor, nunca tiveram uma litteratura ori-

ginal e nacional, e as modernas litteraturas peninsula-

res apresentaram nos seus primeií-os monumentos um
espirito que nào é romano, e que se atrophiou em
quanto á sua espontaneidade fecunda, quando mais

tarde as aproximaram artificialmente d'esse typo. E
por isso que Hallam diz : t A historia de Hespanha,
dm-ante a edade media, deveria começar pela dynas-

tia dos Wisigodos. » ^ O fundo primário da Península

é formado pelos Celtas; as investigações sobre este

ramo de uma grande raça inconsisteiíte e desmembra-
da aproveitam unicamente ao ethnologo ; o historiador

litterario nào vê n'ella característico algum, porque

achando-se um fundo céltico na Itália, em França e na

Irlanda, qualquer vislumbre ou reflexo do génio céltico

nas litteraturas da Península explica-se por uma con-

nexào histórica immediata, pela communicação recente

com as litteríitm-as d'estes povos. O elemento Celtibero

não se distingue senão em consequência de um erro

histórico; Celtibero era o Celta das proximidades do

rio Ebro; segundo uma carta de Kock, no seu Tableau

des Revolutíons de VEurope, o Ebro foi durante muito
tempo o limite do lado da Hespanha. Phenicios e Car-

thaginezes, vieram á Península como exploradores e

não como habitadores, e o que elles cá deixaram da
sua civiUsação semítica recebeu uma revolução pro-

funda com a invasão árabe. O que havia na Península

capaz de comprehender e receber a civilisação romana
ia para Roma, como aconteceu com Marcial, Séneca
e Lucano, e como se vê com a litteratura sagrada dos

primeiros séculos da Egreja. Os Romanos da Penín-

sula continuaram desesperadamente a luta contra os

Carthaglnezes na Africa, e só quando o Christianismo

entrou na Península, vindo da Afi-ica, é que trouxe

em si essa civiUsação romana que assimilara. Pôde
comprehender-se este phenomeno com um análogo

|

que se deu no século xvi, com a renascença da trage

' Europa na eiade media, t. i, p. 31 T, trad. franc.

dia grega, pela imitação através dos exemplares lati-

nos. Era da Africa que se reflectia na Península o bri-

lhantismo da litteratura de Roma, que consistia prin-

cipalmente em RUetoricos. Que ha aqui a procui'ar

para as origens de litteraturas novas, nascidas em ou-

tro meio social e em epochas em que o romano só ti-

nha entidade moral e abstracta nos privilégios jurídi-

cos ? Resulta d'aqui o não poder admittir-se a designa-

ção de hispano-romano, para attribuii'-lhe factos litte-

rarios.

Vejamos também a pureza e força do elemento
romano, para vêr se se lUe podem attribuir as origens

litterarias da Peninsiúa, como querem os três críti-

cos. Os Romanos fixavam pelo numero as suas con-

quistas; empregavam os privilégios jurídicos para as-

simUarem a si os habitadores preexistentes, ou cha-

marem de fora novos colonos. Eis um facto importante

contado por Jornandes, que abona esta ultima asser-

ção : « Os Wisigodos, depois de longas reflexões, envia-

ram de commum accordo embaixadores á Romania, pa-

ra o imperador Valente, ii-mão do imperador Valenti-

niano o antigo, pedindo-lhe de lhes ceder para a cul-

tivar, uma parte da Thracia e da iJjesia, com esta con-

dição de se subníetterem ás suas leis. » ^ Por isto se vê,

que antes das invasões germânicas, já o colonato ro-

mano, que era a sua principal forma de fixar as con-

quistas, era constitiudo por tribus germânicas. E só

assim é que se pôde explicar o facto que se deu na
queda do Império, que Guizot descreve: «O Império
se retirou d'estes paizes (ItaUa, Gallias e Hespanha) e

os Bárbaros occupaiam-no sem que a totalidade dos
habitantes exercesse alguma acção, fizesse sentir em
alguma cousa o seu logar nos acontecimentos que a
entregavam a tantos flagellos. »

' E porque se dava
esta indifí'erença geral? é porque o invasor já era co-

nhecido, e o romano só existia por um facto juridico,

e mais nada. Dil-o outra vez Guizot: tSe as leis não
attestassem por si, que uma população romana cobria

ainda o solo, pela historia chegaríamos a dimdai' da
sua existência. » As estradas, os aqueductos, os circos,

os templos romanos, as inscripçôes, que abundam na
Península, ao passo que são documentos de um facto

moral a auctoridade de Roma, são a prova material da
existência de povoações obreiras, colonos e captivos

que não eram romanos, mas que compravam o pri\-i-

legio da. sua lei com o trabalho. Guizot diz perfeita-

mente, que o império romano se dissolveu j9o?'/a//(í de
uma classe media; ora, tirados os consides. pretores,

propretores e perfeitos e mais algumas famílias patii-

cias, que existia na Península a não serem colonos e

prisioneiros de guerra,- clientes que não erani roma-
nos? Os nomes das tribus germânicas que entraram
na Península, wandeln, schwcifen (WaudiUos, Suevos)

• De liebus gelicis, p. 293. Ed. Panck.

* Essais, p. á.
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foram dados a estes povos pelo facto de serem ei^an-

tes; era no acaso d'estas correntes, que as tribos ger-

mânicas vinham offerecer-se ao colonato romano, an-

tes de lançarem por terra o seu domínio. Foi em ra-

zão d'este facto, que a distiucçcão entre Romanos e

Bárbaros, foi menos sensível na Península hispânica,

como diz Hallam, porque as leis eram mais uuiformes

e aproximavam-se mais do império. ^ A distincçào en-

tre Romano e Barbara era fundada na diííerença dos

direitos que cada um adoptava; os Frankos, Borgui-

nhões e Lombardos conservaram-n'a; mas os Ostrogo-

dos e Wisigodos, quasi que desconheceram esta sepa-

ração. Diz Montesquieu, que a lei romana ficou em
vigor entre os Wisigodos, porque não dando a lei wi-

sigothica nenhuma vantagem civil ao Wisigodo, os Ro-

manos submettidos ao seu governo não tinham funda-

mento algum para deixarem de viver sobre a sua pró-

pria lei. » ^ Entre os Wisigodos os Bispos foram redi-

gindo sobre o plano das leis romanas um código uni-

forme. ^ Como se sabe, a tradição romana conservoa-

se unicamente na Egreja e nos palácios ; ora as litte-

raturas modernas foram essencialmente populares e

leigas, t Não comprehende os princípios da Historia da

Litteratura portiigiieza, quem pensar que annuUo ou

elimino o elemento romano; daria um documento de

falta de senso histórico se começasse por elle a procu-

rar as manifestações de uma nacionalidade que se for-

mou no século xii, mas a sua verdadeira luz está em
pôr em evidencia como a tradição romana foi renas-

cendo, impondo-se, dominando, até absorver a origi-

nalidade do génio nacional. E esta luta o caracterís-

tico do grupo das litteraturas românicas
;
porque mo-

tivo estará a Litteratura portugueza fora d'esta lei pro-

funda? Não será mais ditficíl explicar runa aberração,

uma anomalia, do que o facto serial e comprovativo de

uma lei orgânica da natureza?» *

c) Antinomias da civilisação

Nenhum dos progressos realisados pelo homem
se perde; tudo se transmitte, tudo se assimila. O ver-

dadeiro desenvolvimento está em não sacrificar as fa-

culdades novas a produzirem segundo os typos que
corresponderam a estados de espirito que já passaram.

Se a Grécia attíngíu as formas que melhor traduzem o

Bello, a intelligencia romana não deve atrophiar pela

imitação as faculdades que haviam de dar forma á

idêa do Direito. A evolução da actividade da intelli-

gencia dá-se dentro do Estado, que se vae tornando
por assim dizer uma vontade abstracta, como sj-nthese

de todas as vontades índivíduaes. Este equilíbrio da

' Europa na edade media, p. 318.
' Esprit des Luis, liv. 28, cap. iv.

' Hallam, Ib., p. Ul.
« CrUic, p. 45.

liberdade e da auctoridade é ao que se chama Civilisa-

ção. Quando o nobre godo voltou das Astúrias e tor-

nou a recuperar o solo occupado pelos árabes, a sua

primeira idêa foi implantar também a civilisação ro-

mana, de que elle era depositário. Era um anachronis-

mo ; deu em resultado a atrophía do mosarabe fecundo

e original. A civilisação romana caíra no desequilíbrio

que lhe trouxe a ruína: o desenvolvimento e a liberda-

de individual estavam annuUados diante da instituição

do estado; o homem era secundário diante da lei, ti-

nha direitos, não pela essência da sua natureza, mas
pela força legal; podia ser testador, não porque era

proprietário, mas porque gozava de um privilegio im-

perial. Foi esta civilisação que o godo nobre abraçou,

porque o lísongeavam os resultados apparentes d'uma
uvndade civil e exterior. Os reis portugniezes, ligados

com a aristocracia asturo-leoneza, a quem davam o se-

nhorio dos castellos, commetteram o erro desastroso de

sacrificarem a vida e creação do mosarabe á caduca

civilisação romana. No meio da espontaneidade impre-

vista de uma era nova, íncommóda a auctoridade, a in-

certeza ; abraçaram com todas as veras os typos conhe-

cidos. O latim foi usado na linguagem jurídica, porque

já tinha o prestigio legal; d'aqui a luta do dialecto

popular, que se não desenvolveu livremente, como se

vê ainda nas formas duplas em que temos a corrente

de creação popular e a força do uso erudito: como em
lidimo e legitimo, chão e jjlano, podrido e pútrido, Jiit-

za e Jiducia, insua e ilha, artigo e artelho, e outras

muitas em que as formas mais próximas do latim pre-

valeceram na língua.

A accentuação latina, muitas vezes abandonada

pelos escriptores eruditos da língua portugueza, tam-

bém se conserva na linguagem do povo. O verbo latino

considero, tendo a segunda syllalja longa, reproduz-se

com a mesma prosódia na cantiga:

Consid'ra, consid'ra, oli cidra,

Oh cidra, consid'ra bem
;

Depois da cidra partida,

Cidra, que remédio tem ?

Este facto apresenta uma reacção linguistica que

os escriptores do século xvi acclamaram como uma su-

perioridade; no poema de Camões ficou o verso pro-

verbial em que diz da língua portugueza: «quando

imagina, com pouca corrupção crê que é a latina. » O
Direito romano implantado no solo portuguez por via

da traducção das Leis de Partidas e pela fundação da

Universidade, atacou a creação das garantias foralei-

ras, que acabaram de produzir-se no reinado de Dom
Aâ'onso III, e ficaram annuUadas para sempre na Or-

denação Manoelina, O lite ou aldius, voltou outra vez

á sua triste condição de colono explorado pelo fisco. O
mesmo no culto religioso : acabou a liturgia vulgar e

os grandes coraes em que o povo era também officiante.

A historia do reino, que se recolhia das tradições po-
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pulares e se archivava em relações manuscriptas, que

produziram as bellas Clironicas de Feruào Lupes, teve

de ser entregue aos latinistas estrangeiros, como

Matheus Pisano no tempo de Dom Aíibnso v,

ou a Angelo Policiano, que não chegou a satisfazer os

desejos de Dom Joào ii; mais tarde, Tito Livio tornou-

se o modelo da historia official, com longas allocuções

rhetoricas, como vemos em Jacintho Freire. Joào de

Barros escapou a este perigo pelo mesmo meio que sal-

vou Camões do classicismo : visitando o logar da acção,

e tomando parte directa como heroe. O estudo da hn-

gua latina torna-se o elemento fundamental da educa-

ção
;
principiava a estudar-se aos quatorze annos, e o

tempo destinado para se ficar sabendo lêr era de dous

annos: «quando estes moços forem de tal idade que

mudem as vozes, é-lhes grande bem fazer-lhes leer ia-

tym per outros dous annos, porque a elles é grande pro-

veito, e lêem por elle muito melhor e mais certo. » Isto

indica el-rei Dom Duarte no Leal Conselheiro ; seu ir-

mão, o infante Dom Pedro, traduzia para elle o livro

de Cícero De Officiis, e introduzia na lingua palavras

novas. Dom Duarte preoccupava-se com as regras pa-

ra se fazer uma boa traducçào, e ensaiava-se vertendo

para vernáculo o tratado de Sam Thomaz De periculo

familiaritatis dominarutn vel mulierum, e uma homilia

de Sam Gregoiio Papa. O livro De Reyimine priíici-

pum, que era lido á mesa de Dom Duarte, fez conhe-

cida em Portugal a Politica de Aristóteles; e já nas

Cortes de 1481 os procuradores das povoações ahi ci-

tavam a Politica, como primeiramente notou o viscon-

de de Santarém. Como uma nação recente, que devia

tirar a lei das suas necessidades, estava com os olhos

no passado ! A tradição latina tornou-se o foco da reac-

ção, e no século xvi os Jesuítas comprehenderam a

força d'este reducto, quando erigiram o terrível metho-

do alvaristico; uma educação grammatical e material,

segundo os preceitos do Padre Manoel Alvares, deixa-

va um cérebro inutilisado. A melhor ^parte da intelli-

gencia portugueza do século xvi gastou-se escrevendo

obras illegiveis, em uma lingua que não era a sua, que
por mais esforços nunca lhes poderia ser uma manifes-

tação orgânica do pensamento. O Dr. António Ferrei-

ra, jurisconsulto e como tal também latinista, revoltou-

se contra este exclusivismo, quando da linguaportugueza
escreveu: «floresça, falle, cante-se», isto é, sejamos vi-

vos, usemos a expressão natural, a que nos pertence,

a das nossas alegrias e dos nossos interesses. O domí-
nio auctoritario do latim, forma mateiialisada da civi-

lisação romana, tornou-se quasi intolerante ; a palavra
latino e ladino chegou a significar intelligente ; as da-

mas tornaram-se também latinistas, como Dona Leo-
nor de Noronha traduzindo Sabellico, como a Infanta
Dona Maria, Dona Felippa, como Anna Vaz, Luiza Si-

geia e Dona Bernarda Ferreira de Laceidu. Fechavam-
se os salões do tempo de Dom Manoel c abria-se a
Porta das Línguas. A poesia soíFreu também a mesma

dependência ; João Rodrigues de Sá e João Rodrigues
de Lucena entregaram-se a verter Ovidio. Nos tribu-

naes superiores do reino as tenções dos desembarga-
dores eram também em latim. D'aqui fomos levados á
intolerância religiosa, ao cesarismo romano, qtie attin-

giu o seu esplendor em Dom João v e se formulou em
doutrina politica durante o governo do Marquez de
Pombal. A consequência foi inocularmos em nós o vi-

cio da civilisação romana : o individuo ficou nullo diante

da acção do estado
; o agente despertador da naciona^

lidade, o mar, tornou-se apenas uma barreira, e assim

acabada a vida histórica d'este povo, representamos a
nossa inanidade na pobreza e falta de idêa na littera-

tura. São estas as bases da Theoria da Historia da
Litteratura pjortugueza ; entremos no campo dos factos

e comprovemos cada um dos pontos apresentados.

Eis a fórmula que se demonstra: Na luta entre

as tradições latinas e o génio das litteraturas da idade

media, a Litteratura portugueza foi a que mais sacri-

ficou o caracter nacional ao classicismo e a que mais

perdeu da sua originalidade.

SECCAO I

DAS FORMAS ÉPICAS

Na classificação das formas litterarias, os philoso-

phos da arte, mesmo os que se tem elevado ás mais
altas abstracções, como Hegel, partem sempre do cri-

tério histórico. Nenhuma forma de arte se cria por me-
ra curiosidade ; correspondem sempre a um estado do
espirito, á manifestação de uma necessidade sentimen-

tal. No periodo anonymo, em que se não discriminam

ainda individualidades, as impressões descrevem-se ao

espirito, mas quem as recebe não está com um desen-

volvimento reflexivo para as poder criticar ou modifi-

car a impressão segundo a sua idéa; o poeta, em geral

também heroe, só diz o que se fez, e não commenta;
narra com todo o colorido pittoresco da sua receptivi-

dade. E n'este estado psychologico que se formam as

Epopêas.

Desenvolve-sc a faculdade da reflexão e da criti-

ca, o impressionado já tem o poder de julgar a sensa-

ção; a passividade não é somente o pathos orgânico,

mas uma modificação da intelligencia por uma idéa

suscitada fortemente. Entra portanto o individuo em
uma passividade consciente, a que se chama Sentimen-

to. Este estado psychologico manifestamente superior
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ao primeiro, pertence a uma nova epocha de vida mo-

ral, e é o que produz o Lyrismo.

O apparecimento do Drama é mais caracterisado

;

dá-se sempre ao entrar nas epoclias burguezas, quan-

do ha uma egualdade civil, e interesses geraes, e col-

lisões de deveres, conflictos de ambições, quando se

forma opiniíio publica, e existe um nivel moral por

onde se aferem os actos das personalidades. Estas três

formas apparecem por uma evolução liistorica. Grervi-

nus foi o primeiro que historiou por ellas a litteratura

allemâ; dividir por esta tricotomia natural qualquer

litteratura, é procurar o desenvolvimento das suas for-

mas nas phases da sua vida moral ; é tornar orgânico

um corpo, que parece ter sido formado arbitrariamente.

Começamos pelas formas épicas. Quando a nacio-

nalidade portugueza se constituiu no século xii, o gran-

de cyclo da creação épica da Europa entrava no pe-

ríodo do seu mais alto esplendor; a França creava as

suas mais bellas Canções de Gesta, e a AUemanha rea-

tava as suas Cantilenas no novo cyclo dos Niehelan-

gens. A este facto corresponde a creação dos Roman-
ceiros na Península, manifestado por duas correntes

contrarias, uma popular, que foi a renovação das Ara-

vias com o interesse histórico de uma ordem imprevis-

ta de factos políticos, e outra corrente erudita, que foi

a transversào das Gestas em intermináveis Novellas

cavalheirescas em prosa, a que Portugal deu começo
com o cyclo dos Amadizes.

§. 1.0 Romanceiro: epopêa cyclica nacional

1. Formação dos Romanceiros peninsulares.—
Do grande ramo da família germânica, foi o godo o

que deixou menos vestígios das suas tradições poéticas,

apesar das immensas riquezas de que se serviram Jor-

nandes, Paulo Diácono e Saxo Grammatlcus nas suas

historias. A causa d'lsto, segundo Grimm, foi o ter o

godo abraçado o arianismo c o soíírer depois os renhi-

dos combates do cathollcismo; isto compro va-se com o

Borguinhão que também era ariano, e cujas tradições

épicas se perderam. Ao godo nobre, o wer-hman, como
fascinado pela clvilisação romana, fácil lhe foi despo-

jar-se dos thesouros da sua imaginação; do godo-tòe^

que velo a formar o mosarabe, como mais entregue a

si pela tolerância árabe, ainda conservou aqulllo que
mais se apodera da natureza do homem, os symbolos,

as superstições, as formas métricas, as referencias a

costumes, emíim a tradição nos seus últimos vestígios.

A vida histórica da raça germânica começou no sécu-

lo v; n'este periodo ella cria uma forma poética, breve,

narrativa, cantando os feitos belllcos, a independência

individual, adaptando-se aos successos novos, corren-

do de bocca em bocca, anonyma, com interesse actual,

dando vida a todos os dialectos, e animando as hordas

á invasão. Tácito falia d'esta ordem de poemas, a que

a sciencia do nosso século, fundada em uma passagem

de Oderico Vital, deu o nome de Cantilena. D'este

typo rudimentar da epopêa moderna, além d'outros

specimens, existe a magnifica canção de Hildebrand.

Não temos hoje as Cantilenas gothlcas da Península,

mas resta a prova do seu interesse histórico nos sym-
bolos, costumes e superstições que o communlcavam.
Os cegos, principalmente entre os lombardos, eram os

que espalhavam as cantilenas, como Ludgero, ou Ber-

nlef, o frisio, e a estes cantos chamava-se Chiecone;

n'uma das mais antigas relíquias da poesia portugueza,

attribulda a Gonçalo Herminguez, cita-se esta mesma
forma na palavra Checona. Miguel Leitão de Andrade
também dava á mais antiga poesia da tradição popu-

lar portugueza, a Canção do Figueiral, o nome de Can-
tilena, talvez levado pela influencia erudita.

As Cantilenas germânicas, antes do século ix,

haviam decaliido por falta de importância histórica;

era passado o periodo das invasões. Isto que se dava
nos ramos mais vigorosos da família germânica, com
mais fundamento devia succeder entre os godos, por

causa da sua luta com o cathollcismo romano. As
Cantilenas germânicas, logo que appareceu o vulto he-

róico de Carlos Magno, receberam um novo interesse,

uma actualidade devida á transformação social em que

entrava a Europa; emquanto esta corrente não chegou

á Península, a Cantilena goda não se perdeu comple-

tamente, por isso que nos cantos oraes ainda existem

symbolos, mas conservou-se porque serviu de lettra

sem sentido para a musica e dança imitada dos árabes.

A saga, irlandeza, é a tradição oral, a conversa, o can-

to junto ao lar; deriva-se de segia, dizer; no dinamar-

quez sige, e no anglo-saxão soeggan tem o mesmo sen-

tido, que nos apparece na linguagem poética dos povos

da Península na siguidilha. Nem de outro modo se pô-

de explicar a existência dos cantos históricos de que

se serviu Afí"ouso-o-Sabio na sua Historia; e na desi-

gnação popular d'esta ordem de cantos, temos um do-

cumento, que é a palavra Aravia, usada nas colónias

hespanholas do Peru, e nas colónias portuguezas do

Archipelago açoriano, do mesmo modo que a antiga

palavra Francias designava os contos decameronicos

derivados dos Fabliaux francezes.

Depois que a poesia dos jograes se espalhou pelo

mundo, e que colónias francezas e casamentos de prín-

cipes tornaram as communicações sentimentaes entre '•

os diversos povos mais directas, as Cantilenas germâ-

nicas, que haviam recebido pelo génio gallo-franko

uma transformação profunda e se haviam agglomerado

cyclicamente para formar as novas Canções de Gesta,

vieram fecundar na Península as ultimas e quasi apa-

gadas Aravias populares, que conservaram sempre a

mesma fói-ma breve e anonyma que caracterisa o ro-

mance. Assim nas designações diversas d'esta forma

épica temos determinados os períodos da sua evolução

histórica; são ellas: Cantar, Aravia, Gesta, Fstoria,

Romance.
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O Cantar coiTesponde á forma da antiga Cantilena

germânica, e quando no século xii veio a designar as

diversas* partes de um poema, já este facto indicava

uma jnxtaposiçào cyclica, como vemos no Poema do

Cid. Esta designação ficou também na linguagem do

povo, como se vê no romance do Conde Nino: « um
lindo cantar se ouvia » ;

prevaleceu através de muitas

epochas litterarías, já com o verbo «cantar um cantar»,

como usa Aífonso o Sábio, já com a palavra erudita

romance, como no fim do século xv usou Bernardim

Ribeiro : « não soube inteiramente mais que per um
cantar-romance, que d'aquelle tempo ficou». E' sobre

esta forma que procuramos os caracteres puramente

gothicos que n'eUa ficaram impressos tradicionalmente.

Temos primeiramente os symholos. Em nenhum dos

povos da Europa, como disse Reysclier, apparece o gé-

nio creador das formas symbolicas como na familia

germânica; este acerto e lei histórica confirma-se nos

godos da Península e sobretudo nos Foraes proclama-

dos pelo mosarabe ou goào-lite. Na Historia do Direito

portuguez, capitulo iii e iv, fica já estudado este perío-

do de efílorescencia; mas o estudo dos symbolos j uri-

dicos dos Foraes é que nos levou a comprehender a

origem dos Romanceiros. Raro será o romance popular

portuguez que não tenha um symbolo germânico fran-

camente expresso, mesmo com a ingenuidade de quem
já o não comprehende; enumeremos alguns dos mais

profundos : No romance de Girinaldo, o rei deixa o seu

ininhal collocado entre sua filha e o pagem que dorme
com ella, como signal de que ha entre elles uma dis-

tancia insuperável; depois de perdoar ao pagem e de

o casar com sua filha, dá-lhe a egualdade sentando-o

comsigo á mesa. No romance de Flores e Ventos, temos

a personalidade germânica do Banido, completamente
desenhada, sem tecto, lar nem agua, como nos Foraes;

isto mesmo se accentúa mais no romance hesj^anhol

de Lançarote dei Lago, em que os criminosos chegam
a tran?formar-se em cães e veados, espécies de War-
gus. No romance de Claralinda, ha a pena de fogo

para o adultério da mulher, como no Código wisigothi-

co. No romance da Infantina ha a condição do servo

germânico, notada com o nome de malado, como se en-

contra nos documentos jurídicos. O symbolo do cabei-

lo atado, como signal de mulher casada, e em cabello,

signal de solteira, chega a penetrar nos cantos palacia-

nos e até nos anexins : « Moça em cabello, não m'a
louves companheiro. » E o mesmo symbolo da mo7i-

cipia in capillo dos Foraes. Repete-se em outi-o ane-
xxm: «Mais vale velha com dinheiro, que moça com
cabello. » Todos estes symbolos já ficam notados nas
Epopêas da rac^a mosarabe e nas Notas ao Cancionei-
ro e Romanceiro geral portuguez.

Passemos ás superstições. O culto do carvalho sa-

grado de Ygdrasill, debaixo do qual se celebrava a

assembléa politica dos povos germânicos, é a carva- ••

Iheu-a á porta da egreja, debaixo da qual julgavam os
|

homens bons dos Foraes, e é esse mesmo roble dos ro-

mances hespanhoes e da Infantina portugueza; este

ultimo tem a particularidade de ter ao pé de si a Fon-
te de Urda, que é o tanque de agua fria ^. Esta mes-
ma superstição encontra-se em muitas terras de Portu-

gal, que tem carvalhos ao pé de poços de aguas san-

tas. Mas o symbolo não comprehendido veio a tomar-

se superstição, acto criminoso ou reprehensivel; é as-

sim que o Wargus, o lobo nocturno a que era equipa-

rado o Banido germânico, ficou para o nosso povo co-

mo o lobis-homem. O segredo de perceber a linguagem
dos pássaros, tão frequente na poesia scandinava, como
aconteceu com Sigurd, e em uma historia dos Kinder
und Haus Mcerchen, repete-se na poesia popular por-

tugueza :

o melro 'canta na faia,

Escutai o que elle diz

:

Quem fez o mal que o pague,

Nemja eu que o não fiz.

O romance da Donzella que vae â guerra, encon-

tra-se na saga irlandeza de Thorubioerg, filha de um
rei da Suécia, que se veste de homem para entrar nos
combates '.

As festas de Freya, da prímavera odinica, de Joel,

tornaram-se para nós o Sam João, as Maias, o Natal,

porque a força do costume prevaleceu, e teve de ser

naturalisado com espirito novo aquillo que tería de ca-

hir como supersticioso. Estes factos mostram-nos como
entre a superstição e o costume, a "s^talidade das tradi-

ções germânicas jjrevaleceu contra o espiríto ro-

mano.
Nas formas métricas temos ainda um documento

importante, a aliteração, peculiar- da poética dos po-

vos do Norte, que desappareceu dos cantos tradicio-

naes, conservando-se nas tautologias jmidicas e sobre-

tudo nos anexins populares, como no exemplo: • Goia.

a ^ota o mar se es_5fota. » A palavra rima, no sentido

de composição poética, a forma do ditado, tudo nos

indica, além das transfoiToaçòes sociaes, que a tradi-

' Uma 'oulra prova dos vestígios germânicos se encontra no romance portnguex

da Encantada, que está em cima de uma arvore cujos ramos são os seus cabellos.

(Cantos do arch. açor.) Uma cantiga dos artistas da AHemanha, traz estes versos

qne repetem a antiga tradição, e mostram a origon commum da lenda portugueza :

Darauf so bin ich gegangen nach Sacbsen.

\Vo die schoenen Maegdlein. etc.

CN'id. Grimm.. Tradit., t n. p. 73, trad. fr.)

A traductão do canto f a seguinte

:

• D'ali, eu fui a Saxc, aonde vi

« Sobro as an'ores germinarem lindas moças,

f Que tolo cu sou! eu bem devera

« Trazer commigo, quando eu voltei.

« Algumas destas meninas. •

Marmier, Leilrts tur rirlande, p. 253.
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ção da alma germânica não se obliterou completamen-

te no Mosarabe, que fez os Romanceiros.

Tomemos a designação de Aravia: significou,

para os eruditos do século xv, a linguagem árabe cor-

rupta com que os christãos se entendiam. Mem Moniz,

que esteve no cerco de Santarém, « sabia fallar mui

bem a aravia;» em todos os outros documentos em que

apparece este termo, significa uma giria privativa do

baixo povo. Quando no fim do século xvi o Padre Fer-

não Guerreiro a usou, no sentido de canto, na phrase
:

« entoar uma aravia, » já era bastante empregado pelo
j

povo, a ponto de apparecer nas colónias do Perii e dos

Açores, depois que a cultura latina destruiu a origina-

lidade nacional. Dos cantos do Perii, diz o viajante

Paul Marcroy: «Estas composições chamadas Yara-

vis. . . foram a principio cantos de victoria, odes, dithy-

rambos destinados a celebrar o triumpho das armas

dos Incas, suas qualidades particulares e seu poderio.

Com o tempo tomaram formas mais variadas e canta-

ram o amor, a natureza e as flores. » Em nota acres-

centa a definição da palavra Yaravi: « Litteralmente

cantos tristes. Os Yaravis são hoje simples romances,

cuja musica é sempre escripta em tom menor e com

um movimento muito lento. Canta-se com acompanha-

mento de guitarra. »
'

Prescott, im Historia da Conquista do Períi, falia de

uma espécie à!A7-avias, e allude ao seu caracter históri-

co e cyclico. « O emprego de registar os annaes nacionaes

não era exclusivamente reservado aos amantas ; era em
parte exercido pelos Haraveques, ou poetas, que esco-

lhiam os incidentes os mais brilhantes para assumpto

de suas canções e de suas bailadas, que se cantavam

nos festins reaes á mesa dos Incas. D'esta maneira, for-

mou-se um corpo de poesias tradicionaes, siviilhantes

ás bailadas inglezas e hespanholas, pelas quaes o nome

de um chefe bárbaro, que teria desapparecido á falta

de historiador, chegou á posteridade por causa de uma
melodia rústica. » " Em nota, Prescott, fundado na au-

ctoridade de Grarcilasso [Com. Real, P. i, liv. ii, cap.

27) diz: «A palavra haraveque significa inventor ow

auctor, e no seu titulo e nas suas funcções este poeta

menestrel, póde-nos lembrar o trouvere normando. » A
2:)ersistencia d'esta forma nacional do México, só se ex-

plica pela homonymia com a aravia, dos colonisado-

res hespanhoes.

O Yaravi, como o romance insulano, é acom-

panhado com a quitara árabe, popular na Península.

Isto confirma melhor a creação Mosarabe: sentimento

intimo e essencial, puramente germânico, taes são os

symbolos, as superstições, os costumes, as formas ali-

teradas; formas exteriores, da incommunicabllidade se-

mítica, como rythmo musical, para o qual a lettra se

' Voijage à Iravers rAmerique du Sud, t. i, 231.

2 Op. cit., t. I, p. 131. (.Trad. Poeret, 1861).

torna um pretexto, quando de narrativa a não vae tor-

nando lyrica. D'aqui vem a designação popvdar da

Aravia ^.

Esta forma tendia a decahir, como dissemos, por

falta de interesse histórico, e porque a musica se tor-

nava o elemento principal : porém com a corrente dos

Jograes, que foram por todos os solares levar a poesia

dos tempos modernos, a Aravia recebeu o espirito no-

vo que traziam as Canções de Gesta. Na velha poesia

de Hespanha falla-se na Maestria de Francia, e o no-

me de Gesta tornou-se de uso popular ; em Portugal

não encontramos esta designação mas sim os docu-

mentos da renovação franceza; entre nós, na lingua-

gem do século XIV e xv, estoria significa tradição poé-

tica. Isto notou pela primeira vez o snr. Herculano

;

Resende também a usa n'este sentido, e lemos em Ber-

nardim Ribeiro: «lembra-me menina, e ouvia-a já en-

tão contar a meu pae por historia. » Quando no século

XV a erudição latina tomou um ascendente definitivo

sobre os dialectos populares, chamados pelos latinistas

com o nome desprezível de romance, este mesmo ter-

mo serviu para designar esses cantos vulgares; appa-

rece-nos pela primeira vez empregado no seu sentido

mais restricto pelo grande erudito el-rei Dom Duarte

;

no século xv também o vemos significar a antiga ara-

via:
mais amde cantar romattce

em que cuidem que se entendem.

(Ca)U-. ger., iii, 358).

O facto de se mudar o termo romance de adje-

ctivo em substantivo encerra em si uma revolução eru-

dita ; a estes mesmos cantos se deu também o nome de

ledino. Christovam Falcão ainda empregou no verso

«cantar de ledino t. No Leal Conselheiro encontramos

bem discriminadas estas diíferenças : « e nom screvo

esto per maneira scholastica, mas o que leeo per li-

uros de latym, e de toda lingua ladinha, de que algu-

ma parte se me entende. » Desde que a erudição, le-

vada pelo excesso de variar as formas, teve de contra-

fazer a poesia popular no secido xv, immediatamente

se perdeu a idêa da sua origem, e não tornou mais a

ser comprehendida. O cyclo da fecundidade do povo,

' A influencia árabe, puramente mu.sical, apparece-nos até em Gil Vicente; na

tragicoiuedia de Riibena, offerece elle uma plirase Calhi orabi, cujo .«enlido não

tem sido compreliendido ; na poesia em que o Arcipreste de Hita enumera os instru-

mentos árabes a que se cantava, diz :

El rabé gritador, con U su alta nota,

Cabel el orabin taniendo la su rota.

(V. 1206 e 7).

Estes plirases cabel e orabin, significam: Adiante os árabes! grito qiie deu o

nome aos instrumentos músicos que acompanhavam a marclia. Esta influencia conti-

nuou-se cora a musica rabinica. Vemos no Camioueiro geral

:

Vy eBta vossa cantigua

que da totira muy antigua

me parece ser forjada.

(T. I, p. 241).

i
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que se conta entre o século xii e xiv, acabou também
com a extincção das garantias foraleiras pelas monar-

cliias, e com a liberdade de consciência atropliiada a

pretexto de combater a Reforma.

2. Os Cydosdas Epopêas medievaes em Portugal.

—Vejamos como a Aravia, ou a Cantilena gothica no

seu estado decadente, se avivou na imaginação do mos-

arabe no xii século. O nome de Gesta e Estorea, que

designava a poesia épica na Peninsula, indica-nos a

via de communicação. Depois do ajjparecimento de

Carlos Magno, isto é, depois da completa fusão do ele-

mento gallo-franko, deu-se uma nova ordem social na Eu-
ropa e começaram a ser formadas as giganteas epopêas

francezas. O typo de Carlos Magno tomado como cen-

tro d'esta efflorescencia poética, mostra-nos d'onde veio

o interesse histórico para a inspiração ; a forma cycli-

ca das composições, e a independência e superioridade

politica do franko, um dos ramos poderosos da familia

germânica, mostram que essas epopêas, ainda não
completamente individuaes, são as Cantilenas unidas

em volta de um mesmo centro e tomando por assum-

pto os successos actuaes. São estes os resultados po-

sitivos da sclencia das origens litterarias, como desco-

briram Paulin Paris, seu filho Gaston Paris, Leon Gau-
tier e outros; nas epopêas francezas, é germânica a

idêa da guerra, da realeza, do feudalismo, dos symbo-
los jurídicos, da mulher e da divindade. Os textos de

Tácito e de Eginhard provam a primitiva commoção
histórica do modo mais absoluto, e ao mesmo tempo
a persistência das Cantilenas germânicas durante a

primeira raça, cantadas em lingua vulgar, como vemos
pelo principal monumento a Vida de San Faron, do
século vir. O apparecimento de Carlos Magno, absor-

vendo em si todas as individualidades heróicas que se

produziram mais tarde, veio dar á Cantilena uma ten-

dência histórica, um agrupamento cyclico e um cara-

cter nacional. Antes porém de ficar formada com es-

tes elementos e sob estas condições a epopêa moderna,
teve ella de lutar com a corrente das lendas latinas

;

isto que se deu com uma raça forte, o franko, succe-

deu também em Portugal com as lendas de Dom Af-

fonso Henriques. Não tivemos uma força de creação

para annullar a corrente erudita, como a França. A
Canção de Gesta, por isso que, ao contrario da Canti-

lena, começava a ser escripta, tinha melhoi-es recursos

de fixidez e de resistência. As primeiras Gestas que
circularam na Europa foram a Chaiíson de Roland,
Girard de Roussillon, Ogier, Raoul de Camhrai e Alis-

camps; este periodo de assombrosa efflorescencia deu-

se desde o principio do século xii até 1328. Estas da-

tas são capitães : comprehendem o periodo orgânico da
nacionalidade portugueza. Era impossível que n'estes

annos de aspiração, em que se imitavam instituições

francezas, como os Missi Dominici, em que se estabe-

leciam colónias gallo-frankas no território portuguez,

não chegassem cá os esplendores d'essa inspiração fe-

cunda da sociedade nova. Temos dous meios para a

prova affirmativa; em primeiro logar os factos históri-

cos que por si levam a induzir essa communicação,
em segundo as vagas allusões a esses poemas. O ala-

gamento negativo de não se encontrarem em Portugal

manuscriptos das Gestas, só leva a concluir o mesmo
que se conclue da falta d'elles no sul da França: que
ouvimos, mas não compozemos Gestas. Na era de 1178
aportaram a Gaia algumas naus vindas das partes das

Galhas; na era de 1185 mais navios chegados das

Galhas trouxeram cavalleiros que ajudaram Dom Af-

fonso Henriques na conquista de Lisboa. A lenda do

Pagem Enrique é um documento da luta que a este

tempo se estava dando entre o espirito latinista e a
Gesta jogralesca. Azambuja, Villa Verde, Atouguia e

Lourinhã, foram dadas aos cavalleiros francezes que

as povoaram, e onde implantaram o direito privilegia-

do da raça franka. Já em 1193 Dom Sancho i fazia

dadivas aos dous jograes Bon-Amis e Acompaniado,
e em 1245 Dom Aflbnso iii, que residira bastantes an-

nos no norte da França, mandava admittir pelo regi-

mento na sua casa três jograes na corte. Abundam os

factos positivos; vejamos as allusões. Na Chronica de

Turpin, gérmen da gesta de Roland, cita-se o nome
de Portugal, e no Fierahras, segundo Fauriel, ha o re-

trato allegorico da rainha Dona Thereza.

Nos Livros de Linhagens allude-se aos Doze par
res, comparando os cavalleiross.da Peninsula a elles na
sua bravura ; a idêa dos Doze Pares apparece pela pri-

meira vez no Roland, Viagem a Jerusalém e Renaud
de Montauhan, as gestas mais celebres que circularam

na Europa durante esse período já determinado da or-

ganisação da nossa nacionalidade. O verso alexandrino

francez é empregado nos mais antigos monumentos
poéticos hespanhoes, e apparece em alguns romances
populares portuguezes, como o Figueiral, Santa Iria,

O Cego, e A Pastora. O instrumento musico a que se

cantavam as gestas, a canfonha, ainda hoje é popular;

a moeda com que se pagava o jogral, a poitevine, e o

mesmo nome dos jograes que exploravam pelo mundo
a Gesta de Carlos Magno, a que os italianos chama-
vam Chiarletaiií, tudo se encontra nas locuções popu-

lares portuguezas. Os nomes dos Heroes dos cyclos

francezes acham-se também aportuguezados pelo nosso

povo e apparecem nos Livros de Linhagens como ten-

do servido de uso civil na sociedade aristocrática: Al-

da, nome de muitas damas anteriores ao século xiv,

era derivado de Aude, a formosa amante de Roland
(Roldão); Bauduin de Vanes acha-se perfeitamente

aportuguezado em ValdevÍ7ios. Mas como o cvclo de

Carlos .Magno começou a ser ridicularisado na Itália e

Hes])anha, quando appareceram os heroes nacionaes,

em Portugal encontramol-os com o mesmo ridículo.

Ferrabrás, Valdcrinos e Roldõo, são hoje synonymos
de farfante, vagabundo e valeutào. No principio do
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século XV ainda Azurara cita uma Gesta franceza, a

Canção do Duque Jean de Lanqan, e em Hespanha
um poeta palaciano cita o Girars de Vienne. Estes

factos bastavam para deixar em evidencia como a Ges-

ta veio dar vitalidade histórica ás quasi obliteradas

Aravias, se ellas por si não fossem episódios destaca-

dos e abreviados d'essaã immensas composições cycli-

cas. Dos oitenta romances anonymos que ainda exis-

tem, apenas três se referem a assumptos da historia

portugueza : o romance de Sanita Iria, o do Casamento
mallogrado, á morte do priucipe Dom Aflbnso, e o da
Nau Catherinetta, que pertence ao cyclo portuguez

das relações de naufrágio dos galeões da índia; ha
mais um outro sobre a batalha de Lepanto, intitulado

Dom João da Armada. Todos os outros versam sobre

assumptos que nos não pertencem, que vieram de fo-

ra, uns do cyclo de Carlos Magno, outros da Tavola
Redonda.

Chegamos justamente ao ponto em que um novo
espirito litterario e infelizmente erudito veio distrahir

a elaboração das Gestas gallo-frankas. Em 1155 as

gestas francezas estavam no seu esplendor; n'este mes-
u)o anno apparece o Roman de Brut, de Robert Wace,
d'onde diffluiram todos os romances da Tavola Redon-
da. Uma das zonas etlmographicas da França tinha o

elemento gallo-bretão ; a Bretanha e a Armorica, onde
se formaram estes novos poemas que tomaram por cen-

tro o typo do rei Arthur, tinham uma certa communi-
dade de origem; os poemas d'este cyclo resentem-se

das tradições bardicas, mas a forma poética e christia-

nisada foi dada principalmente pelas imaginações in-

sulares da Bretanha de preferencia ás povoações conti-

neutaes da Ai-morica. Comprehende-se, c explica-se pela

pureza do elemento insular, livre em comparação do
armoricano encravado entre o gallo-íranko e o gallo-

romano. Isto mesmo se vê ainda hoje com as Ilhas dos

Açores em relação ás tradições portuguezas. Depois de

Wace, Chrétien de Troyes fez para os poemas da Ta-
vola Redonda o mesmo que Therould para as ges-

tas carolinas: deu-lhe um typo, um modelo de con-

cepção. Este cyclo de Arthur, por isso que tinha me-
nos realidade histórica, com o espirito christão que o
penetrava, e tornava sentimental e allegorico, era sem-
pre de elaboração litteraria, individual e erudita, ten-

dia a radicar-se facilmente em Portugal. O fundo célti-

co, presistente na população da peninsula, e assimila-

do por todas as invasões, reapparece nas tradições po-

pulares
;
isto tornava sympathico o cyclo da Tavola-

Redonda. Citaremos algumas d'essas tradições. Encon-
tra-se em Portugal a designação de Pedra de alvidrar,

cujo sentido se ignora, dada a um rochedo em Cintra;

as thadas do século ix, citam as menhir do saber, ou
pedras de virtudes magicas, que possuia o encanta-
do Ganhebon, companheh-o de Avaula *. A lenda

' ViUemarquá, ies Romans de la Tabie-ronde, p. iil.

dos dous corcundas da Ponte da Aliviada, que se re-

pete no Minho encontra-se nos cantos da Bretanha ^ O
canto portuguez do Rico Franco, tem analogias pi-ofun-

das com os cantos da Bretanha acerca de du Guesclin^.

A locução portugueza: Sete alfaites para matarem
uma aranha parece ser de origem céltica ; na Bretanha
ainda hoje se diz v provérbio : « Nove alfaiates não fazem
um homem ^.

»

Na poesia popular portugueza, ha a Oração de

S. Cypriano, (já citada nos Index Expurgatorios do
século xvi) em tudo similhante ás Series, da poesia cel-

ta. A oração portugueza começa: «Cypriano, amigo
meu, diz-me as santas palavras ditas e replicadas.

—Eu t'a digo, eu t'a direi...»

E começa uma enumeração por series, repetindo

a cada numero todos os números antecedentes. Na tra-

dição portugueza com a superstição de que todo o

homem que se chama Cypriano, sob pena de ir para

o inferno tem obrigação de repetir as santas palavras

,

quantas vezes lh'as repetirem. Tem a forma de um
canto druidico, tal como ainda hoje se repete na Bre-

tanha, principalmente na parochia Saint-Urien, aonde
é conhecida com o titulo de Vésperas das rãs. (Vill.

p. 2). O mesmo auctor a pag. 16 prova como o chris-

tianismo se aproveitou da forma druidica.

Na Hespanha acham-se logo no principio condem-
nados os cantos que não forem de guerra ou Gestas ; em
Portugal apparece-nos o Roman de Brut, admittido na
historia pelo Conde Dom Pedro ilo seu Nobiliário, e seu

pae Dom Diniz cita nos seus versos os poemas de Tris-

tão e Yseult (Ausea e Ausenda) e de Flores e Branca-

flor. Á medida que a tendência erudita, isto é, o pre-

domínio da civilisação romana em politica, religião e

litteratura, se apodera do genio nacional e annulla o

mosarabe, ao mesmo tempo nos vão apparecendo em
mais abundância os vestígios dos poemas da Tavola

Redonda, e obllterando-se nos cantos oraes do povo as

tradições carolinas. Eórma-se o cyclo dos Amadizes so-

bre o Amadas y Ydoine, redige-se em portuguez o li-

vro de Joseph ah Arimathia, visto em Lisboa por Var-

nhagen, e citado no Cancioneiro de Resende por Al- • j
varo Barreto em 1449 ;

traduz-se o fragmento de Santo ^
Greal, do tempo de Dom João i, que está na Bibliothe-

ca de Vierma, Fernão Lopes cita os personagens da

Tavola Redonda, Lançarote, Dom Quea, Galaaz; Dom
Duarte archiva na sua opulenta livraria os principaes

poemas d'este cyclo, como Tristão, Merlin; o Condes-

tavel imita a virgindade de Galaaz e delicia-se com a

Summa da Tavola Redonda ou abreviação dos poemas
d'este cyclo ; Azurara cita as viagens de Sam Brendan,

finalmente a aristocracia adopta os nomes de Yseult,

' Idem, Chanis populaires de la Bretagiie, p. 35, nol. p. 58.

2 Ibidem, p. 312.

* Souvsstre, Foyer brelon, l. 3, p. 110. — Vid. ViUeaiaiqué.

i



SOBRE A LITTERATURA PORTUGUEZA CCXXI

Ginebra, Viviana, Arthur'^, Lanqarote, Tristão, Perci-

val e Lisuarte, como quem vivia n'esse nebuloso mun-
do de aventura e de heroísmo. Portanto, desde a vin-

da de Bertrand du Gruesclin á Península até ao meado
do século XV, o romance popular íicou abandonado ás

versões oraes do povo; foi este o seu melhor período

de eâlorescencia. Vejamos como o esphito erudito se

apoderou d'elle, e o quiz imitar pelo capricho de poe-

tar em todos os metros, como o transformou e lhe im-

pôz pelo seu próprio instlncto latinista em vez do no-

me de Aravia, o nome de Romance.
3. Transformação erudita do Romance no século

XV.— Cai:isados de esgotar os innumeros artííicios du

poética provençal, os cavalleiros, condemnados pela

organisaçào social em que a Monarchia excluía to-

das as outras formas de auctorídade, a viverem a

vida parasita de aulicos, e a divertirem' os serões do

paço, lançaram-se a imitar os romances do povo, como
quem se desenfastia; procuravam por capricho uma
novidade; exploravam as formas vulgares, ledinas ou

romances, como quem não tem mais nada que produ-

zir. O que havia de pittoresco, de vigoroso, de pro-

fundo e vivo n'esses cantos nacionaes, em que o mos-

arabe alludia ainda aos seus symbolos já sem os com-
prehender, não deixou de impressionar os poetas da

corte. Começaram por contrafazel-os ; o Marquez de

Santilhana chamava-lhes cantares ínfimos, próprios pa-

ra alegrar a gente desprezível, tendo em vista ir d'en-

contro á corrente que afastava os eruditos da via lati-

nista. Mas Dom João Manoel abraçara esses cantares-

romances, e estabelecera-se a moda.
A rainha Dona Joanna, filha d'el-rei Dom Duar-

te, e casada com Henrique iv de Castella. pedia aos

cavalleiros da corte que lhe glosassem romances, como
o que começa : Nunca fue pena mayor, também glosa-

do em Portugal por Pedro Homem, estribeiro-mór.

Garcia de Resende também glosou o romance de Tiem-

po bueno, e Sá de Miranda o romance da Bella mal
maridada. Emfim, era tal o conhecimento que se tinha

na alta sociedade dos romances do povo, que, antes da

primeira collecção formada em Sevilha em 1551, en-

contramos allusões de sessenta e oito romances nos

escriptores portuguezes do século xv e xvi, como dei-

xamos provado nas Epopêas da rac^a mosarabe (cap.

vii). O romance softreu uma alteração na forma mé-
trica

; em vez de alexandrino, ou endeixas, como se lhe

chamava, passou a ser octosyllabo ; mas na mente do

povo só conhecemos esses três romances novos que

citamos, pertencentes á historia portugueza, signal de

([ue no século xvi não creou mais, mas repetiu apenas

a tradição oral. A acção erudita foi deletéria e depri-

mente; a codificação romana que prevalecia na uni-

dade das Ordenações manoelinas, matava as regalias

' «Em ur não nic Icinlua oulro (nome) senão Arlhnr, uome próprio iriioiuem : e

mais não c uosso». Fernão U'Oiiveira (Graimn. U).

locaes, levava a independência individual; a reacção
contra a Reforma matava também a alegria. Por effei-

to da cohabitação com o árabe, o Mosarabe adoptou a
forma dos cantos ao divino, os Romances sacros, os

últimos evangelhos apocryphos da alma indo-germani-
ca. Coincidiu isto com os Lollards, que perturbaram o
sentimento religioso da Europa; os romances sacros
foram considerados como « peccados de bocca » , se-

gundo Dom Duarte, e mais tarde os Index Expurga-
torios condemnaram os romances do povo, em 1564,
1581, 1597 e 1624. Perdeu-se a alegria nacional, co-

mo primeiro o declarou Gil Vicente, que dizia ser «Je-
remias o nosso tamborileiro».

Não só depois de ser glosado, o romance também
foi parodiado ridiculamente ; o romance da Bella mal
maridada, citado por Nuno Pereú-a, Francisco da Sil-

j

veira, Resende, e Sá de Miranda, apparece parodiado
por Gil Vicente d'esta forma

:

Marido mal maridado

Dos mures ladrões que eu vi,

Vejo-te mal empregado,

Mas peor vejo a mi.

Que S8 fura tecedeira

Casada com tecelão,

No inverno e no verão

Sempre andara a lançadeira.

Ajunlou-nos o peccado

£ pois isto é assi,

Ajuntou-no9 o peccado,

Mau pezar veja eu de ti.

(Ohras, u, 485).

Gil Vicente também escreveu os mais bellos ro-

mances sacros, que intercalava nos seus Autos; Jorge
Ferreira escreveu as façanhas de Ai-thur e dos heroes
do cyclo greco-romano, que intercalou no Memorial da
segunda Tavola, e Garcia de Resende glosou as ver-

sões oraes que se cantam acerca dos amores de Dona
Ignez de Castro. A tendência erudita deu a versão da
Porcina, de Ealthazar Dias, tirada do Speculum his-

toriale de Vicente de lieauvals. Esta mesma corrente

se observava em Hespanha com Sepúlveda, Lasso de
La Vega, Tímoneda, La Cueva, Trevíilo ; no século

XVII creou-se em Hespanha o romance mourisco ou
granadino, que usou Doni Francisco Manoel, o ro-

mance allegoríco, que usou entre nós Francisco Ro-
drigues Lobo, e a xacarandina ou xácara, inventada
por Quevedo, abraçada pelo auctor das Musas de Me-
lodino. D'aqui em. deante a poesia t-pica do povo torna
a perder-se como estes rios que de.sappareccm para ir-

romperem d'alii a muitas léguas. As condições da vida

social, dominação castelhana, cesarismo de restauração

bragantina, tudo conspirou para íazer esquecer a sua
existência. Vejamos como se tornou a achar este veio

riquíssimo das tradições da Edado media.

4. Os três centros ethtwlogicos dos Cantos nacio-

naes.— Depois das bases da critica homérica creadas

por Viço e desenvolvidiis por Wolf, a comprehensào
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dos cantos nacionaes tomou um alcance profundo;

descobriu-se que o homem assim como sabia urcliite-

ctar os seus systemas de linguagem e as suas iustitui-

ções, também sabia dar forma aos sentimentos que se

tornavam pela tradição o vinculo da nacionalidade.

Deu-se o descobrimento d'este critério novo justamen-

te quando se passava o phenomeno social da Resolu-

ção franceza. A natureza exemplificava por si o que o

philosopho descobria. O resultado immediato foi a re-

velação dos Cantos gaélicos na Inglaterra, das Can-

ções de Gesta em França, dos Niebelungeus na Alle-

manha, dos Romanceiros na Hespanha; a critica, a

archeologia, a linguistica, a pliilosophia, tudo coope-

rou para dar princípios novos á scienciá da Historia.

Só muito tarde é que chegou a Portugal o desejo de

saber se éramos um povo vivo, se por veutia-a tería-

mos tido uma poesia nacional. Garrett voltara da emi-

gração ; assistira na Inglaterra ao ruido que faziam as

publicações de EUis, Percy, Rodd e outros muitos.

Regressando á pátria, quiz também vêr se a naciona-

lidade portugueza se affirmava na litteratura tradicio-

nal. Consultou a medo o oráculo da tradição oi-al, e

temendo a mudez, começou a recompor, a revestir ar-

tisticamente os apagados vestígios já sem forma poé-

tica que lhe indicavam. Na realidade, o Mosarabe te-

mia a luz e desconfiava de quem o interrogava; jul-

gava que era para sortilégios ou para ridicularisal-o

nas gazetas
;
quando algum mais benevolente condes-

cendia em repetir os seus cantares, tornava-se impos-

sível escrevel-os, porque os não podia encarreirar sem
a melopèa, ou, quando era interrompido, perdia o lio

da narrativa e já não sabia como continuar. Quando
Garrett adquiriu os meios de recolher os cantos do po-

vo por via de outras pessoas, faltou-lhe o respeito para

acceitar essas epopêas na sua forma fragmentada e

rude ; artista do tempo da Restauração, ainda floria-

nesco mas já com malícia de Pigault, não resistiu ao

defeito do seu tempo, sacrificou a arte á convenção,

alindou, aformosentou, completou os romances do po-

vo. Mas o critério d'estes estudos, descoberto por Ja-

cob Ginmm, prevaleceu na Europa; tivemos a felici-

dade de apparecer n'este periodo scientifico da critica,

e fomos levados do estudo dos Foraes para a investi-

gação dos Romanceiros; appareceu-nos uma luz nova:
o que parecia uma rudeza era na realidade um docu-

mento da vida de uma raça ; o que parecia um capri-

cho sem sentido era um symbolo foraleiro da alma
germânica, conservado pelo atavismo no Mosarabe; o

que parecia um desconcerto grammatical era um ar-

chaismo da linguagem do principio do século xv ; o

que pai-ecla um canto truncado era um episodio com-
pleto mas abreviado de uma Gesta franceza, ou de
poemas do cyclo bretão. Depois de recolhidos os ele-

mentos do Romanceiro geral portuguez, e notadas as

terras em que esses cantares foram por assim dizer her-

borisados, é que podemos, levados pelos descobrimen-

tos da distribuição da raça mosarabe, formar uma
ethnologia dos diversos ramos da epopêa nacional.

São três os pontos do território portuguez em que
o romanceiro mosarabe teve uma evolução histórica:

a Beira, o Algarve e as Rlias dos Açores. Vejamos a
rifpieza tradicional de cada um d'estes centros, a vita-

lidade dos seus symbolos ou a obliteração d'esses can-

tos, segundo a vida económica das localidades.

a) Beira Baixa. Servimo-nos da auctoridade d'um
historiador insuspeito : Herculano diz que os districtos

do Sul do Douro «encerravam uma população essen-

cialmente Mosarabe. • Herculano prova-o pela organi-

sação politica dos concelhos, pelos direitos constituí-

dos, pelas condições de liberdade em que essas povoa-

ções se acharam depois que começou a conquista do
Algarve; Garrett, menos erudito, mas com raro senso

intuitivo, descobriu que as versões dos cantos popula-

res eram sempre mais puras na tradição da Beira Bai-

xa. E comtudo Garrett ignorava a connexão histórica

d'estes dous factos.

Fallando das dicções ou locuções populares, diz

Fernão d'01iveira na sua Grammatica: «Algumas d'es-

tas ficaram já de mxiito tempo: ha tanto que lhe não
sabemos seu principio particular... também se faz em
terras esta particularidade, porque os da Beira tem
umas falas e os Dalemtejo outras ; e os homens da Es-

tremadura são diíferentes d'Antre Douro e Minho...»

(p. 85). De facto entre o Douro e Miidio prevaleceu a

escola gallega da poesia provençal ; os cantos mosara-

bes só penetraram mais tarde ahi. A linguagem da À

Beira já no século xvi apresentava aos grammaticos
"

um caracter archaico: «muitas vezes algumas dicções

que ha pouco são passadas são já agora muito aborre- J

cidas : como abem, ajuso, acajuso, a suso e hoganno, ai-

garrem, e outras nuiitas ; e porém se estas e quaesquer

outras semelhantes as metterem em mão de um homem
velho da Beira, ou aldeão, não lhe parecerão mal.

»

(76., p. 81). Estas diflfcrenç.as que Fernão de Oliveira

notava como grammatico, encontram-se comprehendi-

das por Gil Vicente como poeta; duas farças e uma
trasricomedia versam sobre os costumes mosarabes da

Beira, e são: o Clérigo da Beira, o Juiz da Beira e o

Auto da Serra da Estrella ; foi n'esta província de Por-

tugal que Gil Vicente localisou os mais primitivos cos-

timies populares ^

Vejamos esses caracteres nos costumes jurídicos;

segundo a jurisprudência dos Foraes, a mulher força-

da accusava pelas ruas o roussador, e este só podia de-

' Nos cantos populares portuguezes encontram-se os arcliaismos d.» linguagem an-

tiga; o jogo do aléo, usado pela sociedade do século xv, encontra-se já na cantiga :

Minha violinha nova

Quebrada te veja eu

;

De dia dormes nat caixa,

De uoite é que andas ó léo.
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fender-se por meio de doze testemunhas {juratores). Na
fai-ça do Juiz da Beira, Gil Vicente satyrisa o funccio-

nario real fazendo-o sentenciar ao inverso

:

Am. Não sei se é crime ou se què '.

Minha filha ser violada,

E houveram-m'a forrada

Vou-mo ao Juiz

Juiz. Pae, pae. venha a rapaiiga

E veremos que ella diz :

E como dii a cantiga

Traga as íesíemun/ios cá,

Sete ou outo bastarão.

(Ob., ra, 16T).

O dizer da Cantiga é o lex canet, da antiga legis-

lação wisigothica. Na farça do Clérigo da Beira, Gil

Vicente allude ao rito mosarabe, que era invadido pela

liturgia romana:

Fr. Matinas de cá da Beira ?

Ou como querem resar ?

Cl. Si, para que é mudar

Cada dia uma maneira '.'

Porque os capellães d'El-reí

Que cá na Beira tem renda

Se rezam lá d'outru lei

Tem outra lei de fazenda.

Quando o Clérigo anda á caça, resa as matinas á

maneira dos hymnos farsis, da liturgia mosarabe. Ná
farça de Ignez Pereira, ha um clérigo que violentou

uma mulher e depois a absolve do peccado com o Bre-

viário de Braga, que pertencia ao rito mosarabe:

Irmã eu te absolverei

Co'o Breviário de Braga.

(ih., m, 125).

A Canção de Belle Alice, que antigamente se can-

tava na liturgia, apresenta certas analogias com o ro-

mance da Morena, da Beira-baixa.

Main se le va bele Aeliz

:

«dormez, jalous, jevosenpri»

bian se para, miex se vesti

desoz le raim.

«mignolement la voi vouir.

ceie que jaim.»

Variante

:

Aaliz main se leva,

«bon jar ait qui mon cuera».

biau se vesti et para

desoz Taunoi.

«bon jar ait qui môn cuera»,

n'est pas o moi.» i

Esta mesma situação se dá no romance da

Morena, tornando-se o amante o frade sensual do sécu-

lo XVII, em Portugal.

A Beira também era notada pelos seus bailes ou

danças populares, que só o árabe das classes Ínfimas

admittia; a dança Chacota, não é mais que o rythnio

das antigas Chacones, cuja letra se obliterou

:

H»rl Bartsch, Bomamen iind Pastourellen It, 82. 86.

Bailarão á derradeira,

E tanger-lhe-ha o Moreno,

Que sabe os bailes da Beira.

(I, 131).

No Auto Pastoril da Serra da Estrella abundam
mais os fragmentos d'estes cantos, que eram pretextos

para os bailes mouriscos. Eis uma d'essas cantigas,

ainda com caracter narrativo

:

Volabola la pega e vae-ao

Quem me la tomasse.

Andaba la pega

No meu cerrado.

Olhos morenos.

Bico dourado

Quem me la tomasse.

Qb., II, 53)-

Vejamos a sua similhança com uma Aravia do

Peru, do século xvi:

PajariUo verde,

Pecho colorado,

Esso te succede

Por enamorado

.

A reacção contra a Reforma matou tudo isto, co-

mo diz Gil Vicente no Triumplio do Inverno.

Em 1866 emprehendemos a exploração dos can-

tos oraes da Btira; revelou-se-nos immediatamente a

verdade ; alli encontramos o romance de D. Garfos,

mais completo e vigoroso do que o romance do Conde

Grifos Lombardo da collecçào hespanhola; as duas tra-

dições não se influiram, mas pertencem a duas elabo-

rações geniaes; nenhuma d'ellas recoiTC ao mai-avilho-

so, como na versão de Traz-os-Montes ; alli appai'ece o

Romance de Dom Martinho ou da donzella que vae á

guerra, em que se falia nas guerras de França contra

Aragão, quando este reino disputava o demónio da

Provença; este romance falta na tradição hesjianhola

e foi-nos communicado pelo littoral, por isso que tam-

bém se acha na Itália na Donzella guerrera: o

Romance do Alferes matador tem um simile na Jo-

lie Filie de la garde da Picardia e do Piemonte, não

se encontrando egualmcnte em Hespanha; o Beriial-

francez é a forma popular da Beira, que os eruditos

do século XV glosaram na Bella mal maridada: o Hor-

telão das fores é a versão popular ainda em forma ale-

xandrina do Dom Duardos de Gil Vicente. O cyclo da

Tavola Redonda ahi apparece representado no CoJide

Ninho, imitação de Tristão e Yseult, e na Eaiiiha e

Cativa, imitação de Flores e Branca-flòr. Mas o que

verdadeiramente assombra é o estado de integridade

d'estas versões, a metrificação, a j^aite descriptiva qua-

si nuUa, a forma narrativa e dramática sempre preva-

lecendo, e a difticuldadc de fazer pi^o maravilhoso o

(pie se pôde fazer pela força. A Beií-a conserva pelo

menos as suas quarenta epopêas-romances. que formam

o seu thesouro poético do atavismo mosarabe. A Ex-

tremadura pertence também a esta zona de efflo-
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rescencia, mas os hábitos sedentários dão á Beira a sua

superioridade.

b) Algarve. N'esta provincia a povoação foi até

á legislação de Dom Manoel essencialmente de mixti-

arabes, os antigos habitantes tolerados pelos conquis-

tadores; o Algarve está hoje quasi deserto em conse-

quência d'essa funesta legislação. Vejamos como isto

se reflecte na vida tradicional : em primeiro logar é no

Algarve aonde de um modo mais sensivel e rápido vão

desapparecendo de anno para auno os cantos nacio-

naes. Aonde não ha vida industrial, civil, económica,

aonde não ha iniciativa, producção, interesses, como
podem existir os resultados da vida moral? Os coUe-

ctores dos cantos do Algarve conhecem o phenomeno,

mas não indicam a causa. Nos fracos restos de tradi-

ção que se repetem n'essas povoações dormentes, des-

cobre-se o caracter árabe, n'esses Romances sacros,

numerosos e os mais bel los de todo o temtorio portu-

guez. As mulheres ainda alli trajam os biocos e fabri-

cam empreita, como no tempo dos árabes; como se

não haviam conservar os cantos ao divino e aljamia-

doa? Foi a uma ci-iada velha do Algarve que no prin-

cipio do século XVII ouvira o curioso Miguel Leitão de

Andrade cantar uma das « numerosas cantilenas » mui-

tos annos conhecida com o nome de Trova dos Fi-

gueiredos. Era elle muito menino, e a velha de muita

edade, mas ainda em 1871 foi recolhido no Algarve o

mesmo canto, fundado sobre a mesma tradição de Si-

mancas, diflPerençando-se da lição do Cancioneiro de

Marialva em ter perdido a f(3rma alexandrina e mol-

dar-se na octosyllaba. Os romances de Dom Rodrigo e

da Cava, de Dom Julião e do Cavalleiro da Silva,

representam interesses e collisões do tempo da invasão

árabe e da reconquista.

c) Ilhas dos Açores. Bastava notar-se que esta co-

lónia portugueza se desmembrou da mãe pátria nos pri-

meiros ânuos do segundo quartel do século xv, e que
n'este período as povoações mosarabes de Hespanha e

Portugal ainda elaboravam o seu Romanceiro, para

suspeitar logo a riqueza tradicional das Ilhas dos Aço-
res. Não ei-a preciso ser Colombo para presentir um
mundo, ao encontrar na bocca do povo insulano a de-

signação de Aravia, que no continente esquecera, si-

gnificando o antigo romance ; ei-a a designação anterior

á influencia dos eruditos. Interrogamos as Ilhas que
tiveram desde o século xv menos communicaçiio com
a metrópole. A Ilha de Sam Jorge nas suas três villas

Rosaes, Ribeira de Areias e Ribeira de Nabo encerra-

va todas as riquezas poéticas do século xii a xv em
multiplicadas variantes, sempre originaes e pittorescas,

como quem tinha elaborado conscientemente os seus

cantos. Alli achamos os romances sacros, quasi tão bel-

los como no Algarve; os symbolos juridicos germâ-
nicos, que no continente só se encontram nos Foraes,

apparecem em terras que nunca tiveram a jurisprudên-
cia foraleira, o que prova, que só podiam ser levados

pelos antigos colonos. O romance de Rico-Franco, que

falta no continente e é dos mais antigos em Hespanha,
lá apparece em duas versões ; um vestígio dos amores

de Sigurd e Brunhild dos Niebelungens, lambem ap-

parece no romance que começa : « Eu bem quizera, se-

nhora. » Por ultimo conhece-se que as Ilhas viviam

ainda dos successos da mãe pátria, porque lá appare-

cem três romances á morte do príncipe Dom Afí"onso

em 1491. A riqueza poética sobe a perto de oitenta

epopêas anonymas, quasi outro tanto como nos vastís-

simos Romanceiros hespanhoes, se excluirmos o que é

composição individual.

Do conhecimento do estado da tradição épica

n'estes três centros, se conclue: que os romances vão
desapparecendo e sendo substituídos pelas cantigas

soltas, lyricas, subjectivas, pessoaes; o que leva á con-

clusão superior, que o povo portuguez vae perdendo

a unidade e as tradições que lhe dava a individualida-

de de raça, e que a passividade lyrica prevalece por-

que corresponde ao isolamento do trabalhador sem
esperança.

§ 2." Novellas de Cavalleria : degeneração erudita

das epopêas

1. Origem do Cyclo dos Amridizes. Por alguns

factos indicados como carecteríscos das canções de

Gesta, vimos que ellas eram um producto da socieda-

de feudal; idèas, sentimentos paixões, formas de insti-

tuições, classes, interesses, pertence tudo a uma época

em que a Cavalleria era uma realidade, uma cousa mi-

litante, viva, que pela própria força da sua evolução

tendia a transformar-se
;
quando as Canções de Gesta

receberam a sua forma definitiva, ia desapparecendo

gradualmente este estado de cousas ; estava-se na luta

dos srrandes vassallos contra a realeza. A Gesta forma-

va-se como uma aspiração e uma saudade pelo que

acabava; ella reflectia em si o ideal da cavalleria, a in-

dividualidade do heroe, sempre justo que consegue tu-

do pela força. Os Romanceiros peninsulares pertencem

a esta corrente, foram animados por este espirito.

Deu-se porém uma nova organisação social por ef-

feito da consolidação da realeza; o heroe ficou cgualado

dentro do mesmo código com o peão, e as virtudes do

cavalleiro ficaram quixotescas. Nenhuma palavra pôde

exprimir melhor este facto. No fim do século xiv já a

sociedade burgueza affirmava a sua existência civil e

politica; o cavalleiro sentia-se annuUado, e sem ter mais

que fazer, no seu parasitismo de aulico, imitava os ac-

tos exteriores e apparatosos dos antigos paladins; in-

ventava o brasão, floreava nos torneios em que quebra-

va lanças, renovava o symbolismo da acolada e do ve-

lar as armas, adoptava uma dama dos seus pensamen-

tos e escrevia-lhe canções. Era a realisação do ideal da

cavalleria de um modo quixotesco. Assim quando se

propozer o problema da existência da cavalleria, im-
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porta dividir estes dons períodos, um orgânico, outro

artificial mas até certo ponto intolerante. X'este ultimo

momento quixotesco, a Cançào de Gresta já não tinha

condições para continuar a produzLr-se ; os excitantes

exteriores são somente prurido.

No século XIV, as Canções de Gresta vão sendo

diluídas cm milhões e milhões de versos prosaicos; no

século XV, com a fixação do poder real e morte da ca-

valleria pelos jurisconsultos, as Canções de Gresta rece-

bem a sua fónna ultima na prosa burgueza : eis o que

é a Xovella de Cavalleria, producto d'esta ultima cor-

rente artificial e inogarnica. Seg^undo Victor Le Clerc

e Leon Gautier, nenhuma Cançào de Gesta apparece

em prosa antes do século xv ; conclue-se isto do exame mi-

nucioso das Bibliothecas da Europa: as grandes dilui-

ções métricas, segundo este ultimo critico, pertencem

«á influencia da nobreza, e principalmente da Casa

de Borgonha. » Isto nos explica a tendência que havia

na corte portugueza, fundada pelo Conde de Borgonha

Dom Hem-ique, em seguir a corrente aristocrática. Na
corte de Dom Diniz trabalha-se na formação danovella

do Amadis de Gaiãa. Andara muito tempo na tradição

oral o fi-agmento da Checone de Amadis, esse estropia-

do canto de Oriana, que se attribuiu longo tempo a

Hermingues sem fundamento algum: concoiTcram de-

pois os poemas de Tristão e Branca-flor, lidos na corte

de Dom Diniz : começavam a jiixtapôr-se os episódios,

a constituir-se a novella extraindo as melhores peripé-

cias, com o Meliadiis de Leonys, Partenopeus de Blois,

Fregus e Galienne, Claris e Laris, Helias, e o Cheva-

lier de la Charette. Faltava somente um ponto em volta

do qual se agrupassem as peripécias : chegou a Portu-

gal o Amadas y Ydoine, ou talvez o Amadace inglez.

A vida palaciana e o interesse do principe Dom Affon-

so provocaram a determinação da forma ; o sentimento

da fidelidade, era o que mais lisongeava os cavalleiros

que possuíam por natureza o ideal às. fidelidade ger-

mânica, e que ainda hoje se intitulam já catholicamen-

te fidelíssimos. Vasco de Lobeha redigiu esta primei-

ro transformação em prosa, variável segundo as exi-

gências da corte ou o conhecimento de elementos mais

interessantes.

Talvez em nenhum povo a imitação do período

quixotesco da cavalleria penetrasse mais nos costumes

do que em Portugal; davam-se no principio do século

XV duas correntes fortes e contrarias na civilisação por-

tugueza : a burguezia tendia a tomar a preponderância

poUtica pelas descobertas, e a nobreza imitava acinto-

samente os feitos da cavalleria que ha\'ia passado. As-

sim ao passo que partiam as caravelas para as expe-

dições mercantis da Africa e das Ilhas, saíam também
paladins em desaggravo das damas, como os doze de i

Inglaterra, ou os três cavalleiros Gonçalo Ribeiro. Vas-

co Anues e Fernão Martins de Santarém, que foram cor-

rer aventuras a Hespanha e França, ou o próprio In-
j

fante Dom Pedro, que foi correr as sete pai-tidas do
,

mundo. Dom João i, que se serviu pela primeira vez

da força do braço popular, comparava-se a El-rei Ai--

thur, e chamava aos seus cavalleiros pelos nomes dos
paladins da Tavola Redonda: o trpo cavalheiresco do
Condestavel tornara a sua biblia, o seu espelho de he-

roísmo o Galaaz. El-rei Dom Duarte recolhia pelas fei-

torias portuguezas as melhores no%^eUas da Europa, co-

mo a Historia de Troya, Alexandre, o Livro de Anibal,

a Historia de Vespasiano, o que denota o esforço dos

eruditos em restabelecer o que por sua natureza esta-

va morto. Quando o Infante Dom Pedro formulou o

Código Aífonsino, codificou no Regimento de Guerra
todas as virtudes, symbolos e deveres dos cavalleiros,

redigindo na prosa legal os versos da Ordenne de Che-

vallerie de Hugues de Tabarie. A Xovella do Tirant

el Blanco, inventada em eguaes condições na civihsa-

çào aragoneza, foi ojííerecida ao Infante Dom Fernan-

do, irmão de Aífonso v, como se a novella fosse priva-

tiva de génio portuguez ; na Inglaterra também se es-

creveu no século xv o Torrent of Portugal, cujo titulo

basta para conhecer como nos consideravam cavalhei-

rescos. Quando Dom Affonso v foi a França, em uma
Abbadia por onde passou mostraram-Ihe uma novella

de Lançarote do Lago.

Vejamos ao lado a corrente da inspiração burgue-

za; no reinado de Dom João i, o povo defende a cau-

sa do seu eleito não só com as armas senão também
com cantigas. Fernão Lopes recolheu a seguidilha que
as mulheres de Lisboa cantavam durante o cerco. Ahi
apparece o caracter satyiico do Renard: também na

Ckronica do Condestavel encontramos" um facto não
menos importante : Xa tomada do Castello de Portel,

de que era Alcaide Fernão Gonçalves de Sousa, deu-

se esta anecdota picaresca: «E quando Fernão Gon-
çalves e sua mulher assy partiram de Portel, por que
Fernão Gonçalves era um dos mais graciosos homens
do mundo, e ainda mais solto em palavi-as, e de si com .

pouco prazer pelo que assy perdia, contra sua mulher
indo pela A"illa e pelo arravalde começou de cantar em
esta guisa:

Pois Maryna balhoa.

Tome o [qae] ganou.

Milhor era Portel.

Villa Ruiva, puta velha.

Que non çallra e segura

Tome o que ganou.» iCap. 3T>.

Mas a corrente da inspiração popular foi abafa-

da pelo artificio, conservando-se pelo facto mesmo do

seu desprezo nas classes Ínfimas da sociedade. Conhe-

côndo-se no principio do scculo xv em Portugal os

Exemplos ou ramos da grande epopèa burgueza do

Eenard, tudo so obliterou na tradição, do mesmo mo-
do que na erudita Itália c na cathoUca Hespanha. Te-

mos apenas d'esse poema varias aUusÕes de Fernão

Lopes e de Gil Vicente, a palavi-a Baposia significan-

29
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do falcatrua, alguns anexlns e locuções vulgares. Na

farça do Clérigo da Beira, encontramos :

Mas são Lobos para mochos

E Raposas de nação. (Gil Vic. Obras, li, 236).

Este confronto do sátrapa dos lobos Ysengrin, e

da raposa ou Trigaudin-le-Renarcl, apparece accentua-

do n'este anexim fundado na sua mutua rivalidade:

« Com cabeça de Lobo ganha o Raposo. » Aqui o Rapo-

so em masculino denota ainda a proximidade da tra-

dição. Assim como os nomes dos heroes do cyclo da

Tavola Redonda se tornaram usuaes na sociedade por-

tugueza, também o nome de Raposo se tornou vulgar

no segundo quartel do século xv, ao tempo da coloni-

sação dos Açores. Os Raposos foram dos primeiros co-

lonisadores da Ilha de Sam Miguel, sendo uma das fi-

lhas de Catherina Gomes Raposa, casada com um bur-

guez do Porto. Mas este nome tornou-se ali aristocrá-

tico, em virtude da transformação social. Em França
[

também o cyclo de Renard desappareceu, e hoje só

resta uma locução vulgar derivada d'essa epopêa, e que

pertence ao século xv: apiquer le Renard", significa

segundo Champfleury, beber em jejum, e isto explica

o sentido e derivação poética da locução portugueza

«matar o bicho»; o sentido de «bicho» como substi-

tuindo o travesso Renard, apparece em bichancro e

bichancrice.

O anexim : « Da pelle alheia, grande correia, » que

se encontra em Portugal e nos poemas francezes, é um
resto de um episodio do Roman du Renard. » O Leão,

diz Fleury de Bellingen, estando afílicto com uma gran-

de febre, mandou chamar a Raposa, para saber se no

seu conselho poderia achar remédio á sua doença. A
Raposa tingindo de medico, lhe disse que para sua cu-

ra, era preciso cingir os rins com uma larga cintura ti-

rada de fresco da pelle de um Lobo. O Leão seguindo

esta receita, mandou chamar um Lobo, e a Raposa

cortou-lhe ao longo do dorso uma comprida e longa

correia ; o Lobo sentindo o effeito da navalha de barba,

não se pôde ter que se não queixasse uivando: «Ha!

senhora Raposa, como vós tiraes da jjelle d'outrem lar-

ga correia !— D'aqui ficou o provérbio. »
' Em um Fa-

bliau do século xiv, de Baude Fastout, se lê este mes-

mo anexim usual no século xiii:

Oi' me maistre diex plainement

Çon me doit trop hardimcnt

D'autrm cuir tailler grand curroi.

D'e8te episodio do Renard, ficou-nos apenas a

conclusão moral, na sua maior generalidade. O Roman

' Bibliophile Jacob, /fts(. des Cordonniers, p. 220.

de Fauvel é uma variedade, uma segunda elaboração

do Renard; a sua acção está também resumida em um
anexim do século xv: «Tel estrille Fauveau qui puis

le mort. »
' A acção do poema era a seguinte : Fauvel

representava as vaidades do mundo ; todos vinham a

elle para o venerar, com intuito de o matarem ; este nó

da acção chegou a dar um novo titulo ao poema: Es-

trille-Fauvel. ~ Em portuguez encontramos dous anexins

que derivam d'este poema: «Cavallo Fouveiro, á por-

ta do alveitar, ou do bom cavalleiro. » Refere-se á dif-

ficuldade que ha de enfreial-o, ou de o montar como
no poema de Fauvel. Exprimindo esta mesma idêa, te-

mos a locução: Montar o cavallinho, isto é, conseguira

diíficuldade.

Triumphou a monomania cavalheiresca, e á me-

dida que ella ia sendo menos natural, tornava-se mais

fervente o enthusiasmo. A impressão que a novella do

Amadis causou na Europa não deve attrlbuir-se á ma-

gia da obra d'arte, mas ao estado moral dos costumes,

á crise agonisante da hierarchia feudal. Os outros po-

vos da Europa adoptaram a novella como sua e des-

dobraram-n'a em outras complicadíssimas novellas, to-

maram a peito o fazer a historia imaginaria de todos

os filhos, netos e bisnetos do Amadis, desde Esplan-

diam até Leandro o Bello. Quando Montalbo empre-

hendeu a continuação do Amadis nas Sergas de Es-

plandian, ainda tinha em vista a tradição dos Segreis

ou jogi'aes palacianos da Península ; mas ao desdobrar-

se esta genealogia de aventureiros, perdeu-se dentro da

sociedade civil o ideal do mundo cavalheiresco, e a no-

vella desconhecendo a realidade teve de tornar-se alle-

gorica para conseguir interessar. E o que vemos n'esta

seguinte evolução:

2. Família dos Palmeirins. A tradição litteraria

dá-iios também a primasia n'esta segunda pliase do

ideal quixotesco ; o primeiro tronco d'esta familia é o

Palmeirim d' Oliva «quasi geralmente admittido, como

diz Ticknor, que se escreveu originariamente em por-

tuguez e é obra de uma senhora. » Ticknor não achava

argumentos bastantes para concluir esta aflfirmação, e

recorreu ao meio de suppôr «que o Palmeirim portu-

guez se haja perdido, e só conheçamos a sua historia

pela versão he.spanhola. » (i, cap. xi). N'esta ordem de

novellas discriminam-se duas influencias ambas erudi-

tas, que caracterisam o trabalho intellectual do século

XV : os cavalleiros são oriundos da Grécia, a capital

para onde a Renascença clássica attrahia as attenções,

e para conciliar a impressão causada pelo bucolismo

que descobrira com os quadros da vida pastoral, esses

mesmos cavalleiros passam a sua infância em casa de

pastores que os recolheram por os haverem encontra-

do abandonados.

' Leroux de Liney, Livre des Proverbes, p. 33.

' Paulin Paris, Les /f/s. françois, l. u, p. 306.



SOBRE A LITTEEATURA POETUGUEZA ccxxvn

Dentro d'este meio, vemos a pressão erudita obri-

gar a Xovella cavalheiresca a fundar-se sobre as ori-

gens de nina naçào, como o Clarimundo de Joào de

Barros, trabalho que era simultâneo com as lendas de

Ulysses dos latinistas e ethnologos do século xvr; ou

também admittir o bucólico da eschola poética sicilia-

na, comprazer-se com o descriptivo da paizagem e com
a melancolia moderna, como na Menina e Moça de

Bernardim Ribeiro. Estes dous factos indicam a ten-

dência da novella
;
porém na corte franceza de Fran-

cisco I restabeleceu-se o symbolismo e linguagem ca-

valheiresca de um modo intolerante; ahi assistiu por

alguns annos Francisco de Moraes, e foi d'esses diver-

timentos palacianos que elle se inspirou, junto com os

amores da Torsi, para escrever o Palmeirim de Ingla-

terra, que o Cura de Cervantes tolerava como cousa

única.

3. Pastoraes e Allegorias.—-Uma vez perdido o

ideal cavalheiresco, a Xovella vagueava entre os inte-

resses burguezes, acobertados com os quadros da vida

pastoral, e os factos contemporâneos e actuaes, que
acobertava com veladas allegorias. As Pastoraes e Al-

legorias formam um cyclo distincto no mundo da ca-

valleria ; as primeiras nasceram da tradição clássica da
Pastoral de Longus de Daphnis e Chloe, e da Arcádia

de Sanazarro ; as segundas receberam interesse dos há-

bitos de interpretação erudita dos philologos do século

XVI. O typo principal da Pastoral é a Diana de Jorge

de Monte-Mór: o seu titulo indica a idêa clássica, o

prestigio da mythologia; mas o que- havia de real e

sentido n'esta obra e que a tornou europêa, é da Re-

nascença que modificara o espirito mediévico trazen-

do-o ao natural. Como todos os cyclos vigorosos, a

Diana teve continuações como a de Gril Polo, a de Pe-

rez e a de Tejada. O que este género deu em Portu-

gal está na insipidez do Desenganado e Pastor Pere-

grino de Francisco Rodrigues Lobo, nos Crystaes d'Al-

ma, de Grerardo de Escobar, e nos Desmaios de Maio
de Diogo Ferreira Figueirôa. A monotonia matou o

género pastoral.

Nas Allegorias houve mais interesse no primeiro

momento de interpretação : todas as novellas notáveis

foram submettidas ao parallelisrao da historia. No Ra-

belais quizeram vêr a desfiguração da historia de Luiz

XII e de Francisco i; no Renard quizeram vér os an-

naes do reinado de Zwentibold, que no scculo ix era

rei de Lotharingia; no Araadis uma referencia calcu-

lada ás lutas de Ricardo Coração de Leão com Sala-

dino, e á morte de Sam Thomaz de Cantuaria; no
Tyl d'Ulenspiegel, um burguez do século xiv. Em ou-

tras novellas existem realmente allusôes aos costumes

do tempo, como na Menina e Moça, a historia dos úl-

timos annos do reinado de Dom João ii. O predomi-

nio da novella allegorica conhece-se em Portugal pelos

índices ExpiLrgatorios, que a prohibii-am quando ella

se tornava mystica, como o Pé de Rosafragrante, Cer-
va branca, etc. As allegorias prevaleceram durante o
maior poder dos jesuítas ; as derivações mais notáveis

d'esta corrente são o Grand Cyrus, a Clelia, a As-
trêa, e a sua mais exagerada concepção o Pays de Ten-
dre, cuja leitura produziu esse bucolismo chih'o que
penetrou os costumes sociaes até ao tempo do Roman-
tismo; n'este tempo estávamos já sob a subserviência

litteraria da França. Em Portugal apresentamos um
dos typos mais consummados do género, a Historia

do Predestinado peregrino, tii'ada do Pilgriras Pro-
gress, de Bunyan, que era anabaptista e combatia o
baptismo n'essa allegoria, aproveitada pelo jesuita Ale-

xandre de Grusmão para provar sob a mesma figuração

a efficacidade do baptismo.

4. As Novellas de Cordel. No século xvri estava

já completamente perdida a tradição épica da edade
media; apenas um vago vislumbre se conservou nas
novellas eruditas, cabidas nas mãos do povo, por isso

que os li\Teiros as abreviaram em folha volante. A an-

tiga Checone, depois de tantas transfoniiações secula-

res, tornara outra vez a cahir nas mãos dos Cegos,

que tomaram o exclusivo d'este ramo de Htteratura.

O Carlos Magno de Louis Laboureur, que em França
se considera como o typo das epopêas do secido x^^I,

cá entrou em Portugal e ainda hoje faz a alegi-ia das
seroadas da aldêa e tardes domingueú-as. O caracter

da antiga origem erudita vê-se ainda na Magelone e

Pierre de Provença, que Petrarcha refundira.

5. Conto decameronico. Ao processo de abrevia-

ção feito artificialmente pelos li\Teh'os, coiTesponde

uma abreviação natural, pelo esquecimento das cu*-

cumstancias da tradição na memoria do povo. O Con-
to da edade media, que se caracterisa no Decameron
de Boccacio, d'onde lhe vem o nome de decameronico
significando historia breve, licenciosa, bm"gueza, é na
sua verdadeira origem uma abreviação de um grande
Fabliau. A liistoria de Griselidis, antes de se tomar
um conto de Boccacio, pertenceu ao poema Parement
des Dames; ella se encontra também nos Contos de

proveito e exemplo de Gonçalo Fernandes Trancoso.

Esta quinta transformação da epopòa medieval em
breve foi perturbada na sua abreviação popular, pela

propagação dos Exemplos, de origem ecclesiastica e

erudita, e foi esta a fónna que prevaleceu em Portu-

gal, por isso que a designação de Exemplo é frequente

em Dom Duarte, Gil Vicente, Sá de !Mii-anda, e em
todos os moraUstas.

6. O Anexim. E esta forma breve de uma these

moral constituída em máxima, uma consequência do
esquecimento e obliteração do Conto decameronico, de

que o anexim era a conclusão ou moralidade. Gi-ande

parte dos Romances peninsulares ficaram com versos
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constituídos em provérbio ; todas as allusões a roman-

ces que encontramos nos escriptores portuguezes vem
sempre por causa do verso ser empregado proverbial-

mente: como a Bella mal maridada, Com raiva está

o rei David, Meu pae era de Hamburgo. No livro do

Conde de Lucanor, os contos acabam sempre com um
anexim que encerra o pensamento da narrativa. O ane-

xim Bilha de leite por bilha de azeite, é o ultimo ves-

tígio d'esse popularissimo conto da edade media, que

Gil Vicente metrificou novamente. O anexim portu-

guez : « Pelo marido vassoura e pelo marido senhora, »

refere-se á historia poética de Griselidis e do Marquez
de Saluces, contada no Miroir des Femrnes. N'este

processo acontece também tornar-se anexim uma phra-

se dita por qualquer pessoa notável como o celebre

dito de Gomes Freire em 14G0 : O' noite mápara quem
te apparelhas ^, ou qualquer referencia a um caso suc-

cedido, como o de João Gomes de Abreu, poeta do

Cancioneiro: »Ida de João Gomes, foi em cavallo veio

em alforge. » Ou finalmente uma allusão a um costu-

me, como: «nâo ter patavina (^JOi!Ve^'i«e)».

7. A locução. Para o historiador a locução é uma
phrase truncada, um fragmento de anexim, como por

exemplo : « Ida de João Gomes « ; »pérolas a jyorcos, »

da antiga fabula do gallo e do monturo ; ou também,
vestigio de uma denominação de classe, como «Char-

latão» do antigo Ciarlatano, o cantor das gestas de

Carlos Magno. Cantar a Muliana, locução que se encon-

tra na Rabena de Gil Vicente e na Phenis Renascida,
será por ventura resto de alguma d'essas canções deri-

vadas do Jeu de Robin et Marion, de Adam de la Hal-
le, e sobre que se fizeram tantas pastorellas. Ou, me-
lhor derivado, do provérbio fraucez: Pousser des cris

de Alelusine, da tradição da familia de Lusignan, de
que temos um ramo em Portugal em Gil Moniz ^. Can-
to de Moliana, e cris de Melusine, só se dão em extre-

mo desespero.

Taes são os resultados das duas formas de ado-

pção das tradições épicas da edade media em Portu-
gal; o ramo popular é inquestionavelmente superior,

vivo e orgânico; o ramo erudito aberrou immediata-

' "Eiii 19 de janeiro do anno de UC4, saliiu de Alcácer Seguer o Infante Dom
Feniando: mal encaminhado vae esle príncipe na gente que leva descontente, infeliz

valicinie, e de má sorte: chegando já de noite á Cabeça de Almenara, \iram um
Cometa de horrenda e medonha figura que appareceu de improviso ; e visto por Go-
mes Freire de Andrade, Cavalleiro de garho e de entendimento, disse

:

Noite má, para quem te apparelhas. « i

Na Cedalura lusitana (Ms. 442) no titulo dos Freires e Andrades: «Gomes
Freire, auctor da

Noche mala

para quieu te aparejas.»

Livre des proverbes [ramais, l. ii, p. 46.

' Dr. Alexandre Ferreira, ilem. históricas das ordens militares, f. 189, cap.

mente do verdadeiro ideal, e só se conservou todas as

vezes que se aproximou de novo da assimilação popu-
lar. Sahindo do estudo das formas épicas, só tornamos
a sentir caracter nacional no theatro hierático do sé-

culo XVI e apenas em um vulto— Gil Vicente.

SECÇÃO II

DAS FORMAS LYRICAS

Todas as creações d'esta ordem realisam o subje-

ctivismo puro ; o que sente o pathos tem a consciência

da sua jjassividade, observa-se, discute as suas emo-

ções. Aqui a personalidade aífirma-se em todas as ex-

pressões, impõe-se, dá a norma e o ideal do sentimento.

Se a epopêa é de sua natureza e pela evolução histó-

rica sempre a7ionyma, o lyrismo não pôde deixar de

ser pessoal. Ha dous typos de lyrismo que fogem d'esta

categoria, um os cantos hymnicos, que apparecem

nas religiões pnmitivas, mas não se desenvolvem por

falta de domínio e conhecimento das phases sentímen-

taes, e portanto cáe na forma monótona do dithyi'am-

bo, isto é, uma grande variedade de imagens expri-

mindo só e sempre uma idêa única. O segundo typo

é a ode philosojjhica, em que a concepção superior

absorve a personalidade, transparecendo acima de tudo

a lei moral na sua generalidade ; este pertence á ultima

manifestação do lyrismo, a que se aspira no período

secundário do Romantismo. Os dous typos do lyrismo

que ficam enunciados não entram n'esta parte, nem
pertencem á litteratura poiiugueza.

Como pessoal e psychologicamente descriptiva, a

forma lyrica reflecte o estado intellectual do que canta;

o poeta é conhecido, causam interesse os pequenos

successos da sua vida, a anecdota, o desastre, as aven-

turas e os triumphos ; isto ínflue sobre a forma aonde

elle se quer mostrar jjerito, conhecedor de todos os re-

cursos da arte. A construcção da estrophe torna-se quasí

o seu trabalho exclusivo; inventa o metro caprichoso,

fora mesmo do génio rythmico da língua, combina,

cruza e encadeia a rima até ao impossível, corta e faz

depender os versos na forma mais inesperada da estan-

cia, calcula o seu numero, a sua eurythmia: aqui temos

os trovadores jjrovençaes ; outras vezes analysa a pai-

xão até á sua mais remota titilação do systema nervoso,

faz uma casuística do sentimento, leva o melindre da

comparação e da imagem até á allegoria, faz uma phi-

losophia, um neo-platonísmo sobre o estado da sua
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alma : aqui temos os poetas da Pérsia, e os peti-archis-

tas da Europa. Por ultimo, faz imi culto da sua per-

sonalidade, e reduz o lyrismo a descrever todos os acci-

dentes insiguiíicantes da sua vida, como os poetas aca-

démicos, das epistolas e dos sonetos ad sodales.

E por isto, que se não pôde compreliender a ver-

dadeira tlieoria da poesia lyrica portugueza sem recor-

rer aos processos scientiíicos, á erudição, determinando

pelas tradições litterarias da Europa, e pela connexão

historíca sobretudo as épocas e influencias cultas que

actuaram sobre a sua manifestação. O lyrismo, como
o deixamos definido, é um trabalho quasi análogo ao

da pintura, com a diíFerença que o pintor procura fazer

sentir a idêa que se encerra na imagem exterior, e o

poeta lyrico busca a imagem exterior para pintar-se a

si. Esta identidade de processos, diversos apenas nos

resultados, leva-nos a determinar a historia da poesia

lyrica portugueza por Escholas; designação que por si

indica serem estes estudos mais do que catálogos de

poetas: são um génesis das tradições litterarias, e da

zona até onde ellas se estenderam fixada por aquelles

que viveram sob a mesma communhão sentimental.

§. 1.° Eschola provençal

(SÉCULO XH A XIV)

1. Cyclo ítalo-provençal. Erradamente se attiibuiu

a manifestação do sentimento lyrico dos tempos moder-

nos no sul da França, manifestados pela lingua d'Oc

do século XII, a uma espécie de tradição ou renascença

clássica da antiguidade. Nada ha de commum entre o

exagerado subjectivismo dos trovadores e uma ou outra

imagem empregada por um poeta grego ou romano : o

estado moral que inspirava a canção era vim resultado

da grande transformação da edade media, que nunca
poderia ser previsto pelo espirito mais profundo d'outra

civilisação. A poesia provençal manifestou-se dentro da

zona gallo-romana ; a questão ethnographica resolve o

problema da origem. No sul da França o elemento gau-

lez não soífreu uma transformação orgânica como no
norte, em presença do poderoso elemento franko ; o

romano, preoccupado com a idêa da unidade adminis-

trativa dominava mas não absorvia, impunha formas

governativas mas não assimilava; a sua acção munici-

pal não atacava a essência da nacionalidade gauleza,

ainda que a forçava a uma unidade civil. Assim no sul

da França conservaram-se os restos das tradicções gau-

lezas, e desde o v século encontramos os bispos, depo-

sitários das tradições latinas, prohibindo os cantos po-

pulares
;
ora esses cantos eram verdadeiramente lyricos

e subjectivo^ ; o gaulez tinha também as suas cortes de

amor, os seus processos poéticos de casuística sentimen-

tal, chamados os P"v/. Esses cantos eram oraes ; nem ti-

nham importância aos ollios dos latinistas para mere-

cerem ser escriptos ; estes costumes eram condemna-

dos 6 não mereciam ser admittidos nos castellos se-

nhoriaes.

O apjDarecimento da poesia provençal não é esse

phenomeno em que a humanidade acorda cantando

sem saber por que, como queriam os que não recor-

riam á influencia romana; esse apparecimento não é

mais do que um phenomeno que se deu no espi-

rito publico, em que os cantos populares receberam
importância, despertaram curiosidade, mereceram fi-

xar-se na forma escripta, servindo depois de typos

para a imitação. Este phenomeno deu-se em conse-

quência das Cruzadas; attingiu o seu maior esplendor

em quanto durou o cyclo das expedições ao santo se-

pulchro, isto é, em quanto a vida burgueza se pôde
expandir livremente e copiar as instituições commu-
naes da Itália.

A prova vé-se na consequência: quando os barões

regressaram aos seus solares, e o norte da França feu-

dal abafou o municipalismo do sul, a poesia proven-

çal extinguiu-se, voltou outra vez para o coração do
povo, dos pobres jograes, que a levaram para todas as

cortes da Europa. Portanto a poesia provençal, d'onde

se deriva todo o lyrismo desde os trovadores até ao

Romantismo, cifr<a-se n'estes três períodos, em que
para nada entra a civilisação romana

:

Tradição e nacionalidade, em que a poesia é con-

servada oralmente nos antigos cantos populares gaule-

zes;

Uso e imitação, por eâeito da independência bur-

gueza, adquirida pela ausência dos barões durante as

cruzadas e pelas instituições communaes italianas;

Diffusão por todas as cortes da Europa, quando a

canção lyrica já erudita, voltou outra vez para o jogral,

que a ia cantar de terra em terra.

Quando a poesia provençal entrou em Portugal,

ainda este território estava encorporado com a Ga-
liza; como se tem provado ])or todos os trabalhos de

historia litteraria desde o Marquez de Santilhana, a

poesia provençal entrou na Península hispânica pela

(ializa. Isto explica-se também pelos factos ethnogra-

phlcos: a Galiza fazia parte da Aq\iltania, compreheu-
dida entre os paizes da língua d"Oc até á extremidade

oriental dos Pyreneos ; d'este modo penetrou essa nova

poesia, por isso que era entendida pela homogeneidade
da língua e dos costumes. Pelo casamento de um mo-
narcha nosso com uma princeza italiana, e pela imita-

ção das formas municlpaes da Itália, estávamos nas

condições de acolhermos essa expressão original do

sentimento. N'este primeiro período, em que apenas

nos acabávamos de desprender da Galiza, temos ape-

nas noticia dos trovadores que vieram a Portugal ou

se referiram a este novo reino, como são Peire Vidal,

Marcabrus e Gavaudau o velho, que haviam passado

a parte principal da sua vida na Itália. Portanto o cy-

clo ítalo-provençal denota apenas uma época de ini-

ciação.
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2. Cydogaleziano. A Galiza abraçou semrepngnan-

cia as capções provençaes, porque o suevo que a po-

voava era de todos os ramos da familia germânica o

mais catholico, e como tal o que mais cedo perdeu as

suas tradições. A imitação que se fazia do seu modo
de trovar em Portugal e Castella até ao tempo de

Affonso o Sábio, mostra que ella se tornaria a verdadeií-a

Provença da Península, se a posse d'essa rica provín-

cia não fosse duramente disputada pelos diversos rei-

nos de Hespanlia, e pelas lutas interiores. A Graliza

perdeu a sua vida histórica á medida que as novas

monarchias se consolidaram ; a lingua, tornada uma es-

pécie de dialecto ocitanico para a Península, ficou atra-

zada, por falta de vitalidade nacional. A sua constitui-

ção moderna ainda lioje está explicando a causa da

decadência : da má distribuição da propriedade na ra-

zão de três por cento dos habitantes, sendo a terra mo-

nopohsada entre os grandes senhores e abbades, re-

sulta por outro lado uma indigência geral, que tem o

único recurso na caridade e na emigração. O grande

vigor poético d'esta raça, que ainda hoje conserva o

seu alalala característico, do qual fallava SiUo Itálico

no século i da nossa era, tornou-se a patentear em
Portugal e Hespanha no fim do século xiv com Villas-

sandino, Padron e Vasco Ph-es de Camões. Os segre-

dos da poética provençal, como o laxaprcn e mansohre,

os encadenados e a maestria mayor e vienor, foram pela

primeira vez na Hespanha postos em formas littera-

rias pela lingua galega. A Serranilha e o Dizer eram

formas populares, que nasceram em uma região mon-
tanhosa e pittoresca, em que a vida da lavoura e pas-

toricia, que distinguiu sempre aHlaliza, suscitavam as

comparações e a variedade de interesses. Nas Cauções

portuguezas as damas e namoradas são citadas como
pastoras.

Nas Canções portuguezas anteriores ao reinado

de Dom Affonso iii, abundam os galeguismos, isto é,

aquellas formas privativas do dialecto da Galiza con-

servadas mais pelos hábitos poéticos, que com o andar

do tempo se conservaram como barbarismos populares

;

nas collecções d'esses cantos apparecem-nos também
os nomes de muitos trovadores da Galiza.

A lingua portugueza nunca andou confundida com
a galega; as linguas não se confundem, correspondem
a hábitos e estados diversos, tem portanto a sua vida

dialectal independente. O que distingue as linguas en-

tre si, segundo os dados da Glótica moderna, são três

caracteres positivos: os sons, &^formas e as construcqòes.

A lingua portugueza teve, ao constituir-se a nossa na-

cionalidade, uma grande vida histórica; vieram de
França quasi todos os Bispos para as novas dioceses,

ordens monásticas e cavalleiros
;
pela sua preponderân-

cia litteraria, exercida pelo ensino então privativo das
Collegiadas, pelas relações jurídicas estabelecidas por
esses cavalleiros e pelos colonos que os acompanhavam,
a lingua portugueza recebeu d'esses indivíduos, que

tiveram de fallar portuguez, uma assimilação peculiar

d'onde resultou, em quanto aos sons uma certa nasali-

sação em vez da aspiração guttural, em quanto k& for-

mas uma conti'acção nas palavras, abreviando-as, fa-

zendo terminar as syllabas finaes em e; em quanto ás

construccões o uso e frequência dos pronomes pessoaes,

possessivos e demonstrativos, e o uso dos verbos auxi-

liados. Esta revolução exercida sobre a hngua portu-

gueza, em que se aproximava mais da Índole do fran-

cez do que do castelhano ou catalão, fez-se material-

mente pelos indivíduos de influencia, Bispos, pai-a o

phenomeno litterario, Cavalleiros, para o phenomeno
palaciano e jurídico, e Colonos, para a mixtão com o

baixo povo. Sob esta via a lingua portugueza afastou-

se constantemente do galego. Portanto á influencia lit-

teraria da poesia provençal galeziana, e não ao cara-

cter da lingua portugueza, se devem attribuir esses

galeguismos, que encontramos nos Cancioneiros portu-

guezes

:

Cá ãix' eu, cá morria por alguém (Canc. d'Ajuda, n.° 7).

Do que dixi da uma sen razon ín.' 16).

Como eu vos dixe e o maior

Que xe penso de sa alma peor (n.' 66).

Se dixer cá vos vi ben sei (n.** 63).

Que nom diche qual era mia Senhor (n.° 261).

Fazer en quanto x^e\ quer fazer (n." 55).

E querem xe viver poren (n." 82).

Mais pois vejo que a;'el quer assi

Poil-o el faz por xe me mal fazer (n.' 159).

Ora vej'eu que xe pode fazer

Nostro Senor quanto xe faz quer (n.° 221).

Non soube que xerá pesar (n.* 168).

Demo xol en o que ll'al nerabrará (n.* 193).

Que a:'ar quebranta e que faz morrer

Exerdados, e outros a que da ^n." 286).

Como estes são muitos os galeguismos do Cancio-

neiro da Ajuda; o próprio Affonso o Sábio, que fallava

uma lingua com mais vitalidade, também escreve : « Este

livro comachei>y. No Cancioneiro de Dom Diniz ainda

se encontram alguns exemplos de galeguismos:

Tanto m'é cuyta e tarix mal amor traxí (p. 69).

Vos quiyi a todo meu poder (p. 72).

Sab'el caxe no meu poder (p. 1.33).

Vos trouxestes o preyfassy. (p. 165).

No Códice de Roma também são innumeros os fa-

ctos conservados pela tradição litteraria e pela presen-

ça dos trovadores da Galiza, cujos nomes são : Affonso

Gomes, jograr de Sarria, Fernam Gonçalves de Sena-

bria, João Ayras, burguez de Sam Thiago, João Ro-
meu, de Lugo, João Soares de Paiva, que morreu em
Galiza, João Vasques de Talaveira, Martim de Pedro-

zelos, João Nunes Camanes, Vasques Fernandes de

Pi'aga, e outros muitos. Nas lutas de Dom Aôbuso ii

com suas irmãs, nas lutas de Dom Affonso iii com seu

irmão os fidalgos portuguezes do partido vencido refu-

giavam-se na Galiza; assim foram estes trovadores os

que sustentaram esse esplendor poético, quando já a

I
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Galiza não tinha -sada poética independente, e desappa-

recia para sempre da historia. .

3. Cyclo jogi^alesco ou dionisio. A poesia portu-

gúeza separa-se da influencia dos trovadores da GaHza,

com a A-inda de Dom Affonso iii de Irança, que aUi

tinha residido na corte de Sam Luiz, desde 1238 até

1246. No norte da França a poesia provençal era imi-

tada com phrenesi pelo conde de Champagne, que

amava em segredo Branca de Castella ; os fidalgos que

floresceram em Portugal como trovadores pertencem

ás íamihas d"aquelles cavalleh'0s que acompanharam
Dom Ajfonso a França, como os Bayàes, Porto-Carre-

ros, Valladares, Alvins, Nobregas, Mellos, Sousas e

Britehos. Dous caracteres nos revelam a essência d'esta

eschola provençalesca, além do nome dos trovadores

:

um exagerado subjectivismo e aUegoria, taes como
se usavam na corte de Sam Luiz, e allusôes a costu-

mes francezes, que demonstram uma communicação

immediata.

Na Canção 140, do Cancioneiro da Ajuda, se lê o

estribilho

:

0>' sachaz veroyamem
Que ie soy votre orne lige.

Este estribilho é em francez, e além d'isso refere-se

a um costume e symbolo feudal, privativo do norte da

França. A comparação da fidelidade do cavaUeiro á do

home-lige, só se encontra empregada por Bernard de

Ventadour, que •sãveu na corte de Inglaterra e no norte

da França; mas a compai'açào é somente empregada
com frequência nos fabhaux da lingua d'oil.

Um outro documento descobrimos da origem fran-

ceza d'este cyclo poético ; é a palavra guarvaya

:

E mia SeSor, des aquel dia

Me foy a mi muy mal,

E vós Qlha de Dom Pay

Moniz, e bem tos semelha

D'aver eu por vós guarvaya

;

Poys eu mia Senhor dalfaya

Nunca de vos houve nem ey

Valia de uma correa.

(Trov. e Cant., p,305).

Em carta de 8 de maio de 1847, dirigida pelo

snr. Alexandre Herculano a F. Adolpho Varnhagen,

se lé no post scriptum das Trovas e Cantares: «Eu não
sei se lhe disse alguma vez uma idêa mais estrambó-

tica do que o guarvaya do trovador... » Desde então

esta palavra, tida como estrambótica, ficou como inso-

lúvel para a sciencia com o problema litterario que em
ella se continha. A aproximação do provençal galau-

bia poderia levar a uma explicação, por isso que
exprimia as virtudes cavalheirescas; porém o critério

hnguistico d;i-nos uma solução mais segura, e prova-

nos ao mesmo tempo a corrente litteraria do norte da
França. A origem da palavra guarvaya cncoiitra-se no
velho fi-ancez graie e vair, que ambos significam a côr

cinzenta, que veio a ser\ár de nome a uma vestimenta,

como o birretum, côr vermelha, veio a significar o bar-

rete ou gorra. No Eoman de la Rose (v. 546 e 862)
encontra-se graie em logar do moderno gris, do mesmo
modo que no poema do Sir Tristrem, conhecido na
corte de Dom Diniz, se empregam ambos os synony-
mos:

A scbip with grene and gray

With vair, and eke with griis.

(Cant. n, st. ai).

Segundo Du Méril, {Pões. scand., p. 277) vair

designava toda e qualquer côr que serve para enfeitar

;

d'este auctor nos apropriamos d'esta importante pas-

sagem de Trithemius, em que se impunha aos nobres
por penitencia o não usarem de vestimentas de côr:

«ut varium, griseum, ermelinum et pannos coloratos

non portent.» A data d'este documento é de 1202,
escripto no mesmo século em que se metrificou a can-

ção do guarvaya, «Xão havia senão os licos, que po-

dessem bordar as suas vestimentas com arminho; mas
todos os burguezes tendo um pouco de bem estar, usa-

vam roupas bordadas de voÁr e de gris, isto é, de pelles

de esquilos, ou de animaes selvagens do nosso paiz ou
de amphibios de nossos mares ^

»

O sentido de vaire, brilhante, usado nos poemas
francezes é o mesmo que o da canção portugueza; a

tendência que havia para associar esta pala-sTa a gi'is

ou grais, vê-se no Rornan de Eneas

:

Tot ot vaire Tespalle destre

Et ot bien griíe le semestre. -

Em -sàsta d'estes factos comprehende-se como de
griseum e varium, pela attracção dos dous «?t> e ao
mesmo tempo pela sua exti^aordinaria tendência meta-
thetica e pelas formas francezas e inglezas de graie e

vair, se chegou a formar a palavra guarvaya do Can-
cioneiro da Ajuda, c Haver por vós guarvaya » , é uma
imagem poética, pai-a dizer que não conseguiu deixar

' as vestes de tristeza, e encerra também o symbolo
scandinavo, francez e anglo-normando, da adopção,

!|
que se representava pelo manto, que se exprimia pela

phrase de outros poemas: viis sous le drap. ou como
em Philippe de ^I.ow^)&.qs, : pardessous le mantiel.

N'esta estrophe ha mais dous factos importantes

!

para a historia da vida intima do século xm e xiy : os

jograes de segrel receliiam roupas em recompensa dos

seus cantos; e por consequência o verso < alfaia nunca

I

de vós houve» é uma imagem poética th-ada dos costu-

mes do tempo para dizer, que nunca recebera de sua

j
dama a recompensa dos seus cantos. Vejamos na poe-

sia provençal a prova d"esta interpretação. A recorda-

ção que a dama dava ao trovador era muitas vezes

' Doppinj, fíéijtemenls sur Us Arts et ilèiien, p. LUIll.

' Apud Du Meril, BlancJiefleur. pap. 313.
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preciosa e chamava-se /'oí/aw; nas festas dos príncipes

os jograes concomara, fiados nos prémios, que de or-

dinário consistiam em alfayas, como vemos do romance

francez de VAtre pcrilletíx

:

An matin, quond il fu grand jor

Furent paie li jongleor ;

Li un orent biax palefrois

Jíeles robes e biattx acfrois

:

Li autre lonc ce qu'ils estoient,

Tuit robes e diniers avoit

Tuit furent pai« a lor gre

;

Li plus poure ore a plente.

(Apud Du Meril. p.30S).

Este ti-echo do poema VAtre leperilleux explica o

que diz o trovador portuguez; ter alfaya, era o 2)re-

mio do canto; mas como também se dava alfaya ao

jogral que era pobre, mas não nrreyos como se dava
ao que merecia o nome de segrel ou jogral de ca-

vallo, por isso elle se queixa de não ter da filha de

Pay Moniz i^ valia de uma, correa >
; a data d'esta can-

ção é do século xiii; em um poema francez do século

xiir, Les Miracles de Saint Eloi, publicado segando um
manuscripto da Bodleiana de Oxford por M. Peigné
Delacourt, encontra-se uma phrase análoga, que talvez

se expliquem mutuamente: Bon.ie.e7i coroie, exprimia o

modo como se sabia de uma coUisão difficil.

Tanl soutilraent s'en deslachoit,

Tant eimemeiít ouire glachoil

Et mouvoit autres questions

Et canjoit ses objections ;

Lors les metoit en autre voie

A grise de boute cn coroie,

(Fl. 62, col. 2).

Isto refere-se á argúcia com que um herético

diante de um synodo se defendia dos que o atacavam
com argumentos ', e se escapava á maneira de enguia

apertada. A este sentido oflferecido ^^elo Dr. Aug. Sche-

ler, acrescenta M. Paul Meyer, um texto do Roman
de Flamenca, que encerra uma anecdota, que podeiia

ser empregada como allusão na canção portugueza:

«II n'y a rien autre chose u faire que de recommencer
(;\ faire Tamour) avec lui (Guillaume de Nevera) à la

première occasion. Et de ce que vous lui avez montré
à plier la courroie si joliment, qu'il a fait croire h mon
mari qu'il amait la dame de Beaumont . . . , »

E car li mostrei: la corrija

Aisi asautet a plegar.... -

No Cancioneiro de D. Diniz ha vários logares em
que se conhece a influencia do romance de Flamenca.
M. Gaston Paris, nas ContrihuHons atix glanures

hxicologiques '•', acrescenta mais uma auctoridade ti-

rada do Roman de la Rose:

' Glanures lexicologiques, de Scheler, Jahrhuch de 186'.», p.
"- Ibid., 1870, p. lU.
' Ibid., p. 148.

217.

De Fortune la semiUeuse

Et de sa roe periUeuse,

Tous les tours conter ne porroie

Cest li gieu de bonte en corroie

Que Fortune set si partir

Que nus devans au departir

Ne peut avoir sciencia aperte

S'il i prendra gaaing ou perte.

(Ed Michel, v 75941.

Esta phrase, segundo Gaston Paris, foi explicada

por Sainte Pelaye no sentido de pillerine?:, e por Bar-

bazan, no sentido de ladrão de barjoleta ou algibeira;

Littré dá-lhe a significação de escamoteador. Pelo texto

da canção portugueza vemos, que tem um sentido

mais próximo do Roman de Flamenca, porque o tro-

vador não obtendo da sua dama valia de uma correia,

não tinha o meio argucioso com que ella podia favo-

recel-o nos seus amores ; a anecdota de Flamenca veio

a ter um sentido mais extenso, e a comprehender toda

a subtracção capciosa.

Estes costumes entraram no Regimento da casa

de Dom Aftbnso iii, que residira no norte da França

bastantes annos, e no reinado de Dom Diniz ainda se

conservaram com escrúpulo, por isso que este monar-

cha presava e cultivava a arte do gai saber. Em uma
canção feita á sua morte por João Jogral, morador em
Leão, para dizer que os jograes nunca mais cantaram,

escreve

:

Os trobadores que pois ficaram

En o seu reino e no de Leon,

No de Castella, no de Aragon,

Nunca pois de sa morte trobaram ;

E dos jograes vos quero dizer

Nunca cobraram panos, nem aver,

E o seu bem sempre desejaram.

(Cancioneirmho
, p. 9/\.

A palavra guarvaya, que para o snr. Herculano

era simplesmente estrambótica, encerra uma immensa
luz sobre as origens francezas do cyclo poético de Dom
Aftbnso III, de que tínhamos já um documento na pa-

lavra ome-lige; os outros factos, que dependiam d'esta

explicação, mostram até que ponto obedecíamos á cor-

rente da tradição litteraria da Europa.

Em outras Canções se encontram vestígios da or-

ganisação feudal, que revelam a influencia poética do

norte da França:

Eu sei a dona loada

Que a torto foy mallada

CA num ama.

Cá se oje amigo amasse

Mal aja quem a Tnalíassc,

C& num ama.

(Canc. d'Ajuda, p. 122).

A forma d'estas Canções é a das serranilhas por-

tuguezas da eschola jogralesca; nas palavras mallada

e 7nallas.i'f/ temos a mesma revelação das classes Ínfi-

mas da servidão, como se vê também no romance

:
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Homem que a mi chegasse

Malato se tornaria...

Eu sou fillia de um niatato

Da maior maíataria.

A poesia provençal adquiriu na corte portugueza

um ascendente deíinitivo, depois que acabou a luta com
os Mouros, pela conquista do Algarve. A consequência

vê-se na corte de Dom Diniz, que entào teve relações

dii'ectas com o sul da França, aprendendo a metrifi-

car com um erudito de Cahors, adoptando o verso á

maneira limosina ou de dez syllabas, e substituindo a

designação de segrel pela de trovador. Mas como a

poesia provençal já nào era um facto orgânico no sul

da França, esta imitação foi também extemporânea;

admittiu a tendência narrativa dos jogi'aes que se re-

fugiaram em Portugal, e repentinamente cahimos, no
reinado de Aflfonso iv, sob a influencia poética de Cas-

tella, que antes recebera de nós a direcção.

4. Segundo período da eschola galeziana. A intro-

ducção da poesia dantesca em Hespanha teve de lutar

contra a preponderância da eschola galega de Maneias,

Padi-on, e principalmente de Villassandino. Os docu-

mentos d'esta luta enchem o Cancionero de Baena;
deu-se também este reflexo de brilhantismo em Portu-

gal em consequência de um facto politico; muitas ci-

dades de Graliza abraçaram o partido de Dom Fernan-
do de Portugal contra Henrique ii de Castella; como
a causa se perdeu, infelizmente para ella, muitos fidal-

gos tiveram de refugiar-se em Portugal; muitos d'es-

ses senhores, protegidos e enriquecidos por Dom Fer-

nando, eram bons trovadores. O principal vulto dos

emigrados políticos, era Vasco Pires de Camões, tercei-

ro avô do épico portuguez. A este período devem attri-

buir-se as Canções de Egas Moniz Coelho, cuja forma
strophica está moldada pelas do Ai-cediago do Toro.

Como é pois que essas duas relíquias colhidas no Can-
cioneiro de Dom Francisco Coutinho, se acobertaram
com o nome de Egas Moniz, contemporâneo da funda-

ção da monai-chia? Ha aqui uma confusão de homo-
nymia. O verso

:

e também

;

Digei Egas cum folgança

Hu xiqiter,

Cambastes a Pcrtigal

Por Caatilla,

coincidem perfeitamente com o que se sabe de outro
Egas Coelho, filho segundo de Pêro Coelho, que voltou

a Portugal no tempo de Dom Fernando e se achou na ba-
talha de Alfarrobeira e Trancoso. Abandonou a pátria, e

foi para Castella ao serviço de Henrique ii, que lhe deu o

senhorio de Montalvo, tendo casado com Dou;' Maria Gon-
çalves Coutinho, filha de Gonçalo Vaz Coutinho, capitão

de Trancoso. Isto se pôde ver na Sedatura lusitana, (t. ui,

fl. 7) manuscripto de Christovam Alão deMoraesde 1670,
que se guarda na Bibliotheca do Porto. Em um Can-
cioneiro manuscripto d'Evora, ha também um Álvaro
Egas Moniz, que ainda floresceu no século xv. D'este

ultimo período da eschola galeziana em Portugal, per-

deu-se a melhor parte das composições anteriores ao

Infante Dom Pedro, como diz Resende, mas o grau de

vitalidade que ella teve, vê-se pela fi'equencia com que
os nomes de Maneias e de Padron eram citados e imita-

dos, chegando o nome de Maneias a tornar-se prover-

bial, designando o apaixonado, o que se fina de amo-
res; e além d'isso pela difficuldade que a eschola dau-

tesca achou em introduzir-se em Portugal, apesar do
nosso grande commercio com os portos de Itália.

§. 2.'^ Eschola hespanhola

(SÉCULO xv)

1. Influencia provençal da corte de Aragão.—
Desde o reinado de Dom Aflfonso iv até ao tempo de
Dom Duarte dá-se uma grande mudez na poesia portu-

gueza ; duas poderosas correntes htteraiias disputavam
a supremacia, de um lado o lyrismo da eschola gallega,

do outro as novas ficções do cyclo inglez, introduzidas

em Portugal, primeiro pelos aventm-eiros do bretão Du
Gueschn, depois pelo casamento de Dom João i com
uma filha do Duque de Lencasti-e. Absorvidos desde

muito cedo nos primeh-os resplendores da Renascença,

precisávamos de modelos, de auctoridades, que nos

abrissem o caminho. Separados de Castella e do bri-

lho da sua corte por causa da victoria de Aljubarrota,

ficamos vacillantes entre o lyrismo galeziano e as aven-

turas do génio céltico, em quanto os poetas castelha-

nos reanimavam a tradição provençal com o platonis-

mo da Itaha, com as allegorias dantescas. D'este es-

quecimento e indecisão resultou o não aoompanhai-mos

a evolução que se deu desde Micer Imperial até João

de Mena, ficamos assombrados pela sua riqueza e no-

vidade, e chegíimos a abraçar a lingua castelhana para

a nossa metrificação. Deu-se este phenomeno durante

a regência do Infante Dom Pedio. Antes porém da

influencia de João de 3Iena, a tradição provençal en-

trou na corte portugueza, quando se estreitai-am as

nossas relações com a corte de Aragão, pelos casamen-

tos d'el-rei D. Duarte e do Intante D. Pedi'o com In-

fantas aragonezas. Xa Livraria de D. Duarte guarda-

vam-se livros aragonezes, como a Historia de Troya, e

um Valério Máximo; varias damas do séquito da rai-

nha Dona Leonor eram poetisas, como Beatriz Cure-

Iha; a novella do Tirant cl Blanco. oflerecida a um
príncipe portuguez, era em paite imitada do Amadis
de Gatdo ; o romance do Berna! Jrance: da tradição

popular tem uma variante em catalão, como o romance
da Sylvana, conhecido em Aragão pelo titulo de Del-

30
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gadina, bem como o da Noiva Desertora. Sob a in-

fluencia da corte de Aragão se devem caracterisar os

poetas do tempo de Dom Duarte até Dom João ii, que

floresceram na Ilha da Madeira. A tendência lyrica

d'este periodo anterior á eschok hespanhola, é devida

em parte aos últimos restos da poesia árabe, cuja for-

ma estropliica elegíaca foi imitada por Jorge Manrique

e predilectissima em Portugal ; na Livraria de Dom
Duarte guardava-se a Historia da Romaquia, sem du-

vida a Romaiquiya, também chamada Itimad, amante

e esposa do afamado poeta árabe o rei Al-Motanid, e

talvez n'esse livro estivessem as suas poesias amoro-

sas. A imitação artificial da poesia árabe deu-se em
Hespanha no século xv, quando os eruditos contrafize-

ram os romances granadinos, que os seiscentistas es-

tafaram.

2, Influencia de Juan de Mena.— Depois que

acabaram as lutas com Castella, e que podemos conhe-

cer o esplendor da poesia na corte de Dom João ii e

Dom Henrique iv, já não era possível attingirmos

aqueUa altura pelo nosso vigor de originalidade. Des-

lumbrou-nos o que lemos, imitamos. O Infante Dom
Pedro escrevia-se com João de Mena e pedia-lhe a col-

lecção das suas obras ; seu filho o Condestavel de Por-

tugal pedia ao Marquez de 8antillana o Cancionero de

seus versos, e o velho Marquez iniciava-o como a crian-

ça que elle era nos segiedos da poesia palaciana. Deu-

se n'este tempo um phenomeno politico na Europa,

que tirou á poesia a sua manifestação orgânica e a

tornou uma bajulação de aulicos parasitas: fixára-se

o poder monarchico, acabara a jurisdicção senhorial

na luta dos grandes vassallos. Como já dissemos: «O

povo e a nobreza perderam n'este jogo com o Renard,

que fez de parte neutra entre ambos, até que os des-

truiu com os seus próprios ódios. » Aqui, no século

XV, o Renard é a personificação da realeza, como o de-

clara o próprio Machiavel, que sabia d'estes mysterios

de transformação, como o declara no livro do Prínci-

pe: «Os animaes de que o jirincipe deve revestir as

formas são a Raposa e o Leão. O príncipe aprenderá

da primeira a ser astuto e do outro a ser forte. Aquel-

les que descuram as manhas da Raposa, não sabem

nada d'esta profissão.

»

O Infante Dom Pedro, organisando as Ordena-

ções aftbnsinas, destruía pela mão do jurisconsulto Ruy
Fernandes o resto da poesia senhorial e provençales-

ca, arremessava-nos á edade da prosa. Assim, entre-

gamo-nos á imitação cega da poesia castelhana, como
quem não tem com que encher os ócios da corte e põe

em versos os mínimos accidentes da sua pessoa para

alegrar a inanidade da vida aulica. O numero pasmo-

so de poetas d'este século mostra-nos a superficialidade

da inspiração. Apesar das relações commerciaes com
a Itália, só muito tarde chegou a Portugal o nome de

Dante, citado pela primeira vez entre nós por Azura-

ra. Apenas uma ou outra vaga reminiscência proven-

çal apparece no Cancioneiro de Resende, que reco-

lheu toda a actividade d'este periodo poético ; a fabu-

la das Chuvas de Maio, de Pene Cardinal, metrificada

de novo por Sá de Miranda depois que regressou de

Itália, acha-se vagamente alludida em uns versos de

Duarte da Gama:

Pois se eu em tacs desordens.

sú quizer ser ordenado,

eidc ser apedrejado

sem me valerem as ordens.

Moihar-me-fi, em que me pez,

polo tempo t suzam,

poys é natural razam...

(Canc. ger., t. ii, p. 514).

3. Os poetes dantescos ou allegoricos.— É o fun-

dador d'esta eschola em Portugal o Condestavel, filho

do Infante D. Pedro, que viveu desterrado e esteve no

throno de Aragão. Alli recebeu mais de perto a tradi-

ção provençal, e conheceu a imitação dantesca, intro-

duzida em Sevilha por Micer Imperial. O Marquez de

Santillana também na sua carta lhe fallara de Dante:

«Depois de Guido e de Arnaldo Daniello, Dante escre-

veu as suas três comedias, Inferno, Purgatório e Pa-

raiso; Micer Francisco Petrarcha os seus Triumphos...

»

Aqui estava o gérmen da nova eschola, que tinha dado

a supremacia á Hespanha. O Condestavel de Portu-

gal escreveu n'este género allegorico a Satyra da fe-

lice c infelice Vida, em que as paixões e os pensamen-

tos são personificados em figui-as de mulheres; esta

tendência segue a par e analogamente as ficções cava-

lheirescas que no meado do século xv em diante pen-

diam para a allegoria. O exclusivismo erudito dava

d'isto. A eschola allegorica apparece melhor represen-

tada em Duarte de Brito, que começa a sua visão, di-

vagando perdido e embalado j^elo canto de um rouxi-

nol ; ha aqui um mixto de sentimentos do Roman de

la Rose e da Divina Comedia; Duarte de Brito descre-

ve minuciosamente o inferno dos namorados, veste a

figura da Esperança com todos os seus ornatos sym-

boHcos, adopta todas as personificações mythologicas

da astronomia, e já desenvolve as imagens quasi como

um pequeno poema a que chama comparação. Na poe-

sia castelhana o Inferno de Amor, de Garci Sanchez

de Badajoz parece ter sido o molde em segunda mão
para este género de concepções. O mesmo typo tam-

bém foi imitado por Fernão Brandão na formosa poesia

do Fingimento de Amores. Mas aonde todos os cara-

cteres da poesia allegorica se manifestaram livremente,

segundo as exigências do convencionalismo palaciano,

foi nos processos amorosos, que se debateram na corte,

como o do Cuidar e Sxispirar; era isto um frio e pal-

lido arremedo das cortes de amor das tradições proven-

çaes, com a difterença de que já não condiziam com a

vida burgueza. Os contos decameronicos penetravam

na corte, e o allegorismo dantesco era invadido pela

1
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obscenidade: o anexim: «nunca de rabo de porco bom ',

virote » glosado por Nuno Pereira, os versos de Garcia

de Resende ou de Ruy Moniz mostram até que ponto

a ingenuidade dos costumes tolerava estas verduras.

§. 3.° Eschola hispanoitalica

(SÉCULO xvi)

1, Os Bucolistas. A tendência allegorica manifesta- ;

da na ultima phase palaciana, indicava a sua transfor-
jj

maçào. Qual seria ella, comprehendeu admiravelmente

Sá de ^Miranda, inspirando-se das obras primas da Itá-

lia; antes porém de entrar em Portugal o espirito no-

vo de imia poética mais pliilosophica, deu-se na litte-

ratura uma reacção, uma luta contra os innovadores:

o combate nào tinha em vista nenhuma theoria d'arte,

nenhum modo de conceber o ideal ; versava apenas no

uso do metro octosyllabo ou no do endecasyllabo ! Os
poetas allegoricos do século xv, aferrados ao metro

octosyllabo castelhano, aceitavam as revelações que a

Renascença estava fazendo da antiguidade, mas dentro

dos limites do seu estado moral: annullados diante da

monarchia, conservaram todas as formas exteriores da

poética hespanhola, e deixavam-se fascinar pelas pa-

lesti'as bucólicas inventadas no servilismo dos paços

de Syracusa por Theocrito. Estavam em uma situação

idêntica; dentro das tradições peninsulai-es tinham a

forma popular dos villancicos, que ajudava a esta na-

turalisaçào. Por outro lado também os grandes thesou-

ros da imaginação popular eram explorados pelos que

davam uma forma culta &o romance; assim encontra-

ram-se as duas tendências. A esta eschola poética, que

tanto reagiu contra a influencia itahana, sendo por as-

sim dizer precursora d'ella, tem-se-lhe chamado Escho-

la siciliana; designação vaga, que tanto pôde exprimú-

a poesia trobadoresca do tempo de Frederico ii, ou a

imitação dos idyllios de Theocrito, ou ainda o gosto

dos pastoraes de Tansillo, cujo primeiro ensaio se fez

em um porto da Sicilia. Rejeitamos esta designação,

substituindo-a por outra mais scientifica, e que expli-

ca melhor o caracter da primeira phase da poesia do

século XVI. Eschola hispano-italica, quer dizer, o perío-

do que antecedeu a vinda de Sá Miranda da Itália, em
que os poetas palacianos, pela imitação das allegorias

dantescas e pelo esplendor da Renascença clássica, sem
abandonarem as formas da poética hespanhola, acei-

taram o novo estylo dos idyllios de Theocrito revela-

dos ao mundo pela Itália. Os poetas que pertencem a

este período de transição, que depois de 1526 se tor-

nou de reacção, sào chamados bucolistas. Bernardim
Ribeiro é o corypheu d'esta plêiada; conhecedor dos

vilhancicos e romances populares, foi o que soube al-

liar mais a naturalidade com os diálogos pastoris, e o

que levor mais longe a allegoria no livro pastoral da

Menina e Mo<p. Cabe-lhe o representar a eschola his-

pano-italica, porque tendo abandonado a corte depois

da morte de Dom Manuel, não assistiu ás lutas da in-

troducção da eschola italiana, e por isso desconheceu

o meti"o endecasyllabo. O soneto que se lhe attribue,

á morte de Leandro, pertence a Boscan. De todos os

poetas do século xvi somente um não deixou documen-
tos por onde se conheça que sahiu da eschola hispano-

italica para a da renascença itahana: é o Doutor An-
tónio Ferreira, partidário acérrimo do verso endecasyl-

labo. Todos os outros poetas fizeram os seus tentames

na redondilha popular em voga entre os eruditos no fim

do século XV
;
quasi metade das obras de Sá de Miran-

da é em verso octosyllabo; Bernardes, Frei Agostinho

da Cruz, Caminha, Camões, escreveram n'esse meti-o

que veio a ser condemnado, e que á primeira vista faz

um contraste sensível com o uso do endecasyllabo em
que se tornaram exclusivos. Depois de Bemai-dim Ri-

beiro, aquelle que levou mais alto o esplendor da es-

chola hispano-italica foi Christovam Falcão, o namo-

rado infeliz de Dona Maria Brandão, ii-mà mais moça
dos dous poetas do Cancioneiro de Resende, Diogo e

Fernão Brandão. O facto de vermos nas obras dos poe-

tas da eschola italiana queixas duras contra a intole-

rância que nào aceitava os metros endecasyllabos,

mosti-a que os bucolistas reagiram contra a nova poé-

tica, com essas formas que Sá de Miranda condemna,

uma triste esparsa,um mote, uma glosa, uma pobre volta,

com seu co.ho. Esta eschola deveu o seu vigor ao ser

abraçada pelos que frequentavam os serões da corte,

pelos que fechavam os ouvidos a tudo o que \anha da

Itália por causa das idêas da Reforma, e finalmente

porque os poetas da eschola itahana não a podiam con-

demnar abertamente por terem despendido com eUa as

suas mais vigorosas faculdades e só terem impresso os

seus hvros nos últimos vinte annos do século xvi.

2. Poetas da medida velha. Sob este nome desi-

gnamos a segunda phase da eschola hispano-itahca,

que comprehende aquelles poetas que preferiram a re-

dondilha pela força da tradição, e principalmente aquel-

les que a usaram na imitação do romance popular, e

que metrificaram fora da corte, com o intuito de com-

municarem com o povo. Em uma Carta de Fernão Ro-

drigues Lobo Soropita, cscripta depois de 1589. fallan-

do das pessoas com quem se encontrou dentro de um
barco, quando fugia dos Inglezes, diz: «Achei n'esta

companhia, a saber:. . . um poeta ancião, ainda pela

medida velha. > Isto escripto quando já eram conheci-

das pela Imprensa as obras de Camões, de Sá de Mi-

randa, Ferreira e Bernardes, mostra em que classes se

conservava ainda o culto pela redondilha. A phrase

• poetas da medida velha » caracterisa perfeitamente os

que tendo já perdido a tendência allegorica. continua-

vam o bucolismo, dando preferencia ao romance litte-

rario. ás prophecias. ás relações anecdoticas. X'esta sub-

divisão da eschola hispano-italica, apparece como vulto
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principal, Gil Vicente, cujas obras meudas se perderam

na maior parte, mas de quem ainda resta o Pranto

da Maria Parda, e os romances á morte de Dom Ma-

nuel, e coroação de Dom João iii, para caracterisar esta

phase. O Pranto e Testamento de Maria Parda, foram

populares, como se deprehende de uma passagem de

uma comedia de Jorge Ferreira de Vasconcellos. Xo
fim dos Autos de Gril Vicente vem romances e trechos

lyricos da maior perfeição possível; no século xvi era

elle imitado, como diz Soropita, condemnando aquelles

que se aproveitavam das «barreduras de Ciil Vicente,»

e no século xvii, Diogo de Sousa chasquêa dos poetas

que se fascinam pela facilidade da toada dos seus

versos

:

Outro mais facilmente

Vay furtando a toada a Gil Vicente.

(Phenix, t. v, p. 51).

Os poetas que pertencem a esta phase foram to-

dos eminentemente populares ; as suas obras tornaram-

se proverbiaes entre o vulgo : em geral são relações sa-

tyricas, como as Trovas do Moleiro e do Gallo, de Luiz

Brochado, ou ViUancicos ao di^ino, como os de Frei

António de Portalegre, ou em allegorias moraes como
03 versos de Dona Joanna da Gama. que seguem os

Ditos da Freira. No Cancioneiro de Resende encontra-

se uma poesia, chamada dos Arrenegos de Gregório

Affonso, criado do Bispo de Évora; ella serviu de ty-

po para os Avisos para guardar de António Ribeiro

Chiado, em forma dithyi-ambica, e adequada para o

povo. Este facto mostra-nos como na eschola hespa-

nhola do século xv havia elementos populares que ti-

nham de tornar um dia vulgares essas composições do
gosto aristocrático. A este cyclo dos poetas da medida
velha, pertence Frei Marcos de Lisboa, traductor de

alguns cantos de Jacopone de Todi, o latinista Jorge

Coelho que celebrou a morte de Dom João in em qua-

tro quintilhas, o apostolo da America o Padre José de
Anchieta, e o Padre Ignacio Peixoto de Azevedo, que
escrevia redondilhas para serem cantadas pelas crian-

ças atraz do pendão da santa doutrina. A esta eschola

pertence egualmente Francisco Lopes, medico da rai-

nha Dona Catharina, e Dom Simão da SUveha, filho

do Conde de Sortelha, e author das Elegias ao Bom
Ladrão e a Santa Maria Magdalena; os que attingi-

ram o mais alto grau de popularidade, foram Gonçalo
Eanes Bandarra, que era apenas um bucofista sem in-

tenção prophetica, que só se lhe começou a ligar pou-

co antes de 1581, e o cego madeirense Balthazar Dias,

meio erudito quando traduzia em verso os contos do
Speculum kistoriale, romancista quando traduzia do
hespanhol a historia do Marquez de Mantua, imitador

de Gil Vicente nos Atxtos ainda hoje em vigor pelas al-

deias do Minho, e verdadeiramente povo na relação da
Malícia das mulheres. Muitas d'e8ta8 obraa ainda vi-

vem na tradição, mas no fim do século xvi já estava

extincta pela exploração jesuítica.

§. 4.° Eschola itahana

(SÉCULO XVI)

1. Os Quinhentistas. Depois da desmembração
dos povos neo-latinos pela affirmação politica das na-

cionalidades com a fixação do poder monarchico nas

diversas casas reinantes, a litteratura do século xvi foi

mais eloquente protesto contra esta scisão dos povoa

da Europa. N'este periodo brilhante, chamado a Re-

nascença, as novas litteraturas ajjresentaram uma uni-

dade de typo e de inspiração, que reclamava contra a

violência monarchica. A Itália occupou n'este periodo

da civiUsação um logar análogo ao que Roma conser-

vou depois da sua queda durante a incerteza da edade

media; depois de extincta politicamente, Roma conser-

vou a supremacia das leis pelos seus Códigos, e a Itá-

lia, depois de absoi"vida pela Allemanha e pela França,

viveu pela Arte, dominou os seus vencedores pelas

creações da Litteratura. A poesia italiana era um des-

envohámento do lyrismo dos trovadores, menos casuís-

tica e mais philosophica ; todos os povos que haviam
conhecido a tradição provençal abraçaram insensivel-

mente a nova manifestação do sentimento, tomaram a

Itaha a Grécia do mundo moderno. Faziam-se viagens

á Itália como em santa peregrinação para sentir de

perto a antiguidade, para se repassarem das tradições

latinas, para verem c absorverem o sensualismo da

Renascença. Os monarchas eram educados por peda-

gogos italianos, como Francisco i, amigo de Benvenuto

Cellini, procuravam attrair para as suas cortes os gran-

des artistas, como Henrique viu a Ticiano e Raphael,

davam as suas filhas em casamento a principes itaUa-

nos, como Dom Manuel dando a Infanta Dona Beatriz

ao Duque de Saboya. Os filhos das principaes familias

de Portugal iam completar os seus estudos na Itália,

como Luiz Teixeira, .João Rodrigues de Sá e Ayres

Barbosa, que se educaram sob a direcção de Angelo

Policiano. A Itália era o santuário da tradição clássi-

ca; morta para a vida politica, alimentava-se moral-

mente com a tradição do passado : os seus jurisconsul-

tos, em \va\ tempo em que as monarchias se fortaleciam

com as suas allegações, eram romanistas tão puros

como os Labeões e Papinianos ; da Itália sabiam para

todas as Universidades da Europa esses pontífices do

direito, a inocular pelas novas nacionalidades a idêa

cesarista. A monomania que a aristrocacia portugueza

tinha da viagem á Itália, acha-se unicamente condem-

nada por Jorge Ferreira de Vasconcellos.

O verdadeiro momento em qiie a influencia da poe-

sia italiana se exerceu em Portugal data do regresso

de Sá de Miranda da sua viagem em que percorrera Ro-

1

ma, Veneza e Milão, em 1527. Até este tempo já a

I
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Hespanba conhecera a nova poesia revelada por Na-

vagero a Boscau e a Garcilasso. Durante a sua digres-

são artística, que durou seis annos, Sn de Miranda con-

versou com os principaes eruditos de Itália, como João

Ruscelai e Lactancio Tolomei : elle regressou íascinado

pelos Assola nos de Bembo, pela Arcádia de Sanaí^arro,

pelas, phantasias cavalheirescas de Ariosto, peJo plato-

nismo de Petraicha c Dante, e sobretudo pela vida,

pela alegria, pela saturnal da Renascença, que o seu

génio catholico coudemnava. Qu.indo este douto jmis-

consulto voltou á corte portugueza, já haviam desappa-

recido os bons tempos dos serões do paço, em que

ainda ouNiia poetar i)om João de Menezes, e em que

tomara pai'te com Bernardim Ribeiro; quiz ensaiar os

novos metros, mas temendo ir contra o prestigio da
auctoridade da poética hespanhola. começou por dizer,

que Petrarcha era um continudor dos Provençaes, com
mais rico ordume, com mais doces suspiros. Os parti-

dários do metro octosyllabo atacaram-no duramente,

tinham do seu lado todos os velhos poetas palacianos,

c princip;ilmente a desconfiança contra as idOas da Re-

forma christà que transpiravam nas obras "vindas de

Itália. Sá de Miranda fortaleceu-se com o exemplo e com
o nome de Boscan e G^rcilasso, em Hespanha; cm
volta d'elle agruparam-se apenas os rapazes sem in-

fluencia, Bernardes, Caminha, Ferreira, Jorge deMonte-
Mór, mas as suas poesias nào andavam rinpressaí!. não

exerciam auctoridade, apenas serviram para estreitar

moralmente e com os laços de uma santa amizade esta

plêiada menos numerosa do que a FIciode íVanceza,

mas nào menos audaciosa nas suas idéas. A eschola ita-

liana via-se combatida por duas correntes contradicto-

rias, pelos sectários da poética de Encina. que no
excesso de reacção escreviam desesperadamente em
lingua castelhana, e pelos eruditos que se esque-

ciam da lingua portugueza para escreverem latim. O
Doutor António Ferreira foi o que melhor sustentou o

combate nào transigindo com esta tendência, deixando

o hespanhol e o latim, e tornando a lingua portugueza

o palladio da poesia. X'esta luta, é verdade, nào se

debatiam idòas philosophicas, mas simplesmente exclu-

sivismo de íórmas. Desgostado da corte, 8á de Miran-

da i-etirou-se para a província; as grandes decepções

nioraes alquebraram-no antes de tempo; distrahia-se

em boas conversas com o poeta António Pereira !Mar-

ramaque na sua quinta da Tapada, espécie de Villa

italiana, em que liam no remanso do lar os exemplares

mais bellos da poesia itálica : áquelle retiro chegavam
os versos do Caminha, de Dont ^^lanoel de Portuçral.

de André Falcão de Resende, de Bernardes, de Joi-sre

de !Mon1c-Mór e de Ferreira. A eschola italiana resistia

pelo respiito do um homem e não pelo vigor da idèa.

O principe Dom João. herdeiro do throno de Dom
João 111. começou a sympathlsar com a poesia; man-
dava o lilho de Gil ^ icenie a Évora para copiar as

poesias do Fernão da Silveira, c instava para que Sá

de Miranda lhe mandasse também a sua coUecçào.

D"este accideute fortuito restdtou o nào se desmembra-
rem esses preciosos documentos da poesia do século xn,
produzindo assim egual desejo em Ferreira de collec-

cionar também o que esci-evera, e em Bernardes de
formar um novo Cancioneiro privativo da eschola ita-

Uana. Bernardes nào levou a cabo este intento, que por
ventuni foi desempenhado pelo Padre Pedro Ril^eiro.

Por falta de uma idèa superior que animasse a eschola

de Sá Miranda, resultou o cahir a poesia Ivrica na mais
acanhada personahdade : traduziam-se as Odes de Ho-
rácio, como fez André Falcão de Resende, vertia-se

Anachrconte e Moscho, como fizeram Caminha e Fer-

reira, perdia-se a liberdade do sentimento, cahia-se

no logar commum. nos versos centÕes; uma vez que
se escrevesse em metro endecasyllabo, e se cons-

truíssem tercetos, sonetos, oitavas, elogias e episto-

las, estava-se denti-o da eschola italiana. «Tempo e

lima» era a fóraiula da arte; com esta receita pu-

nham-se a par dos bons cantares antigos; o lyrismo

nào passava de uma ephemeride pessoal. Deu-se a
esta primeira phase da eschola italiana o nome de
QuiiiJicníisfa, como o encontramos nos escriptores

aroadicos, principalmente em Garção. Tolentino apo-

dava ironicamente a mania seiscentista, dizendo na
satyra do BUhar:

E Plv caulrUa arreda l>!4oi«nl<e

Gioj» (aUies do tempo ds OM«Njk«ti>*.

Mas entre estes Qiivi^ ''
-•. que se admira-

vam na mais beatilica ingc: ., que se louvavam
em todos os seus versos, que se chrismavam com no-

mes bucólicos, que eram desembargadores, camarei-

ros-móres, pagens da toallia e muitos mais, enti-e elles

ha^na um homem de génio, irreverente, travesso, pe-

ninsular, sem fumos de erudição nem tão pouco de

gerarchia, mas que se assimilara perfeitamente a Re-

nascença, e por isso comprehendeu sob um aspe<.-to

mais profimdo a poesia italiana: era Camões. Nenhum
dos poetas quiidientistas falia no seu nome. a nào ser

André Falcão de Resende, que o conheceu na desgra-

ça; Caminha insulta-o dunvmente. alludindo ao verso:

« Dae-me uma fúria grande e sonorosa ; > Ferreira re-

presonta-o no typo odioso de >ragallio. e Bernardes

roubou-lhe grande pane dos seus sonetos e das suas

éclogas, e um poemeto de Santa Úrsula, Os QmnÂen-
ti<tas recusai-am-se a aceitar Camões no seu gi-emio.

desconheceram-no como poeta, conspira-"" - - sombra

coiura essa gi-ande consciência da nae . le por-

tugueza: mas a verdade é grande e sempre triumpha.

A immortalldade destacou o nome de <
~ " - d"entre

elles, e os grandes espíritos de todas aí j,, ,...- soube-

ram lèr na obra de Camões a vida de um jx)vo. Ainda
dentro do secido xvi formou-se cm volta da poesia de

Camões inna nova eschola. em que a poesia italiana

foi comprehendida sob um aspecto mais original.
^
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2. Eschola Camoniana. FelizmeBte as obras de

Camões não se tem prestado a exegeses politicas ou

mysticas; escriptas á grande luz do século xvi, com

toda a espontaneidade do sentimento, são bastante cla-

ras para se entenderem sem esforço de imaginação. Os

criticos como Soropita ou como Barreto Feio, força-

ram-no para o submetter aos cânones rhetoricos, mas

tiveram de o reconhecer um génio para explicar aquillo

que não cabia nas categorias de Aristóteles ou nos

moldes de Quintiliano; deixemos esses paradigmas acha-

dos, que não bastam para provar que elle foi virgilia-

no. Camões começou por admirar a chamada eschola

velha, escrevendo em metro octosyllabo voltas, glosas

e endechas; relacionou-se com a poesia italiana pela

leitura de Boscan e Grarcilasso, fez imitações de Bembo
e Petrarcha, mas a sua vida aventureira não lhe deu

tempo nem logar para ter á mão os exemplares dos

clássicos gregos ou romanos, dos grandes poetas italia-

nos ou hespanhoes, para fazer centões métricos, para

calcar o que sentia sobre o que já estava auctorisado.

Sob estas condições, Camões não pode obedecer áquella

causa que tornou em grande parte medíocres os Qui-

nhentistas: a exagerada superstição erudita, a idola-

tria dos modelos e da auctoridade. Camões compre-

hendeu a Renascença não pela leitura de Petrarcha ou

de Ariosto, mas pela consciência do seu tempo : o sen-

timento individual e a vida social retemperavam-se na

natureza ; isto bastou para dar-lhe essa melancholia in-

definível, essa tristeza de fatalidade, esse protesto elo-

quente por tudo quanto é verdadeiro e justo, essa ne-

cessidade de aspirar o ideal, e de realisal-o no amor.

O que nos mostra não ser o typo de Nathercia uma
Filis de Caminha ou uma Silvia de Bernardes, é a sua

natureza scismadora e sympathlca de peninsular, é essa

sede de amor natural e não allegorico que se revelava

na vida civil, e que chegou a proromper na maior su-

blimidade de eloquência nas Cartas da Religiosa por-

tugueza. As Lauras e Beatrizes ainda existiam, mas nas

hergeries sem vigor, .na apagada tradição. Camões era

um poeta idealista, mas de um idealismo deduzido da

realidade. A sua influencia poética originou dous ramos

n'esta segunda phase da eschola italina : os que traba-

lhavam para formarem uma Epopêa nacional, e os ly-

ricos

:

a) a epopêa histórica no século XVI. Todos os povos

da Europa se preoccuparam com a creação de uma epo-

pêa do mundo moderno, individual, académica, pauta-

da pelo molde virgiliano; as creaçôes anonymas da
edade media, as Gestas francezas já andavam diluídas

Á maneira dos poemetti históricos italianos, encontra-

mos em Diogo Brandão uma primeira e fraca tentati-

va, em que celebrando a morte de Dom João ii, relata

a historia de Portugal desde Dom João i; em Luiz

Henriques encontramos também um grande episodio

de epopêa, a Tomada de Azamor, pelo duque Dom
Jayme em 1.513. João de Barros não contente com in-

dicar a idêa de uma epopêa no seu Panegyrico de Dom
João III, chega no Clarimnndi a escrever quarenta oi-

tavas, mal metrificadas, em que lança as bases de uma
epopêa histórica portugueza. Entre os antecessores de

Camões cabe o jjrincipal logar a João de Barros, sobre

tudo por havel-o directamente insjDirado com a sua

primeira Década. O latinista André de Resende, n'esta

aspiração erudita, chegou a formar o nome de Lmzia-

das em uns versos latinos, segundo as formas patrony-

micas. F'inalmente o doutor António Ferreira, em 1554,

maravilhando-se da grandeza de Portugal, envergo-

nhava-se de que não tivesse apparecldo ainda um can-

tor para estas glorias. A este tempo já Camões estava

desenvolvendo na gruta de Macau o eterno poema dos

Lusiadas.

Pela enumeração dos antecessores de Camões se

deduz o seguinte facto importante: que antes dos Lu-

siadas já havia um ideal de epopêa histórica, formado

sobre moldes clássicos, e que o poeta dando-lhe reali-

dade não teve remédio senão seguir o caracter virgi-

liano que se exigia. Tanto esta aspiração se casava com
a erudição do século xvi, que logo depois de 1572, pu-

blicou Jeronymo Corte Real o Naufrágio de Sepúlveda

em 1574, Francisco de Andrade o Primeiro Cerco de

Diu, Luiz Pereira Brandão a Elegiada em 1588, Corte

Real o Segundo Cerco de Diu em 1594, e Bernardes

também fôi'a encartado para cantar officlalmente as vi-

ctorias de Dom Sebastião. Foi Camões que abiiu a

senda aos épicos do século xvii.

b) Os lyricos Camonianos. O accento, melodia e

vago dos versos de Camões era tão característico, que

os poetas do fim do século xvi acharam-se, sem querer,

a imltal-o ; aonde se conhece melhor esta fascinação é

nos equívocos em que tem caído os criticos; Faria e

Sousa viu-se forçado por estes caracteres a attribulr a

Camões muitas poesias manuscrlptas que encontrara.

Só ha pouco tempo se restituiu a André Falcão de Re-

sende o poema da Ci-eação do Homem. Juromenha,

hoje, quando ha processos novos de critica, attribuiu a

Camões uma elegia de Soropita. Todos estes equívocos

mostram que na imitação camoniana havia alguma cou-

sa de característico c fatal. Quiz-se explicar este colo-

em intermináveis novellas allegoricas e pastoraes; fal- rido da poesia lyrlca do século xvi, pelo facto que traz

tava uma creação artificial em que cada nação afiir-

masse a scisão artificial a que as levaram as monar-
chias. Isto se deduz dos esforços feitos pelos poetas

francezes e hespanhoes ; em Portugal não é menos cla-

ra a prova, pelos esforços dos antecessores de Camões,
que procuravam erigir uma epopêa da nacionalidade.

Diogo do Couto, em que conta ter-se perdido um livro

de versos de Camões intitulado Parnaso, quando re-

gressava da sua viagem da índia. Não escaparam ao

labéo de se haverem apossado d'esse manuscripto, os

lyricos Francisco Rodrigues Lobo e Fernão dÂlvares

do Oriente, na Lusitânia transformada; o único cuja
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accusação está fundamentada é Diogo Bernardes, cu-

jas éclogas e sonetos encerram diiferenç.as capitães que

accusam duas pliases litterarias. A escliola lyrica camo-

niana pouco durou além do século xvi
;
pertencem a

ella grande numero de poetas cujas obras se perderam,

como as de Heitor da Silveira, António de Abreu, Es-

tacio de Faria, ou André de Quadros.

Fora da erudição clássica, as obras de Camões re-

ceberam a sua verdadeira importância, nào como mo-

delo auctoritario mas como alimento moral da nação,

quando no século xvii nos vimos sob a pressão hespa-

nhola. A naturalidade e verdade da sua inspiração foi

comprehendida pelos que sob a tyrannia dos Pliilippes

queiiam ser portuguezes.

§. 5." Eschola seiscentista

(SÉCULO XVIl)

Academias litterarias. O século xvii quiz reagir

contra o jugo auctoritario da Renascença; faltou-lhe

ideal, mas procurava suppriljo com a superabundância

da imagem. Este periodo litterario caracterisa-se por

nm impudente pedantismo, pela falta de senso coni-

mum nas metaplioras, mas tem por si uma grande acti-

vidade intellectual. A litteratura, então, em vez de ser

uma creação orgânica, era uma habilidade : dava prova

de cultismo o que sabia enforcar um pensamento em
atrevidos hyperbatons, o que primava em sustentar

tlieses ridículas com gravidade, o que foijava anagram-

mas propheticos, o que sabia armar labyrinthos borda-

dos de acrósticos, com versos lipogramraaticos, em
echo, loninos, chronogrammaticos ou amphiguricos, to-

mando a forma de pyramide, de columna, de cálix ou

de pyra. Contribuíram para isto em grande parte a

ociosidade claustral, e os idyllicos palacianos; os jesui-

tas foram os mais eminentes compositores de anagram-

mas; os cesaristas foram os mais alambicados cultera-

nistas. Em todas as litteratui-as em que a corte dava a

norma do gosto, appareceu o euphuismo na sua maior

exageração ; Lilli Marini ou Gongora representam este

contagio aulico. A imitação dos costumes italianos pela

aristocracia, e não a influencia litteraria da Itália, in-

troduziu em Portugal a moda das Academias. Na Vi-

sita das Fontes, Dom Francisco Manoel de Mello o con-

firma: «famosa Academia de Lisboa, quo se chamou
dos Singvdares, por ser a primeira que se celebrou n'esta

cidade, á imitação dos llluminndos, Insensatos e Li/ri-

cos de Itália em Urbiuo, Pádua e Roma.

»

Os titulos das Academias portuguezas do século

xvii são tão extravagantes como os italianos; a pri-

meira de que temos conhecimento é a dos Ambioites,

de 1615; seguiram-sc-lhe outras muitas como um ver-

dadeiro contagio, a Academia SertoHa em Évora em
1G30, a dos Anonymos em 1637, a dos Solitários de

Santarém, iustituida em 1664, a dos Generosos de

1647, a dos Singulares de 1663; sobre estes moldes
fundaram-se outras muitas Academias, que precederam

a Arcádia Ulyssiponense, taes como a dos Escolhidos,

a dos Particulares, a dos Únicos, Conferencias discre-

tas, Fhmditos, Obsequiosos, vindo esta corrente deleté-

ria a receber confirmação official com o titulo de Aca-

demia de Historia portugueza em 1720, quando a Aca-

demia franceza apresentava um novo typo.

Na poesia d'este periodo abundam as epopêas

académico -históricas, fundadas no deus ex-machina sa-

bido, com invocações, episódios, narrações e descrip-

ções da pauta virgiliana; a concepção poética não se

eleva acima das chronicas do reino, fazeudo-se valer

apenas pela metrificação. Na parte lyrica, o seiscentis-

ta tinha mais liberdade, disparatava mais á vontade.

Basta vermos os assumptos que se ventilavam nas suas

academias: «Se os favores de Nise eram concedidos

de graça ou de justiça ao amor de Fábio. » Em Dom
Francisco Manuel encontramos um assumpto académi-

co cuja lei era «mostrar em poucas estancias como a

gloria dos reaes Affonsos pede a pluma de maiores

Tassos. » As Bibliothecas estão cheias de manuscriptos

d'esta phase litteraria. Uma vez saídos da naturalidade

e da verdade, não tem fim o capncho da aberração; o

poeta preoccupa-se com o anagramma do heroe que ce-

lebra, como no soneto de Dom Francisco Manuel a

Luiz XIV.

Ha porém nos Seiscentistas uma qualidade que

os salva; é a tendência para o satyrico. Nas Academias

havia espíritos facetos que protestavam com risos ; ve-

jamos uma parodia seiscentista por um académico con-

temporâneo :

Do quarto globo a gema nunca avara,

Que tem por casca o céo, nuvens por ctoa.

(Nunca ninguém tal disse,

Não vi mais descascada pan-oice !

Grande cousa é ser culto,

Fingir quimeras e falar a vulto.

Mas sempre ouvi dizer d' esta Poesia

Que vestido de imagens parecia,

Pois quando vemos o que dentro encobre

Quatro paus carunchosos nos descobre, etc.

(Phenix, t. v, p. o3)-

O sensato que escrevia isto era sem duvida o bor-

dalengo Diogo Camacho, que tentou destruir Sá de

Miranda da importância que tinha nas Academias. Cou-

I

tra este attentado protestou Dom Francisco Manuel de

IMello, no Hospital das Lettras, em que diz: «Aquelle

é o nosso Francisco de Sá de Miranda, que em sua vi-

da e escriptos encerra toda a moral philosophia. Boca-

LiNO: E esto por quem disse Diogo de Sousa no seu

Parnasso : « Poeta até ao embigo, os baixos prosa. »

Author: Essa foi uma travessura de um bargante, que

não embargante, maldito o mal que lhe tem feito. >

Este mal, a que se refere o generoso académico, era o

abandono dos modelos clássicos no século xvu, e as tra-

vessuras eram a liberdade de sentir e de exprimii- o

sentimento que distingue o seiscentista.
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6." Eschola Arcadica.

(SÉCULO XVlIl)

1. A Arcádia de Lisboa. Este período caractei-i-

sa-se por iim simples facto; a academia, que no rigoro-

so sentido dos costumes italianos, era no século xvn

uma reunião de familia com musica e poesia, recebeu

no século xviii uma existência official, adquiriu prepon-

derância, quiz dogmatisar e restaurar. A autlioridade

parodiava a influencia de Richelieu. A Arcádia de Lis-

boa foi fundada por homens de posição official, princi-

palmente desembargadores; florescendo entre 1757 e

1774, ella representa o absolutismo clássico a par do

absolutismo politico. Tendendo sempre a dogmatisar,

caiu no abysmo do escrúpulo e da indecisão; as suas

forcas gastaram-se discutindo se devia admittir o ar-

chaismo ou o neologismo. Dos seus poetas pôde dizer-se

o que escreve Tolentino na Satyra do Bilhar:

Acrósticos, Sonetos repetia

Que só elle entendia e só louvava ;

Punlia em prosa também muita pai'ola

E acabava per fim pedindo esmola.

O poeta, como vemos pelo próprio exemplo de

Tolentino, não tinha dignidade; pedia esmola em ver-

so, como Garção ou Quita, festejava os annos dos ti-

tulares, era uma espécie de primo pobre que esperava

o momeiíto em que o brindassem com um fato velho.

O Marquez de Pombal viu na fundação da Arcádia

uma Companhia de manufacturas métricas ; assim co-

mo decretava a architectura civil e alinhava geometri-

camente a capital, também quiz regrar os voos da ima-

ginação aos pobres Árcades; os que se remontaram
mais alto do que auctorisava o 31ecenas, acabaram na
cadeia, no desterro ou na miséria, eomo o Garção,

morto no Limoeiro; Thonjpz António Gonzaga ou
Cláudio Manoel da Costa, no desterro, ou Quita, que
nunca pôde conseguir o logar de criado grave de um
prelado. Havia no século xviii um costume, que se

tornou privativo das festas de convento; chamava-se-

Ihe Outeiro poético, nome bucólico, em que os que ver-

sejavam eram os pastores que glosavam motes á com-
petência. Que distancia entre a Corte de Amor e o Ou-
teiro! Elste ultimo é um resto das Academias familia-

res de musica e poesia dos costumes de Itália, que veio

para as festas ao ar Hvre, quando os académicos se

apaixonaram pela erudição e poderam fazer-se reco-

nhecer officialmente. Tolentino pinta com traços pitto-

rescos os Outeú-os poéticos do século xvm:

Fora cem vezes em nocturno Outeiro

Da sábia Padaria apadrinhado

;

E diz-se que glosava por dinheiro...

Rompi Outeiros em SanfAnna e Cheias

Chamei Sol á Prelada, ás mais Estrellas.

Não contentes com a submissão servil á poética

de Horácio, os Árcades erigiram os Quinhentistas em
padi-es da lingua e da poesia portugueza; não escre-

viam palavra que não houvesse sido abonada por

Ferreira ou Bernardes, e sentiam espasmos de horror

ao ouvirem fallar n'um poeta da Fenis Renascida. A
Arcádia cahiu sem se saber por quê : estava fora do seu

tempo, com o pretendido direito de legislar sobre o que
é de concepção livre; desaj^pareceu como estes entes

nullos cuja biographia consiste em terem sido boas

,
pessoas. Mas o verdadeii'o caracter da poesia do sécu-

lo xviii, não está na Arcádia romanista mas nas obras

que se escreveram sob a pressão do despotismo e que
foram por assim dizer um protesto irreflectido. O Lobo
da Madragoa ou o Camões do Rocio revelam melhor

a extorsão moral do cesarismo, do que as odes hora-

cianas ^

2. A Nova Arcádia. —A influencia da litteratura

franceza, que se contrabalançara com a dos Quinhen-

tistas na Arcádia, adquiriu a sua verdadeira prepon-

derância depois da morte d'esta corporação. Ficou po-

rém a necessidade de reconhecer essa nova auctorida-

de, de imitar, de contrafazer, de admirar; os que ainda

amavam a litteratura procuraram a Arcádia e não a

acharam ; havia expirado em silencio, sem estertor, co-

mo o passamento de imi justo. Ninguém ha^da notado

o seu desapparecimento. Os que se lembravam d'esse

molde académico, fundaram uma Nova Arcádia, como
uma outra Troya com os seus rios e iDaizagens ; cha-

maram-lhe com o titulo secundário, separado pela cos-

tumada disjuntiva Academia de Bellas Letras de Lis-

boa. Fuudou-a Lereno Selinuntino, e as sessões eram.

celebradas no Palácio do Conde de Pombeiro depois

Marquez de Bellas. i"oi curta a vida d'esta corpora-

ção; floresceu de 1790 a 1806. As grandes commoções
politicas da Europa perturbaram-lhe o seu remanso
pastoral ; demais o cesarismo estava Irejiidante e a No-
va Arcádia não pôde conseguir fixar a sua existência

pelo prestigio ofticial. A maior parte dos seus sócios

foram homens politicos, emigrados e mais tarde cons-

tituintes. A vida publica mostrava-llies a realidade;

o que era aff"ectado desapjjareceu como excrescência. A
Nova Arcádia deixou muitas odes, epistolas e sonetos,

mas desenvolveu um género que estava no gosto do

tempo— o Elogio dramático, allegorico, incolore e fal-

so. Foi o mais a que chegou. Toda esta technologia

poética incutiu-se no espirito do publico como forma

definitiva da arte ; na Europa tempestuava a renovação

litteraria do Romantismo, abalando a França, a Itália,

a Inglaterra e Hespanha. Em Portugal estávamos co-

mo a colónia romana longiqua, venerando a medalha

' Abundam no século xvm os poetas obscenos ; além d'estes dous citados aci-

ma, floresceram no género Pedro José Constâncio, Domingos Monteiro de Albuquer-

que, José Agostinho de Macedo, João Vicente Pimentel Maldonado, Frei José Bote-

lho Torrezão, José Caetano de Figueiredo, Filinto, Bocage e o Abbade de Jasende.

I

J
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daquelle que já havia sido destituído publicamente. A
censura litteraria e a policia das barreiras não deixa-

vam entrar em Portugal os livros suspeitos ; foi preciso

iim accidente inesperado, a emigração de 1824, para

que se conhecesse a nova necessidade sentimental.

D"esta epocha fecundamente estéril da poesia portu-

gueza, íicou apenas o culto de "Bocage, victima do vá-

cuo de idèas do seu tempo ; a tradição popular abra-

çou-o, fêl-o seu, bordou-lhe a vida de lendas, porque

foi o iinico com quem teve communicação.

§. 7." O Romantismo

(século xix)

1. Behabilitação das tradições nacionaes.— Pela

fatalidade da natureza, aquelle povo que proclamara

no século xvi a liberdade de consciência, era aquelle

mesmo que tinha de destruir o dogmatismo da arte,

de erigir como critério supremo a liberdade do senti-

mento. A AUemanha, com o seu exemplo veio libertar

a imaginação de todos os povos da auctoridade, mos-

trar que o sentimento era individual c sem norma. A
AUemanha chegou a este resultado immenso mais pelo

trabalho erudito da descoberta das suas tradições ger-

mânicas do que pela philosophia; foi por isso que a

primeira phase do Romantismo em todas as litteratu-

ras consistiu em avivar as tradições locaes. Mal com-

prehendido isto, cahiu-se insensivelmente na admiração

da edade media, profundamente poética e maravilhosa;

fácil foi á mediocridade apossar-se dos caracteres exte-

riores da vida medieval; pintando castellos e pontes

levadiças, juras á meia noite e despedidas de cruzados

partindo para a terra santa, torneios e banquetes, ter-

rores do claustro e aventuras galantes, tudo isto recor-

tado como se fosse- de cartão, ahi eslavam formas no-

vas da Arte romântica. Esta degeneração de uma these

superior, deu causa ás lutas encarniçadas com os aca-

démicos auctoritarios, que em parte tinham razão, con-

tra esta impudente deturpação da arte. Quando Gar-

rett voltou da emigração achou tndo por fiizer; as tra-

dições nacionaes nunca tinham sabido dos in-folios das

chronicas, e não era fácil dar sentimento a uma cousa

que nunca foi sentida. Fallava-se em Camões; Tolen-

tino e os Árcades, Macedo e Pato ]\Ioniz haviam falla-

do na sua miséria, nos seus amores, no seu desterro,

no naufrágio e na sua morte com a da independência

da pátria. Garrett apellou para esta tradição pessoal,

que o povo não creara, efez uma elegia. As outras tra-

dições que inspiraram o Alfayeme, o Frei Luiz de Sou-

sa, a Dona Branca e o Arco de Santa Anna, nenhuma
era formada e sentida pelo povo; Garrett aproveitou

a hora em que a nação entrava em unu\ nova vida \w-

litica, e disse-lhe :— o teu passado é este ! Mas a diffi-

culdade permanecia; a dura civilisação romana tirara-

nos os caracteres de raça ; faltavam-nos tradições na-

cionaes que fossem creadas e sabidas pelo povo. Os
que abraçaram o movimento iniciado por GaiTett fi-

zeram de seu motu-proprio lendas nacionaes, cuja ver-

dade consistia apenas nos nomes dos personagens e

nas palavras archaicas, como diz o snr. Herculano no
Jornal do Conservatório ; para elles o romantismo era

um dithyrambo da edade media; o lyrismo toi-nou-se

pessoal por falta de philosophia, e abraçou de novo o

verso octosyllabo, não por ser o verso usado pelo po-

vo, mas porque era empregado por Victor Hugo. De-
pois do prurido succedeu a mudez e a inanidade. Isto

que vimos em Portugal, deu-se em ponto grande na
Europa; uma vez esgotado o guarda-roupa da edade
media, e embotadas as sensações pelo ultra-romantis-

mo, a natureza voltou ao que devia ser: a edade
media tornou-se o objecto dos estudos históricos, e o

sentimento foi revelado pela metaphysica. Schlegel,

comparando a poesia do mundo moderno com a das

civilisações antigas, diz : « a poesia antiga fundava-se

no presente ; a nossa fliictua entre a saudade do pas-

sado e o presentimento do futuro. « A primeira phase

do Romantismo foi inspirada pela saudade do passa-

do, d'onde tinham sabido todas as nacionalidades, lín-

guas, industrias, direitos e interesses da sociedade mo-
derna ; cantou-se a edade media com deslumbramento,

com desejo de ter vivido n'esse tempo em que o di-

reito lutava contra a arbitrariedade, e a natm-eza con-

tra a convenção.

As lutas do Romantismo acabaram ; a corrente dos

trabalhos históricos e philosophicos, levou a arte in-

sensivelmente para o seu segundo periodo, que Schle-

gel definiu « o presentimento do futuro. »

2. A nova evolução do Romantismo.— Caracteri-
>

samos esta phase com o que apresentamos na Genera-

lisação da Historia da Poesia, que precede a Visão dos

Tempos: « As grandes traf^ições da Arte perderam-se:

calaram-se as epopèas seculares, desappareceu a archi-

tectura, já não ha pintiu-a, a musica está no seu ulti-

mo occaso. D'onde virão novos elementos de creação

para alentar a actividade do espirito? A natureza é

santa : ella por si está ensinando a direcção nova. Des-

de Goethe a poesia vae occupando a parte synthetica

de reconstrucção, sobre o immenso trabalho analytico

de todas as sciencias; 6 a poesia que nos pôde tazer

sentir viva a historia retalhada pelos analystas. que

nos pôde fazer communicar com a natureza acanhada

no laboratório, que nos pôde dar a forma comnuuiica-

tiva e universal das verdades e conclusões mais abs-

tractas. A alllança da poesia com a philosophia, tal é

o ponto de partida da idtima phase da arte, encetada

pelo século xix. » Sob esta nova direcção o Ip-ismo

perde o seu ridioulo caracter de exclusivismo pessoal;

o individuo impressiona-se, mas abstrae, eleva-se até

á generalidade do sentimento, substitue a lyra acadé-

mica por todas as vibrações da alma humana.
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SECÇÃO III

DAS FORMAS DRAMÁTICAS

O theatro é a forma d'arte em que o homem apre-

senta a plena consciência da sua personalidade; como

manifestação da vida, attingiu nos períodos primitivos

e nas raças vig-orosas o caracter de uma instituic^ão.

O drama compreliende em si o lyrismo e a epopêa; as

mais antigas formas dramáticas começaram pelo coro

puramente lyrico, em que os personagens nan-avam

accidentalmente e sem importância; mas a necessidade

de desenvolver as tradições épicas, de as tornar vivas

deante da nndtidão, reduziu o coro apenas á explica-

ção de rubrica, vindo o dialogo dos actores a consti-

tuir a tragedia. Deu-se isto na Grécia, de um modo
natural e lógico, porque alli com certeza o theatro foi

pela primeira vez uma instituição; em nossos dias as-

siste-se a um phenomeno idêntico, ao apparecimento

do theatro na Pérsia, que ha poucos annos começou

por coros lyricos e elegíacos sobre as desgraças da fa-

mília de Oíy, que agora constituem os grandes dramas

chamados tazilhs, a que a multidão assiste com fervor

para vêr commentadas pela acção as doutriíuxs religio-

sas do babysmo.
Considera-se o theatro como uma instituição todas

as vezes que elle se toma para um povo uma necessi-

dade moral, uma furma de protesto, uma maniVcstaçào

de uma nova faculdade do corpo social chamada opi-

nião publica. É por isso que o theatro só apparece nos

períodos burguezes. Os dogmas religiosos e civicos fo-

ram pela primeira vez discutidos n'este tribunal, como
vemos pelas tragedias de Eschylo, e pela comedia aris-

tophanesca. O theatro sob este ponto de vista só foi

comprehendido na forma hierática da edade media,

em que o velho e novo Testamento eram postos em
acção sob as abobadas da cathedral popular, ou em
que a vida dos funccionarios puldicos era assoalhada

nas encruzilhadas. O renascimento das formas clássi-

cas veio interromper esta creação moderna, que tinha

em si vigor bastante para irromper, se não appareces-

sem outros meios mais fáceis para manifestar a opinião

publica, como a Imprensa. Desde o momento que o

theatro se tornou uma distracção, um dilettantismo, e

se desenvolveu a hypocrisia social chamada—-conve-

niências, o drama deixou de ser uma these moral, que
a multidão precisa de ouvir discutir, e a luta dos in-

teresses reduziu-se a situações calculadas dentro de

uma área limitada de acção que não são mais do que
technologia de bastidores. O que é a comedia soste-

nuta dos italianos senão este rachytismo do que dei-

xou de ser uma instituição?

Se a epopêa desappareceu d'entre as creações hu-

rnanas porque passou o estado psychologico que a

produzia, o drama está também no seu occaso. Como
uma das afíiruu^ções mais conscientes da vida, o thea-

tro é sempre fecundo nas raças fortes : demonstra-o a

Inglaterra e a Hespanha. E também na litteratura

dramática, que a raça e a nacionalidade portugueza

melhor accentuaram o seu caracter e as suas lutas.

Desenvolvido sob a civilisação árabe, o portuguez só

muito tarde conheceu o theatro, e ainda assim já com
forma culta

;
quando Gil Vicente quiz dar forma litte-

raria ao drama hierático já o mosarabe não tinha ale-

gria. Assim só dous Autos seus foram representados

deante do povo, o de Sam Martinho e a farça de Quem
tem Farellos? No século xvii é que os Pateos deram
entrada ao povo, que queria ouvir fallar a lingua por-

tugueza, banida dos actos officiaes e das classes ele-

vadas. Depois da queda do absolutismo é que renas-

ceu artificialmente a tradição do theatro portuguez pe-

los esforços dos eruditos.

§. 1." Escliola nacional

1. Theatro hieratico-popular. A decadência politi-

ca do mosarabe sob o desenvolvimento da codificação

rouiana pela monarchia, não deixou que o theatro da

edade media entrasse em Portugal com o caracter de

instituição, que então tinha na Europa. Os latinistas

ecclesiasticos condemnavam a forma dramática conser-

vada tradicionalmente nas classes Ínfimas da socieda-

de. Nas obras de Santo Isidoro de Sevilha, que eram
estimadas em Portugal, como vemos pelo testamento

de Dona Mumadona, o theatro vem caracterisado como
hediondo : « O theatro é um verdadeiro jJrostibulo, por-

que terminados os jogos se prostram alli as meretrizes...

«

[Etym., liv. 18, cap. 39). Continua o erudito bispo liis-

palense: «Entram os histriões nos espectáculos com a

íace coberta, pintam o rosto de azul e de roxo sem se es-

quecerem dos demais enfeites; e levando ás vezes por si-

mulacro um lenço sujo e manchado de varias cores, untam
com elle todo opescoçoe mãos degrêdaparaegualar acôr

da careta e enganar a multidão, emquanto executam

as farças; umas vezes appareceiu em figura de homem,
outras de mulher; ora tosqueados, ora com grande ca-

belleira; umas vezes de velha, outras de virgem, e em
todas as formas, com diversa edade e sexo, afim de

enganarem o povo emquanto representam. » Recom-

mendando o modo como se devem cantar os psalmos.

Santo Isidoro prohibe que a voz apresente efteitos

theatraes. D'estes três factos se conclue, que existia

theatro popular na Península, e que era condemnado
pela egreja.

O pi-imeiro documento que temos á o arremedi-

lho> que pagava o jogral Bon-Amis; este nome indica-
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nos lima ongeni franceza; nas Gallias eratam bem
aonde a arte dramática tinha uma tradição mais viva

entre o povo. Morto politicamente o mosarabe já nào

comprehendia a nova instituição por onde se manifes-

tava a nova forma de consciência e de iDrotesto, cha-

mada opinião j^nblica. Impressionado ainda pela civili-

sação árabe, tendo adoptado do árabe plebeu o gosto

pela dança, resumiu a idêa do drama n'esta forma. Não
tivemos como os outros povos da edade media as san-

tificações locaes para crearem a lenda do drama hierá-

tico; Santo António veio-nos de Itália eanonisado; só

o culto do Condestavel, santificado pelo povo no mo-
mento em que attingiu a existência de terceiro estado,

é que veio ajudar em parte a creaçSo do drama. Em
volta da sua sepultura, pela paschoa florida, faziam-se

grandes danças, acompanhadas de coros, interrompidos

por uma voz que ia narrando as façanhas do Condes-

tavel. Foi assim que o theatro se formou na Grécia;

ha apenas um actor que narra, e o coro occupa a parte

fundamental da acção. Faltava somente que se sepa-

rassem os recitativos e se dialogassem, para se crear

organicamente o drama nacional. Não aconteceu assim

;

o povo ficou sepultado sob o prestigio dos romanistas

codificadores. As festas dos mortos, o uso popular dos

Clamores, foi condcmnado pelos canonistas; as festas

publicas não se crearam espontaneamente, foram de-

cretadas, como a Procissão de Corpus Christi, orde-

nada jjor Dom João ii para celebrar a batalha do
Toro.

Chegamos a uma das formas conhecidas do thea-

tro hierático ; n'esta procissão, no tempo de Dom .João iii,

iam alem d'outras figuras: «Dois Diabos, e a represen-

tação da Dama e Galante; Dois Diabos e um Príncipe.

O Gigante e o Anjo. » Da figiu-ação de Sam Jorge ma-
tando o Dragão para libertar uma donzeUa que ia ser

devorada, lemos em um Diccionario de Chorograpkia

:

« ainda ha dous annos se representava na frente da Pro-

cissão em uma das villas do Alto Minho, onde o povo
dava áquelle Dragão o nome de Santa-Coca.' Isto

mostra quanto o costume estava inveterado. O symbo-
lismo da procissão de Corpus não podia ser popular:

inventada esta festa para celebrar a ruina do Sul da
França municipal, como é que o povo poderia alludir

com alegria aos successos da sua morte politica? No
entanto os mesteiraes figuravam na procissão de Cor-

pus, e a corporação dos Ourives, como a dos encyclo-

pedistas da ai'te, tomava n'ella uma parte muito activa:

isto explica a razão porque Lope de Rueda, sendo ou-

rives em Sevilha, fundou o theatro hespanhol, e me-
lhor ainda, como Gil Vicente, filho de Martim Vicente,

ourives da prata em Guimarães, e elle próprio lavrante

da rainha Dona Leonor e author da assombrosa Cus-

todia de Belém, lançou as únicas bases orgânicas do
theatro portuguez. Nos Autos de Gil Vicente, ainda se

encontra a forma do drama popular nas Chact^tas, Kn-
seladas e bailes de terreiro com que quasi todos íiiuili-

sam. Isto é palpável; mas para que se veja na sua
maior evidencia, aqui descrevemos algumas d'essas

danças populares.

Na freguezia de Arcozello da Serra, na diocese da
Guarda, quando se faz a festa da Senhora da Assum-
pção, representam-se nas ruas estes quatro Autos entre-

meados de danças, cuja descripção pertence ao auctor
do Diccionario abreviado de Chorograpkia.

— ' Dança das Donzellas: Seis ou oito meninas, de
oito a dez annos, trajadas com decência, eum menino ves-

tido de anjo, na frente, percorrem as ruas da povoação,
dançando ao som de mal afinada viola, e parando de
estação em estação, representam uma pequena farça

allusiva li conversão e baptismo d'aquelles innocentes;

repete cada uma o seu dito, como ellas lhe chamam, e
pedem todas ao Anjo que as baptise, pois querem abju-

rar a religião de Mafoma, em que foram criadas; o anjo,

depois de breve exhortaçâo, as asperge com agua que
leva em um púcaro. « Esta é a feição mais antiga do
nosso theatro hierático, porque corresponde a uma certa

lembrança das relações da sociedade mosarabe.—
« Dança dos Marujos : Oito homens, vestidos

decentemente com capacetes muito enfeitados com fi-

tas, que lhes adornam igualmente o fato, e também
guiados pela indispensável viola, percon-em a povoa-
ção, representando em diversos logares a farça de se-

rem uns pobres marítimos que em occasiào de tempo-
ral fizei-am voto de ir em Romaria á Senhora da As-
sumpção festejar-lhe o seu dia ; cada um diz o seu dito

análogo ao assumpto e dança-se nos intervallos com a
maior galhofa e alegria. » Feição característica de um
povo de navegadores, que no romance da Xau Cathe-

rineta já revelou o seu génio aventureiro.

— (i Dança dos Espirigardeiros : São também oito

ou dez alentados mancebos, que vestidos com o traje

do seu sexo e com grandes chapéos altos, marcham em
dous bandos, ao som do tambor, com armas de fogo,

bem perfilados, tendo cada bando o seu commandante
na frente com espada desembainhada: representam os

dous exércitos portuguez e hespanhol, que em tempos
remotos tantas vezes se bateram, sempre com vantagem
dos primeu-os, que d'esta vez ainda não deixaram a
palma aos contrários ; essa tropa coitc também as ruas,

e nos logares que escolhem para diir batalha, postam-
se os dous exércitos um em frente do outro, ha parla-

mentarios, desafios, e por fim trava-se a pleja e vencem
os portuguezes, vindo o general hespanhol ajoelhar aos

pés do vencedor, que lhe concede a vida a elle e aos

seus. Toda esta farça é também represeutada por ditos,

que cada soldado repete, diftcrcntes uns dos outros,

mas análogos ao objecto. • Este género dramático ó

inspirado pela aversão popular a Castella desde o tempo
de Dom João i, e que ainda hoje existe.

— « Dança dos Pretos: Oito pequenos de nove a

dez annos. com as caras enfarruscada?, assim como as

màos, pós e peruas, vestidos de vermelho, com muitos
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guizos 23elo fato, conduzidos por um guia tocando o

fandango, fazendo mil caretas e visageus, correm todas

as estações, e também de quando em quando repre-

sentam a farça de serem escravos maltratados pelo seu

senhor ; faz cada um a sua queixa repetindo o seu dito,

pela maior parte cheio de palavras indecentíssimas,

que oftenderiam os ouvidos menos castos em outra

occasião, mas n'aquelle dia consagrado á Virgem, tudo

é permittido e applaudido!.,. mas o que é de extra-

nhar,.. é que todas estas danças acompanham a pro-

cissão, indo ora atraz, ora adiante do Sacramento, cau-

sando até embaraço á marcha e regularidade do prés-

tito, com suas evoluções e figuras de dança. »
' Esta

farça dos pretos é a que melhor representa a vida bur-

gueza do século xvi, como vemos pelo que descreve

Nicolau Clenardo e Gil Vicente. Estes quatro AiUos

encerram todos os caracteriscos da vida do povo, so-

bre que se devia fundar o drama burguez. Quando Gil

Vicente começou a escrever, já o theatro não podia

ser instituição, foi um protesto franco, que os seus

successores levaram ao pedantismo litterario.

ÍJm dos typos mais frequente na comedia popu-

lar do século XVI, é o gracioso, conhecido pelo nome
de Ratinho; a origem d'estt?nome está por si indicando

a influencia da comedia hespanhola em Portugal : Rato

significa em hespanhol intervalo, equivalente á idéa de

intermédio ou intermezzo italiano, e no theatro de Hes-

panha os ratones, são os graciosos que fazem a parte

cómica ou entremez. A linguagem popular tende natu-

ralmente para a forma dos diminutivos, e pela popula-

ridade do gracioso é que este typo veio a receber o

nome de Ratinho. Não se encouti-a nos Autos de Gil

Vicente, mas apparecem depois d'elle em António Pres-

tes, que já obedeceu á influencia castellana.

As Constituições dos Bispados com^^letaram esta

ruina, condemnando os Autos e Colloquios das três gran-

des festas dramáticas do povo, o Natal, os Reis e a

Paschoa, a grande trilogia, em que o povo creava es-

pontaneamante depois de se haver acabado o cyclo de

formação dos evangelhos apocryphos. O trabalho de

Gil Vicente foi para o século xvi um esforço de reliabi-

litação, como o de Garrett no século xix foi uma cons-

trucção archeologica.

2. Os Autos de Gil Vicente. Este homem era do-

tado do caracter profundo e encyclopedico dos grandes

espíritos da edade media; a sua arte principal era a

Ourivesaria, que no século xv comprehendia em si

todas as manifestações do bello ; elle veio para a corte

de Dom João ii por efleito d'esta sua profissão, por

ventura introduzido pela influencia de Fernão Vicente,

escrivão da chancellaria de Dom Aôbnso v. Gil Vicente

era também musico, eminente poeta lyrico, e philo-

logo, por isso que o vemos citado com essa auctoridade

' 1. A. rt'AImei(i:i, Dirrionario abreviado de Chorographia, I, i, p. 'ib.

nas Grammaticas de Fernão d'01iveh-a e de João de

Barros ; era também theologo racionalista, por isso que
foi um dos predecessores da Reforma. O génio satyrico

revela o gráo de senso commum com que elle retratou

todos os vicios do seu tempo, todos os defeitos da so-

ciedade, que de dia a dia era absorvida pelo poder cle-

rical. Para um homem com todos estes caracteres, a

vida tinha de ser fatalmente uma luta : combateu com
facécias em quanto o protegeu a rainha Dona Leonor,

mas cahiu na miséria e morreu no mesmo anno em que

se inaugurou a Inquisição em Portugal. O livi-e pen-

sador morreu com a liberdade de consciência como Ca-

mões, o que mais teve a consciência da nacionalidade

portugueza, morreu quando entrava em Portugal a in-

vasão de Philippe ii. O theatro de Gil Vicente é a vida

do povo escripta para os serões do paço, como quem
revela ao monarcha, que está fora da realidade, a exis-

tência do soffrimento dos que trabalham sem garantias;

alli apparecem todos os costumes da edade media por-

tugueza, as superstições, os anexins, as cantigas e ro-

mances, as danças, os typos da alcoviteira, da bruxa,

do judeu, do cigano, do frade unctuoso, do fidalgo po-

bre, do astrólogo, do escholastico, tudo isto apimen-

tado com a desenvoltura medieval, que então não ar-

ripiava os ouvidos das damas da corte. Quando vemos

como se passava o tempo nas cortes europêas do fim

da edade media, como foram compostas as Cem Novel-

las novas de Luiz xi, ou os Contos da Rainha de Na-

varra, quando vemos os exemplos obscenos que o Ohe-

valier de la Tour Landry apresentava para moralisar

suas filhas, temos a explicação das desenvolturas de

Gil Vicente e do gosto que ellas provocavam na corte

de D. Manoel e de D. João iir. Nas Bíblias illumina-

das vemos caricaturas allegoricas que representam esta

tendência do espirito burguez, que não conhece a de-

cência, porque ignora o bom tom convencional, que o

inglez exprimiu pelo meticuloso impro^^er. Mas Gil Vi-

cente teve uma idêa superior nos seus Autos, que os

tornam quasi uma forma orgânica do theatro nacional

;

o lavrante da rainha lutava pela independência da

sociedade secular, contra o fanatismo religioso e contra

o parasitismo aristrocratico.

No meio d'este trabalho santo e nunca remune-

rado, Gil Vicente foi atacado por » alguns homens de bom
saber

»
; eram os eruditos da Renascença, sem duvida Re-

sende e Sá de Miranda, que procuravam destituil-o da

sua importância verdadeira, um dando a prioridade

d'esses Autos a Juan dei Encina, o outro condemnando

o nome de Auto, a sua forma poética, e mais ainda

chamando-lhe Pasquino, por metter em scena quadi"0S

dos Evangelhos, como a Historia de Deus, as Barcas

e os Autos pastoris do Natal. Os directores espirituaes

que dominavam na corte não quizeram que Gil Vicente

recitasse o Sermão em verso pelo nascimento do In-

fante Dom Luiz; era uma forma tradicional derivada

do sermos dos poetas provençaes, mas em que trans-

i
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parecia o clarão da Reforma. Finalmente, o génio di"a-

matico de Gil Vicente desenvolveu-se n'este meio faná-

tico, nào tanto pelo seu brilhantismo, como por estas

cLrcumstancias fataes ; o século xvi foi perturbado com
grandes pestes; no meio da mortandade geral, e no

luto e terror da corte, Gil Vicente era chamado para

distrahir os seroes do paço, e de uma vez chegou a vir

á scena a Coimbra ainda doente, tendo a peste em sua

casa, como eUe próprio o declara em uma nibríca! *

Um homem assim é uma tradição viva e sentida, que
inspira, que faz crear ; assim sob a sua influencia creou-

se uma eschola di'amatica cujos centros foram Évora,

Santarém, Coimbra e Lisboa; o seu nome bastou para

inspirar a Garrett a obra com que despertou o moder-

no theatro portuguez.

3 Eschola de Gil Vicente:

a) EvoEA. No século xvi Évora era a cidade da

enidição ; alli se haviam celebrado as festas mais opu-

lentas da corte portugueza, alH os poetas palacianos

rimavam os seus melhores apodos, alU se inventaram

inscripções romanas, alU os jesuítas fundaram o seu

an-aial litteraiio. Gil Vicente acompanhando a corte,

era chamado para alegrar os serões com um Auto; foi

preciso batel-o com armas eguaes, e appareceu um i

criado do Bispo de Évora, mulato, chamado Aífonso
j

Alvares, que ia procurar a inspiração na Legenda Áu-
rea de Voragine. O génio ficou incólume diante d'esta

excrescência; a nova forma fascinava a mocidade, e

não é sem assombro, que vemos um frade franciscano

' No Catalogo biographico y hibliographico dei iheatro antiguo espailol, de

Barrera y Lairado, se enconlram os seguintes factos desconhecidos, acerca de Gil Vi-

cente: uCasó en el afio de 1500. (p. 475). «Foi enterrado en el convento de S. Fran-

cisco de aqueBa ciudad (Évora) ...» Cila também um Auto da Don^ella da Torre ou

do Fidalgo português.

Barrera dá-nos noticia dos seguintes Autos impressos em folha volante :

— Auto de moralidade, composto per Gil Vicente, per contemplarão da sereníssima

e muyto calholica Rexiiha Donha Lionor nossa senhora, e representado per seu mandado

a o poderoso prencipe e muy alto Rey Don Manoel primeiro de Portugal deste nome.

Este Auto, escripto em portuguez foi a primeira versão dos Autos das Barcas da

Gloria, etc., que Gil Vicente traduziu para castelhano, na forma que hoje subsiste; de-

prehcnde-se de uma nota manuscripta, de um exemplar também inédito das Barcas :

Compusolo en lengua porlugueia, ij luego el mesmo autor lo traslado à la lengua

de Castilla, aumentandolo.t Esta segimda versão do Auto de moralidade, foi publi-

cada com o titulo seguinte em folha volante .-

Tragicomedia alegórica dei Paraijso ij dei Infierno, moral representacion dei

diverso camino que hacen las almas d'esta presente vida, figurada por los dos navios que

aqui parescen ; el uno dei cielo y el otro dei infierno, cuya subtil invencion y matéria en

el argumento de la obra so puede ver. Son interlocutores, etc. fue impressa en

Burgos, en casa de Juan de Junta, a veinte e cinco dias dei mez de enero, aiío de 1539.

En verso.

Esta nota bibliographica ( de Moratin, que considera anonyma, a tragicomedia achando

fm uma copia d'clla tirada de outra edição, que c obra de Gil Vicente. N'csla copia recolheu

a outra que aiima transcrevemos d'onde se conchie que é a traducfão feita por Gil Vicente

do seu Auto de Moralidade. (Vid. Gallardo, Bibl. esp., p. 98. col. 2, extractos).

Provavelmente a edição differente da de 1539, é a seguinte sem anno nem logar de

impressão com 12 folhas in-l.» innumeradas

:

Tragicomedia alegórica : Del Paraíso y dei Infierno. (Gravura de madeira repre-

sentando duas barcas ; em gravuras latcraes as figuras das pessoas seguintes com seus

nomes : Hidalgo, Juan, Lagrcro, Ladrou, Alcahueta, Corregidor, Letrado). O resto do

titulo como na antecedente. No fim do fcxto, traz um Irocho do Ecclesiasles, com duas es-

Iroplies a baixo, explicando o assumpto. Este exemplar é descripto por Wolf, existindo

em um tomo de comedias antigas hcspanholas da Bibliotheca de Munich.

abandonar o habito e as rezas para seguir- a vàda aven-
tm-eú-a do theatro. Foi nos subiu-bios de Évora que
nasceu o dizidor António Ribeiro Chiado ; seu irmão
Jeronymo Ribeiro, Gaspar Gil Severim e Braz de Re-
sende, por uma fascinação idêntica seguiram também
as formas determinadas pelo lavrante da rainha. O
theatro de Gil Vicente foi desraigado de Évora com
as tragicomedias latinas dos jesuítas na Universidade
do Espirito Santo.

b) Saxtarem. Pelas rubricas dos Autos de Gil Vi-

cente, vê-se que elle residia grande parte do tempo em
Santarém ; é alh que se desenvolve o talento dramático
de António Prestes, que também pregou como o mes-
tre as idêas da Reforma : alli se dedicou ao theatro o

diácono e mulato António Pires Gonge, e Manoel No-
gueira de Sousa, que sustentou a eschola até ao sé-

culo xvir. A esta eschola de Santarém pertence o filho

de Gil Vicente, a quem se attribue a Comedia da Ca-
tiva; da existência d'este precioso monumento, diz-nos

o Catalogo de Barrera: «Manuscrito sin ano, de prin-

cípios dei siglo XVI, en la libreria dei seúor Diu-an.

»

(Op. cit. p. 534).

c) CoDiBRA. Gil Vicente representou em Coimbra
a Farca dos Almocreves, a Comedia da Divisa e a Tra-

gicomedia pastoril da SeiTa da EstreUa; corresponde a

este tempo a composição da Eufrosina de Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, que aberrou da eschola escre-

vendo em prosa, e alargando as suas vistas ao typo da
Celestina de Rojas. Aqu^i a tradição de Gil Vicente foi

muito cedo abafada pela erudição latinista dos Colle-

gios, e principalmente pelas tragicomedias dos jesuítas

no CoUegio das Artes. Camões escreveu ainda em
Coimbra o Auto dos Amphytríòes.

d) Lisboa. A vida burgueza reconcentrára-se no sé-

culo XVI em Lisboa; Sá de Miranda accusa esse erro,

dizendo que a náo pôde metter a proa ao fundo. Foi

também aqui que o theatro de Gil Vicente recebeu

maior desenvolvimento : os dramaturgos de Évora vie-

ram na maior pai-te para Lisboa; na capital se funda-

ram os primeiros Pafeos ou corras, como lhe chama
Camões, que na Comedia de El-rei Seleuco descreve o

modo como no meado do século xvi se punha em scena

uma peça. Em Lisboa, no tempo de Philippe ii, os Pa-

teos, sendo privilegio exclusivo do Hospital de Todos
os Santos, chegaram quasi a ter um caracter de insti-

tuição. A eschola de Lisboa, alem de muitos outi-os,

pei'tence Simão Garcia, aiictor do Auto do pé de prata,

de 1ÕÕ7, as cem Comedias manuscriptas de António

Peres, e os Autos de Balthazar Dias e de Frei António

de Lisboa.

Foi também em Lisboa aonde a tradição de Gil

Vicente foi mais duramente combatida, nos Itidices

Expurgatorios, com as Tragicomedias jesuíticas do Col-

legio de Santo Antão, com as comedias sostenutas dos

aventureiros italianos de que falia Frei Luiz da Cruz,

I

com as companhias ambulantes que vinham de Hespa-

32



ccrLvi INTEODUCÇAO

nha e finalmente com a Opera. Hoje a tradição dramá-

tica ainda se conserva na pro^dncia do Minho e por

muitas aldeias, mas o repertório S(5 se limita a Afifonso

Alvares e a Balthazar Dias. Um povo sem festas na-

cionaes, entristecido pelo queimadeiro, só tem por dis-

ti'acçào alguns 2íot)i'6s Autos de vida de santos, que elle

declama em melopêa fúnebre sobre um estrado de car-

ros no adro da egreja.

§. 2.0 Eschola clássica

1. A Comedia. Com o regresso de Sá de Miranda da
Itália o theatro recebeu também uma alteração pro-

funda, como a poesia lyrica ; elle veio achar a scena

occupada por esses Autos hieráticos, em que não en-

contrava um minimo vislumbre da comedia grega ou
romana. Assombrado pelo que vira na Itália, pelas Co-

medias de Ariosto, Bibiena e Machiavel, começou por

protestar contra o titulo de Auto, e contra o uso do
verso octosyllabo. Para elle o theatro era um passa-

tempo erudito; assim o vira nas principaes casas da
aristocracia italiana. As Comedias de Terêncio, pallidos

reflexos da sociedade grega, serviram de typo para o

renascimento do theatro clássico ; os typos que Sá de
Miranda traçou não existiam em Portugal; querendo
pai-odiar as hetairas e o miles gloriosus, teve de locali-

sar a acção na Itália, e retratar cortegianas e condot-

tieri. O Cardeal Dom Henrique amava em extremo
estas comedias, porque não tinham mais do que um
exagerado culto pela auctoridade em vez de serem um
protesto vivo. O Doutor António Ferreira, cursando
ainda a Universidade, obedeceu á mesma influencia

sob a direcção erudita de Diogo de Teive ; o.s Adelphos
de Terêncio também lhe serviram de molde. Pelos pró-

logos das suas Comedias se conhece a grande luta

que se deu para admittir este theatro sem condições
orgânicas. Procurando realisar em todos os seus acci-

dentes os cânones da comedia motoria, os quinhentis-

tas esqueceram-se da realidade da vida; as suas peças
di-amaticas são de uma leitura impossível, e não é fá-

cil reconstruir o enredo que animava a acção. As Co-
medias de Jorge Ferreira de Vasconcellos, por isso que
receberam animação e colorido da Celestina, apresen-
tam typos, caracteres e linguagem profundamente na-
cionaes; mas este esforço no theatro não pôde ser sus-

tentado. O vasio que havia na scena portugueza do
século XVII, fez com que abraçássemos sem discussão
as comedias hespauholas de Capa e Espada.

Absorvidos pela Hespanha no fim do século xvi,

éramos conquistados mais pelos costumes, pela lingua
e pelo theatro, do que pela legislação. As melhores
companhias de actores hespanhoes achavam asylo e

dinheií-o em Portugal;^ em todas as festas publicas, as

' Em um ms. da Bibliolheca nacional de Madrid, intitulado GeneaJogia, origen

y noticia de lus Comediantes de Eipana, encontram-se as seguintes noticias acerca
de actores que vieram a Portugal no século xvii e xviii

:

comedias de Lope de Vega faziam a parte mais distin-

cta da funcção. Os dramaturgos hespanhoes lisongea-

'Escamillia (António de). — Seu verdadeiro nome é António Vasquez, natural de

Córdova ; sahiu de sua terra e fez seis viagens à Índia, aonde foi contramestre. De-

pois casou em Granada com Francisca Dias, de quem teve a Manuela de Escamilha.

Nos livros da Confraria faz-se memoria d'elle pelos annos de 1670.» (Vid. Hist. do

Theatro porttiguei).

aPetrotiilla Jivoja. — Era fdiía natural de Pedro Querante e de Rosa. Esteve

muito tempo em Lisboa, e diz-se que não desagradava ao rei (Dom João v) por cujo

motivo e pelas desconfianças da rainha, deixou Lisboa e foi para Madrid com mui-

tas conveniências, boas roupas e ricas galas, ás quaes, com desejo de as vèr, mais

do que pela sua representação, acendia a gente a vèl-a. — Accommodou-se na Com-
panhia de José Prado, aonde n"este aimo de IT21 está fazendo de segunda dama; ca-

sou com o referido José Prado, do qual leve ura feio monstro, que logo morreu.»

«Alfonso de Medina. — Natural de Córdova; foi seise n'aquella cathedral e ca-

sou com Joscpha Ignatia, cordobense, a qual seguindo a vida do thealro fez de se-

gunda dauia por 1700. Esteve elle como musico primeiramente na Companhia de

Femanio Roman, no armo de 1689 em Guimarães de Portugal. Por fim retirou-se

do Theatro, e entrou por musico da cathedral de Granada, aonde chegou a Mestre

da Capella."

«Domingos Lamhrana. — Actor de Companhia; casado com Ginesa. Morreu

em Lisboa em 1703.»

nDiego Rodrigues, — Natural de Granada. Esteve em Valência com a Compa-
nhia de Eufrásia Maria de Reina, no anno de 168Í, e n'este de 1712 está em Ma-
drid, fazendo papeis de centro em a Companhia de José do Prado. Tem feito muito

boas vegetas e segundos graciosos nas Companhias de Madrid. Passou a Lisboa,

aonde á beira mar matou provocado a um porluguez que dizia mal dos castelhanos

;

outro portuguez a occultas em sua casa, aonde se exercitou na arte de ourivesa-

ria, trabalhando em Ulagrana : alli perjuaneceu disfarçado, ale que, não cessando as

pesquizas em sua busca, conseguiu cvadir-se mellido entre as roupas de uma compa-

nhia de comediantes.»

«Esteban Vallespin.— Natural de Palma; seu pae foi monteiro, e elle chegou

a ser mestre examinado no mesmo oflicio. Casou ahi muito criança, em 1673, com

Jeronyma Abella cora quem passou a Valência no anno seguinte, e pòz estabeleci-

mento de aguas medicinaes na rua dei Mar, defronte do convento de 8an Cristovam.

Aos oito mezes passou a Madrid, e arrumou-se como criado de reposteria em casa

do Conde de Alba de Lute, a quem serviu quatro mezes; entrou logo de cobrador

na Companhia cómica de Juan Fernandez. Porém tendo no mesmo anno de deixar a

companhia por um desgosto que teve era Guadalaxara, passou a Barcelona, aonde

entrou como cobrador na Companliia de José Verdejo. Servindo depois na de José

Lopcz, e achando-se cheio de dividas em Lérida, Vallespin tomou por sua conta a

Companhia, e graduando se actor, e chegando a Valência, aonde eslava a Companhia

de Agustin .Manuel, junlanJo-se os dous por ordem do Vice-Rey Conde de Aguilar,

representaram a comedia_^fae/on/e com bastidores. Depois formando uma companhia

passou a Portugal, aonde esteve um anno, particularmente em Lisboa. Voltou a Hes-

panha e andou peregrmando por ella. Por morte da rainlia D. Maria Luiza, deixaram

de ser representadas comedias no i'eino durante oito mezes. Tomando se a abrir os

Corras, em Granada, teve uma polemica com Francisca Correia, a qual deu com elle

em um cárcere, aonde gastou o qsc tinlja, ficando-lhe a Correia com à Companliia.

Aborrido Esteban, deixou sua mulher, e se embarcou em Cadiz para Malhorca, aonde

chegou em fins de Agosto de 1691... Morreu em Aragão a 13 de Março de 1711.»

«João de Sequeira de Lima. — Portuguez, casou com Thercza Garay, de quem

se separou; em segundas núpcias desposou D. .Maria de Prado, senhora de distinc-

ção que nunca pisou o palco. Foi criada de Periiz no palácio. Esta dama, mulher de

Sequeira, teve uma morte estranha ; aproximou-se para \èr uma defunta que estava

na rua das Huertas, junto ás Trinitarias descalças, e de tal forma se aterrou, que

adoeceu e morreu. No anno de 1691 esteve Sequeira preso na Inquisição, dizem que,

por estar amancebado com a Grifona e a mandou retratar defunta, pondo o retrato em

um nicho, com cortina dobrada, e de noite lhe a; cendia luzes, e resava o rosário

deante da sua imagem. Sahiu livre da Inquisição.»

«Juan de Espana. — Gracioso. Antes de "enlrar no theatro era praticante do

Hospital geral de Madrid. Estando eia Lisboa, viu na quinta do Marquez da Fron-

teira pintada cm uns azulejos de um jardim uma batalha entre hespanhoes e portu-

guezes cm que figuraram a D. João d'Auslria fugindo e ao Marquez da Fronteira

indo airaz d'elle batendo-lhe. Arrebalou-se lanio com o sentimento de bom hcspa-

nhol, que arrancou a espada e dizendo: «Ah perros portuguezes», fez em pedaços

todos os azulejos. Avisado o Marquez accudiu logo com outros portuguezes, e tel-o-

hiam morto, se não interviessem os rogos das damas do theatro, valendo-lhe a gran-

de acceitação que tinha entre o publico »

«Luiz- de Mendonça.— Vorltí^uez; desempenhou com acceitação o papel de

Barbas. No livro da fazenda do anno de 1662, a 11. 186, faz-se menção d'elle. Mor-
reu no anno de 168-1, segundo o obituário.
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vam-nos ti'atando assumptos da historia nacional, ' como

a justiça de Dom João u, Dona Iguez de Castro, o

Infante Santo: por fim os esciiptores portuguezes ado-

ptaram essa forma caprichosa da comedia de Capa e

Espada, e com uma fecundidade desconhecida enri-

queceram o repertório do theatro hespanhol ; taes são

:

João de Mattos Fragoso, Jacintho Cordeiro, António

Hemnques Gomes e outros muitos que escreveram ex-

chisivamente em castelhano. Sacudido o jugo pohtico

de Hespanha, entraram em Portugal outras influencias

litterarias, que se misturaram, produzindo um amal-

gama disparatado, formado de comedias de Molière e

Goldoni, de Congrève e Lope de Vega. sem nome de

auctor, sem responsabihdade, sem fómía htteraria. Esta

creação corresponde ao estado dos espíritos do século

x\^^, anullados entre a inquisição e o cesaiismo; cha-

ma-se-lhe a Baixa Comedia de cordel, especulação ex-

clusiva dos cegos ; não se encontra ahi uma palavra de

protesto contra o aviltamento geral, pelo contrario

abundam as graças equivocas, os esgares frios como
quem se resgata com elles dos tratos da polé. Esta

forma durou até ao tempo de Garrett, e algumas das

principaes peças d'esta eschola ainda vivem na scena

como o Manuel Mendes, a Zanguizarra e o Doutor So-

t^Luis Geiomino. — Granadino, mestre de armas, e mui apreciado astrólogo e

raalliematii'0. Também linlia sido cljapineiro. Em 1689 esteve em Portugal na com-

panliia de Fernando Roman. Este anno de 1700 está em Valladolid, na Companhia

de Lucas de S. Jiian.i

itjíatias Tristan. — Saragoçano ; casou com Angela Labella, que não represen-

tou, e zelosa de seu marido tomou veneno de que morreu. Em segunlas núpcias

casou com Manuela Quirinos, natural de Saragoça, ou ao menos alli criada da Co-

media. Teve varias h<ibilidades. como a de escrever com primor todas as qualidades

de letras ; sabia perfeitamente a lingua portugueza, e esteve em Lisboa com um mi-

nistro de quem foi amanuense, e suspeitando-se de que fazia firmas f<dsas, fugiu do

Lisboa ã unlia de cavallo. Entrou depois para o theatro em consequência da fuga

de Lisboa.»

'Pedro Labe.— Seu verdadeiro nome foi D. Pedro Chauri y Ciriza, navarro do

valle de Roucai, irmão do Frei .1 ilião de... geral dos Trinilarios descalso.»-, e segun-

do me hão affirmado herda em a Navarra o marquesado de Ciriza. Seguiu algum

tempo o theatro; esteve em Valência na companhia de... Foi para Portugal, por

causa de um desgosto, e alli entrou na Comedia, deixando o serviço de D. Lopo de

los Rios de quem foi pagem. Foi grande arithmetico. O arcebispo de Granada, ir-

mão do presidente D Lope de los Rios, conhecendo sua alta gerarchia, o tirou da

Comedia c o fez seu contador-mór, e n'este logar o conserva até ao presente anno

o mesmo arcebispo.»

«Pedro de Espinosa. — Ponto da companhia de João António em Lisboa, em
1"0I. Morreu em 1709.

isPedro Sobejano. — Gracioso da Companhia de António de .\rroyo, em Lis-

boa, em 1089 »

«Francisco António Palonsino Malalotõdi). — Hizo barbas com Ju.nn Uuiz y

con Manuel Angei, en diferentes anos. —Era Lisboa cm 1C8I, cn la compaiiia de

Isidoro Ruano >

«Isidoro Ruano El Aulor roriii/lo. — Natural de Taburnas, junto a Valência.

Antes de entrar ea el tlicatro fuè barb-iro, y tenia particularíssima habilidad para

apunlar lanceias. Em Madrid fu£ harpista cn la Comedia. Sucna en los libros desde

1689. Murió en Madrid ca 1705, segun consta de la partida dei defunto. (Extra-

lildo do Ensayo de la Bibliotheca espanola de Libros raros y curiosos, de Gal-

lardo, t. I, p. 667 a 090).

' Comedias da Historia de Portugal, que se encontram no corpo do Uiealro

hespanhol

:

Acclamafão dei rei Dom João IV, por Christobal Ferreira.

Adversa fortuna dei Infante Don Fernando de Portugal, por Lope de Vega.

Alfonso de Albuquerque, por D. Manoel Galliegos.

vina. Nunca uma litteratura foi mais eloquente na re-

velação do estado decadente de uma nacionalidade.

2. A Tragedia.— Como já dissemos, o theatro

clássico era conhecido na Peninsula; Santo Isidoro

refere-se aos signaes usados para dis-tinguir os diálo-

gos nas Tragedias; chamava-se obelismene: «Diplfe

obelismene interponitur ad separandos in comoedias vel

ti-agoedias periodos. j Na Livi-aria de Dom Affonso v
é aonde pela primeira vez se encontram as tragedias

de Séneca : Azurara cita a tragedia de Phedra e Hyp-
polyto, e o Hercules Furioso. Na Ropica Pneuma tam-
bém João de Barros citava : « Séneca na tragedia quar-
ta, pôz nome a este logar dizendo : Nunca mais toma
a este mundo aquelle que entrou nos infernos. E por
saberes quem sam estes que lá entram, na primeira
tragedia disse : Certo logar tem os condemnados. •

D'aqui se vê que antes de Ferreira, já entre nós eram
conhecidas as ti'agedias clássicas. Nas principaes htte-

raturas da Europa a tragedia renasceu pela imitação

de Séneca e não dos trágicos gregos: não aconteceu
assim em Portugal. Ferreira era versadissimo na lin-

gua grega, e traduzia odes de Moscho e Anacreonte

;

quando quiz escrever uma tragedia teve não só a supe-

rioridade de se inspirar directamente dos mais pm"os
originaes antigos, como também de encetar o renasci-

mento sobre um assumpto da historia nacional— os

amores de Ignez de Castro. Mas esta direcção tão jus-

ta e boa não foi sustentada; o assumpto da Castro

Amantes portugueses, y querer hasta morir, Doclor D. Christobal Lazano.

Auto dei levaKtamiento de Portugal.

Banquete que hiio Apollo à los embajadores dei Rey de Portugal, Don

Juan IV, Pereira Braeamante.

Dicha dei Foraste.ra (La portugueza y), Lope.

Divino português : Sni António de Pádua, Montalban.

Don Juan de Castro, primera y segimda parte, Lnpe.

D. Manoel de Sousa, á el naufrágio prodigioso y Príncipe trocado, Lope.

D. Inês de Castro, Reina de Portugal (tragedia). Licenciado Mejia de la

Cerda.

Dona Inês de Castro (inédita), Lope.

Entrada de Felippe en Portugal, Manoel de Galhegos.

Fama póstuma portugueta, Tragicomedia dei illuslre baron Martin Vaz Villas-

beas. — Doctor Juan António de la Pefia.

Jornada dei rey D. Sebastian en Africa, (SIs. de 163Í do s. Duran).

Lealdad en el agravio (En la raayor lealdad mayor agrário, y favores de)

cielo en Portugal. — Las Quinas de Portugal), Lope.

Núncio falso de Portugal, por trez Ingenios.

Princrpe constante y Martyr de Portugal, Caldcron.

Quinas de Portugal, Tirso de Molina.

Ib. (Vid. La Lcallad en el agra\io...), Lope.

Itecebimii-nto dei Rey de Portugal a^Archiduque, En dos jornadas.

Rey D. Pedro en Lisboa.

Rey D. Sebastian fingido (inédita), D. Diego, Duque de Estrada.

Rey Don Sebastian y Portugua mas heróico, D. Francisco do Villegas.

Reynar despues de morir (D. Inez de C-istro. —La Garza de Portugal), Luii

Velez de Guevara.

S. António de Pádua, D. Juan Salvo y Vella.

San Francisco Xavier : el sol en Oriente. — P.ídre Calleja.

San Gil de Portugal, Matos.

Santa Isabel, Reina de Portugal, Rojas Zorrilla.

, > I I • Villaflor.

Silva portugueia {no Catalogo de J. F. Guerra).

Vida y muerte de la Moi\ja de Portugal, Mira de Amescua.
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tornou-se o objecto exclusivo dos trágicos portugue-

zes, não saliiram fora d'elle. A tragedia classtggí^íiíp^ "f ^,

pôde resistir aos ataques das peças latinas dod Cofie-, "rnò

gios dos jesuítas. Quando no século xvin a Arcádia

quiz restaurar o theatro portuguez, começou pela tra-

gedia, cujo centro é sempre um rei, cercado dos seus

magnates, intrigado por confidentes, destruindo cons-

pirações, ou assombrando o mundo pela sua magnani-

midade. A Arcádia, querendo restaurar a tragedia,

acliou-se insensivelmente a reproduzir a tragedia fran-

ceza. Quando começaram as lutas do governo consti-

tucional a influencia franceza accentuou-se mais ; abra-

çamos a tragedia de Voltaire com caracter politico, e

foi ent.ão a única vez em que o theatro com as suas al-

legorias e allusões correspondeu por íjl^iun tempo a

uma necessidade da classe rtí^d|a.| jj j j /j( l'"} /

3. A Tragicomedia. — Este género hybrido só

podia ser creado por iima sociedade para quem a con-

venção tivesse mais poder do que a natureza; os je-

suítas inventaram este passatempo dos seus CoUegios,

em hexametroslatinos, sobre o ¥elho Testamçntp, com
um apparatóscenico assombroso'; que levava três e

quatro dias a representar. O theatro clássico introdu-

zido por Sá de Miranda e Ferreira succumbiu sob esta

pressão medonha, como a Renascença littevaría se cor-

rompeu sob a férula alvaristica. O Collegio das Artes,

o Collegio de Santo Antão, a Universidade do Espirito

.
Santo foram os centros aonde os jesititás deraíu^a feua

grande batalha litteraria. Quando Dótn Setiaistião era

ainda criança, em 1570, assistiu a uma tragicomedia

do Padre Frei Luiz da Cruz, que durou dous dias;

os jesuítas sabiam que o joven monarchalia com gosto

.os ^írfos. de, Gil Vicente, e Jquiíieram dar-lhe um cau-

tério contra essa fascinação. As tragicomedias eram

,

.intermeadas de grandes cói-os, catitadospélo^ estudan-

tes, e por esta fornia pa,demos crer que eiitraram em
Portugal as primeiras idèas da Opera. Mas esta noví^

forma da' arte definia-se-ide -dia para dia melhor com.
'as Pasforaes de Itália e com os Ballefs francezes; no
século XVII a tragicomedia'jesfiitica apresenta uma fe-

cundidade medonha, porque precisava combater a in-

vasão d'essas duas formas seculares, que a venceram..
Os jesuítas, para lisongearem o gosto dos monarchas,
deram ás suas tragicomedias um caracter musical mais
predominante. Da vinda de Philipije iii a Portugal, diz

Soriano Fuertes na sua Historia da Musica em Hespa-
nha{t. II, p. 201):

^
•

: , ..

I Conhecendo a affeição do monarcha ao theatro

psica, executaram-se n'estas festas dous Melodra-

|[ue chamaram em grande maneira a attenção do

rei e de todos os espectadores. Um d'elles se intitulava,

Os Titans, disposto pelo Provedor Diego de las Casas

e pelos officiaes da Aduada ; sendo o argumento allu-

sivo á expulsação dos Mouros, valendo-se da Fabula
dos Titans, a qual symbolisava com os temerários es-

forços as forças africanas e turcas, como os titans ac-

cumulando montes sobre montes, intentavam pertui'bar

a jDaz e oífender a auctoridade real, como aquellcs, con-

quistar o céu e despojar d'elle a Júpiter, que com um
raio os desfez e lançou no inferno, como fez Fihppe iil

com os Mouros, lançando-os para a Africa. O segundo

Melodradama intitulado As Nações orientaes reconhe-

',cf(jta!s ^0 sèit 6(^)|/êtj'è?1/foi posto em scena e dirigido

pelo Collegio de Santo Antão ...» D'este \dtimo existe

a extensa descripção de Mimoso Sardinha. Sob a in-

fluencia de Hespanha, imitamos também a forma mu-
sical das Zarzuellas, moldadas pelas composições que

o Cardeal Infante Dom Fernando de Hespanha man-
dava representar na sua casa de campo chamada Zar-

zuella; a Fabula de Alfeo e Arethusa de 1712 é uma
das primeiras zarzuellas representadas na corte de Dom
Joào V, quando começou a desgostar-se da monotonia

do canto-chão. Mas desde que o cesarísmo attingiu a

sua mais alta manifestação, e se admittiu como distinc-

ção a desenvoltura que campeava por todas as cortes

da Europa, acceitamos a nova forma artística da Ope-
ra, e as tragicomedias latirias ficaram no esquecimento.

Com a vinda de David Perez para Portugal a opera

tomou um desenvolvimento definitivo e era ella a úni-

ca alegTiada côrtê, nos" pa^os'^e Salvaten*a, Queluz e

Ajuda. Tivemos compositores portuguezes e adoramos
Metastasio, mas tudo passou, porque acabou o presti-

gio da fornia que os sustentava.

N,ç;ah.uma, d'esta^ manifestações da Kt;teratura clás-

sica evangelisou a idêa nova dos tempos modernos; o

povo estava mudo, quando a pressão europêá nos for-

çou a aceitar o constitucionalismo. Sem jdôa, a litte-

ratui-a torna-se um fácil mister em que só se dispende

habilidade; sem necessidades iiioraes, tudo satisfaz,

comtanto que seja apparente e com um verniz exterior.

As conclusões que se tiram do que está exposto na

Tlteoria da Historia da Litteratura pwtugueza, são

mais do que dolorosas; temos coragem para aceitar a

fatalidade da lógica, mas esperamos sónima prova para

ver se este povo ainda vive, se saiu para sempre da

vida histórica, e é -^ se elle sente a justiça.



índice

SOBRE A língua PORTUGUEZA

Preliminares ix

I.— O METAMORPHISMO NA LINGUAGEM :

1.» O archaismo xvii
á.» O neologismo xxv
3.» Alterações phonicas xxx
4." Alterações no systema de formas grammati-

caes XXXI

g 5.» Alterações syntacticas xxxiii

II. — DiFFERENÇAS ENTRE O VOCABULÁRIO LATINO E O
PORTUGUEZ

:

g 1.» Palavras portuguezas provenientes do latim

vulgar XXXV

^ 2.0 Palavras substituídas por synonymos xxxix

^
3.» Formas divergentes xxxix

g 4.» Palavras substituídas por derivadas da mes-
ma raiz ou thema xli

g 5." Palavras substituídas por derivados de outros

themas e raízes xliii

I
6.» Palavras alteradas pela etymologia popular.

.

xliii

P
7.» Mudanças de significação XLix

g 8." Palavras latinas perdidas LVi

g 9.» Alterações nas famílias de palavras co-radi-

caes Lxv

III. — O CONSONANTISMO

:

i." Quadro das consoantes latinas lxx
2.0 Permanência das consoantes isoJadas lxx
3.» Abrandamento xci

4." Degeneração das momentâneas em continuas xciv

g 5.0 Degeneração do j inicial c

g 6.» Trocas das continuas entre si ci

g 7.» Relações da dental d com as liquidas cii

§ 8.» Syncope de consoantes entre vogaes cm
g 9." Leis da desinência consonantal simples ... cx

g 10." Grupos consonantaes cxxii

IV.— O VOCALISMO:

g 1 ." Vogaes accentuadas CLii

g 2.0 Vogaes não accentuadas clxii

V. — A declinação :

1 .« Declinação CLXXI

2." Declinação clxxi

3.» Declinação clxxi

VI. — A conjugação:
g 1 .0 Desinências pessoaes da voz activa clxxii

è 2.0 Desinências pessoaes da voz medio-passiva.

.

CLXXiv

g 3.0 Suffixos modaes clxxvi

^ 4.0 Themas temporaes CLXXVii

i 5.0 Verbos derivados cxci

g 6.0 Formas nominaes que se ligam ao verbo cxciv

VII. — Lance d'olhos sobre a historia da língua por-

tugueza:

ê 1.0 Classificação genealógica da língua portu-

gueza .
cxcvii

g 2.0 Línguas falladas na península hispânica an-

tes do latim cxcviii

§ 3.0 Vulgarisaçuo do latira na Hespanha cc

g 4.0 Do latim vulgar. Origem das línguas românicas ccii

g 5.0 Os bárbaros e os árabes na Hespanha ccill

g 6.0 O portuguez língua escripta ccv

POST-SCRIPTUM CCTII



J ^

1

til li vi' ;il- 1

\\\ ÕípO^i''



índice

SOBRE A LITTERATURA PORTUGUEZA

Prolegomenos

:

a) Elementos constitutivos da Raça ccix

b) Formação da Nacionalidade ccxi

c) Antinomias da Civilisaçío ccxiv

SECÇÃO I

Das formas épioa.8

g /." Romanceiros: epopéa cyclica nacional:

1. Formação dos Romanceiros Peninsulares ccxvi

2. Os Cyclos das Epopêas medievaes cm Portugal, ccxix
3. Transformação erudita do Romance no século XV ccxxi

4. Os três centros etimológicos dos Cantos nacionaes ccxxi

g 2," Novellas de Cavalleria : degeneração erudita das epo-

pêas :

i. Origem do Cyclo dos Amadizes ccxxiv
2. Familia dos Palmeirins ccxxvi
3. Pastoraes e Allegorias ccxxvii

4. As Novellas de Cordel ccxxvii

5. Conto decameronico ccxxvii

6. O Anexim ccxxvii
7. A locução ccxxviii

SECÇÃO II

Das formas lyrioas

g /.» Esclwla provençal:

i. Cyclo Ítalo- provençal ccxxix
2. Cyclo galeziano . .

.*
ccxxx

3. Cyclo jogralesco ou dionisio ccxxxi
4. Segundo pcriodo da escliola galeziana ccxxxin

g 2." Esrhola hespanhola:

1. Influencia provençal da corte de Aragão ccxxxiii

2. Influencia de Juan do Mena ccxxxiv
3. Os poetas dantescos ou allegoricos ccxxxiv

g 3." Eschola hispano-italica:

i . Os Bucolistas ccxxxv
2. Poetas da medida velha ccxxxv

g 4." Eschola italiana:

1. Os Quinhentistas ccxxxvi
2. Eschola Camoniana ccxxxvm

g 5." Eschola seiscentista :

Academias litterarias ccxxxix

^6.° Eschola Arcadica: CCXL

1

.

A Arcádia de Lisboa ccxl
2. A Nova Arcádia ccxl

g 7." O Romantismo:
1. Rehabilitação das tradições nacionaes ccxli

2. A nova evolução do Romantismo ccxli

SECÇÃO III

Das formas dramatioa»

g /.» Eschola nacional:

1. Theatro hieratico-popular ccxLii

2. Os Autos de Gil Vicente ccxliv

3. Eschola de Gil Vicente ccxlv

a) Évora.

b) Santarém.
c) Coimbra.
d) Lisboa.

ê 2." Eschola clássica

:

1. A Comedia ccxLVi

2. A Tragedia ccxLvii

3. A Tragicomedia ccxlviu





DICCIONARIO
DA

língua portugueza

s. m. Primeira das vogaes e

primeira letra do alpliabeto.

'o nome d'esta letra c mono-
\s\'llabico nas linguas neo-la-

( tinas ; no sanskrito, porém,

é trisyllabico, acara ; ou dissyllabico no

grego (alpha) e no hebraico (aleph.i Na
ordem serial, o A representa o primeiro

objecto; na Geometria, designa uma linha

ou angulo; na Álgebra, representa uma
quantidade conhecida; em Desenho, uma
parte do objecto descripto; na Philosophia

Scholastica, indica uma proposição geral

affirmativa. Na Astronomia, o A marca a

estrella mais considerável de uma constel-

lação ; na jMusica, o A, primeira nota do te-

tracordc hyperboleano, corresponde á sex-

ta nota, la, da escala, e exprime a parte do

Alto nas partituras; nas moedas frnnce-

zas, designa a cidade de Paris ; é a pri-

meira letra dominical do Kalcndario Ju-
liano;» indica o domingo nos livros de

Officio do antigo ritual
; entre os roma-

nos, era a primeira letra nundinal, ou a

primeira das oito letras que, successiva-

uiente, designavam o dia de mercado; nos

Antiphonarios, mostra as passagens em
que sodeve levantar a voz; na Chimica, é

a notação do Azote, o, na Jlincralogia, é-o

do Aluininium; para os livreiros da cdade
media, servia jiara numerar o primeiro

caderno ou prego de uma obra. Na peda-

gogia oflicial, o A serve para exprimir a

appfovarào do examinando ou candidato;

na jurisprudência romana, significava a

absolvição, por isso o A era chamado li-

tera salutaris ; no direito politico, signi-

ficava a rejeição de uma lei nova: anti-

qua probo. E' tímbem usado na Epigra-

phia para exprimir nomes próprios, ex. :

Augusto, Aulo, Apio, etc. Em a nume-
ração romana, o A valia ÕOO, e 5000 quan-

do era coroado por uma linha horizontal;

entre os gregos, representava a unidade.

O A, como substantivo, toma o s no plu-

ral.

— Tom vários nomes : A maiúsculo,

minúsculo, romano, itálico ou (jripho, go-

thico, manuscripto, cursivo; A agudo,

aberto, fechado, circumjlexo, breve, lon-

go, nasal, aspirado, surdo, mudo, inicial,

medial, final, privativo, accentuado, do-

brado, dipJithongo. kvlzeviriano, de versai

,

de versalete, de mignonne ou breviário,

de pandecta, de parangona, etc.

— A regra ou carreira do A, isto c, o

alpliabeto.

El-Kci Dom Duarte, no Leal Conse-

lheiro, empregou o A substnntivadamcn-

tc: dEJilkaijo por httã A, B, C de lealda-

de, cá he feito principalmente para se-

nhoras e gente de suas casas, que na

theoria de taes feitos em respeito dos sa-

bedores pior moços devemos secr contad'is:

j)ara os qtiaes A, B, C he sua própria

ensinança. E mais por o A se jxidem en-

tender os poderes e par/xoões que cada
huã de nós han ; (E.A. de Paris. pag. D.)

A (phonologia do.) Já no século passado,

fez Bluteau a seguinte observação sobre a

expressão phouetica do A: «Sae da traca-

arteria, com o hiato da bôcca, ferindo o

som o concavo do paladar efazendu-se ou-

vir mais no principio que no meio e mui-

to menos no fim.-» Tem trez accentos ou si-

gnaes, que indigitam as intonações di-

versas com que é pronunciado : aberto ou

agudo, fechado ou grave e ténue ou mudo

:

A
J

à (_m«la), ã (,lãma;, a (^alma).

I agudo grave inudo

Também temos o A aspirado ; dá-se

unicamente nas interjeições, e escreve-se

de ordinário com h : Ah !

Diversos elementos concorreram para

a formação da lingiia portugueza ; n"clles,

procuraremos a iiiliueacia que tiveram na

pronuncia do A:
I.—KeGKA GERAL PAS VOGAES NAS I.IX-

GUAS KOMAXAS : A vogal accentuada fica

inalterável, sejam quaes forem as modi-

ficações que as outras experimentem na

sua derivação do latim. Lei descoberta

pela primeira voz por Froderio Diez. um
dos que introduziram o critério philoso-

pliico na Grammatica das linguas roma-

nas.

A vogal accentuada ou permanece, ou

se permuta por outra vogal mais próxi-

ma no som.

O A é a mais pura das vogaes na rusti-



cação. Ex. : base, barba, claro, dado, fa-

me(fume, no portuguez do século xiv).

Cooservou-se inalterável o A na transla-

ção do latim.

Influencia de outras letras sobre o A:
1."—U A attrae uma vogal da syllaba iui-

modiata, resultando d'esto encontro ura

diplithong-o. Ex.: celleiro, cclJurias ; eira,

área; primeiro, primarius ; janeiro, ja-

niiarius; aipo,«pá(m. Estes exemplos dão-

se quasi constantemente com «i» e «e.»

2."— Transformaerio do c de et em i,

dando origem ao diphthongo «ei»: Feito,

factiis; leite, lactis ; peita, pactus, etc.

3.°— Transformação do A em diph-

thongo ante a duplex «x», e «se». Ex. :

Feixe, fascis ; peixe, jj»í"scí's ; eixo, axis.

4."—Transformação de A em o som da

vogal mais próxima, pela reacção d'esta:

Alegre, alacrls.

Nas vogaes não accentuadas, não se

descobre uma lei geral ; no encontro de

duas vogaes não accentuadas, dá-se o se-

guinte facto: —uma d'ellas consonantisa-

se ; e, sendo ellas similhantes,contracm-se.

II. — Sons tectónicos do A na lín-

gua poutugueza: 1.° — O A primitivo

conserva-se puro na palavra portugucza.

Ex. : Ama, do scandinavo Amma. Esta

mesma regra pôde applicar-sc, na sua ex-

tensão, á totalidade das linguas romanas,

scand. Affall, prov. Afan, ital. Affanno,

hesp. e portuguez Afan. Balk, scand. bal-

cão ; Band, banda ; Falgct, falda ; Sala,

ang.-sax. sal.

2."—Nas derivações do scandinavo, o A
trausforma-se com frequência em «iu.Ex.:

Ara, (impetus,) ira; halaz, baliza; hraga,

briga
;
gama, prov. guima; hnaclii, nuca

;

kustH (monere,) castigar; laz (laqueni,)

liga ;
plaga, pleito ; suf, seiva ; trappa,

trepar, atripar, na linguagem do povo.

III. — Sons árabes do A na língua
PORTUGUEZA : 1.° — O A breve é quasi

sempre pronunciado como «é». Ex.: al-djá-

mia, algemas. 2."—O A longo transfor-

ma-se cm «i» e «é» . Ex.: Azeviche, As-sa-

hadj. 3.°— Jluitas vezes, o A da lingua

árabe conserva-se inalterado. Ex. : Acha-

que, ach-chacâ ; alarde, aVarhd, etc. A
grande quantidade de palavras árabes que

se encontram no portuguez, está patente

nos Vestígios, colligidos por Frei João de

Sousa ; o sábio arabista não determinou

as leis de assimilação. São dignos d^es-

tudo sobre este ponto, os trabalhos de

Engelraann e de Fredcric Diez.

A, art. f. E' uma vogal breve, e carac-

terisa os nomes femininos. A importância

do artigo nas linguas romanas é immen-
sa : Lingua d'Oc, lingua d'Oil, lingua

do Si, lingua do Ya : tal era a designação

do provençal, do francez, do italiano, do

allemão, segundo os seus diftorontcs ar-

tigos. Uns querem que o moderno artigo

das linguas romanas venha do latim ille,

tomando cada povo uma parte il, le, lo,

el,o; outros querem que o artigo se derive,

para nós, do árabe ai, opinião que tem
contra si o ser o artigo arabo componen-
te da palavra, que fica ainda carecendo

da determinação do artigo.

A, jjvun. Também serve de pronome
demonstrativo, o que ó principalmente

devido á influencia das linguas gothica e

frauka. No Evangelho de Ulphilas, encon-

tra-se esta índole da lingua, que chegou
a prevalecer até nos eseriptos latinos,

como nas Formulas de Marculfo, e nos

monumentos francicos do século VIII. O
A emprega-se também como pronome pes-

soal em portuguez :

A que niru Jescaiiço empeça
teiujio lie de a nomeiír

;

c\.\c. Giiii., t. 1, p. 401.

(|iie todos qiinnlOs ii vem
ijaiii (JO^llls eiu giaiii perifjo.

IDEAI, t. I, p. 460.

O uso do A, como artigo e pii'onom.e, c

muito extenso. O melhor modo de distin-

guir a natureza do A, é traduzir a phrase

em latim, para se conhecer a sua verda-

deira natureza.

A, verh. Na orthographia antiga, desi-

gna a terceira pessoa do singuhir do pire-

sente do indicativo do verbo haver ou

aver :

Otieni nilo tem rocim liireiro

Mjís (jue (luaiitõs a em Fez.

CAN. GEH., t. III, p. 371.

No a mester de o endc roas dizer

CA.\c, d'ajud.v, p 14. ed. de 1810.

Em todos os documentos da primeira

edade da lingua é geral o uso do A como
verbo; na prosa legal das Ordenações

Affonsínas, lá se acha. Apontamos o caso

para intclligencia da cacographia,

A, CO»;, ant. Emprega-o assim a velha

canção de Egas Moniz :

Ah, que vos quige e requige
Como ber.

A nunca em coisa bos lige

Desprazer.

CANC. POPUI.., p. 8.

Tal era a opinião do erudito António

Ribeiro dos Santos, que Moraes recolheu.

No Glossário das Palavras Gallezianas,

que Elpino fez para a intelligcneia da can-

ção de Egas Moniz, vem como casos aná-

logos, tirados de Gil Vicente, estes versos :

.1 segundo o qu'eii entendo

FAIIÇA DF, INEZ PER.j t. III, p. 133.

E a scjundo são os tempos.

AUTO DA FF.IHA, t. 11. p. 103.

Porém esta expressão a segundo, é uma
mera locução adverbial, o que se verifi-

ca perfeitamcnío no segundo verso, que

não dispensou a conjuncção «e».

Deve-se attribuir a substituição do «a»

ao «e))a erro orthographico dos collectores

d'este monumento, que andou por séculos

na tradição oral, pois que tal emprego

não é da índole da lingua. Moraes e

Silva, cita outro exemplo no poema do
Menosprezo do Mundo, do Infante Dom
Pedro, que foi reproduzido no Cancio-

neiro, de Resende.

A, pircp)- Depois de figurar como ar-

tigo, a maior importância do A é como
preposição. O artigo e a pm^posição, nas

linguas romanas, servem para substituir

os casos dos nomes latinos.

Desde o século vii, na Península,

as palavras se tinham tornado iiuleclina-

veis. O A, sendo artigo feminino, traduz

ordinariamente o nominativo ; e sendo
pronome pessoal, o accusativo. Quando o

A é preposição, traduz o dativo e ablati-

vo ; e, junto com o infinito dos verbos,

substituo todas as relações do gerúndio.

As relações expressas jjor esta preposi-

ção, são innuineras ; Moraes e Silva in-

dica uma boa parte.

—Logar para onde : « Seria dez horas
da manhã quando os dois frades ahica-

ram ájjvaiade ResteUo.fA. Ilercul., Mon-
ge de Cister, p. 77, t. i.—Aqui, a prepo-

sição acha-se contraída cora o artigo; mas,

na linguagem antiga, cuja orthographia

carecia de accentos, e se servia das le-

tras dobradas, costumava-se separar o

artigo da preposição : nFugira a as mon-
tanhas,)) Chron. Ger., cap. 184, p. 173.

Duarte Nunes de Leão já assentara n'es-

ta verdade, pag. 63.

— O modo, o uso : <iN'esta terra estan-

do tomando o sol, nus saudaram z. mouris-

ca: Salamaleque. v Rist. Trag. Marit.,t. I,

p. 348. E' de uso vulgar: k franceza ;

chapéo às trez pancadas ; andar ás ajxã-

padcllas, así^s.a occidtas, ás rehatinhas.

—Attribuição: >íMorreram a este Reino
dezeseis pessoas.» Mariz, Dialog., 2 e 5,

—Com participios passivos, segundo a

grammatica grega : uElephante lem en-

sinado á guerra.)) Dam. de Góes, Chron.

de D. Manoel, Part. i, cap. 58. — Criado

à revelia, é de uso popular ou vernáculo.

—Com infinito de verbo: « J'* que Deos
nos não pôde render a sermos seus por
amor.)) Paiva de Andrade, Sermões.
—Instrumento: Braço a hraço; peito a

imito; cara à cara.

—

Morto á lança.

O A como condicional: «Xá a dizer a
verdade não é graça.)) A. llerc. Monge
de Cister.:^Usa-sc immensamente na lin-

guagem popular : Se fosse a elle. A fa-
zer- a tentar, por : se fizesse, se tentasse.

Bluteau enumera, melhor do que ne-

nhum outro lexicographo, algumas das re-

lações expressas pela preposição A, fazen-

do-as comprehender pela equivalência dos

casos latinos. O A, usa-se em portuguez,

nas locuções adverbiaes, para exjírimir

a indeterminação :—a milhões, ás carrar

das, a eito, agua a. potes.

(j>uando a lingua portugueza começou
a desenvolver-se, ia, como o francez e as

mais linguas romanas, continuamente a

separar-se do seu typo, o latim
;
porém a

á
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direcção erudita que llic deram os Qui-

nhentistas, fez com que conservassem,

até hoje, muitas construcçòes da syutase

latina. Os Quinhentistas, muitas e mui-

tas vezes, supprimiram a preposição, de-

vendo ella eníeuder-se. Já anteriormente

a elles, se encontra no Cancioneiro Geral

de Garcia de Kesende :

Couiefei entristecer

E comigo sú Jizcr

lou. III, p. 017.

por : comecei a entristecer, e commic/o só

a dizer. A's vezes também se supprimia

a preposição componente do verbo :

pelos campos (io Mondego
cavaleiros vi somar,

sohy (la porta da sala

deiiuliaiido o que seria.

ID., IBIO.

por: vi assomar, adivinhando o que seria.

«Não é fora de rasão sentir que ninguém

é licito matar-se.» Amad. Arraes, 9, 8.

«^pprêJírfer de mim (juardar fidelidade. -n

Id. d-Os convidou cearem com elle.^ Palm.

d'Inglater., Liv. ii, foi. 116, v.

Temos apontado uma boa parte das re-

lações expressas pelo A ; entendemos, co-

mo Littré, ser impossivel determinal-as

todas. Este lesicógrapho redul-as a trez :

1.* de Direcção; ex. : Ir a Roma e não

ver o papa. 2.=^ de Permanência: kmesa
não se envelhece. .3." de Extracção: Grão

a grão enche a gallinha o iHipo. Apesar

d'este fundamento philosophico, é tal a

infinidade das relações expressas pelo A,

que é mais seguro classifical-as pelas di-

versas situações d'esta letra com as outras

palavras, do que pela significação que é

susceptível de abranger. Eis dezenove

casos, ou posições do a :

—Entre dons substantivos ou um sub-

stantivo e um pronome : Recurso à coroa.

Resjíusta à percjunta. Felicidade ío jogo.

Empréstimo a juros. Expressão a rigor.

Trabalho a pjreceito. Repugnância a re-

médios; asco a elles. Por desfeita a nós.

II Chegaram as caravellas a Lagos...

v

Azurara, Chronica de Guiné, pag. 129.
— n Medos ò. pobreza. -o Sá de Miranda,
pag. 220.
— Entre um substantivo e um prono-

me, exprimindo o A possessão. iJá-sc na
liugua iVanceza, e encontra-se esta mesma
construcçào no portugucz antigo: nComo
homem a quem não esquecia o primeiro
dezejo...ti Azurara, Chron. de Guiné, p.

128. «.Obras pertencentes a sua maneira
de viver. n Dom Duarte, Leal Cons., pag.
37. dDoenrn a meu vér geral.» D. Joào
de Castro, Roteiro, pag. 2. «. Fizeram-lhe
esta sepultura como a homem de tam alta

geração. y Id., pag. 28o.
— Entre um substantivo e um verbo

:

(í Busco a vida e quem m'a. dê. -d Gil Vi-

cente, Obras, Tom. iii, pag. 290. <i.Antes

que entremos á caça. » Id., pag, 230,

«Ainda cu heide chegar a cavaleiro fi-

dalgo. ^t Gil Vicente, Id., pag. 219.

—Entre um adjectivo e um substanti-

vo : « Um rato usado à cidade.» Sá de Mi-

randa, Obras, pag. 224, ed. 1G77. «Des-

cobertos ás balas. 1) Jacintbo Freire, Vida

de Dom João de Castro, pag. 130, ed. de

Sani Luiz. « Eliphante bem ensinado á

guerra.» Damião de Góes, Liv. 1, cap.

58. «Sobranceiro á enseada.y> Dom João

de Castro, Roteiro, pag, 136.
— Entre um adjectivo e um verbo :

Prestes a dar á vella. Sujeito a morrer.

Habituado a estudar. «Sereis a raor dan-

çadeira.» Canc. Ger., Tom. ii, pag. 162.

« ... me dey por obrigado a chegar até á

cidade.» Lobo^ Corte n'aldeia, pag. 162.
— Entre um adverbio e um nome ou

pronome : Segundo a lei. Consoante a

verdade. Xão obstante a replica. «Elle os

vinha libertar como a ajpif/idos.» Jacintbo

Freire, Vida de Dom João de Castro, p.

287. «Ajunto como as formigas.» Sá de

Miranda, pag. 233, ed. 1(577.

—Entre a mesma palavra repetida sem
artigo, indicando que pessoas ou cousas

se succedem ou se tocam : Passo a passo.

Pouco a pouco. Dous a dous. De dias a

dias. Hora a hora. Gota a gota. Frente

a frente. Braço a braço. Peito a peito.

Corpo a corpo. Grão a grão enche a gal-

linha o papo. Argueiro a argueiro faz a

gallinha o papeira. De homem a homem.
A rir, a rir, a rir. Terra a terra. De
mão a mão. « Para ver o senhor Fuão,
que se passava de 3h'nistro a Ministro.»

Corte n'aldeia, p. 23. Este A muitas vezes

se acha substituído na idêa de successão

ou continuidade pela conjuncçào «e»: Ho-
ra 8 hora. Passo e passo. «Que o trazes

junto em rebanho, não rez e rez j)elo

mato.» Sá de Miranda, p. 179, ed. 1(')77.

— Entre um verbo, tendo A por com-
plemento terminativo, e um substantivo

ou pronome : Ir á eschola. Scnfar-se à

banca. «Deram occasião aos que usam o

mesmo termo,» etc. Corte na aldeia, pag.

23. « Arruinaram a mor parte dos mu-
ros.» Freire, Vida de Dom João de Cas-

tro, pag. 130. « Dae ora pirazer a quem
vos bem quer.» Gil Vicente, Obras, Tom.
III, pag. 97. «Busco que amlem ás verda-

des.» Sá de iliranda, pag. 225, ed. 1677.

—Entre dous verbos : Convém a saber.

«... e logo a terra da costa, que vem do Ab-

hexi, se torna a recolher, Jazendo a gran-

de, efermosa enseada. » D. João de Castro,

Roteiro, p. 217. «E a palma que começou

a merecer soldado, alcançou mart>/r.i> Ja-

cintbo Freire, Vida de Dom João de Cas-

tro, pag. 172. «Acudirain a entrar o ba-

luarte.» Id., pag. 178. «Mandou lançar

pregão em todos os logares confinantes,

que todos os mouros e gentios podcssem
tornar a povoar a ilha.» Id., pag. 233.

«Conteçou a ventar.» Roteiro, i)ag. 120.

— Absolutamente, antes de mu uome

ou pronome, exprimindo uma circum-

stancia, à maneira de adverbio, ou d8

uma locução adverbial: «ko pjrimeiro dia

de Fevereiro fui a terra.» Roteiro de D.
João de Castro, pag. 48. «Os que vivem à

beira do mar nem comem senão pescado.»

Azurara, Chron. de Guiné, pag. 362. « Um
cantar à maneira de soláo.» Bernardim

Ribeiro. Á falta de homens. Pescar à

cana. «O qual a grande piena pod.em con-

sentyr os diabos.» Leal Conselheiro de D.
Duarte, pag. 270. N'este caso, o «ai signi-

fica com. Roquette tinha esta phrase por

um galiicismo antigo, mas considerou

melhor tomando-a como locução commum
ás línguas romanas. Xa linguagem popu-

lar, é de uso frequentíssimo. « E vás a

escuras a tal hora.» Gil Vicente, Com.,

Tom. II, pag. 134.
— Absolutamente antes de um prono-

me interrogativo: A que vem isso? «Eas
castanhas que mandei ?» Comed. do Judeu,

Tom. III, p. 113. A que foram os vivas?

— Absolutamente antes de um verbo,

exprimindo uma circumstancia à maneira

de um adverbio, ou de uma locução ad-

verbial : A faliar a verdade; a ser assim;

a contar de certo tempo em diante; a

mais não poder; «d!aqui apoucas horas.y>

Operas do Judeu, T. iii, pag. 14. «A que

dcs a mão de esposa.» Id., Ibid. «Porque

me cheiras a defuncio.» Id., pag. 19. «A
cantar e a bailar, ganliei uma saia no-

va.» Cantiga popular.

— Absolutamante antes de um nume-
ro, ou antes de um pronome seguido de

nome de numero : «A vinte e cinco de Fe-

vereiro de 1Õ41, todo o dia estivemos sur-

tos rieste ilheo. » Roteiro de D. João de
Castro, pag. 88. «Ás três horas depois da
meia noite nós saimos de dentro do por-

to...» Id., pag. 152. A medida do desejo;

á proporção que andávamos ; a distancia

respeitosa; a sós. Diabos a quatro.

— Absolutamente com adverbio de

tempo: kiuanhà: a p>razo certo: apressa;

«...já ao tempo que o sol ia dourundo as

ondas.» Rodrigues Lobo, Pastor Peregri-

no, pag. 88. -^

—Ellipticamente com adverbio de tem-

po: «A guerra, á guerra, mourinhos, tra-

gam-mc uma christã cativa.» Rom. popu-

lar. Á mais formosa das deosas... á soude

de todos; a Camões a pátria reconhecida;

a ellas, a ellas; todos a miv}, a mim; até

à vista; à parte, rubrica theatral: á von-

tade; a custo,

—Ellipticamente entre um substantivo

e um verbo, no sentido de bom, próprio:

Trabalhar a bem da pátria: tvqui a avan-

çar; letra a vencer; abundância a fartar;

qticm não tem culpias a perdoar. » O cro te

guiou a me livrar da morte...* F. Rodri-

gues Lobo. Pastor Peregrino, p. 20. *Em-

fim Hircanio mostrando que queria satis-

fazer a meu desejo.» Id. Ibid. Feito i pri-

mor. «Elephante bem tnsinadn à nuerra.t

Damião de Gocs, Chron. de D. Manoel, P.
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I, c. 58. « Quem cegou esta mulher a. pedir o

que pedia °h> Paiva, Sermões, i, foi. 254, v.

« ... a estatua se diminuiu a puitcas cinzas,

e a pedra cresceu á fp-andeza de um mon-

te.^) P.-iiva, Sermões, vii, í'"!. 54().

— Ellipticamente antes de um verbo :

A poder de empenJius. «Bem parece que a

dois cfdiQS coseis tudo que falues. y Gil

Vicente, Comed., Tom. ii, p. 238. «Ven-

des a lilire? quanto a dás! Id., p. 23'J.

•— Locuções com os verbos ser, haver,

fazer e um infinito ; deixar e um infinito;

locuções com ouvir dizer, vêr fazer e es-

cutar, locuções com esperar, achar: A ser

assim; «... e assu he a fé. Item o que con-

siira o percalçallo,e assy he a esjperanqa.ii

Leal Cons., p. 337. Nada ha a dizer;

— fez desjillar a tropa ; deixou mentir ás

escancaras ; ouvira dizer a muita pente;

ouviradizer a seus avós; escutar as cantigas;

esperar à saida ; achei a todos risonhos.

—Com a preposição de; locução a qual,

a quem, etc: De tíantarem a Lisboa; de

Gersey a Granvillo ; de Lisboa á China
c da China a Lisboa; dar-se ás bebidas;

a quem mais der; dores a qual mais forte;

queixas a qticd mais acerba. «Botam sor-

tes á ventura, a <iual haviam matar ?s>

Romance ria Nau Catherineta.

— Locuções por pleonasmo: «O que vos

a vós cumpre, lhe tornou, não posso eu

deixar de dizer-vos. » Saudades de Bernar-

dim Piibeiro, p. 142, ed. de 1852. (nS'e me a

mim acontecer essa desgraça . O mal, que me
a mim aconteceu. 1) Gil Vicente, Obras, T.
II, p. 150.

O diífercnte emprego do A, segundo as

várias edades da lingua, ajuda também á

couiprehensão d'esta letra de uma signi-

ficação extensissima. Percorramos os es-

criptores, desde o século XII até ao sé-

culo XVII, e veremos como a linguagem
popular ou vernácula está sempre de ac-

cordo com a linguagem erudita.

Século XII. uNostro Seiíor, que me'a min
faz utiuir, a mellor duna de quantas el

fez.)> Canc. galleziano, p. 1, ed. 1849.
Século XIII. «E a outra he uma n/lla a

que chamam hardir. E a outra he huma
vylla a que chama talureza.-o Hist. Ger. de
Hespan., cap. xill, p. 48. «.Que os cjuetro-

baiji qnand'a frui sazona, e non ante.»

Canc. de Dom' Diniz, p. 70, ed. de 1847.
Século XIV. «A qual m nienbrancn ser-

ve aqtrol.» Ghr. breve do Archivo real.

<iE finou-se em a Cidade de Coimbra seis

dias de dezembro.» Id. N'este exemplo, ha
uma ellipse do «a», como usaram alguns
eseriptores puristas.

Século XV. «A tnm special ajuntamento
teem estes dous autos convém a saber, etc.»

Azurara, Chr. de Guiné, p. 2.

—

«E por-
que tornemos a hemfeitorya per agradeci-
mento a aquelle de que a recebemos, etc.»

Id., p. 5. «Eu rogo a as tuas sagradas ver-

tudes, que ellas soportem com toda paciên-
cia, etc.i) Id., p. 9. Aqui também se dá el-

lipse de uni «a». «A repartimento das ci-

dades poderemos apropriar estas partes,

etc.» Leal Conselheiro, p. IG. «A vontade

cjue pertence aa parte vegetativa, que he

semelhante aa que teem as arvores, etc.»

Id., p. 43. «...des que a monte andam que

costumam ferir com lança só o braço e

quando dom aa cerca, teendo teençom de

chegar as sq^oras, etc.» Livro da Ensinan-

ça de cavalgar, p. 642.

Século XVI. « A^ão praza a Deus co'a

viola. Que assi se tornou mourisca, E eu

fico á carraquisca,» Gil Vicente, Farças,

T. III, p. 181. «Estes vem a demandar, a

mi o haveis de julgar.» Gil Vicente, Id.,

p. 187. «A cuja lembrança tremo.» Sá
de Miranda, p. 234, ed. de 1677. «Dei-

xemos as demasias, que a todo o peito of-

fendem.» Id., p. 235. «A tudo se offere-

cia.» Camões, Rimas, p. 312, ed. 1666.

Século XVII. « Via-se a deosa toda orna-

da e enriquecida de joyas, que mais p>are-

ciam roubadas á natureza que imitadas

da arte.» Vieira, Serm., Tom. 4, n. 210.

«Retiram-se, todas fogem, todas se escon-

dem sem haver alguma por maior luzeiro

que seja que se atreva a parar diante do

sol descoberto... Começa a saliir, e a ci'es-

cer o sol.» Vieira, Id., Tom. i, p. 251.

A, expletiva. Na canção de Ansures se

emprega

:

No fisueiral liRueireiio

A no ligufiial ciilrci.

E' uma neuma da primitiva poesia das

línguas romanas. Entra na formação de

um grande numero de verbos, mobilisan-

do a idêa expressa pelo substantivo: Pla-
no, aplanar; claro, aclarar; cama, aca-

mar. — Serve, na linguagem poética, para

augmentar syllaba ou fortalecer a palavra.

Ex: ktambor, por tambor, como se vê nos

Lusíadas. —• E' a terminação da maior
parte das palavras fcníininas no singular.

Usa-se como o alpha privativo grego, na
linguagem technica : kcej)halo, sem cabeça;

anonymo, sem nome : o « n » é letra eupho-

nica, principiando o substantivo por vogal.

AA, j)i'ep- e art. «E jxjsto que aap)ri-

meira pareça non sentirem proveito de o

veer nem ouvir.» Leal Cons., p:ig. 7.

f AA, epigruph. Em Numismática, si-

gnifica, nas moedas francezas antigas, a

cidndc de Jlctz. — Medida antiga; abre-

viação de Ana, que, em grego, significa

partes eguaes. — Radical céltico, que ex-

prime nome de rio ou agua, e componen-
te dos nomes de uma grande parte dos

rios da Allemanlia.

Y AABAM, s. m. Nome do chumbo, an-

tes da moderna e racionalissima nomen-
clatura cliimica.

t AACAN, s. 7n. Termo em2}regado na
diplomática antiga, designando sello ou
íi!"j??//re.

AACIMA, loc. adv. Afinal, alfim : «E
ouve liy iiaiytos mortos e feridos dambal-
las jyartes, mas aacima ouveru de seer

vencidos os de africa...» Chron. Geral,

mandada ti-aduzir por cl-rei Dom Diniz,

cap. 59, p. 61. «E piunhamos que aacima
non pudesse durar contra elle.» Chr. Ger.,

cap. 180, p. 167. — Este livro, que não
chegou a ser completamente impresso (in-

terrompe-se no cap. 202), é o mais vasto

e precioso monumento em prosa anterior

a Eernão Lopes. Foi inteiramente desco-

nhecido a Moraes. Encontra-se também
esta palavra nos monumentos dos séculos

Siv e XV, publicados por Frei Fortunato
de S. Boaventura, nos Inéditos de Alco-

baça. O verbo acimar, ainda empregado
modernamente no sentido de finalisar, data

da mesma época ; nas canções populares,

recolhidas da tradição, acha-se com o

mesmo valor, e também já transformado

em Atimar.

t AAD, s. m. Deserto da Arábia.

AADE, s. f. ant. Adem, ganço. —
D'estas palavras, diz Francisco .José Frei-

re, nas Reflexões sobre a Lingua portu-
gueza : «Adem (ave), mais seguro do que
ade : no plural adens. Vejam-se os au-

ctores que escreveram sobre caça. » Part.

II, p. 41. E a p. 16 da Part. i, dá La-
zaro de-la-Isla como clássico para aucto-

risar a palavra da caça de Altaneria.

t AADEFORA, adv'. Por fora, exterior-

mente, na apparencia : «E como quer que

aaA&íova p>areccssem gente barbaryca e bes-

tial.» Azurara, Chr. de Guin., p. 84.

t AADELONGE, loc. adv. A distancia;

usada na prosa do século xv. Azurara
na Chronica da Conquista de Guiné : «E
assy foe seguindo sua vyagem, ataa que

chegou a hua ponta, onde estava hua p>e-

dra, que àadelonge parecya gallee, por
cuja razom d'alli udyante chamaram
áquelle porto o porto de gallee.» Pag. 64.

Não se encontra em outros eseriptores
;

podemos dizer que era de uso popular.

AADU, Vid. Infra.

j AADUAR, s. m. Aduar, povoação nó-

made, horda de árabes ; é frequentes ve-

zes assim empregado por Azurara na Chro-

nica da Conquista de Guiné, como se ve-

rá no seu glossário final.

AADUR, adv. ant. Difficultosamente, a-

penas, e, segundo Bluteau, mal: «... era

tanta a gente que aadur se podia esmar.»

Chr. do Condestavel, foi. 47, v. Na Chr.

de Doru João I, eneontrou-o Bluteau em-

pregado substantivada mento: «Aadur 7)0-

dendo ser ouvidos.» Vc-se mais frequen-

temente escripto com um só a, como no

Cancioneiro da Ajuda, onde vem o ver-

bo endurar.
j- AAFFIM, adv. Finalmente. Foi em-

pregado na Part. ri dns Memorias avul-

sas de Santa Cruz de Coimbra : «E aaffira

esteue com o dicto seu padre na destroy-

çom e morte de miraamolym e dos outros

que eram com elle.» Mon. Hist. Scripto-

res, fase. i. p. 25.

t AAGIATO, s. m. (termo forense.) O
que saiu da tutella.

t AAIBA, s. m. Arbusto das índias

orientaes.
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t AAL, s.f. Planta indiana, que se sup-

põe da família das tercbintliaceas; serve

a sua casca para aromatisar o vinho de

sagú.

t AALCLIM, s. f. Planta indiana, em-

pregada nas doenyas dos olhos e nos tu-

mores.

t AALEM, odr. Para outro lado ou logar.

Emprejra-se frequentemente na Chronica

Geral d'Hespanha : « Muça se foi aalem

mar levando tudu o roulo.v Cap. 1Ô9, p.

178.— «£ muytos se pa^sarõ aalem.» Id.,

cap. 192, p. 182. Azurara emprega este

vocábulo no sentido usual adversativo : <iE

aalem d/aqueste que Tristam matou. . . »

Chr. de Guiné, p. 82. — Moraes nào

conheceu esta palavra.

t AAPORCIMA, aãv. Finalmente.

f AAQJJESTO, pron. dcm. ant. Isto. Os
antigos dobravam o (ia».Xo Cancioneiro

da Ajuda, acha-se bastantes vezes esta

palavra

:

«Ora ã'aagueslo cá me non convém.

>

CA.Nc n. 24, ed. 1&49.

Xos Inéditos de Alcobaça e nas Poe-

sias do Dr. Frei Joào Claro, vera esta

palavra, mas já entào com um só «a», si-

gnificando também isto:

Senhor de aqutsto fazer

Sem ti II.W Icemos poder.
CANcio.Ntmo POF., p. 28-

Ka linguagem do povo, ainda se usa

esta forma.

AAS, s.f. pi. ant. Azas. Também pôde

ser a preposição e o artigo contraídos,

como se usava na primeira edade da lín-

gua : «Aas criaturas dás,» traducçào do

Dr. Frei Joào Claro.—Provém da rusti-

caçào do latim alas, do mesmo modo que

de malas vem maas. Moraes cita a au-

ctoridade de Dom Hilário Brandão, na

Voz do Amado, cap. 4, p. 13. A infan-

ta Dona Catherina traduz as palavras

de S. Lourenço Justiniano: aCcmi remos

de aas (reniigio alarum) de amor levanta-

se o coração a sima de Devs.i> E' obso-

leto, e serve só para íntelligencia dos

monumentos antigos.

AASO, s. m. Occasiào, motivo. V. Aazo.

AAVORA, «. /. Fructo da America e

Africa, cujo caroço contém uma amêndoa
branca medicinal.

AAZ, *. /. Ala ou flanco. Termo do
século XIV. Ka Chronica Geral de Hes-

panha, mandada traduzir por Dom Diniz,

vem empregado este termo no plural.

No tomo III dos Inéditos da Academia,
foi. 2.ÕG : «Ordenou toda a sua fjente em
aaz. 1) Nos Tjivrosdc Linhagens, tem a for-

ma Az. Mon. hist., Scriptores, p. 25.0.

AAZADO, adj. jmrt. do verb. Aazar.
« Dores de rjne a morte aqinha non lie aza-

da. " Ord. Affons., Liv." ii. T. 28, § 10.

AAZADOR, s. m. Causador, facilitador.

Na Ord. Affons., se diz: «Aazador... rfa

dita lei ser quebrada .v Liv. ir, t. G5, § 4.

AAZAR, V. a. Facilitar. Emprega este

I

verbo Azurara na Chronica da Conquista

de Guiné : « . . . porque lhe non aazarom
I
pai-fe d'aquella honra. . . » pag. 219.

AAZES, s. f. pi. Arraiaes, acampa-
mentos, segundo Moraes. O Glossário

de Azurara, que acompanha a edição da
Chronica da Conquista de Cuiné, traz a

signiiicação de esquadrões. Termo do sé-

culo XIV. Na Chronica Geral de Hespa-

nha, mandada traduzir por El-Kei Dom
Diniz, vem : <íE entam postaram suas

asaes, damballas partes... y> cap. 59, p. 61.

AAZO, s. m. Occasiào, motivo, cansa.

Usa este termo Azurara na Chronica de

Guiné : « Por aazo das correntes que aUy
an.li p. 28. Encontra-se nos Inéditos de

Alcobaça, por Frei Fortunato de S. Boa-

ventura, t. III. Diz Azurara: <iNom rnvy

contente porém da vitorya, porque se lhe

nem offerecea o aazo para filiar a Villa

de Gibraaltar.» p. 28.

AB, s. m. Nome dado pelos syrios ao

ultimo mez do verão
;

pelos hebreus ao

quinto mez, que corresponde ao mez de

Julho. — Nome antigo dado pelo irmão

mais novo ao mais velho. — Preposição

latina, que entra na composição de mui-

tas palavras portuguezas derivadas d'a-

quella lingua. Exprime afastamento.

ABA, s. f. Lacerda dá como etymologia
doesta palavra o latim aheo ! Nada porém
mais natural do que a permutação da lín-

gual «1» de ala, pela labial «b». Bluteau

define o accrescentamento nas extremida-

des, de alguma cousa, como nas obras de
marceneria e carpinteria. Tem vários sen-

tidos. Aba da vestia ou casaco :

«Estes co'as mãos as ahax levantavam
Das roupetas, fazendo delias saccos. . .•

Mi.voEi. UE GALUKGOS, Templo da }lemoria,

Lib. 4, oitava S6.

No sentido metaphórico, diz-se: abas por

protecção. «Aquelles a cujas abas eu me
cheguei. r> D.Francisco Manoel de Mello,

Cart., p. 751. «O Eei nos cria nas abas
como filhos. r> Jorg. Ferr., Aulegraphia,
foi. 150. Exprime a visinhança, a falda:

as abas da terra. «A^as abas t/a capital.

n

B. Ciar. 2, 41. « Um sum2}tuoso mos-
teiro, fundado nas abas de um seguro

porto.» Diálogos de Heitor Pinto, Part.

II, foi. 228, v. — Abas do forro, é uma
guarnição de madeira que os carpinteiros

põem ao redor do tecto: «Ao longo da
aba do forro d'este tecto, estão escriptos

esfrs quatro versus. » Faria, Noticias de

Portugal, 118.—Abas da fechadura, clia-

pas que protegem as guardas da fechadu-

ra. O artigo de Moraes fui resumido do que
primeiro apresentou Bluteau.—Aba é tam-

bém um nome mythologico. histórico e

geographico, cuja explicação nào tem
cabimento entre nomes appollativos.

t ABAB ou Ab, s. m. Pae, sacerdote.

Nome que as egrcjas syriaca, cophta c

ethyojiiea davam aos seus bispos.

j ABABA, s. m. Nome de uma nação

indígena do Brazíl, na província do Matto-

Grosso.

t ABABANGAY, s. m. Arvore das Phi-

lippinas.

t ABABILLA, s. m. Pássaro de que se

falia no Alcorão.

t ABABONY, s.f. Ameixoeira espinho-

sa das Antillia.s.

t AB-ABRUPTO, loc. lat. Termo de

rhetorica; diz-se do discurso que princi-

pia sem exórdio. Admíttíuse na lingua-

gem vulgar adverbialmente :— de repen-

te, inopinadamente, sem preparação.

f ABACA, s. f. Plátano da índia, câna-

mo das ilh:-.s Manilhas.

ABAÇANADO, adJ. (Do Fr. basamj.E',
a nosso vêr, formado segundo o génio da
lingua do adjectivo baço e da preposição

«a» que exprime uma tendência. Accresce
que a palavra franceza significa uma côr

tixa, ao passo que em portuguez é uma
côr duvidosa. —• De côr baça.

t ABAÇANAR, v. a. Termo proposto

pelo Dr. Lima Leitão para exprimir a mu-
dança de côr na icterícia negra.

j ABACARO, s. m. Povo da America
meridional.

t ABACAT, s.m. Ornato dos antigos reis

de Inglaterra em forma de duas coroas.

ABACATUAYA, s.f. Peixe do Brazíl,

vulgarmente chamado Peixe-gallo.

ABACELLAR, v. a. Cobrir de terra as raí-

zes de uma planta paraa disporá seu tempo.

j ABACISTAS, s. m. Nome que os gre-

gos davam aos aríthraeticos. por fazerem

os cálculos numa pedra chamada ábaco.

ÁBACO, s. m. Parte superior do capitel

da columaa, na ordem Ccrvnthia.—Copa,
aparador, mesa ou credencia, onde se

coUoca baixella. — Taboa arithmetica de

Pythágoras, ou taboa onde calculavam os

Abacistas.—Pia onde se lava o ouro.—

O

ábaco é cnni posto de bocel e faxa.

ABACTOR, s. ?n. Termo dajurispruden-

cia romana ; designa o ladrão de gado e

bestas.

t ABÁCULO, .«. m. Diminutivo de ábaco.

Mesa pequena dos romanos; pedra de jogo

de varias cores.

ABADA, s. /. Aba cheia ; o que se re-

colhe de uma vez na aba. — Animal fe-

roz da Africa. l)iz Bluteau: r,Km muitos

lugares da sua Ethyopia Oriental, o pa-

dre Frei João dos Santos tira ao nome
deste animal a primeira letra e chama-

Ihe Bada.n — <i.4'.> papa Leão X, man-
dou El-Iíi i Dom Manoel um Elephantc.

e uma Abada, que foram os primeiros

que em a cidade de líoma se viram dr>

Oriente.* Benedictina Lusitana, Part. ii.

p. 385, col. 1.»

ABADA, í. M. Abadam
de abbcide :

Augmentativo

Pnrqar jaa

tVú lipre ii.v

ctivc. en., I. II, p. iS3.

t ABADALASSA..«./. Joío aristocrático,

usado na corte de Doui Attonso v c de Dom
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João II, e recommencTaclo pnra parecer

Lem no paço; hoje caiu no domínio do ra-

pazío. Falia d'elio o Cancioneiro Geral

:

mas J0í,'.ir aliaila/tinsa

ein iiuíihiuer yalaiilc cabe.

Tora. I, p. 148.

ABADAR, ).'. II. Prover de abbade. Usa-

do nas Inquirições de D. Affonsu iii.

f ABADDON, s. m. Nome que o Apoca-

lypse dá a tíatanaz, que, em hebraico, si-

gniiica exterminador.

ABADEJO, s. m. Nome do peixe que, de-

pois de curado, se chama bacalhau. —
Blutcau cita a auctoridado do P. Frei

Thomaz da Luz na Amalthêa Onomásti-

ca, p. 7, Part. I, que o dá significando

cuntharida, abonando-o com a auctorida-

do de ríovarruvlas, no Tesoro de la len-

gua Castellana. António Pereira líego,

na Summula de Alveitaria, diz no cap.

II, pag. 2):3U : « Uns bichos, que chamam,
abadejos ou vaccas louras.))

ABADENGO, s. m. Apresentação de uma
abbadia. — O legado pio deixado ao di-

rector espiritual, como se p<xlc vêr no

Elucidário de Frei Joaquim de Santa

Posa do ^'iícrbo.

ABADERNAS, s. m. pi. (t. naut.). Ar-
rcbens delgados ou Hlaças, que prendem
os colhedores, quando se aperta a en-

xárcia. Vem do italiano baderna, como a

maior jiai-te dos nossos termos náuticos.

f ABADIR, s. m. Titulo que os cartha-

ginezcs davam aos deoses de primeira

ordem. Entre os phenicios, quer dizer

pae viagnijico. Escreve-se também Abad-

dir ou abdir. — E' o nome da pedra que

tSaturno devorou.

f ABADÍTA, s. m. Seita de musulma-
nos na Arábia.

ABADO, arlj. Usa-se unicamente por

opposiç.ão a desabado. Gluipéo abado, isto

é, com a aba erguida, levantada por pre-

silims.

ABAETADO, adj. Ptevestido de baeta;

e tiguradaniente : grosso, áspero.

t^^ABAETAR-SE, v. refl. Vestir-sc de

baeta, ou tl.inrlla, para conservar o calor.

t ABAETE, s. m. Nome brazilico de

íuali r vaiào idoso e prudente.
j- ABAFA, tnterj. Termo de náutica

para que os marinheiros que ferram velas,

acaljem de repente a manobra.
ABAFADAMENTE, <(dv. Õccultaracnte e

a medi). Jorge Ferreira emprega-o na Au-

legraphia, fui. 141.

ABAFADIÇO, adj. Calmoso, sem venti-

lação.=:Tainbem se diz figuradamente do
homem que se atfronta com qualquer cou-

sa: ti... sois todo coraqão e pelo tanto muito

abafadiço.» J. Ferreira, Ulyssipo, p. 262.

ABAFADO, adj. part. Tapado para
resguardo do ar: aA rainha vinha aba-

fada do rosto com. uma enxaravia...)) Pro-

vas da Hist. Genealog., Tom. v, p. 581.
— Ciiberto, comprimido, como o usava
a Infanta Dona Catherina : «Estevão,

como fosce abafado e acaroado pelas pe-

dras dos judeus.»—Confuso e escondido:

«...espreitemos aquellaporfa d'onde se ouve

um rumor de vozes abafado e indistin-

cto. yi Garrett, Arco de SanfAnna, Tom. i,

cap. III, p. (jO.:=Tambem significa espes-

so : — Palmar abafado.

No sentido de desanimado

:

Não trazes abafados teiis esp'ritos

De \èr nus que |>oi' for(;a, outros i)or geito

Te rouliam teus cordeiros, teus cabritos.

BER.^inuES, Lima, ed. 17.

ABAFADOR, s. m. (techn.) Peça que,

nos instrumentos de teclado, suspende o

som. Nos pianos estào pousados nas cor-

das, afastando-se á medida que os raar-

tellos as vão ferir ou retirando-se simul-

taneamente por meio de uma pedcde.

ABAFADOR, adj. Além do sentido tecli-

nico do siib.stantivo, usa-se vulgarmente

como qualidade de pessoa ou cousa. —
Um tecto abafador, isto é, baixo.

t ABAFADURA, s. /. Termo technico

de agricultura, que designa o trabalho fei-

to na terra para evitar a evaporação aos

raios solares : « ...gradar a terra, para que

se não seque com o sol ," se desfaz então

como farinha, quando se torna a lavrar,

jjelo suor que lhe causou a abafadura.»

Bluteau, usou esta palavra, e não a in-

troduziu no Vocabulário, nem tampouco

Jloraes.

ABAFAMENTO, s. m. O mesmo que aba-

façào, ou acção de abafar. O povo em-

prega-o como falta de ar ou suffocação ;

calor excessivo; por translação, também
significa occultar. Pertence á linguagem

antiga, e encontra-se nos Inéditos da His-

toria portugueza, Tom. iii, pag. 182.

ABAFAR, V. a. Encobrir ou resguar-

dar para não i^erder o calor. Bluteau de-

fine restrictamente :

—

n Cobrir muito bem

com pannos, para que não possa sair o

ar nem scH<ã--s(;.»Tem varias translações.

Abafar o incêndio, isto é, apagal-o; abafar

rt respiração , isto é, afogar ; abafar a

'gloria, extinguil-a; abafar o espirito, isto

é^ obstar á sua manifestação ; abafar a

revolta, reprirail-a ; abafar as dores, isto

é, soíFrel-as calado ; abafar os documen-

tos, isto é, subtrail-os. Porém em to-

das estas translações, ha uma única idêa^

mais ou menos extensiva nas locuções.

Todos estes usos se acham auctorisa-

dos pela dicção vernácula ou popular.

Jorge Ferreira de Vasconcellos cnipre-

ga-a na linguagem vulgar das comedias

de Euphrosina e Ulyssipo. — Na agricul-

tura, abafar significa não medrarem as

plantas por causa do vigor da terra.— «^1

terra mui viçosa abafa as cearas.» Blu-

teau. = Também significa o trabalho de

gradar a terra, para que se não seque do

sol. N'esto uso, tem o sentido remoto de

proteger. D"aqui o verbo reflexivo :
—

Abafar-se, resguardar-se.

As carrcsadas nuvens que, voando,
Vão no mais alto do ar coin grande pressa,

lam-se os tiorizonies ahajantín,

G. P. DK CASTRO, ULYSSEA, C.iat. V, eSt. IG.

Aqui a translação designa o escurecer.

E, n^este mesmo sentido, Jorge Ferreira

diz: «...coírt estar dois dias em Bolonha
abafarei toda esta terra.» Euphr., 2, o.

— Não me abafes ! phrase com que
mandamos arredar alguém que está muito
perto de m^s.

ABAFAR, v. n. Exhaurir-se do forças,

não poder tomar fôlego, perder a paciên-

cia. Emprega-se ordinariamente como im-

precação do desafogo:

—

Eu abafo! De uso

pojjular, e empregado nas comedias de
Jorge Ferreira.

ABAFAS, s. Mi. Ameaças e provocações,

que se soltam por palavras, como se de-

prehende de uma phrase de Fernão Lo-
pes. Era popular no século xiv, ainíla

usada no século xvi, e hoje totalmente

antiquada.

t ABAFEIRA, s. /. Agua estagnada.

ABAFO, .s. m. O objecto que serve para
resguardar do ar ; manta em que se en-

volve o pescoço ; também servia para de-

nominar o sitio em que se curavam cer-

tas doenças por meio de suadoiros. Casa
de abafo ou estufa, era onde se curavam
as doenças syphilitieas na edade media.

O curativo era tremendo ; depois de ter-

ríveis fricções de mercúrio succediam-se

suadouros continues. Rabelais descreve

toda essa medicina, e inventou o riso co-

mo remçdio, para os pobres doentes. So-

ropita, nas suas Prosas, descreve este uso:

líA cura das boubas tem muito que con-

siderar; porque vereis um pobre peniten-

te, costumado a pesar os ares com a fo-
lhagem dos seus enganos... e agora cer-

rado em uma estufa com trezentos cober-

tores de pic^pO' sobre si e mais abafado

que itm fermento, estar posto a destillar

como fôr de laranja em alambique,» etc.

pag. 86,

ÁBAGI, s. m. Moeda de prata da Pér-

sia, correspondente a 150 reis ; também
significa o peso com que lá se avaliam

as pérolas ; equivale pouco mais ou me-
nos a dous centigraminas.

ABAGO, s. m. Ave do Peruo da Abys-

sinia.

ABAGUM, Vid. Abago.

ABAI, s. »i. U mcz de Agosto no ka-

lendario turco.

Á BAILA, loc. adv. Alludir fora de pro-

pósito e frequentemente : Trazer á baila;

Andar mettido na baila, isto c, achar-se

mettido cm dijjiculdades, tórnar-se repa-

rado. Baila, balha ou bailha, é a enume-

ração e indicação de cousas diversas fora

de tempo. No Diccionario de Moraes, dá-se

a etymologia hypothetica do francez bail,

que era a enumeração das cousas que se

transferiam no aluguer, e que se descre-

viam na carta de arrendamento. A etymo-

logia é forçada, porque este termo é de for-

mação popular, e não pikle, por isso, ter

uma origem erudita. As phrascs Metter-se

em dansas, metter-se na baila, são equiva-

lentes; trazer á baila, chamar a terreiro,
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exprimem o mesmo pensamento, e espli-

(.:u!i-sc.

ABAINHA, .s. /. O mesmo que bainha

ou festo, que se faz para que o tecido se

não desfie. O «a» é muito usado no prin-

cipio de algumas palavras como espletiva,

já como tigura poética para augmentar

syllabas, ou abrandar accentos, já como

habito eâeminado de quem articula com
denguice. Este «a» torna-se característico

n'esta palavra para distinguil-a de bai-

nha ou estojo em que se guarda a espa-

da, e evitar a homonymia.

ABAINHAR, v. a. Fazer uma ourela no

panno para que se nào desfie nos sitios

cortados, aonde nào ha costura : Abainhar

lenços. = Também se usa embainhar ; mas

tem o inconveniente do sentido amphibo-

logico. Ex.: Embainhar um lenço; em-

bainhar o espada.

ABAIONETADO, adj. p. Morto ou espe-

tado com baioneta.

ABAIONETAR, v. a. Armar em baio-

netas
;
porém mais propriamente matar

ou passar á baioneta.

ABAIRRAR, v. a. Circumscrever ou di-

vidir cm bairros. Designar o bairro, para

facilitar a administração. Coutar em bair-

ro.

ABAIRRADO, p. p. de abairrar, e adj.

Dividido ou circumscrito cm bairros.

ABAISSIR, s. m. (chim.) Fuligem metal-

lica que adhere ao barro nas fornalhas em
que se derrete o cobre. E' o spodio.

ABAIXADA, adj. Usa-se na Botânica pa-

ra designar o angulo quasi recto que faz

o lábio inferior de uma corolla labial com
o tubo, como na stachys germânica. Na
armaria, designa a aza que tem a ponta
para baixo ; diz-se da águia que tem as

azas fechadas, e da palia cotica, vergne-

ta e asna, quando não toca o chefe de
escudo.— Viseira abaixada, ou caída, no
sentido figurado de viau semhlante, cata-

dura severa.— Viseira abaixada, é signal

da nobi-oza em primeira geração.

ABAIXADO, adj. p. Descido, isto é, le-

vado gradualmente a ponto menos eleva-

do. Emprcga-se figuradamente em diffe-

rentes sentidos. Em musica, uma nota, um
instrumento abaixado, descido na escala.

Em moral, abaixado significa aviltado e

tiimhem liumilhado.—Preço abaixado, re-

duzido, diininuido. Encontra-sc emprega-
do cm todos estes sentidos nos escriptores

do século XV, c ainda anda no uso corrente.

ABAIXADOR, s. m. (anat.) Abassor ou
repressor, nomo de dificrcntcs mvisculos,

cuja acção consiste em abaixar as partes
a que estão pegados. — Abaixador do
olho, músculo que move o olho para bai-
xo.= Também se diz musculo depressor.

—Abaixador da aza do nariz; abaixa-
dor da vuí.rilla inferior : Abaixador da
Ztn^TMo ; instrumento ciriu-gico para conter
a língua de modo que deixe visivel o fun-
do da cavidade da bocca.

ABAIXAMENTO, s. m. (rad. irtia.-o; com-

posto de «a», ^rep., exprimindo uma ten-

dência ; baixa, do verbo liaixar, e mento,

de MENS, 7)i('nte, espirito, maneira, ac-

ção.) Depressão ou acto de abater e hu-

milhar. Abaixamento do nivel; abaixa-

mento moral, no sentido de corrupção;

abaixamento de pn-rço, abatimento por

desconto; abaixamento da ohediencia, no

sentido de humildade, usado na prosa do

século XIV. = Esereve-se também baxa-

mento.
— Abaixamento do mercúrio no baró-

metro ; abaixamento do véo do palatino;

operaçi^iu da cataracta j^elo áhaixãinento
;

abaixamento do útero ; abaixamento de

uma equação, rcducção da equação a um
gráo menor ; abaixamento do polo de uma
estrella é a quantidade que os poios des-

ceram com relação ao horizonte.—Abaixa-

mento do escudo, addiçào de alguma pe-

ça que lhe diminua o valor.

Este nome nunca é empregado no plu-

ral,e suppõe estado anteriormente elevado.

ABAIXAR, V. a. Da baixa latinidade,

abussare, segundo Du-Cange. Pôr cm lo-

gar inferior o que estava em superior.

Abater, descer, diminuir, encurtar, hu-

milhar, rebaixar, inchnar, agradecer,

abrandar, submetter, derrubar. Tem ou-

tros sentidos technologicos: Abaixar uma
pcTpendicular sobre uma linha; abaixar

uma equação, reduzil-a a um gráo me-
nor ; abaixar a cataracta; abaixar o fal-

cão d carne ; na volateria, diminuir-lhe o

sustento.

Aliairam laiiçíis, fere o terra fogo.

Luz., CiST. VI, est. LXiii.

Aqui, significa pôr a lança no riste.

—

«Se

alguuns Gleriguos quizerem abaixar a Fee
dos Christaõs e disserem mal delia, estes

Cleriguos devem ser p)enados por el-rei,

etc... Ord. Aff., L. iii, tit. 15,§ 42. Aqui,
significa deprimir, dizer mal.— «aSc ofal-
cão olha a garça, e chegaaella e anão af-

ferra, se abaixará da carne, e lhe darão

fome.» Diogo Fernandes, Arte de caça

de Alteneria, pag. 52, v. Abaixar a saia:

Estas saias nSa lera nada

;

Ao rabo de nove mezcs
Elias serão abaixadas

.

Para designar que andavam levantadas

pela gravidez. — Abaixar a proa, locu-

ção popular, humilhar.
— Abaixar também pôde significar o

acto de tocar baixão o\\ fagote, instrumen-

to a que alludem os cantos açorianos.
—^Ábaixar, v. n. Descer, dar de si

:

Abaixar a tnjlammação ; abaixar o solo;

o vento, o preço. — Parecia abaixarmos

aos abi/smos. Frei Pantaleão do Aveiro,

no Itinerário da Terra Santa: (a Com a
grande tenuicstade mui/tas vezes não as

víamos, nem cilas a nós, porque parecia

abaixarmos aos abi/smos.i^ Cap. 11, pag.

50, ed. de 1732. Moraes cita, como au-

ctoridade, a Historia da Sem Ventura Isea,

traducção do século xvi de uma novella

de Reynoso, mas que desappareceu com-
pletamente.= E' de uso popular.

—Abaixar-se, v. refl. Envilecer: aPara
se abaixar a todas as infaviias a que o su-

jeita o interesse. » Rodrigues Lobo, Cor-

te na aldeia. Dialogo 6, pag. 128. Di-

gnar-se: «Abaixou-se IJeos a lavrar o

barro. v(}a.\vào, Chr. Aff. Liv. i, cap. 14.

ABAIXO, adj. Emprega-se no sentido

de baixo, inferior, f)rofundo:« FM2f?o/«ZÊ?i-

do um raZ/e abaixo e sombrio, dabanda de

Nordeste, que parecia cheio de arvoredo...»

Hist. Tragico-Marit. Tom. i, pag. 399.

ABAIXO, adv., quando pôde ser tradu-

zido por infra.—Èua abaixo, rua acima,

etc, dos cantos populares. — «.Mandou
chamar o Capitão o mestre abaixo onde

andava.. .D Hist. Trag. Marit., Tom. i, p.

320. «lE pagarão os pjcscudores que pes-

carem no arynho da furada, honãe cha-

mam sani payo abaixo de gaya no fundo

de santa caterina.)> Foi'al de Gaya, de
1518.

ABAJOIIJAR-SE, v. refl. Tomar-se ba-

joujo oix fingir-se tal. Jorge Ferreira deVas-
concellos usa do substantivo. Ainda hoje,

é empregado na linguagem chula; perten-

ce ás palavras formadas pela giria.

ABAKUR, ^. m. Xa mjthologia céltica,

é o nome dos cavallos de Sunna, dcosa

do sol.

ABAL ou Abhal, s. m. Fructo de uma
arvore oriental, parecida com o cypreste;

serve de abortivo.

ABALADA, s. f. Termo vulgar para

designar o rasto do coelho na fugida; /Va-

guido é o sitio onde esteve parado, e

abalada, a carreira que segue o coelho.

E' de uso popular.

—

Seguir o coelho pela

abalada, ir-lhe na pista. Na Beira, no
tempo de Bluteau, dizia-se: á abalada.

Moraes tornou este termo mais extenso

ampliando-o a toda a natureza de ca-

ça.

ABALADO, adj. part. Sacudido, agita-

do, tentado, movido, deslumbrado, que-

brantado,atacado .—

«

Para c u ra r as crian-

ças de cobranto, estando já abaladas e en-

fermas d'elle.y> Correcção de abusos, Trat.

I, pag. ST.^Tambcm significa aterrado.
— Cérebro abalado, perturbação nas facul-

dades intellcctuaes; animo abalado, irre-

soluto; dentes abalados; abalar a medida,

enchel-a coculada para que nào leve in-

torsticios. Usaram esta palavra Bernar-

des, Lucena, Vieira, Sá de Jliranda e

Camões nos sentidos indicados:

Inipbfavois, diireias que .no fírvonle

Pesejo, que da forc-*»
' '

'

"^^ '>

Tiiihunidc seu pro| -

ABALAMENTO, .-. ;.;. O estado de tre-

mura. Tormo antiquado que exprime o

terremoto. Pcrtm-baçào da ordem uatu-
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ral ; alvoroço, ataque. Aclia-se nos Iné-

ditos da Academia ; ainda se usava uo
principio do século XVI.

ABALANÇAR, v. a. Mais propriamente

embalançar. Agitar acima e abaixo ou

em vaivém. Emprega-se reflexivamente,

no sentido de—arrojar-se, atrever-se, ten-

tar, equilibrar-se, arriscar-se; comparar-

se, aventurar-se : «Se 2J(kIe abalançar a

mais certo jJerigo. » Frei Luiz de .Sousa,

Vida do Arcebispo, pag. 139, col. i.

E contra o matadnr que a rcccbel-o
Sae cuiiliadi), iroso se abalança.

SÁ DE MENtZES, U.VLACl CON'l^., C. XII, e^l. G9.

Fernão d'Alvares cVOriente emprega-o
no sentido de passar insensivelmente de
uma cousa para outra ; Diogo de Couto,

no sentido de atirar-se ; Frei Luiz de
Sousa, no sentido de aventurar-se, e Ro-
drigues Lobo, no de efjuilibrar-se, ham-
òoar-sc.D'este yevho, diz Bluteau: «Pare-
ce vietaphora tomada do peso da balança,

que se um cojío delia tem mais peso que

o outro se abaixa, e em certo modo se ar-

roja d terra ; d'onde se tomou abalançar-

se por arrojar-se.

a

— Etyji. Segundo o curioso Bluteau,

«jmrece melhor a derivação d'esta vez de

Ballein, que, em grego, quer dizer lan-

çar, porque abalançar-se é lançar-se, ar-

rojar-se a alguma cousa. )^ Os ditlcrentes

sentidos de abalançar explicam-se poi'

metáphoras mais ou menos uaturaes; po-

rém a diversidade d\41es faz acceitar

diversas etymologias. Xào será licito di-

zer, depois que se descobriu a grande in-

fluencia do seandinavo na formação das
linguas romanas, que abalançar tenha sua
analogia com o radical seandinavo Bali,

forte, valente ?

ABALÃO, s. m. Planta da familia das
juncaceas, de que ha seis espécies nos
Estndos-Unidos da America, pertencentes

ao género das helonias.

ABALAR, 1-. n. Fugir, retirar-se, es-

capar, pirar-se meio corrido. Do latira

amhulare, que em francez se converteu
em emhler, fugir, como se vê no poema
antigo de Blanceflor, pag. 2G3. Este poe-

ma era conhecido de cl-rei Dom Diniz,

que o cita no seu Cancioneiro. Xa prosa
revolucionaria de Rabelais, emprega-se
abvoler no sentido de fugir. E', ainda
hoje, bastante usado nos romances popu-
lares :

Asarrou no seu falinlio.

Abalou por lií alem.

Na parte iii das Reflexões da lingua
portugueza, de Francisco José Fi-eice,

vem Abalar por fugir, ou retirar-se pa-
ra outra terra; só se diz no estylo joco-

so, não obstante ter sido usado no serio

pelos nossos bons auctores. Em phrase
militar, é que se pôde dizer : abalar o

exercito, isto é, ^j5?-c/ em movimento, em

marcha, como disse Brito na Monarc.

Lusit.:

—

« Mandou abalar osbatalhões.» Na
prosa legal da Ordenação Affonsina, lê-se:

(.(...quando as cadei/as dos jiresos se abala-

remos kuu logarpêra outro. i> Liv. I, tit.

22, § 3. Diogo de Couto, Jeronymo Corte

Real, e quasi todos os quinhentistas o

empregam segundo a observação de Cân-

dido Lusitano.

— Não estar firme, tremer, agitar-se.

— Abalar a terra:

As nuvens, que por mil partes se abriam,

Mil olTeiisi\os raios disparavam,

(^)ue com violento curso o ar tendiam.

Os lro\iJes da terra o aiobito abalavam.

SÁ OE ME\EZES, MALACA, CaUt. II, eSt. 79.

Por este exemplo, se verá que o ver-

bo abalar, no sentido de tremer, tanto

pôde ser activo como neutro.
-—

• Abalar-se, i'. ref.. Softrer abalo.=
Figuradamente : commover-se, alterar-se,

demiiver-so do propósito.

ABALAÚSTRADO, adj. p. de abalaús-

trar. Diz-se de tudo o que tem guarnição

de balaústres.

ABALAÚSTRAR, v. a. VCn- balaústres

;

guarnecer de pequenas columnas, que se

compõem de trez partes principaes: o ca-

pitel, o corpo, e um supporte ou pedestal.

Gradeamento que se faz em uma e.scada;

abalaústrar com mármore, com madeira,

com ferro ou com bronze.

ABALDEAR, i'. a. Mudar liquides de

um vaso para outro, trasfegar ; usa-se

particularmente como termo náutico, no

sentido de—lavar o convez do navio com
baldes de agua logo pela manhã, j Mo-
raes e Lacerda não trazem esta ultima

accepeão. Vid. Baldear.

t ÁBALIENAÇÃO, s. f. Do latim aba-

lienatio; pertence á pliraseologia do di-

reito romano. Chama-se assim ao acto

pelo qual se vendiam ou transferiam as

cousas pertencentes á classe das Rcs man-
cipi, que só podiam ser adquiridas pelos

cidadãos romanos e latinos, ou p)elos que

gosaviím o direito itálico. Esta transac-

ção era feita com um severo symbolismo

per (CS et libram. No velho direito con-

suetudinário dos povos modernos, não se

encontra este uso |)rivativamente roma-

no ; em França e na Península hispânica,

prevaleceu o costume germânico. — A
abalienação t.imbom era feita por uma
fói-nnila traditio ^Jer nexu, ou por uma
renuncia na presença do magistrado.

ABALIENADO, adj. p. Estado da cou-

sa mamipi depois de transferida, com re-

lação ao antigo possuidor.

ABALIENAR, v. a. (Do latim ab e alie-

nare.) Vender ou transferir o dominio das

cousas mancipi, coUocadas no solo itáli-

co, áquelle que era capaz de adquiril-as.

D'aqui vem, mais extensivamente, a phra-

se da Ordenrção alhear, e do Código Ci-

vil alienar.

ABALISADAMENTE, adv. qualitativo.

De uma maneira distincta, singular e

brilhante. Usado na linguagem cavalhei-

resca das novellas. Nas justas e torneios,

marcava-se a arena dos contendores com
balisas; o mantenedor que sustentava o

encontro, ficava immovel, como uma bali-

sa. Jorge Ferreira, no Triumpho de Sa-

gramor, diz: « O cavalleiro que abalisa-

damente se esmerasse, etc.))=:E' de uso

commum, posto que a linguagem vulgar

raras vezes empregue os advérbios quali-

tativos.

ABALISADO, adj. p. Notável, excellen-

te, distincto, singular, estremado, apon-

tado. Bernardes, na Carta xxiii do Lima,

emprega-o n'este ultimo sentido

:

Deisou-vos o caniinlio ahalimdt).

Por onde foi sobindo ao claro templo
A' sempiterna lama dedicado.

Da prl^3 as velas sós ao vento dando
Inclinam para a barra abalisaila.

cAM., cant. II, est. xviii, v, 3, 4.

—Abalisado [escriptor), o que se distin-

gue de todos os outros pelo seu estylo.

Usa-o Dom Francisco Manoel de Mello

nas Cartas, p. 488 : « Está dando Portu-

gal abalisados aufhorcs.« (Jolpc abalisado;

virtude abalisada; sentença abalisada. As
balisas eram postas nos legares perigo-

sos, como nas costas, boqueirões, etc. Ber-

nardes segue o primitivo sentido na phra-

se : caminho abalisado
;
quasi sempre a

distincção ou superioridade que esta pa-

lavra indica, é com relação a diíRculdades

vencidas.

ABALISADOR, s. m. O que tem por

ofllicio ou obrigação pôr balisas ; o que
determina os limites dos campos ou her-

dades ; também designa a vara com que

se abalisam e medem as terras, segundo
Bento Pereira na Prosódia.

ABALISAR, V. a. Pôr e marcar com
balisas, eircumscrever, determinar, de-

marcar, distinguir; tacs são as accepções

com que usaram este verbo Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Freire de Andra-

de, Diogo de Couto e Paiva de Andrade.
« Abalisando as hgoas por cruzes e pa-
drões. n Gaspar Barreiros, Chorographia,

pag. 61, V. « Abalisar com ramas o ca-

nal. y> .Tacintho Freire, Vida de Dom João

de Castro, foI.283.^=Tambem se emprega
reflexivamente: Abalisar-se, distinguir-se,

destacar-se dos outros pela força, pela vir-

tude, pelo estudo ; empregado n'esse sen-

tido por Frei Luiz de Sousa, e Francis-

co de Moraes. «J/í«'ías pessoas se abalisa-

ram na defensão d'estafortaleza. -aX^emos,

Cerco de Malaca, p. 45. = Na linguagem

moderna, é sempre empregado reflexiva-

mente.

t ABALISTAR, v. a. Lançar golpes com
balista ou machina de arremessar pedras.

Formado do substantivo, segundo a ín-

dole da lingua.

ABALO, s. m. Tremulencia, alarme,

atac[ue, coinmoção, fugida, agitação, per-

turbação, impulso interior, terremoto, re-

tirada; taes são os diversos sentidos em-
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pregados por Camões, António Preítes,

Lucena, Diogo de Couto, Castanheda e

Vieira.— «Sentir a!(jiim abalo da febre, v

Chagas, Cartilha Espiritual, t. ii, p. 335.

No sentido de ameaço ou ataque: nPuuco

abalo fiizem os nussos sermões. « ^ ieira,

Serm., Tom. i, p. 23.

E' de uso popular, nos anesins : Fa-

zeis-me abalos ]}'jr cantarejus de galhjs.

PoDioe o tniipo Ui ahalOy

E someis eici for le ensejo,

InJa k-vanlo oulr» valo.

Que nos doi-nles «ão fjlo

A nueia uialj o seu de>ejo.

SÁ DE iiiRA>Di, p. 177: cá- de 1677.

Pato Moniz, em uma decima epigram-

matica contra José Agostinho, escreve :

Nfio me vem causar abaío

:

Jã rã susleDIo um cavallo,

Susleularei mais uui burro.

ABALOFADO, adj. p. Que se tornou

balofo, iuL-liado, fofo, ôco, vào. Erapre-

ga-se mais no sentido material : colchão

abalofado.

ABALOFAR SE, v. refl. Tornar-se ou

fazer-se balôfu.— O pào deve abalofar-se

no forno. Emprega-se também em senti-

do figurado : in)pár, ensoberbecer-se sem
motivo.

ABALONAS, loc. adv. Significa propria-

mente á maneira Jlamenga, vestimenta au

uso fíamengu. Walon ou vallon, corrupção

do nome gaulez, designava Flandres orien-

tal e Fliindres occidental, chamadas si-

multaneamente Flandres Walona, a pro-

víncia de Namur, de Hainaut, Liége, o

Limburgo e o Luxemburgo. Abalonas

eram, pois, uns coiiarinhos de camisa pen-

dentes sobre os hombros, usados nos Fai-

zes Baixos, como os trazem as crianças.

Este uso Ibi introduzido na Península no

tempo da dominação hespanhola nos Pai-

zes Baixos. — Mantêos á balona : ornato

do pescoço, liso como a balona, em con-

traposiçiio com os mantéus de rucn, que

eram crespos. — Calcas a balona, isto é,

largas e compridas;

—

vestir á balona, fol-

gadamente, á vontade. Do substantivo ba-

lona é que se formou esta locução adver-

bial. Bernardes a emprega, e devemos
julgal-a form;ula pela preposição com o

subst:intivii. = Está obsoleta.

ABALRAVENTO, s. 7)j. Escrcve-sc t^sm-

bciii abarlavento, e balravento : A borda
do navio d onde sopra o vento. No sen-

tido figurado: tomar abalravento, esco-

lher o lado vantajoso. Palavra de formação
popular, talvez corrupção da phrasc a bor-

da do vento. Confirma est;i hypothese
uma particularidade que se dá na permu-
tação do «d» medial ou final, cm outr.i le-

tra liquida, pnrticid.iridade que as línguas

romanas herdaram do génio da lingua la-

tina. Festus, traz cadamitas por calrnni-

tas ; Odf/asêa por 01,y,v,«?((; ddcrnjiapor la-

crima. De Madrid v<'m madrilenu. Fre-

deric Diez traz bastanti-.s exemplos desta
lei. A palavra borda confirma o exemplo,
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porque o «d» medial se converteu em «1»,

ficando, por uma metathese natural e cora

nuiin no" povo, formada a palavra Abalra-

vento. No portuguez antigo, dizia-se leíxar

por deixar. Esta lei da permutação do «d»

por «1» e do «1» por «d», é geral ás lín-

guas romanas: Toldre no francez antigo

vera de tollere, como explica Du Mcril

;

a mesma mudança dá-se ás vezes na fle-

xão de uma mesma palavra: vaudrai fu-

turo de va\oir; voudrai de vouloir. His-

toricamente, apresentM-se-nos outra ety-

niologia. No Regimeato de Guerra, codi-

ficado nas Ordenações Affonsinas, lê-í^e,

fallando do Almirante: «Deve teer sempre

vinte homeens de Genua, sabedores do mar
taaes, que sejam convinhavees pêra Al-

quaides de guaUees, e pêra arraezes, que

saibam bem servir per mar em as nossas

goUees, e sejam prestes para nos servir

quundo mester for. 1) Liv. I, tit. 54, § 12.

Em vista d'este facto, torna-se natural a

adopção da jilirase italiana ver il vento.

Ambas as etyraologias propostas se au-

xiliara. «Não desejo eu de saber senão

qual o galante que me succedeu; que se

vol-o eu Colho abalravento, eu lhe farei

botar ao mar quantas espiranças lhe a

fortuna tem cortado á minha. y Caraòes,

Filodemo, act ii, se. i.

ABALROA, s. f. Arpéo ou fateixa de

abordagem ; mais propriamente balroa.

Segundo o costume árabe, o povo faz do

nome e do artigo uma só palava. Fer-

não Lopes de Castanheda emprega-a como

synonyrao de segurança: — suster, como

uma abalroa. Francisco Rodrigues Lobo
usa-a no sentido de ancora e amarra, que

é o m lis vulgar.

ABALROAÇAO, s. f. Encontro de dous

navios que se embatem de que resulta

sempre avaria. E' termo náutico e jurí-

dico. A abalroação é proveniente, ou de

força maior, ou dos capitães ; ou de um
só, ou de ambos sem se poder designar

qual. No século xvi, significava a aborda-

gem, como se vê da plirase de Fernão

Jlendes Pinto : «.,. os arjyéos de abalroa-

ção. B Peregrinação, cap. 36. Acha-se

auctorisado na prosa legal do Codigo Com-

mercial, do artigo 1557 por diante.

ABALROADA, s. f. Choque por abal-

roMçào, abordagem. Palavra forr.iada se-

gundo a índole di lingua portugueza, era

que a terniinação «ada» é peculi.ir de toda

a acção pcrcussiva: ^xííicada./ícada, ''apa-

íada, bíirrigaãA, eic. Vid. Abalroamento.

ABALROADO, adj. p. Avariado polo

encontio Al: outro n:ivio; atracado, seguro

por arpéos, como o emprega, na lingua-

gem antiga, Castanhed 1 : r... cortaras

b'droas com que o navio estava abalroa-

do.» Hist. da índia, Liv. vu, cap. GT.

Figuradamente, eraproga-sc no sentido de

atropell;ido, tropeçado, arrepellado.— « E
da quarta vlz abalroados, e tiitradus dos

iiussos fazend ilhí.'' uma dura resit^tcn-

cia.v Hist. Trag. Mar., Tom. i, p. 404.

ABALROADOR, s. m. e adj. Como a

abalroação pôde provir de um só navio,

(Hl de ambos, assim impoi-ta regular a im-

putação da avaria ; este termo é de crea-

ção jurídica. Se um navio está carregado,

p'. esume-se que esse é o abalroador ; se

ura navio não tem gente a bordo, sup-

pòe-se também ser elle o abalroador.

ABALROAMENTO, s. m. (J estado pro-

veniente do acto de abalroação, ou abal-

roada. Estes trez substantivos são syno-

nymos, mas têm características que esta-

belecem uma diiferença de significação :

Abalroação é a acção abstracta, possível,

e tendendo a eflectuar-se ; abalroada, o

facto dado e actuante ; abalroamento é o

estado resultante, e por onde se julga. Na
linguagem da jurisprudência commercial,

têm todos o mesmo sentido.

ABALROAR, v. a. Levar ou deixar ir

um navio de encontro a outro. Nos es-

criptores antigos, tem outras accepções

:

atracar ou aferrar, arremetter, acoramet-

ter, achegar, arcar, tentar : como se en-

contra em Lucena, Francisco de Andra-

de, Damião de Góes, Fernão Mendes Pin-

to e Paiva de Andrade. Na Historia Tragi-

co-Maritima, nas sublimes relações de nau-

frágios, vem sempre o termo na accepçào

náutica:

—

«E não é concluenfe a rasàj que

alguns querem dar, que se levantaram as

duas naus por temerem que o galeão as

fosse abalroar, p^r i^so que estava na sua

mão d'cll,:s.» Hist. Trag., t. ii, p. 453.

«E remando viui rijo a elles, os abalroa-

ram pela popa. » Id., t. 1, pag. 4(33.

« Quando viu despedir de si os bateis, quiz

abalroar.» João de Barros. Dec. 11, foi.

13G, col. I. «Nem d<js navios abalroou uma
galé.» Lemos, Cercos de Malaca, p. 17.

— Abalroar-se, v. njl. Atracar-se (um

navio com outro).

— Abalroar, i-. n. Acommotter d'en-

contro, entrar com Ímpeto, contender, dis-

putar C(jm alguém: «...chegando à Rates

e abalroando com as portas do templo, o

acharam em oração, s Monarch. Lusitana,

t. n, foi. 18, col. 3. Todos os malts abal-

roam por mim; — abalroar com a cabeça

pehia i'"ri'i.<i.

ABALSADO, adj. p. Mcttido, repcllido

ou refugiado no balseiro.

ABAÍiSAR, r. a. Kepellir, metter no

balseiro: ri tlexiv.iniente, embrenJiar-se.

ABALDARTADO, adj. p. Rodeado.

necid'1, d'f'ndido. ou arvm-ado em L

te. afnrt."iez;idi>.

ABALUARTAR, r. a. Arvorar era ba-

iuaite, defender ou fortificar com b.duar-

tc.=^E' puico usado e pertence ao nume-

j'o d'aquclles verbos que, spgundo a índo-

le da lingua, qu dquer pode formar, con-

vertendo, era uma ace^' ' ''"i 'n; r. <<•.

pelo substantivo.

m. Pi inv.ro uasT ABAMA,
liliacea-!.

7 ABAN, 5. Hl. O mez de Outubro dos

syro macedonius ; o oitavo uaez do auno
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pérsico de Yezdedjird ; mez em que o

sol entra no signo do scorpiao (outubro

e novembro) na era de Djelal-eddin ; o

decimo dia do mez solar entre os persas.

t ABANADELLA, í. /'. A aeyao de aba-

nar fum rapidez e brevidade. E' de uso

e formação popidar. O povo tem grande

predilecção pelas terminações em «ella»,

espeeiahnente nos substantivos (pie expri-

niem niovimento: sacndiiJella, varreilellsi,

trilkudella, cortadella.; estes mesmos no-

mes têm, de ordinário, a terminação em
«ura», de formação mais erudita.

ABANADO, adj. p. Ventilado com o

abano ou leque; sacudido, agitado, ace-

nado. Confimde-se vulgarmente com aba-

lado, porque alingual fraca «1», permuta-

se em o som mais próximo «n», como te-

mos no portuguez antigo, e no dialecto

popular: )iii.'litncíAicu, viunenconicu ; mur-

tandiide por mortaldade ; lembrança, nem-

brança, no portuguez do século XV: utra-

zendo sempre suwi nemhranças e desejos uc-

cupadus.» Leal Conselheiro, p. 08. Dom
Duarte também usa neuibru por meiíiLro; o

mesmo suecede com Azurara, na Chroni-

ca de Guiné, j^ssim. Nas cantigas popu-

lares vem :

A piilr;ii!;i i]"t,'^I;i nia,

A<]iii iiicsiiii) u 1-nit'^ita,

Kvlu uiti;i |KMi'ii iiilia iiuva

O t' aind.l )ião tiii uOuiiaila.

ABANADOR, *•. m. O que tom por offi-

cio abanar ; o piroprio instrumento que
serve de agitar o ar, sentido em que

o emprega o Padre ilanuel Grodinlio. O
instrumento com que se atiça o fogo. Fr.

Pedro Calvo emprega-o figuradamente na

accepçào de despertador, porque o que des-

perta, ali:m:i o que dorme.

ABANADURA, *. ./'. U mesmo que aba-

nadella, porém nuiis culto: usado por

João de Barros, mas pouco frequente. O
povo tende a transmudar os nomes termi-

nados eiu «ura» e iiora» na forma de «ei-

ra»: Causadora, caiisatleira, como se diz

nas aravias açorianas; CctíifatZora, Canta-

deira. l'(')de se, segundo o uso popular,

transformar esta palavra em abanadeira.

ABANAMOSCA, s. m. Palavra de uso

familiar, a cpic se antepõe sempre a pre-

posição de; emprega-se para exprimir le-

veza, facilidade, descuido: ^Penitencias

de abanamosca. » Cart. Espirit. de Fr. An-
tónio das Chagas, pag. 2, ed. 1G20.

Ciii'ln(ios dl' almuamii^ra
Não (N'i\ain de ^cr >adi is.

OBUAS METItlCVS; DE ItOM FRANCISCO MANOEL
Çamjuiilia lie Luiffpc.

— Castigo de abanamosca, pequeno sa-

fanão dado a unia criança importuna. Era
já usado no século xviii. No plural, tem
hoje um sentido novo : cabeça leve ou de

Cíitavento, homem ocioso.

ABANANADO, adj. p. Mnravilhado, es-

túpido dr atliuiraçào. E' de furmaçào po-

pular, e cuqjregado na giria.

ABANANAR, v. a. Espantar, maravilhar,

diúxar estúpido de pasmo. Usa-se reflexi-

vamcnt'-. c como verbo neutro.

ABANAR, V. a. Ventilar, sacudir, ati-

çar, afugentar, agitar, volver, arejar, re-

frescar, tentar. Todos estes sentidos se

encontram no uso popular e nos escriptos

dos bons auctoi-es.— « lia lios de raposas Que

traziam, metidos em hitàs páoos, com que

abanavam ao rosío...» Roteiro de Vasco

da Cama, p. G e 12.

Qiii' ciinlndo lerá [lor nhri liuuiana

Hiia alma ipic lào liniipiiifliti' esi'ora,

Ç)UL' ú poder da fortuna não ulxuui ?

SÁ DE MIRANDA, p. L'55.

Abanar o lume, ateal-o ; abanar a ca-

heça, desapprovar; abanar o lenço, ace-

nar; abanar as orelhas, recusar-se; aba-

nar a pereira, celher peras ;
abanar mos-

cas, estar ocioso ; abanar d'âlem, cha-

mar; abanar a folhaijein, murmm-ar; aba-

nar o trigo, padejal-o na eira para que

o vento levo as arestas ; abanar o hrazu

ã sua sardinha, ter previdência, geito

nos negócios, procurar os seus interes-

ses.

— Abanar-se, v. reji. Como verbo refle-

xivo, significa refrescar-se com o leque
;

Hguradamente : fazer-se casquilho, dar-se

ares, baml)oar-sc.

— Abanar, v. n. ]\Iover-se, não estar

firme. Empregado na traducção da Vita

Christi, jior Frei Bernardo do Alcobaça,

e por Frei Thomc de Jesus. Abanar com

o rabo, signal de reconhecinuaito do cão

;

abanar com a cabeça, dizer sim ou nào.

Homem que sabe abanar a sua bula,

aquelle que gere bem os seus negócios.

Abanar i-om o leque.

ABANCADO, adj. p. Sentado em um
banco, no sentido próprio; mas emprega-

se, gerahnente, por : estabelecido, assente

nos trabalhos da banca. — Abancado no

escriptorio; adrogado abancado no l'orto.

Palavra moderna umito usada em Minas
Geraes.

ABANCAR-SE, v. refl. Assentar-se á

banca; sentar-seem ura banco.— Abancar-

se como escriptor ; abancar-se na irman-

dade, sentar-se entre os mezarios nos

bancos que lhes sào reservados.=Tambem
se emprega por : sentar-se com todo o

vagar e á vontade.

ABANDALHADO, adj. p. Decaído physi-

ca e moralmente por fdta de sentimen-

tos ou por uma vida corrupta. E' de for-

mação popular ou de giria; tem uma sy-

nonymia extensa ; o nome a que se liga

esta qualidade ó vadio, que, no portuguez

antigo e nos cantos das ilhas, se diz ban-

darro. O «r», como labial forte medial, ten-

de a mudar-se em «1». Es: ulcidro, avbi-

trium; uhnazein, por armazém; almario

por armário. A geminação dos dous «11»

abranda-se em «Ih», ex : /'ac/llct, yi^fídlia;

follere, tolher ; .icintilla, centelha. Assim,

por Continuas permutações de letras, que

se dão constantemente na prosódia popju-

lar, transformaram-se os dous «rr» em
dous «11», e estes em «Ih». Ex. : Ban-
darra, bandallo, bandalho. A fu-ma pri-

mitiva deste adjectivo fii abandarrado.
ABANDALHAR'-SE, V. reji. Fazer-se va-

dio, rufião ou bandalho; ligar-se com ban-

dalhos.=Tambem se usa como verbo acti-

vo: as gazetas abandalharam a impren-

sa; abandalhar a sua ptima, jiôl-a ao

serviço de quem mais paga, em sacrifí-

cio da verdade.

ABANDEIRADO, adj. p. Enfeitado com
bandeiras ; esta é a forma oral do adjec-

tivo; a forma escripta é embandeirado.
Tem vários sentido : enfeitado, contente,

levantado.

ABANDEIRAR, v. a. Pôr bandeiras, ce-

lelirar n'ala publica; nuiis propriamente
embandeirar. Vid. esta palavra.
ARANDEJADO, adj. p. Feito a modo

de banilija; f termo de giria marítima,

que se diz do que se acerca da bandeja
aimde comem os marinheiros.

ABANDOADO, adj. p. de abandoar.

ABANDOAR, v. a. Formar bando, ajun-

tar cm ranclio.—O uivo do lobo Jaz ahan-

doar a alcatêa. Emprega-se reflexiva-

nioute, no sentido deaillierir, unir-se, ban-

dear-se : abandoar se piara oídro partido.

ABANDONADAMENTE, adv. Estado de
a])anilono; ao desainpiaro. Usa-se no esty-

lo oratório; na poesia, toi-na prosaico o

vei-so pelo grande numero de syllabas.

Na linguagem vulgar, é sempre substituí-

do pela locução adverbial : ao abandono.

ABANDONADO, adj. p. Deixado ao

dcsanqjaro, desertado, evacuado, despre-

zado, arremessado ; dissoluto, jjerdido.

mas, n'este sentido, os pro-istas entendem
ser gallicismo.

—

Navio abandonado, com
agua aberta, prestes a afundar-se; crian-

ça abandonada, enfeitada, lançada ;l ro-

da; eausii abandonada, causa que por sua

natureza não se sustenta, que s('i os trapa-

ceiros aeceitam; doente abandonado dos

médicos, que já não tem cura.

Dos .Tiniíros do sangue nharxlviíaito.

Errante vive á descrição do fado.

Usado tambctn p(u- Paiva d'Andrade.

« Parece-me estar mais deserto e sujo, mais

abandonado c em ruínas este asqueroso lo-

garejo... » Garrett, Viagens na minha
Terra, Tom. i, p. 19.

— Abandonados, e expostos cujos pães

são incógnitos, então sob a tutela das

camarás municipaes ate á edade de 7 an-

nos, salvo o disposto nos regulamentos

dos estabelecimentos de ben(>tícencia auc-

torisados por lei. Código civil, art. 284.

— Abandonados entregues ao conselho

de beneficência pupillar, ou outra magis-

tratura administrativa, logo que perfazem

sete annos. Código civil, art. 285.

ABANDONAR, v. a. Deixar ao desam-

paro, desprezar, esquecer, não querer sa-

ber, entregar ao acaso. Pai".a de Andra-

de empregi-o no sentido de não faz»
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caso : abandonar a lei de Deos. O padre

Balthazar Telles também emprega este

verbo reflexivamente. Nào obstante, BIu-

teau dizia: nAté agora não achei esta pa-

lavra senão no Epitome histórico das ul-

timas guerras do Turco com o Empera-

dor, p. 30, aonde diz: «abandonou a em-

preza.e E remata: «Já que temos largar,

desamparar, não me parece precisa a in-

troduccão d'esta palavra no idioma por-

tugnez.» D'onde viriam estes escrúpulos

a Bluteau ? Provinham de derivar aban-

donar do francez abandonner. Bescherelle

dá-lhe por origem o alpha privativo, com
o nome céltico òanrf, laço, ou banda.— «...a

Providencia, que ivjS maiores apertos e

íeíííffções )icis>i«6i abandona.» Garrett, Via-

gensna minha Terra, Tom. i, p. 18. <s.Ami-

nha querida e bemfaseja tranquitnna aban-

donou-me.» Garrett, Viagens na minha
Terra, Tom. I,p.44. «....erro criminoso que

hoje commetteu ; oh insulares sem fé, em
abandonar a nossa aUiança.» Garrett, Via-

gens na minha Terra, Tom. i, p. 69. — «O
capitão não pjode abandonar o navio du-

rante a viagem, seja qual for o perigo,

sem ouvir o voto dos ojjiciaes e princi-

paes da equipagem, eto) Cod. Commer-
cial, art. 1369.
— Abandonar-se, v. rejl. Entregar-se

com desleixo, dar-se sem reserva : aban-

donar-se aos deleites.

ABANDONAVEL, adj. Que merece, ou

está para ser abandonado. Os adjecti-

vos d'esta forma denotam quasi sempre
merecimento ou caiíacidade de uma cousa

que está para principiar.

ABANDONO, s. m. Desprezo ou desam-
paro; tem usos jurídicos extensos na phra-

seologia civil, criminal e mercantil. —
« Que deliciosas imagens que excita de

abandono

—

passe o gaílicismo.» Garrett,

Viagens na minha Terra, Tom i, p. 114.
— a Abandono doauimalpela noxa. » Cor-

reia Telles, Digesto port., Tom. i, art. 493.
— Abandono de emprego— «o empre-

gado que recusar continuar no exercido

das suas func(jões,r) art. 308, Cod. Pen.— apor jHrt/s de quinze dias, sem licença

da auctijridade otmpjetente.ri Ibid.,§ 1.

—

« Quando o abandono fôr para não impe-
dir qualquer crime contra a segurança do
estado. i> Ibid., § 2.— «abandono commet-
tidoporempregado diplomático. ..r> art. 158.
—Abandono : «Pode fazer-se o abando-

no dos navius e fazendas segurados — 7io

caso de presa, de naufrágio, de varação
em fractura, — d'innavegabilidade por
fortuna de mar— cVarrcsto por ordem de
potencia estrangeira — em caso de perda
ou deterioração. yi Cod. Commerciaí, art.

1789. Abandono de navio, extingue res-

ponsabilidade.» Cod. com., art. 1339 e
1349.
— «O abandono dos objectos segurados

não pode ser parcial, 7iem condicional. -d

art. 1803. Cod. conim.

t ABANET, s. m. Cinto dos sacerdotes

hebreus, usado nas suas praticas religiosas.

ABANGA ou Abauga, s. m. Iructa de

uma palmeira da ilha de Sam Thomé,
cujas sementes sào empregadas nas doen-

yas do peito.

ABANICO, s. m. Assim se chamava o

leque, entre nós, no século XVIII, ao modo
hespanhol. No vestuário antigo, como des-

creve Bluteau: «Era uma esjjecie de bal-

lona da largura de um dedo, feita de um
torçal branco, com lavor, que se cozia em
cima da ballona de renda; só as damas
do paço usavam d'eUe, e as senhoras no

dia em que casavam. Este uso se aca-

bou com os guardinfantes.» Viterbo no

Diccionario portátil de palavras, termos

e phrases que antiiramente se usaram em
Portugal, traz Abanico : « Gorja ou gor-

jeira, ornato do jjescoço, que já hoje mu-
dou de feitio.» Esta opiniíio concorda com
o dizer de Bluteau, no Supplemento ao

Vocabulário: «Abanico: Era um modoile

volta, na opinião de alguns, só pcrmitti-

do ás damas de palácio; e se compunha
de uma tira, da largura de uma mão
travessa, tomada em prega; e esta era ou

de gaza, ou de volante, o que já se não

usa. Também lhe chamam gorje.»

ABANICO, s. m. Diminutivo de abano.

A forma mais frequente dos diminutivos

é em «inho»: «Duus pontinhos da Ara-

vya.» Canc. Ger.,Tom. ii, p. 130. Ha tam-

bém a forma em «ito», e a mais popular

em «ico». Ex. : Tamanho, tamanhmho,
tamanhito, tamanlnco.

ABANICOS, s. m.pl. Significava, no sé-

culo xviii, ditos galantes e sentenciosos,

as graças e agudezas com que alguém

conta algum successo :

—

faliar com abani-

cos. Moraes auctorisa-se com Bluteau,

que ouviu esta palavra, hoje pouco usual.

=^ Xào tem singular.

t ABANNAÇÃO, s. f. Termo da juris-

prudência antiga : o desterro por um anno
infligido ao criminoso de um homicídio

involuntário. De aè e-annus, combinando-

se segundo a índole da baixa latinidade.

t ABANITOS, «. m. Nome dos que
estavam sujeitos á pena da abannação.

E' uma formida jurídica, creada segun-

do a transformação do symbolismo do di-

reito romano.=Tral-o Bento Pereira.

ABANO, s. m. Ventilador feito de pa-

lha, taboas, pennas ou papel, usado para

atiçar o fog<j e fazer labareda.—Lucena,

na Vida de Sam Francisco Xavier, Liv.

VII, cap. 9, traz este vocábulo no sentido

de leque. — Abano do lume.—Abano das

moscas, que os marchantes fazem cum um
rabo de boi para sacudir .a vareja da car-

ne.

—

Ameixas de abano, diz-se, no campo,
d'aquellas que caem, de maduras, a ura

simples abalo. N'estc sentido, o emprega
também Bernardes em a Nova Floresta,

Tom. V, f<d. 102.

— Abanos, ou Mantéo de abanos, ou

enrocado: «Era uma espécie de volta de

muitas dobras, a modo de canudos e on-

das, que os antigos traziam ao redor do

pescoço.» E' a definição de Bluteau. —
Abanos das mãos, antigamente assim se

chamMvam os punhos das camisas.

ABANTESMA, s. f. Rusticaçào do latim

pjhantusraa, do radical grego phantô, eu

mostro. O povo também diz avantesma

:

appariçào medonha, espectro, avejào, mas
é mais geralmente empregado no sentido

chulo, para significar uma pessoa cuja

presença nào agrada, e que apparece sem

ser esperada. A labial áspera «ph», ma-
dou-se em «b» ou «v», na rusticacão, co-

mo acontece era «Síephawos^ Estecào ; Chis-

fo'^h'jrus, Christocào; em profectus, pro-

I veito. O povo costuma ajunctar um «a»
' expletivo a muitas palavras. O «a» da

j

segunda syllaba de phantasma, segundo

j
a regra geral da permutação das vogaes

\
accentuadas, transformou-se em ae», que

lhe ficava mais próximo no som. Na lin-

guagetn popular das Comedias de Gil Vi-

cente, vem empregado este termo.

f ABÃO, s. m. O mez de agosto entre

os persMS.

ABAPTISTAS ou Abaptiston, s. m. (Do

"•regu: <dpha piriv. í^em, a bajtfisten, mer-

gulhar.j Termo de cirurgia. Nome dado,

por Galeno, ao trépano em forma de cone

truncado.

f ABAPUS, s. m. Nome botânico de um
género de plantas narcissoides do Cabo

da Boa Esperança.

ABAQUETADO, adj. Feito á maneira de

baquetas de tambor; usa-se como termo

chulo, para designar uma magreza extre-

ma — Braços abaquetados, isto é os que

têm a pelle sobre o osso.

ABAR, V. a. Enrolar ou voltar para ci-

ma as abas do chapéo. Empregado nas

fabricas de cliapelaria.

f ABARÁ, s. m. Iguaria grosseira usa-

da no Brazil, feita de massa de feijão co-

sido, adubado com pimenta e azeite de

dendê.

ABARATADO ou Abarateado, adj. p.

Rebaixado no preço; tornado barato. Sub-

stituo perfeitamente a palavra franceza

rabais, que se procura introduzir na lin-

guagem connnercial.

ÀBARATAR ou Abaratear, v. a. Tornar

barato. Pi-r translação significa facilitar,

tornar accessivel, pôr em pouco preço a

importância: «A experiência de negócios

qraves me ensina comtudo a não aventurar

por occasiões pequenas cousas de mu^a
importância, por onde não he de crer que

eu por cousas sem fundamento abaratasse

a privança dei Pcy de Inglaterra, a opu-

leticia de meu Arctbis2Hido, a quietação

da minha rida, c, o que he mais, o soce-

go do Estado ecclcsiastico d'aquella Pro-

vinda. Frei Bernardo de Brito. Chronica

do Cister, p. 741, col. i, Lisboa, 1720.

No sentido do tornar menos custoso, era-

prega-o também Frei Bernardo de Brito;

« Cuidando abaratar com isto a victoria,

Monarchia Lusit., Tom. i. foi. 19õ, col. i.
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lia o composto malbai'atar, desperdiçar.

— Abaratar, v. n. <• inesiin) rpic em-

baratecer: baratear, t()in;ir-se Ij.iiato; é

nsado ]iel(5 purista Bernardes em a Nova

Floresta.

ABARBADO, adj. p. Siibrecarrep;ad(j,

confmididii, atr.ipalhado, mettido em lan-

oe diíiicidtoso de que custa a vêr-se Jivre.

Tainbeui. por translação, sif^-niHca aproxi-

mado, unidí). — A' harha, é uma locução

popular, que exprime o acto de t':izcr

írentc ;
dar-lhe a ar/vn pela barba, diz-se

do que está cu) p-raude perigo. Na eda-

de média, ei-a pelas barbuí- que se avalia-

va a honra e altivez do individuei. Do
primitivo sentimento veiu esta ])alavra,

lioje considerada como um plebeisuio.— Si-

gnitic.nido unido: «Por csfrireni iií; caf:!is

abarbadas covi o rio.» Godinho, Viagem

da índia, p. 14<>. Significando impedir:

« ... os vailos do iiiimiíjo e.tfítram abarbados

rom a, nossa trani/ticira.« António Biuio

rerriía. Hist. da índia, Liv. ii, foi. 2'i>.

ABARBAR, r. a. Chegar com a bai-ba,

cgualar, aflVontar e arrostar.—Abarbar v

(jado o ítt/í/í/y, aproximar o gado para que

coma, ou chegar-llio c<iiu a barba. Abar-

bar cora as tranqueiras, diz-se quando o

touro mette a barba ou o focinho n"iHas:

« Não chegando multo a abarbar cum as

tranqueiras.» Pinto, Gineta, jiag. 180.

i( ... pêra levar a praça feita e abarbar

t> iiiiíiiiqo infern<il.í> Frei .loào de Ceita,

Quadragenas, 1'. i, p-ig. 274, § 4:.=Eni-

pregai'am este verbo, Diogo de Couto no

sentido de attinejir, e Balthazar Telles no

de ui'reinetter.

— Abarbar-se, v. rejl. Aproximar-se,

sobrQcarregar-sc: abarbar-se í"mí trahaJ/io.

— Abarbar, i-. /;. Tocar, a]iro\iniar-

se, ajustar. Nos Commentarios de Affon-

so de Albuquerque, significa: atracar;

ter-se jnncto; estar em frente.— Abarbar
€07)1 alguém; abarbar com a mortt: .^=Vju\-

pregaram no também Diogo de (Jouto,

Padre Manoel Bernardes e Goditdio.

ABARBARISADO, <tdj. p. Tornado bár-

baro, i'nde.= E' pouco \isado.

Abarbarisar-se, r. rejl. Aeeào de se

toiUMr sidv.igcni ou rude.

ABARBETAR, c. a. Termo náutico, que

designa a operação de levantar e jirender

a ancora.

ABARCA, s. f. Calçado rústico de cou-

ro, que cobre a sola e d.cdos do pé ou to-

do ellc, e se ata com cordéis ou correias.

Encontra-sc nos mais antigos monumen-
tos da lingua, ci>mo so póilo vêr no Dic-

cionario portátil das palavras que hoje se

ignoram, por Fi-ei Joa([uiui de 8anta Ro-

sa de Viterbo. 8eguudo Covarruvias, no

Tesoro de la lengua Castellana, os hes-

panhoes também liuliam uusa espécie de

calçado rústico, todo de pau, a que cha-

mavam abarcas

:

K triuinpltíuiil,! lie allissiiiios M);inrc')as

Igualaes as IlMaras cimi as ahanus.

SÁ i>E ME^E7Es, siala.:a to.^o., c. VI, est. 3.

O poeta estabelece a graduação da in-

sígnia mais alta até á mais intima, ilo-

raes dá-o conio synonymo de alparcas e

antigamente barcas.

ABARCADO, adj. p. Contido, cingido ou

rodeado. Usado n'este sentido por laice-

na.— «Todas as virtudes tem abarcadas

igo.r> Na vida de Sam Francisco Xa-

vier, L. III, cap. 2 uindu

verso abarcado de ires disc/jiulus do Se-

nhor.» Também se emprega no sentido

de assavdiarcado ou monopolisado.

ABARCADOR, .s. m. O que conqjra e ar-

recada os mantimentos ou mercadorias

jjai-a vender, no tempo da escassez, por

um preço mais elevado. E' o mesmo que
atraressador e assambarcador. =Eucon-
tra-sc na Prosódia de Bento Pereira.

ABARGAiMENTO, s. m. Empreza mer-

cantil, que consiste em conipi'ar um certo

género, para, depois de exfiucta a con-

corrência, exigir por elle um alto preço.

ABARCANTÉ, adj. Termo empregado
em Botânica, p.ira caracterisar a folha que

abrange o caule com a sua base. Foi in-

troduzido ]ior Brotero no Compendio de

Botânica.— Valmla abarcante, diz-se da

víllvula, quando cinge o carolim da es-

piga.

ABARCAR, 1-. '(. Formado do preiixo

<'a" e (lo latim brachinm ; na rusticagão,

i!;l-se frcípionfes vezes a transposição do

«r» : UbeT, ubre
;

pigTiiia, pj-iguiça, o

que comprova a etymologia. Conter nos

braços, e por translação: .abranger, aper-

tar, abraçar, encerrar, doniin.ir, conipro-

hender, alcançar, cercar, empreliender, mo-
nopolisar, conquistar: — «... eu demando
perdom as tuas virtudes, conhecendo mi-

nlia pouca sofeciencia para abarcar tamct-

nha soma.» Chron. daConq. de Guiné, p. Õ.

.Mi \c.ui (IiMilro i]iiaiit'i o imimin «hmrn,
A'iiiiL'll.i liriM- rslaiKMa rcihizulu.

cMiiiiKi, i'Kiii;im iiE':\sTi(o. ui.Yss., r. iv.

L'~l. 15, L-.l. de IG.IJ.

No sentido d<í rodear, acha-sn nsado

por J\Iauoi'l .Severim de Faria, nos Discur-

sos Vários, }i. .o: «Cujas naregacTies abar-

cam folio o -mundo.» No sentido de com-

prehender. eniprega-o Frei António das

Chagas, fatiando do poder de Deus: «Xem
o pensamento o abarca. » Obras Esplri-

tuaes, T. II, j). 73. \'ieira emprega-o no

sentido de monopolisar : «Como se havia

de restaurar o Brazil, se os mantimentos

se abarcaram com mão de El-rei e talvez

os vendiam sctis ministros.» Sermões, t.

VIU, p. 408, § 2. Nos anexins populares,

diz-se:— Quem multo abarca ^j/ííco aper-

ta, para nioralisar aquelles que se abalan-

çam a emprezas superiores ás suas for-

ças. — Querer abarcar o céo com as per-

nas, ter ambições desmedidas.

ABARE, br Sacerdote

selvagem, e r.onie cLido pelos indígenas

do Brazil aos missiímarios: «...e como es-

ta gente se presa muito de que os Abares

(assim chamam aos Padres) lhes gabem

seus bailes e vozes, quando cantam^ e mui-
to mais que se dignem de serem presentes

a elles.» Padre Simão de Vasconcellos.

ABAREGADO,rt(Z/. Vocábulo das primei-

ras edades da lingua, que exprime sym-
bolieauu-nto o direito for.-deiro. Deíine-o

Frei .Joaquim do Santa Rosa de Viterbo,

no Elucidário e no seu Resumo : «Herda-
de ou casal, em que o emphijteuta ou co-

lono não reside, e por conseguinte expos-

tos os seus f)'ui tos a serem roubados.» —
Terreno abaregado, isto é, não murado,
sujeito a ser invadido como a casa de uma
barregã. A união do trabalhador com a
terra levou este a dir-lhe uma entidade

moral, a caracterisaUa como se fosse uma
pessoa. Vid Abarregado.

t ABAREMÓTEMO, s. m. Arvore brazi-

lica, (pie se dii nas nmnt.inhas, tida por

uma mimossa, da familia das legumino-

sas. (Js indígenas curam as ulceras com
o decocto adstringente da casca.

ABARGA, s. /. Também Varga. Logar
do pescaria, assim chamado nos documen-
tos antigos da Legislação Affons. Viterbo,

define: « ... arti/ielo de vargas ou paos,

que servia de rede ou armadilJia para
pescar sáveis e lampreias.» No Foral de

Paiva, dado por Dom Manoel em lõlo,

vem uma phrase (pie justifica a definição

de ^'iterbo : «... sareis que se matam com
Vargas.» Ordinariamente, estas pesquei-

ras eram particidares, c os pescadores pa-

gavam um savcl 110 principio e outro no

fim da |iesearia.

ABARITAM, Interj. ant. Quasi todos os

Foraes acabam com uma praga contra

aquelle que infringir ou diminuir as ga-

rantias civis e piditicas concedidas na car-

ta. Esta palavra, ás vezes, vem roborar

o privilegio local.— »SVrr abaritam : o mes-

mo, couKj diz Santa Rosa de Viterbo, que

SIM- tragado vivo pela terra. e sepultado

nos infernos, como foram Core, Datan e

Abiron. Não sabendo ou confundindo os

nomes biblicos, o povo lembrava-se da

imprecação que lhe garantia a liberdade,

como se fosse um grito de guerra.

t ABARNAHAS, .•?./. Na antiga lingua-

gem da Alehiniia, designava a magnesia.

ABAROLECER, v. n. O mesmo que abo-

lorecer; é formado pela metatheso natu-

ral e popular, como àfí flor, se ícz/rol.

ABARRACAMENTO, .s-.' m. Arraial on-

de e.síào plantadas as barracas de guerra;

tecto improvisado, para abi'igar da chuva

ou do sol ; logar em que estão muitas bar-

racis; quartel de soldados, on tendas, co-

mo lhe chani.i o Regimento de Guerra.

ABARRACAR, <•. a. Armar barracas;

recolher ou aqu.artelar em barracas.

t ABARRANCADO, adj. p. Obstruído,

e também nietíido em barranco.

ABARRANGAR-SE, v. rejl. Metter-sepor

barrancos. — At ranços e abarrancos, es-

touvadamente.

ABARREGADO, adj. p. O estado ou

qualidade do barreguciro ou barrcgão,
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que SC entrega á Larreguice. Encontra-

se, principalmente, na prosa legal das Or-

denações. TMz Krarnisiv) José Freire, na

r. Ill, das Reflexões sobre a língua por-

tugueza:— « Abarregado, abarregarnento e

abarregar-se signiíicani o mcsiuo que ho-

je amancebado, amaucebamento, e aiítan-

ccbar-se. »

porque o teu Ramiro já não queres?
Por «í-Ur com um mouro aliarregaiio,

JOÃO VIZ. GAI.V, p. 31.

Também se diz da terra exposta ou

abandonada. Vid. Abaregado.

ABARREGAMENTO, s. m. Barrcguico

í);i mancebia. Du ^lérii, no Catalogo das

palavras scandinavas adoptadas pelas lín-

guas romanas, apresenta o i-adical bar

(pitcv), eignaz {conseqni), d'onde se for-

mou a palavra do antigo íVanccz barrei-

f/ne, que signiíica: —aquella que arranja

jilhos. Tal é a etymologia de harregão,

que adiante será discutida.

ABARREGAR-SE, v. refl. Tomar bar-

regã, toruar-se barregueiro, dar-seábar-

reguicc. Na legislação, encontra-se de pre-

ferencia o substantivo. Emprega-se inju-

riosamente, e o povo substituiu-lhe o ver-

bo (imigar-se.

ABARREIRADO, adj. p. Cercado, forti-

ficado coiii bárreii-a#. E!ncontra-se empre-

gado nos Inéditos da Academia, t. iii, ]i.

88 r — itnrriti-alde f/Me (»« abarreirado.»

ABARREIRAR, v. «. Entrinclieirar, for-

tificar, vedar ou impedir, defender-se.

Usou-o.Rny de Pina. — Este verbo pô-

de também abranger o facto de j)ôr bar
reiras ou casas fiscaes, onde se pagam
certos direitos de consummo ; e emprega-
do reíloxivamcnte:—abarreírar-se, expri-

mo a idca de defender-se e cxjyôr-se :

«abarreirar se ás se.duccZes.n Jorce Fcr-
reira de Vasconcellos, e Diogo de Couto
dizem ^^c«)- em abarreira, isto é, mais pro-

xim'» do tiro, ÍMzer se alvo.

ABARRETADO, ad.j. p. Coberto com o

barrete. Contraposto a desbarretado. Mais
usualmente, embarretado.
ABARRETAR-SE, v. rejl. Enfiar o bar-

reti' : crjlirir-se, estar srm eeremonia.

ABARRISCO ou ABORRISCO, luc. adv.
Abundantemente, com largueza, com far-

tura; indistinctampnte, sem escolha ou re-

paro, desordenadamente. Segundo Bento
Pereira, citado por Bluteau, — abarrisco
corresponde ao latim pnmiscue ; signiH-
oaçrio adinittida por Viterbo no Dicciona-
rio portátil. No tempo de IMuteau, ainda
era vulgar este termo:—Ãoje havia j)eixe

abarrisco.

ABARROADO, adj. p. Obstinado, afin-

cado, teimoso; fixo no seu parecer, per-
tinaz':— tl^íedicos teimosos e abarroados.»
Azevedo, Correcção de abusos, P. i, jiag.

48. Moraes dii-lhe por etymologia o sub-
stantivo harrãoj ou porco não castrado

;
porém é mais natural que, significando

aferrado a uma certa idêa, venha de

barrunto,i&\'mo ú\\\\()
,
que exprime suspei-

ta e juizo, ainda que mais remotamente.
— Também se diz amarroado, principal-

mente da quebreira di; corpo por canyas-

so ou (liHiic.n.

ABARROTADO, adj. p. Ciu/io, carrega-

do, farto, empachado. Na linguagem náu-

tica: navio abarrotado, carregado a mais

ntio poder, até aos emboruaes:— «As nãos

iam já abarrotadas com a carç/a de Co-

c/>í/...)> .Toào (\f Barros, Dec. I, foi. 103, v.

ABARROTAR, v. a. Carregar, encher

até;ís escotilhas, attestar; em]u-ega-se mais

geralnuaite como termo marítimo, o que

ajuda a descobrir a sua etymologia. Era

italiano, bulia; em francez, ballot, fard(j

de mercadoria; nas permutações do «1»

medial nas línguas romanas, esta lingual

fraca traiisforma-se com preferencia em
«r». Elx.: Lilium, lyrio

;
faWidus, fardo

;

pociàum, púcaro. D'aqui se vè que foi

natural a mudança dos dous «11» de hulla

em dous «rr», d'onde se fi)rmou insensi-

velmente o verbo. João de Barros empre-

ga-o como intransitivo:

—

foniui ali abar-

rotar, isto é, carregar. — Abarrotar-se,

fartar-se, enehcr-se. Hoje tornou-se chulo.

t ABARTICULAÇÃO,s./. Synonymo de

dinrthrose, na linguagem aritiga de Hip-

poerates e Gnleno; diz-se de qualquer ar-

ticulação dotada de unia extrema mobili-

dad...

ABAS, s. /. Termo de náutica, que de-
signa os lados dos machos e fêmeas em
que gira o leme do navio.

ABAS, s. m. Termo de patliologia, em-
pregado antigamente como synonymo de

tinha. — Peso de uma oitava menos que
o nosso quilate, cora que na Pérsia se pe-

sam as pérolas. Regula por dous eenti-

grammas.

t ABASBACARSE, >•. refl. Fazer-sebas-

baqui'. 3I.IÍS ridículo do que embasbacar.

t ABASICARPON, .*. /. Niune botânico

formado do «auprivativo, sem; basis, /;«.«<>,

e carpos, frueto. (Jenero ou subgenero da
familia das cruciferas, bastante aproxima-
do do arabis e do arabidinn.

ABASMAR, V. a. Palavra do primitivo

dialecto galleziano, em que se compuze-
ram os primeiros montnnentos poéticos

portuguezes. Egas iloniz emprega-o na

canção

:

Àliasmaíle!! o mei na\
Que dor me lillia.

CANi;. fOPUL., p. 7.

Faria e Sousa dá-lhe a significação de

desprezar, que o erudito Ant<mio Ribeiro

dos Santos, nos seus manuscri])tos, accei-

tou como verdadeira. A origem etymolo-

gica d'esta palavra vem do cehico hlum,

queixa, censura, que no francez antigo se

dizia blusme. Ora, na língua portugueza,

a syncopa do «1», nas palavras de que
nos apropriamos, ó frequente. Ex.: Mahis,
mau; volare, voar; pupiilus, povo; solus,

só; mtilierj no portugnez antigo mof/er.

Esta mesma lei da syncopa do nl» se dá

no francez antigo: Balld, (strenuus) bau-

de ; gaffall, (furca) f/aff ; halstriorg, (col-

lare hu-iratura) hauberl.

ABASSI, .s. ?)). O mesmo que Abas e

Abasí. Moeda de prata corrente na Pér-

sia, vale dous mahmoudis, que Bescherelle

reduz a noventa e sete cêntimos. Bluteau

descreve-o como dinheiro da cidade de

Bae(jra. — « Cincoenta Abassis, moeda da
terra, que na nossa faziam nove mil reis.v

Godinho, Viagem da índia, foi. 100.

ABASSOR, s. m. O mesmo que Depres-

sor : nome dado a differentes músculos e

tirado da funcçào que exercem. Vid. Abai-

xador.

ABASTADAMENTE, adv. De um modo
suâiciente, de uma maneira franca, com
abastança. Empregado pehis bons escrip-

tores do século XV, xvi e xvii. = É sy-

nonvmo de abastamente e abastosamentc,

ABASTADÍSSIMO, adj. sup. de abastado.

Jlnito abastado ; íoí usado por Diogo de

Paiva de Andrade. Os superlativos era

issimo, segundo Francisco Dias Gomes,
não foram conhecidos pelos escriptores da
primeira edade da lingua, attribuindo a

sua íntrodueção regular na lingua a Sá

de Miranda. Memorias de lítteratura, t.

IV, p. 73. Dom Duarte no Leal Conse-

lheiro, cap. X, traduziu o supeilativo la-

tino altissimus por muito alto, segundo o

uso francez.

ABASTADO, adj. p. Cheio, farto, pro-

víd(j, rico, enriquecido. « O povo ficou de

tudo abastado.» Severim. Noticias de Por-

tugal, p. -0. «Viviam abastados de bens

da terra.» Vida de Frei Bartholomeu dos

Martyres, foi. 3, col. i. ^Grandes e abas-

tados reguengos. ..m Azurara, Chron. de

Guiné, p. 13. «...cada humetn rico, abas-

tado, cu.sía centos de infelizes, de miserá-

veis. v Garrett, Viagens na minha Terra,

Tom. I, p. 2(1.

ABASTAMENTE, adv. Sufiicieníemente,

com tudo o que é necessário. Colligido

por ^it•:^o no seu Diccionario portátil.

ABASTAMENJO, .s. m. Provimento far-

to. Usado por Fernão Lopes. Emprega-

se m.iis geralmente abastecimento ; e. n'es-

te sentido, vem. na Chronica de Dom João

I, Liv. I. rap. 123.

ABASTANÇA, .<. "i. Abundância, suffi-

ciencia, copia, fartura, largueza de meios:

segurança, promessa.

—

«Sendo em Lisboa

tão f/rande o numero da gente, he tanta

a sua abastança...» Severim. Discursos

Varies, p. l.">, V.—Abastança lào grand<

nas viandas.

O lliesoiiro ilc Vcufia.
Que é .issás c;n «AetíBitre.

r.ANC. nER., I. Ill, p. rAI.

« E trazi/on) por testemunha de sua gran-

de abastança, todvllos moradores do rcn-

nj do Algarvi . ..» Azurar.i, Chron. da

Couq. de Guiné, p. 14.
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Do grande Epilclo, o nobre
Eí-pínlo, o st) Ii\ie e tViuico

IVuin L'or|io covliJo a pobre,
EscrH\o e dind;i manco
Qu;Mita de aliuslan^-a encobre !

SÁ DB MIUANDA, Cacl. V.

Na edição de 1677, vem: Quanta de

riqueza encobre. E Camões:

Altento estava o rei na sefjurança

Com gue provava o Gama o que dizia,

Pondera das palavras a aOastaiica^

Julga na aiilhoridade grani valia,

LUZ1AU4S, canl. viu, est. 76.

Ordinariamente, quem engana ou pro-

mette muito, emprega grande abundância

de palavras. — Aliastança, também signi-

fica promessas largas; assim o emprega
Ruyde Pina: «...e esfas abastanças delRei

de Castella eram tudo comprimeutus fal-
sos. i> Chronica de D. Affonso IV, foi 28.

ABASTANTE, <ulj. Bastante. E' usado

na phrasuoldgia jurídica do século XV :

«...deve constranger o dito reo, que satisde

com pinhores ou fiadores abastantes ^'«'''í

ello, ete.» Ordenação Affonsina, L. m, T.

25, Proemio. nEm tal caso deve o dito

julgador mandar ao dito Reo, que satis-

de Com jíinhures abastantes, ou jiadores.ii

Id., ib., § 2. (í... ainda- que o principal de-

vedor seja presente e abastante.» Id., ib.,

Liv, IV, tit. 54, § 4.

—

«Quando as partes

ou cada ^ima d'ellas vierem a juizo per
procuradores ou procurador . lio juiz verá

com deligencia as pjrocuraçòes se sam a-

bastantes. Liv. iii,tit. xv, § das Ordena-
ções Manuelinas. — «...poi-ém nom penso,

nem uutrcm queira entender que 2^1'esumo

avysamentos seerem abastantes pêra guar-

dar seguramente de todo o mal e cnjom.n

El-Rei D(,m Duarte, Ensynança de bem
cavalgar, pag. G47. «... que ainda que este

principe era gentyo, as orações d'aques-

tes eram abastantes 2^<'''íi o trazer a sal-

vaçam.» Azjirara, Chronica da Conq. de
Guiné, p. 47.

ABASTANTEMENTE, ndv. Bastantemen-
te, com abundância, copi(jsauiente. = E'
antirpiado.

ABASTAR, V. a. Provei*; abastecer, for-

necer, trazer o necessário. Emprega-se
quasi exclusivamente no sentido de mi-
nistrar os géneros indispensáveis á vida.

Paiva de Andrade o empregou no senti-

do trauslato : fartar ou abastar a cdma
com a graça divina. Usado no século xv,
porem mais geralmente como verbo neu-
tro. Est;i substituído no uso vernáculo por

Abastecer. = Usa-se também reflexiva-

mente.

Abastar, v. n. Bastar. Satisfazer, che-

gar para o preciso, inteirar: «... pêra que

abaste soo a boa voontade, buscasse hoos

ami/gos. » Leal Conselheiro, de El-Kei Dom
Duarte, p. 22G.

Nío aha^la o lonvor ?e'i

Liiiíjua, nem p;ii.i, nem scripto.

CAsc. porut.., p. 33.

Na traducçãodoTe-DeumLaudamos, de

Herman Perez de Gusnian, do bespanbol

para portuguez pelo Doutor Frei João
Claro, vem :

A louvar tua excellencia,

Tua yloria e i,'ram potencia

Nem itha^íu Uw^ii-i humanai.
ID., iiitu., p. .30.

Pois noni aínista penitencia
Tanto somos tolerados.

10., p. .38.

Porijue a bom entendedor
Poucas pala\ras ahaslum.

eA.ic. Gbii-. t. I, p. 4Vl

.

Áhasía: íolpuei de vêr

Sair-ws Tullio ilo seio;

GIL. Vief.MK, OBR t Ill.p, 237.

«Abasta que clhs non tomarão mais d'a-

quella uyagem,» Chronica de Guiné, por
Azurara, p. 1(JU. «E que ai nam seja, a-

baste o que o piliilosojtj diz sobre este j)as-

so.» Azurara, Chr. deGuin., p. IG.—Em-
prega-se também no sentido jurídico: «E
pêro que o lírincipal devedor seja presen-

te se ellefôr pobre em tal guisa, que nam
possa pagar a dita divida, e o .Juiz for
cVelle cert i.ficado em tal caso poderá o Jia-

dor seer deinandado, a saber, em aquella

parte, cm que o devedor não abastar para
ello. D Orden. Affons., Liv. iv. T.Õ4, § 4.

lieíxenios de Massilia a estéril costa,

Onde sen jíado os Azene.^ues paslauí
;

Geiue i|ue as frescas agna^ nunca gosta,

Mem as bervas do campo bem lhe abníiíam.

CA.\iõiiS, Lus., caut. V, estr. vi.

Um caxiin alia^íará,

Que assi nno de-cansará
O reiHjuao de quem ama.

CAMõbS, Riu.\s., p. 158, ed. 1CG6.

ABASTARD.\DO, adj. p. Denegerado,
desviado do typo da espécie, corrompido,
envilecido. Usa-se de preferencia no sen-

tido moral, para estigiiiatisar aquclle que
se rebaixa com os seus actos. — Raça
abastardada.

ABASTARDAR, v. a. Abastardear. (Do
céltico btis, defcituosi), e tardd, origem.)

Corromper o gérmen, fazer degenerar.

Du-Méril encontrou a palavra bastard no
islandez, d'onde a deriva para as lín-

guas romanas.
— Abastardar-se, i\ refl. Corromper-

se, desviar-se da norma dos seus maio-

res. — Tudi) se abastardea e degenera.

t ABASTECEDOR, «'//. Fornecedor, pro-

visor; ipie ;ipi-cseuta o necessário.

ABASTECER, v. a. Bastecer. Prover,

fornecer, acudir com o preciso; derramar
a abandancia ; amontoar, accumular. —
Abastecer n cidade; as aguas abastecem
os campas; abastecer as algibeiras.

—
• Abastecer-se, v. reji. Emprega-se

como synonyino de refrescar: abastecer-

se em um porto ou bahia.

ABASTECIDO, adj. p. Precavido com o

neces.-<;irio, acautelado com o preciso, re-

cheiado, provido, enriquecido—Abastecido
de arvores:

Qual Austero fero, ou Roreas na espessura
Ije sylvestre ívsúíiuIq abastecida.

CAM., LUS., caut. i, est. 35.

«A mezade Elias abastecida c?e carne.*
Vieira, Sermões, Tom. iv, p. 12L
ABASTECIMENTO, s. m. Provimento,

fornecimento. Termo usual, admittido na
legislação moderna. No século xv, dizia-

se bastecimento, conio se vê pelos Inédi-

tos da historia portugueza, Tom. i, p.

520 e Tom. ii, p. 80.

t ABÁSTER, s. /. Termo antigo de chi-

mica para designar em qualquer dissolu-

ção a volatilisaçào da matéria.:=Tambeni
era o nome de um dos trez cavalbis de
Plutão, como se vê na Geneologia dos
Deuses por Boccacio.

ABASTO, .s\ m. O mesmo que abastan-

ça; elfeito do abastecimento; estado de
fartura. Não tem flexijes de género nem
de numero, e por isso deve ser conside-

rado antes como adverbio.=Aeha-se em-
pregado por Bernardes, e está já fora do
uso corrente.

ABASTOSAMENTE, adv. Em abundân-
cia, com fartura, lautamente, copiosamen-
te. = E' pmico usado.

ABASTOSO, ad/. Fértil, fecundo, f^irto,

abastado, rico.=Usado no século XV. O In-

fante Dom Pedro, Duque de Coimbra,
agradecendo umas coplas a João de Me-
na, diz

Como terr:i frnctnosa,

Joani de .Mi'nt, respondestes
com messe niny al>a\(osa

do fruyto ipie recebestes.

CANC. GElt. t 11. p. 73.

—Foi também recolhido por Viterbo.

ABATATADO, adj. p. Repolliudo ; em
forma de batata. Palavra de giria que
acompanha só o substantivo nariz para si-

gnificar romho.—Nariz abatatado.

ABATATAR, v. a. Amolgar, amassar,

achatar. Pouco usado ; exprime o sentido

material, como atomatar, sentido moraL
ABATE, s. m. Termo de comtnercio.

Reducção ou desconto feito n'uma somma;
deducçào no preço por proinpto pagamen-
to ; abaixamento de preço por jírompto

pagamento ; abaixamento de preço por ef-

feito da eoncurrencia no mercado.

—

Fazer
um abate ; — soffrer abate.

ABATEDOR,«///. e s. ?n. O quel.nnça abai-

xo; o (pie tem por fim abater.

—

O abatedor

do gailo, nome mais polido do que maga-
refe. Usa-se no sentido figurado, como de-

primidor, calumniador, abocanhador. Em-
prega-se ordinariamente como substantivo.

ABATER, V. a. (do francez abattre).

Abaixar, demolir, derribar, arrear, incli-

nar para o chão, vergar, poisar; supplan-

tar; dominar, humilhar, deprimir, envi-

lecer, afrouxar, desanimar, quebrantar,

debilitar, rebaixar, descer, descontar, fa-

zer diminuição em qualquer iptantia, di-

minuir, minguar; tal é a extensa syno-

nymia que lhe dão os melhores escripto-

res do século XV : «...per desejos carnaes,

e outros vícios, perquemuyto abatem seu

grande louvor. -n Azurara, Chron. da Conq.

de Guiné, p. 40.
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E a Lnximcnia era terra e o m.ir patente

Desfaz a osteiila^ao f ahale o briíi.

SÁ 1>B UKNKZES, MAL. CO^Q., liv. X, CSl. 92.

QunI mntulina Vcnus que ás estrellas

Abute a clara luz. de que se ornavam.

iot:M, uiiDiíM, liv. XII, est. 99.

No sentido de desanimar: «Os infur-

tunios vão abatem ao viagvanimo, antes

o accenihin a riutiores einprezas.» Sousa,

Domínio Sobre a Fortuna, ]>. ITo.Nosen-

tido de depriíiiii- : «Cu?» a qual perda

.ve abateu muito a opinião da nossa gente.»

Frei Beniurdi) de Brito, Monarchia Lusi-

tana, Tom. I, f. õO. col. 2. Si;j:niHu:iiKÍo ar-

rear: lEos Ricos-IIomcns âhalessem o es-

tandarte.)^ Mon. Lus., t. IV, f. 4G>'), cul. 2.

— Abater-se, v. refl. Submetter-se, a-

frouxar-se: «tícm lhe abaterem os pulsos

com as Pies sangrias.» Corr. de Abusos,

Tum. 1, p. 20. <(J'J deve-se abater esta i-ãa

gloria no dicto de Sallanião que toduUas

cousas da mjda som de vaydade.» Leal

Cons., de EÍ-Rei Dom Duarte, p. 73.

—Abater, v.íi. Cair, vir a baixo: abater

II solo, abater a febre; abater o navio,

descair, declinar no rumo quando vae á

bolina: <í... quanto mais porjiavam pior

aquella volta, mais siidXiaxa e se chegavam

á costa. » Dom Francisco Manoel de JVIello,

Epanaphorall, p. 2;j7. «...poís ocaminho
que Jízemos, e a parte pêra onde nos aba-

tia se mares... mais era pêra diminuir-

mos da altura, que pêra acrecentarmos.

»

Roteiro de D. João de Castro, p. 7. t^Era

hijnverno, a cheia ia de valle a monte :

quando abateu, e se acharam os corpos jd
meio desfeitos, ninguém conheceu a morte

de que morreram.» Garrett, Viagens na

minha Terra, Tom. ii, p. 59.

ABATIDAMENTE, adv. Em estado do
prostraí,'."io, com submissão ou humildade,

Emprega-se sempre no sentido moral.

:=Tem superlativo : abatidissimamente.

ABATIDISSfflO, udj. sup. de abatido.

ABATIDO, adj.p. Derrubado, humilha-

do ; rebaixado, afundado; barateado no
preço ; arreado, desasscstado, desanima-
do ; escondido, ap;achado.— «O antevisto

pode ser combatido mas não abatido.»

Brachiol. de Príncipes, p. 77. <i... teriam
por este respeito os brios mais abatidos.»

Monarch. Lusitana, Tom. i, f. 2'.);'). «IJei-

.rou totla.s as viaig ícrrrtíf abatidas e tiradas

da sua primeira bonança.» Id., Tom ii,

Liv. VI, cap. 9, f. 174. (tDe que procede hu-

mildade tão abatida.» Dom. Sobre a Fer-
tuna, p. lOG.— Vara abatida, dizia-se das
caras do assucar, qw, so davam mais ba-
ratas por se rodu/.irem a |)i'), ou perde-
rem o feitio.

—

I^reços abatidos: «Co?/i os

tempos contrários á navegação, foram as
occasiões do nosso trato : que como as mer-
cadorias não foram, requestadas de lis-

trangeyros estão ao fremente abatidas.

»

Kodrignos Lobo, Corte na Aldeia, p. 40,
ed. de 1722. « ..deixando tíolleimão baxaa
grande guarnição dentre fez seu ca)ninho

rota abatido caminho de Jjio. » Roteiro de

Dom João de Castro, p. 31. «Os Ilhavos

eram um tanto abatidos; sem perderem a

conscienciíi da .sua superioridade.» Gar-

rett, Viagens na minha Terra, Tom. i, p.

11, <ilr de rota abatida,» a todo o pan-

no, como o emprega Gabriel Pereira de
Castro, na Ulyssêa, cant. ii, est. 7.

ABATIMENTO, s. w. Deprcssrio cnfra-

quccimentí), lVai|ueza, humilliaçao; depre-

ciação: «...jjer obras que fazemos, manda-
mos ou consentgmos per nossa vantagem,

o mal ou abatymento doutrem.» El-Rei D.
Duarte, Leal Conselh., p. 64. «... a Nos-

so Senhnr despraz nos oídros casos a vãa
gloria que muita claramente nos mostra

taes abatymentos nas cousas de que nos

queremos gloriar. Id., Ib., p. 84. «...sentin-

do no coraçom. folgança du mal e abatimen-

to dos semelhantes. Id., ib. p. 90. «... per

sua mimina a curoa do reyno nunca reccbeo

abatimento em sua honra. Azuiara, Chro-

nica da Conq. de Guiné, p. 29. — Aba-

timento de pireço, segundo Ferreira Bor-

ges, importa ás vezes, em sentido com-
mercial, o desconto que se concede pelo

prompto pagamento ; deducçíio de direi-

tos sobre as fazendas avariadas ; é syno-

nymo em direito mercantil de rebate e de

desconto. — Na linguagem náutica, abati-

mento se chama ao angulo formado pela

direcção verdadeira do navio, seguindo á

bolina com a linha que indica a agulha

de marear.

ABATINDO, adj. p. Vestido de batina,

em ei)ntr.i]Misieài) a vestes leigacs,

ABATINAR-SE, t^. refl. Usar ou enver-

gar batina. No século XVIII, ainda foi uso

os seculares trazerem vestes talares, como
se vê no Hyssope, canto vi.

t ABATIRÁS, s. m. pi. Tribu de abo-

rigeiu;'s, (jne dominava na antiga capita-

nia de Pdi-to-Seixuro.

ABATIZ ou Abatizes, s. m. Introduzido

na sexta edição de iMeracs, derivado do

francez Abattis e exclusivamente empre-

gado na tactita militar. Trincheira defen-

siva formada do repente com troncos e

ramos de arvores e prini'ipalmente usada

nas planícies pela infanteria. Servem tam-

bém para tornar mais inaccessivel um re-

ducto e diffieultar a j)assageni do inimi-

go na direcção cm que clle caminha. Os
abatizes eram usados no tempo dos Ger-

manos, como historia Tácito. O abatiz tam-

bém pode ser oiTeiisivo.

ABATOCADURAS, .s. m. Termo náuti-

co. Cadêas, cliajias c cavilhas que ser-

vem para segui-ar as mezas das enxárcias

reaos contra o costado do navio.

ABATUCAR, v. a. Abotocar. Jlettcr ba-

toques, rolhar, tapar a maço. No sentido

ligurado : ficar sem falia, tomado, não sa-

ber responder. Usa-se mais particular-

niinle Embatucar. Mde esta palavra.

ABATUMAR, Abetumar ou Embetu-
mar, c. a. Grudar, cal;ii'etar, tapar, forrar,

encher interstieios com betume; no senti-

do ligurado: calar, occultar. Usou-o, n'este

sentido, Jorge Ferreira de Vasconcellos

:

« Tendes logo outros descontos 2^1^1'a aba-
tumar esse, saber que vos querem bem...»

Aulegraphia, foi. 2'ò.

7 ABAUGA, s. f. Fructo de uma pal-

meira da ilha de Sam Thomé, do tama-

nho de ura limão. Vid. Abanga.
ABAULADO, adj. p. De forma conve-

xa, airedundado, á maneira de meia
canna. — Nare abaulada ; estrada abaula-

da; costas abauladas, com corcunda.

ABAULAR, V. a. Amoldar á maneira de

bahú, arredondar, encurvar.—Abaular o

chapéo, levantar-lhe a copa.

t ABAVI, s. m. Nome de uma grande
arvore da Ethyopia, que produz um fructo

similhante á abóbora. = Também tem o

nome de Aobab.
ABAVO iiu Abavum. O mesmo queaba-

vi. Arvore gigantesca da família das mal-

vaceas, cujo tronco attinge a grossura de
25 a 30 metros. O seu fructo é chamado
pão de macaco, econstitue um grande ramo
do commercio do Senegal

;
produz mucí-

lagem, e as folhas scccas servem de ali-

mento aos pretos; a cinza dá um excel-

lentc sabào. Vid. Abcvi.

t ABAX, s. m. Usado em Entomologia.

Derivase do grego abax, meza, e designa

um género de coleoptéros pentameros, cons-

tituindo uma divisão do género feronia.

ABAXAR por abaixar, v. a.Maisproxi-
moda suaetymologialatina, oJassO;, eusado
anteriormente aos Quinhentistas, Tpostoque

se não encontre regra no emprego das

duas formas. O »a» transforma-seemdyph-
thongo antes da duplex ax» : axis, eixo.

t)C5conlra rTonde ia a barca
Se Kl o sol a baxar.
]ii(l0'Se altaxando o sol

Escurecja-se o ar.

BeR>ARDIU RIBEIRO, AVALOR.

Declinar, apear, descer, collocareralo-

gar inferior, arrear. Vid. Abaixar.

ABAXO, adv. Abaixo. Inferiormente, na
extrema, cm baixo, depois de, debaixo :

Telhas abaxo ; abaxo de Deus, só o ho-

mem;— ruíi abaxo, rua acima. Este adver-

bio era substituído no século Xli por

iu^u, usado na Canção de Cava; porjw-

so, como usa Azurara cm contraposição

de suso, acima, empregado na Ord. A£F.

«Somente me disseram que em hum certo

lugar a que pozeram nume, cahta o Rio
per ztm grande rochedo abazo, etc.» Ro-

teiro de Dom João de Castro, p. 07. Fran-

cisco de Sousa no Cancioneiro Geral, es-

creve Abayxo

:

Álayji) C!ila serra

Verei minha lerra

Tom III, p. St».

ABBA, .«. m. Titulo do Bispo nas egre-

I

jas syriaca, cophta e ethyopica. «... Jtão

' 'lificrem mais que chamar-lhe em hebreu

i
Abba, ou em latim pai/...'» Frei Bernardo

1

de Brito. Chrou. de Cister, Liv. n, cap.

I

II, Vid. Abad.
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ABBACIAL, <trlj. 2 gcn. Pertencente a

íibbade; i|iiali(l;ule, parecença, ou proprie-

dade de nbbade: Gravidade abbacial ;;)«-

cJiorra abbacial. Bhiteau emprega-o comn

substantivo : Abbacial, isto é, casa do Ab-

hade. D(a'i\-a-o também da baixa bitiiii-

dade albafiidis.— «As roídas da mesa ab-

bacial.» Dom Rodrigo da Cuniia, Hist.

dos Arcebispos de Braga, Part. ii, foi. 81.

Dom Francisco Jilanoel de IMelio nsa-o

como distinetivo :
— hJn-ds abbaciaes de

vehido. Apologos Diaiogaes, foi. US.

ABBADADO, adj. p. Abbadiado. Viterbo

define: Kgi-eja rpie tinha abbade, que al-

gumas vezes era chamada mosteiro ab-

badado. — Ef/reja abbadada, provida de

abbade.=Tainbem signilica o cargo e di-

gniilidi' d.' abbade, c a própria abbadia.

ABBADAGIO, s. m. Segundo Viterbo:

Beberete, merenda ou qualipicr refeição

corporal, que os pastores das egrejas ex-

torquiam dos freguezps.

ABBADÃO, í. m. Um grande abbade

(sentido chnli.) Augmentativo empregado

por Dom Joài) Manoel a propósito de

umas pancadas que deu um tl|)le a um
tenor e abbade. Canc. Geral, Tnm. iii,

pag. 85. Viil. Abbadã.

ABBADAR, v. a. Despachar abbade;

prover ou apresentar abbade em uma
egreja. ITsado nas Inquirições de Dom
Affonso III. Segundo Viterbo, expirime o

direitn (b' apresentar abbade.

AEBADE, s. m. (Do latim ahhns, ahhatis

;

nas linguas romanas, a dental «t» medial

converte-se ordinariamente em od»:a'ti-

\.em, ed-ãdú- rita. vi(/a ; rota, ror/a, etc.

Superi(n' e primeiro prelado nas ordens

monásticas; nome geral dado a todos os

Monges, Eremitas e, principalmente, aos

que eram de uma venerável ancianidade

e respeitáveis costumes; aos paroehos e

curas de almas ; aos chefes principaes n.ão

só em mosteiros ecclesiasticos, mas ainda

em seculares o mcranuuite civis.

Antigamente Abbade era, em Portugal,

pynonymr<de Confessor:— «....cu me confes-

sey este peccadu a meu abbade, e elle me deu

em pemdença. que me veesse meter em teu

poder o mais vilmente que podesse.» Mon.
hist. sc[{iPTOui;s, vol. i, p. 276. «Per(/un-

tarào tinuhcm porque se chama João C'e-

rita abbade, nào tendo Mosteyro de que o

ser, nem Eçjreja com ovelhas'^ Ao.que res-

pondo, ser cousa muy usada a qualquer

Ermitão antigo e venerável chamar-lhe

Abbade, cjmo vemos cm Sam Paphuncio,
Santo Jlilarião e outros, que sendo sim-

pliccs Ermitães lhes dão nome de Abba-
des

;
porque como Abbade queira dizer

Pae, e a elles se lhes devia este nome, não
differem cm mais, que chamar-lhes em. he-

breu Abba, ou em lati/m j)"lj> ^ seçjundo

este antigo costume lhe chama a doação

Abbade.» Frei Bernardo de Brito, Chro-
nica de Cister, Liv. ii, cap. ii (prop. fi-

nem.)— «...efez ordenar por hispo de nen-

se c; abbade rrami/ro...» Chr. Geral de Hes-

panha, p. IHl. Segundo Azurara, Confes-

si/Tcs c abbades sào synonymos, o que
data do tempo dos godos.
— Abbades ou clérigos de missa, pres-

bvteros.

e não iliz

Uai rifíío nuiitn i,'fi;il

Que o .1 ////«(/( (l'oii.ie cnnta, tl'ahi janU?

CAMÕES, RHVTHMAS. p. 254, ed. (IC 1783.

Xo século XviH, Bluteau considerava

celebre este ritào : Boa, Abbade! 3Iissa á
tarde? No ilinho, dá-se ainda o nome de

Abbade aos curas.

—Abbades, segundo a Ordenação philip-

pina, só podiam ser citados perante os Jui-

zes leigos por bens patrimoniaes. Liv. ii,

T. I, in princ. Os livros da escripturacào

dos Abbades Bentos faziam fé em juizo,

no que respeitava á soldada dos criados.

Liv. IV, tit. 33, § 2. Os Alvarás dos Ab-
bades Bentos eram tidos em juizo como
se fossem escripturas públicas. Liv. iil,

Tom. 59, § 15.

— Abbade Cardeal, o que era próprio

e residente com verdadeiro titulo de Ab-
badia regular ou secular.

— Abbade Castrense, o Capcllào mór
do regimento.

— Abbade Commendatario, o que tem
qualquer beneficio eeclesiastico ou regu-

lar cm commenda ou para comedoria,

ainda que seja religioso ou secular, que

não possa ter bens ecclesiasticos em ti-

tulo. D'aqui Abbade Duque, Abbade Con-

de, por serem eommendatarios de algu-

ma ou cei'tas abbadias.

— Abbade Conde, o Abbade regular

que nào só governa o seu mosteiro, mas
também possue algumas terras, com obri-

gação de as defender com mão armada
de toda a invasão hostil.

— Abbade Cónego, o Abbade regular

ou secular que unia a sua abbadia a um
cabido, ficando elle e seus successorcs com
esto titulo.

— Abbade da capella do Palácio, da

Cúria, o Capellão mór do rei ou prín-

cipe.

— Abbade da Eschola, o chefe da clas-

se, academia ou collegio.

— Abbade do campanário, o principal

sineiro.

— Abbade do povo, nome do presiden-

te da republica de Oenova no século XIV.

— Abbade dos Abbades, o abbade pri-

mário e imiversal de todos os mosteiros

seus dependentes.
— Abbade dos Artistas, o Jícstre de

Officio.

— Abbade dos Cónegos, o Prior dos

Cónegos liegrantes.

— Abbade dos Notários, o que lhes pre-

sidia.

— Abbade leigo, Abbade secular, o

mesmo que commendatario.
— Abbade militar, o Abbade leigo, que

se obrifl-ava a defender as abbadias e

egrejas, e propriamente tinha as obriga-

ções de Defensor.
— Abbade mitrado, o que tinha privi-

legio para usar de ornamentos poutifi-

caes.

— Abbade pae, Abbade filho, Abbade
neto, Abbade avó, nas ordens benedicti-

na e Cisteriense, eram titulos de mais
ou menos ampla jurisdiceão ])or analogia

á geração temporal. Abbade padre, era o

que tinha dado monges do seu mosteiro pa-

ra primeiros fundadores de outro; Abbade
filho, era o da nova ordem, e assim por
diante. O Dom Abb.ide de Alcobaça era

Abbade filho de Claraval, Abbade padre do
Mostiíiro de Bouro, e Abbade bisneto do
da Cister. Vid. Fr. Manoel dos Santos,

Alcobaça illustrada, p. 26 e 27.

— Abbade prelado, diz-se d'aquelle cu-

ja egreja, em outro tempo, foi mosteiro.
— Abbade real, o que era investido

pelo rei em uma abbadia fundada com
bens da Coroa. Prestavam juramento de
fidelidade, e seguiam o exercito para a
guerra.

— Abbades Magnates, eram os da Or-

dem de Cister, da Abbadia Magna, com
território próprio, como os de Sam João

de Tarouca: exerciam a total jurisdicçào

ordinária, porque conheciam da causa de

sacrilégio e matrimonio, davam demisso-

rias aos súbditos seculares, nomeavam Vi-

gário Geral e Provisor com tudo o mais

da jurisdiceão episcopal.— «Os Dons Ab-

bades de Sam Bernardo nos mosteiros de

S. Cliristovão de Lafões, de Sam Pedro
das Águias, de Santa Maria de Fiaens,

e de Santa Maria de Aguiar, eram tam-

bém Abbades Magnates. » Alcobaça illus-

trada, p. 02, no Apparato à Hist. por Frei

Manoel dos Santos.

— Abbade segando, o Prior Castreiro,

Vigário ou Presidente que substituia o

abbade na sua ausência.

.—.Abbades soberanos, ehamavam-se as-

sim, em Inglaterra, os que tinham assento

na camará dos Lords.

—O jogo do Abbade, jogo de prendas.

t ABBADENGO, .«. vi. A razão de al-

guém ser abb.ide cm uma egreja ou mos-

teiro Vid. Abadengo.

ABBADESSA, s. /. A prelada, superiora

de algann convento de freiras.

—

<iE Mar-
tivi Affonso... não foi casado mas dormiu

com a abbadessa de Arouca que houve no-

me Dona A/donsa.» Mon. Hist., Livros

de Linhagens, p. 152.— «^ abbadessa

vaciUou, e ao cair .ló pôde murmurar

:

Jesus, recebe a minha alma.ii A. Hercu-

lano, Eurico, p. 157.

—

a. As freiras er-

gueram-se e encarninharam-se para o logar

em que jazia o cadáver destroncado da

abbadessa.» Idem, Ibidem.
— Abbadessa secular, aquella a quem

se commettia o governo secular de alguma

parocliia, com obrigação de apresentar,

ao bispo do logar, um sacerdote idoueo

para curar almas.
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— Abbadessa, segundo o Diccionar^o

portátil de ^'iterbo, assim se chamava a

regente do uma mancebia ou casa de

prostitui(^'ãi).

ABBADESSADO, .«. m. Prelazia de um
conveuto de religii)sas ; festas pela eleição

da abbadessa, a que chamavam Outeiros

Poéticos; periodo durante o qual uma re-

ligiosa gere o cargo de abbadessa.

ABBÀDIA, s. /. Titulo da egreja ou

mosteiro a que preside um abbadc ou

abbadessa. Significa também : o officio

de abbade ou a dignidade abbacial ; o ter-

ritório do mosteiro ou da egreja abba-

cial ; a egreja parochial que tinha anti-

gamente ura cura primitivo, a que cha-

mavam Prelado ou Abbade, tendo um
capellão para ministrar os sacramentos,

e um sacristão para cuidar das alfaias.

— Direito ou espécie de luctuosa que os

parochos, como o Arcebispo Prelado de
Campello, gosavam, consistindo em ex-

torquir dos freguezes fallecidos o traste

que mais lhes agradava ; significa tam-
bém : — as rendas do abbade e a sua mo-
rada ou residência.

ABBADIADO, s. m. Segundo Viterbo,

o mesmo que Abbadado, e, segundo ]\Io-

raes, o mesmo que Abbadia.

ABBADIADOS, s. m. pi. Nome de al-

guns priores de freguezias em certas ci-

dades do reino.

ABBADIAR, v. a. O mesmo que abba-

dar. Vid. esta palavra.=:Está fora do uso.

t ABBADIM, s. 7)1. Chama Viterbo as-

sim a aldeia ou logar dos observantes.

ABBADINHO, ^•. m. Pequeno abbade.
Diminutivo usado por Bento Pereira.

ABARRADA, s. f. (Do árabe ai, o , e

barrada, vaso.) Vaso de barro, de por-

cellana, de ouro ou prata, que servia pa-

ra beber por elle, ou para conservar flo-

res; espécie de gomil. Hoje diz-se albar-
rada, suais correctamente, segundo a ety-

molíjgia árabe, ainda que a forma antiga
esteja conforme com as leis phonologicas
do « 1 » medial, que, nas derivações do
árabe, é por vezes syncopado. Vid. Al-

faarrada.

ABBATINA, s. /. Vestimenta do abba-
de, clérigo ou escholar. Mais vulgarmen-
te, batina.

—

Andar á Abbatína, no século
xvm, era, couio diz Bluteau, andar tra-

jado com vestido de seda preta, capa curta,
volta singela e eabellcira pequena, como
os abbades sccidares de França ou Itália.

ABBRA ou Abra, s. f. Nome que, na
Historia Sacra, quer dizer criada. f
Conchas bivalvas do lloditerranco, do fc-
nero Erycina. — Antiga moeda de prata
da Polónia.

ABBREVAR, v. a. (No céltico aheuvri,
abculrijn, conduzir para a agua; em fran-
cez, abreiívcr; encontra-se no franecz do
século XIV, no liospanhol, no italiano eno
portuguez.) A significação primitiva era:— beber, saciar; e, mcfaphoricamente

:

embeber, repassar ; hoje tem um sentido
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restricto: levar o gado a beber. Foi in-

novado por Filinto Elysio no sentido de
abeberar

:

Armoiitos de éguas meio monlezin.ns
Que om suas aguas a abrcvíir-se aciirrein.

TOM. VII, |). 1^4.

ABREVIAÇÃO, s.f. Diminuição de tem-

po na cxecuçào do qualquer acto ; encur-

tamento, rapidez. Vid. Abreviação.

t ABREVIAMENTO, s. m. Presteza, í\t-

cilidade na execução, laconismo.

y ABREVIAR, i'. a. Resumir, diminuir,

encurtar. Vid. Abreviar e seus deriva-

dos.

ABBULASÃO ou Abilasão, s. m. Peso
que se usava na pharmacia; equivalia a

dous óbulos.

ABC {ábecê), s. m. As primeiras trez

letras do alphabeto, que por uma synec-

doche natural, exprimindo a parte pelo

todo, servem para designal-o.— «Pt/r abe
cntende-se os principios mais elementa-

res de qualquer cousa. i> Leal Conselheiro

de Dom Duarte, p. 5, c no Cancioneiro

Geral

:

st lie raays no y,
(io que lie no g,
se [em AUC,
se tens quis ai qui.

TOM. II, p. 39.

— « Porque ainda hontem entrou pelo

ABC c já quereis que leia carta mandadei-

ra: fal-a-heis cedo escrever materiajunta. »

Camões, Filodemo, act. il, se. iv.— « Vas-

co soletrava ainda o innocente ABC dos

seus primeiros amores. » Garrett, Arco de

SanfAnua, t. n, p. 6ò.— Carta ou instru-

mento partido por ABC : documento im-

portante escripto em duplicado, em forma

de talào em que se escrevia abo, por on-

de se cortava para evitar falsificações e

reconhecer a validade da escriptura.

ABCDARIA ou Abecedaria, s. /. Planta

indiana, masticatoria, considerada, em Bo-
tânica, como uma espécie de spilantha.

t ABCEDAR, V. n. Apostemar, termi-

nar-se um tumor por abscesso.

—

O tumor
abcedou. Vid. Abscedar.

ABCEDARIO, s. ??i.. Cartilha que contém
as letras do alphabeto e as suas combi-
nações. = Também se emprega como ad-

jectivo. Vid. Abecedario.

ABCESSO, ,v. m. (_])o latim abscessus, de
abscedere, afastar.) Ajuntamento de pús
em uma cavidade accidental, cuja forma-

çào c devida á producçiio d'esto liquido

no meio dos tecidos. O abcesso é resul-

tante de inrtannnaçrio ; d ahi vem chamar-

sc : — abcesso quente ou agudo ; abcesso

frio on clironico ; abcesso por co»(jestão.

"-^ Também se dá o nome de abcesso a

uma accunuilaçrio de ourina ou de maté-
ria fecal fVira das vias que lhe sào des-

tinadas. ^'id. Abcesso.

t ABCISSA, .s'. f. (Do latim ab, de, o

.scmío.cortadura.) Termo de Geometria,

({ue desigii.-i parte do eixo ou do diâme-

tro. — Abcissa no circulo; abcissa na pa-

rábola ; abcissa na ellipse. Cada ordena-
da tem uma abcissa correspondente, e vi-

ce-versa. Vid. Abscissa.

f ABD, s. 7)1. Significa, em todas as lín-

guas semíticas, servo; e anlepõe-se aos no-
mes orientaes : Abd-allah, servo de Deus.

t ABDAL ou Abdallah, s. m. Servo de
Deus. Nome genérico dos religiosos na
Pérsia. — Illuininado turco e indiano.

t ABDALLITE, s. m. Sociedade ou mem-
bro de uma sociedade de derviches via-

jantes.

t ABDAR, s. m. Copeiro ou escanção do
Soplii da Pérsia; tem a seu cago guardar
a bilha por onde o rei bebe, lacrada de
modo que não seja possível envene-
nal-a.

t ABDÉLARI ou Abdelavi, s. m. Espé-
cie de melão do Egypto, cujas sementes
servem para emulsões medicinaes.

f ABDEST, s. 7)). (Do persa ab, agua, e

dest, mào.) Ablueão ou lavatório legal dos

persas e dos turcos; acto inicial de todas

as ceremonias religiosas, principalmente

para as rezas e leitura do Alcorão.

ABDICAÇÃO, s. f. (Do latim ab, de, e

ãicatio, renuncia.) Renuncia ou resigna-

ção voluntária de alguma dignidade: Ab-
dicação da dictadu)-a ; abdicação do reino;

abdicação da prelazia. Hoje tem um sen-

tido mais restricto no Direito politico, de-

signando a renuncia da auctoridadc sobe-

rana. Não sendo voluntária, a abdicação
toma o nome de deposição ou demissão.— «...absoluta e generosa renuncia a todo

o capricho, de pe)'feita e co7n2)leta abdi-

cação de toda a vontade p)-opria.y> Gai'rett,

Viagens na minha Terra, Tom. i, p. 114.

ABDICADO, adj. p. Renunciado, cedi-

do, deixado. — Throno abdicado ; hon-

ras abdicadas.

ABDICAR, v.n. (Do latim ab, de, e dica-

re, renunciar.) Deixar uma dignidade, um
titulo, uma responsabilidade ou auctorida-

de. — «A^ào abdicou a niagesiade, porque

)ião deixou de ser )-ai)iha.9 Vieira, Ser-

mões, T. II, p. 11. — Abdicar a paterni-

dade, rejeitar a responsabilidade de pae
;— Abdicar a pátria, emigrar da sua na-

hir.ilidade.

ABDICAVEL, adj. 2 gen. Digno, capíiz

ou susccptivel de ser renunciado. Empre-
gado na Deducção Chronologica de José

de Seabra da Silva.

t ABDITOLARVAS, 5. m. pi. Faniilia

de iiymenoptéros, cujas larvas s.ão deposi-

tadas nas plantas, oude formam vegeta-

ções monstruosas.

ABDÓMEN, í. »í. (De abdo, eu occulto, e

oníentiim, membrana que envolve os intes-

tinos.) A maior das trez cavidades splanch-

nicas, assim chamada, porque contém e

oceulta, ;l vista, as principaes visccras.

E' limitado: superiormente polo diaphrag-

ma, inferiormente pela bacia, por detraz

pelas vértebras lombares, dos lados e por

diante por vários plano.* musculosos. Dis-

tini;ucm-se-lhe trez regiões de alto a baixo:
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gioes tem

a epigastrlca, a umbilical e a hypogastrl-

ca, dividida, cada uma d'estas regiões,

era uma media e duas lateraes. A regiào

epigastrica comprehende o epigastrio e os

hypochondrios ; a regiào umLilical com-
jjreliendo o embigo c os flancos ; a regiào

hypogastriua comprehende o liypogasti-io

e as fossas iliacas. Nenhuma d estas re-

"imites bem detei-minados.

Em Historia Natural, o abdómen dos

mammiferos, que tem a mesma disposi^-ào

que na espécie humana, chama-se mais

particularmente vintre. Os pássaros e rep-

tis nào têm abdómen propriamente dito.

Chama-se abdómen, nos animaes articu-

lados, a porção do tronco em seguida ao

thorax ; tem orgàos locomotores. — «O
intestino delgado occuj)a a maior parte

das regiões media e inferior do abdómen.»
Soares Franco, Elementos de Anatomia,

t. II, p. 15.=Na linguagem usual, signi-

íica ura ventre proeminente, e tem ás vo-

zes nm sentido chulo. Os synonymos são

quasi todos de giria: Pansa,. Barriga,

Jiúsara

.

t ABDOMINAES, s. m. j)I. Em Ichthyo-

logia, c a segunda ordem dos peixes ma-
lacoptérygianos, que lera as barbatanas

ventraes debaixo do abdómen. Esta or-

dem comprehende a maior parte dos pei-

xes d'agua doce.

t — Abdominaes, s. m. pi. Em Ento-
mologia, sào os insectos coleoptéros pen-

tâmeros, da farailia dos carábicos, que se

distinguem pelo predomínio do abdómen
sobre o thornx.

ABDOMINAL, adj. 2 gen. O que tem re-

laçào com o abdómen, ou lhe diz respei-

to. Epítheto dado a órgãos que fazem
parte do abdómen. = Este adjectivo foi

empregado por Soares Franco, Elem. de
Anatoni., Tom. ii, p. 1'.}.

—Annel abdominal, ou annel inguinal.—Aorta abdominal, parte da aorta des-

cendente, situada abaixo do diaphragma.—Ajyonevrose abdominal, reunião das
aponevroses descendentes obliquas e trans-

versaes do baixo ventre.

— Cavidade abdominal. Vid. Abdómen.
— Costellas abdominaes, os cinco últi-

mos pares de costellas.

—Hérnia abdominal, rotura em um
ponto qualquer das paredes abdominaes,
pelo afastamento dn linha branca ou das
fibras musculares.—Memlros abdominaes, os que estào

ligados á bacia nos animaes vertebrados.—Músculos abdominaes, planos muscu-
losos formados por cinco músculos : o
grande obliquo, o pequeno obliquo, o trans-

verso, o recto e o pyramidal.—Nervos abdominaes, ramos anteriores

de nervos intercostaes, que se distribuem
nos músculos do baixo ventre.—Órgãos abdominaes, o mesmo que
vísceras.

— Veia cara abdominal, a veia cava in-

ferior.

— Vértebras abdominaes, as vértebras

lombares.

t ABDÒIMINO-CÓIIACO HUMERAL, s. m.

e ai/J. Um dos músculos do brai^Mj da sa-

lamandra.
— Abdomino-guttural, s. m. e adj. Um

dos músculos do abdómen da rà.

— Abdomino-humeral, s. yu. e adj. Um
dos musculiis do braço da rà.

t ABDOMINOSCOPÍÀ, s. f. Palavra hy-

brida iormada do latim ahduiiien, e do

grego scopein, vêr. Termo de Medicina,

que exprime o exame feito no abdómen
pela apalpaeão e pela percussão sobre o

dedo ou ]>essímetrii.

t ABDOMINOSCÒPICO, adj. m. Concer-

nente a Abdnminoscopía.

ABDUCÇÃO, s. /. Do latim nh, afasta-

mento, e duco, eu conduzo. Tem vários

sentidos, segundo o seu emprego em Ana-
tomia, Lógica ou Táctica militar.

— Abducção, em Anatomia, é o mo-
vimento que afasta um membro ou uma
parte qualquer do plano médio, que se

suppòe dividir o corpo em duas partes si-

milhantes ou .syraetricas; —abducção dos

dedos, movimento pelo qual ellos se afas-

tam do dedo do moio.

— Abducção, em Lógica, era um espé-

cie de argumento, em que a maior esta-

va contida na media, sem que esta esti-

vesse intimamente ligada com a menor;
— racioc iria r por abducção, eliminar uma
ou muitas proposições como inúteis á dc-

monstraeào.
— Abducção, em Táctica militar, é uma

rotura ou deslocação, que se faz, como
usaram os romanos, nas tropas em marcha,

principalmente na passagem de desfiladei-

ros, ou quando se encontrava um obstá-

culo no meio da linha. Distingue-se em:
— abducção clisica; abducção de colum-

uii; abducção de filas; abducção em. huta-

llni ; abducção cm columna; abducção epa-

gogica ; abducção tcnue, puratojeica e suh-

divisiiinaria..

ABDUCENTE, s. m. e adj. 2 gen. (Do la-

tim ahàncens.) Termo do Anatomia. Nome
dos niuseulos abductores.

ABDUCTOR, adj. m. (Do latim ah, fora,

e dueii, trazer.) Nome dado a certos mús-
culos, que jn-odnzem um movimento de

abducção.

—

Nervo abductor, o sexto par

de nervos cerebraes, que se distribuo com-
pletamente no musculo direito externo do
Olho.

—Abductor da aza do nariz, ou o ele-

vador connnum da aza do nariz e do lá-

bio superior ; é o grande sub-maxillo-la-

bial.

— Abductor da orelha, porçào do au-

ricular ]jostcrior.

— Abductor do dedo grande, do dedo
minimo, etc.

— Abductor do dedo indicador, é o

primeiro interesse externo da mão.
— Abductor do dedo minimo, é o pisi-

phalangiano.

— Abductor do olho, é o musculo di-'

rcito externo do olho.

— Abductor do pollex do pé, musculo
comprido, alguma cousa grosso posterior-

mente, situado ao longo do bordo inter-

no do pé. Soares Franco, Elementos de
Anatomia, Tom. i, p. olõ.

ABEATADO, adj. p. IModo, geito ou
instiucto do que se finge beato ou santar-

rão, para enganar á vontade.

—

Ar abea-
tado, expi-essào de humildade e de com-
puncção de um fanatismo fingido.

ABEATAR-SE, i-. rejl. Fingir-se santa-

nario, devoto ou carola, tendo sempre em
vista especular com a credulidade dos ou-
tros.

ABEBERA, s. f. Figo temporão. Vid.
Bebera.

ABEBERADO, <idj. p. Saciado, deseden-
tado, regado: — (raf/« abeberado ; — ser

abeberado com fel c vinagre. Vid. Abre-
vado.

ABEBERAR, v. a. Embeber, dar bebe-

rete, levar a beber ; regar, ensopar ; i-e-

passar, consolar. = Também se emprega
no sentido de ahohorar.

t ABECEDARIA, s. f. Nome com que
Rumph designou o spilantho acmella de
Linneo; planta masticatoria, cuja proprie-

dade estimulante serve para destravar a

lingua ás crianças.

t ABECEDARIANO, s. m. Nome de uma
seita de christàos anabaptistas, que pro-

fessavam uma ignorância crassa, e ti-

nham, como meio de salvação, o ignorar

o rtí/c.^r Também se toma como adjecti-

vo, para significar : estúpido e imbecil.

ABECEDARIO, s. m. (Do latim ahece-

ãaritun.) Cartilha do ABC ou alphabeto;

principies rudimentares. Também expri-

mo a idêa de ordem, disposição.= Em-
prcga-so ás vezes como adjectivo.

t—Abecedarios, s. m. pi. Nome de

psalmos, nos quaes as primeiras letras de

cada versículo seguem a ordem alpliabc-

tica. O Psalmo H8 e as Lamentações de

Jeremias, sào d'esta natureza. Santo Agos-

tinlio foi o primeiro que disse que estes

psalmos eram assim conhecidos.

f ABEDES, voz do verbo Haver : ILa-

veis. Empregado por Egas Moniz Coelho

na scííunda canção a Violante. A termi-

nação verbal em «edes» era exclusiva-

m.ente usada na primeira edade da lín-

gua, e mais aproximada da forma latina.

Mais tarde, o od» veiu a ser syncopado

entro vogacs, como aconteceu na rusti-

caçào latina. Ex. : acorrede, acorree ou

acorrei.

7 ABEGAM, s. m. O mesmo que abe-

gão. Bluteau traz esta forma, definindo :

— aquelle que tem cuidado do campo, co-

mo criado de lavrador. Vid. Abegão.

ABEGÃO, s. m. Feitor, caseiro, traba-

lhador e administrador de uma herdade,

quinta ou fazenda; o que vela pelos cria-

dos e ganhões.^Usado já no século XV.

ABEGARÍA, s. /. Corresponde á forma
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tio abegem, conservada por Blutcau.^ id.

Abegoaria.

ABEGOA, s. /. A imillier do Abegão,

c que laz as suas vezos na administrarão.

ABEGOARIA, s. /. O trem da lavoura:

bois, arado, cliariiui, etc; o trabalho do ga-

do, e a criação; a casa em que se recolhem

os apparelhos da cultura. Azurara, elo-

giando o Infante Dom Henrique pelo des-

envolvimento que dera á agiicultura, diz

de seus colonos:— «...e mostraram- me suas

grandes abogoarias, e os seus xailes todos

cheios dassucar. de que esparziam mui/to

jyello mundo.» Chronica da Conquista de

Guiné, p. 14. == Ko sceulo xv, dizia-se

abegoaria era vez de abegoaria.

ABEGOURA, s. f. Corrupção de abe-

goaria ; sementeira, lavoura.

ABEIRAR, V. a. Aproximar, chegar á

beira, acercar. Emprega-se reflexivamen-

te.—Abeira-te de mim.^Pouco usado.

ABEJARUCO ou Abelharuco, s. m. Em
Ornithologia, segundo Linneo, é o Merops
apiaster. Avesiuha do tamanho do papa-

figo ou do melro. O padre Fr. Thomaz da

Luz, na Onomástica, chama-lheAbejaruco.

Segundo Bluteau, também era chamado
Melharuco, e, em algumas partes do

reino, Airute.=Moraes chama-lhe Alrute.

Virl. Abelheiro.

ABELHA, Í-. /. (Do latim apicida : o

« p » medial tranforma-se regularmente

na ténue ob»: cupiUus, caèello; ca'pis-

trum, caJestro ; lu^us, loJo; o «i» na rus-

tificaçào, permuta-se geralmente em «e»,

ex. : capÁllus, cabello ; bacillum, bacello,

etc. O «u», entre «c» e «1», é sempre
syncopado, transformando-se o «cl" em
«lhi),ex.: clavicu\a,v.».\il1m\ novacula, na-

va//ía ; aitricii\a, oreZ/ia, etc.)—Insecto da
famila dos hymeuoptéros, pertencente á
tribu das melliferas, da segunda í;miilia,

que tem o uomc de anthojjhilas, e pro-

duzem cera e mel. — «Ijeja he vimy boa
terra, e de boa sementeyra, e de muy boa
criança, e he muy boa terra de colmeas,

ca ha hy frolles iiniy boas e muy jjrovey-

tosas pêra as abelhas.» Cap. xxxvi, da
Çhron. Geral de Hespanha, p. 44.

Porque lá virá quem leve

Mel, at/í;!liaíi e corll^-o.

sononTA, p. -1-16.

... cc|n;il nos primeiros I esplendores
As alielhiK solicil;is. levaiiilo

O rnciosiilil (las puras llorts,

Na coiilieciíla lasa \Jo eiilrando.

UAiiniiiL i'RB. os TAsTiio, ui.vs., cant
est. 28, ed. de 1GU3.

li qual soiior.i abelha em lindas flores
liclie o suave nerlar, ele.

G.iii(;Ão, p. 240.

— Loc. : O segredo da abelha, isto c,

cousa impenetrável, mystcriosa; toma-sc no
sentido chulo.—J abelha mestra, no sen-
tido figurado, mulher astuta e diligente •

iícíV/fí.s- abelhas, segundo Leonel daCosta,
na tiaducçào das Georgicas, p. llõ, o no-
me da abelha mestre.—Abelha criança, a

que começa a ter azas.

—

O zunir da abe-

lha. Sào numerosos os adágios populares

da abelha: Não morde a abelha, scnào a
qui m trata com ellu.—Murta 6 a abelha,

(^ue dava mel e cera. — Diz a abelha:
traze-me cavai/eira, darei mel e cera. —
Quem tem abelha, ovelha e moinho, en-

trará com el-rti em desafio. — Quanto
chupa a abelha mel torna, e a araiiha

jMoiiha.-— Alelhas e ovelhas têm suas

dejezas.—Abelha e ovelha e a pe7ina de-

traz da orelha, e parte na egreja, dese-

java para seu filho a velha. — Vae-se o

btm para o bem,e as abelhas ^jaj-tt o mel.

— Avno de ovelhas, anuo de abelhas. —
De Deus vem o bem, e das abelhas o mel.
—Miguel, Miguel, não tens abelhas, e

vendes mel ?

— Abelhas, segundo a Ordenação do

Reino, nào se podiam arrendar em col-

meas. Liv. IV, t. G9; nem comprar para

matal-as. Liv. v, t. 78. O Código Civil,

art. 402, § 1.°, 2.° e único, legisla se-

gundo as regi-as da oecupaçào dos ani-

maes bravios, que já tiveram dono.
— Em Astronomia, abelha é o nome

de umas das doze Constellaeões austraes,

observadas pelos modernos logo no prin-

cipio das grandes navegações.

— Em Botânica, é uma ph nta da fa-

milia das orchídeas, cujo nome vulgar é

Abelha-/'.';', que produz uma flor branca.

ABELHAO, s. m. Zangão, zangano, ves-

pão, besouro negro, abogào, ta es sào os

nomes da Vespa Crabo, de Linneo, da
classe dos hymenoptéros.—No sentido fi-

gurado, signitíca egoísta, parasita, e que
se sustenta do trabalho dos outros.

— Abelhão, certa herva, caracterisada

por Brotero na Flora Lusitana, ophris
vernixia.

ABELHAR-SE, v. rcfl. Trabalhar com
fadiga e diligencia como as abelhas; ata-

refar-se, dar-se pressa. Introduzido no
uso litterario pelo padre Bento Pereira,

mas hoje obsoleto.

ABELHARUCO, s, w, O mesmo qucme-
Iharuco, de (jue este nome é uina corrup-
ção, por isso que a labial «b» se permuta,
cm portuguez, pela labial «m»: morhus,
morííio. Vid. Abejaruco, Abelheiro e Al-
rute.

ABELHASINHA, í. /. dirá. A abelha
pequenina, que começa a ter azas; tam-
bém se diz abelhinha.=:Usado pelo padre
Diogo Jloiiteiro, na Arte de Orar, p. 509.
ABELHEIRA, s. /. Nome do retiro das

abelhas, (juaiido é naturalmente escolhido

por ellasem um tronco de arvores. N"este

sentido, o empregou Fernão Lopes de Cas-
tanheda, na Hist. da índia, L. v, cap. IG.

= Também designa, cm linguagem anti-

ga, o enxame das abeliias.

—
- Abelheira, nomo vulgar de xmia

planta )i.i)iiliiiii,ieea.

ABELHEIRO, s. m. Ave de arribação,

o Ml rii^is ajdiislir, de Linneo, que come
moscas c abelhas. Leonel díi Costa, tra-

duzindo a Apiaster de Virgílio, diz: «Os
pássaros aos quaes chamam com o mais
propirio nome Abelheiros.» Liv. iv. das
Georgicas, p. llõ. Vid. Abejaruco
ABELHINHA, s. f. Diminutivo de abe-

lha; mais vulgarmente é a ahelha-fiôr,

da qual diz Bluteau: — «Parece que é a
que nas boticas vulgarmente se chama abe-
Ihinha.» Diz mais: «Sou de parecer que
a outras espécies de Orchis se pode ap-
propriíir o riome abelhinha.»

ABELHUAR-SE, r. r,fi. Apressar-se,
afa(]ii;;ir-se: o luf.ínio que abelhar-se.

ABELHUDAMENTE, udv. Eutromr ttida-

mente, apressadamente, de um modo con-
fiado e expedito. Formado pela gíria po-
pular.

ABELHUDO, adj. Entromettido. con-
fiado, que se ingere no que lhe nào
commettem

; apressado, estabaihoado. —
Vir por abelhudo, isto é, vir por mais ex-
perto que os outros, e retirar-se desillu-

dido; também se diz de quem quer passar

por habilidoso.

t ABELIA, s. f. Arbusto da família

das caprifoliaceas da China e do Hima-
laya, assim chamado por ter sido dedi-

cado ao Dr. Abel Clarke.

ABELICEAj s. /. Corrupção do nome
grego ajjelicea; arvore indeterminada,

que cresce nos sítios mais alcantilados das
montanhas do Peloponeso. Os botânicos

consideram-na como ura sub-genero do
género planera.=E uma espécie de sân-

dalo.

ABELICIA, í. /. Xome antiquado do
páo de c:impechc.

ABELIDADE, s. f. Corrupçào de habi-

lidade.

ABELIDADO, adj. Cheio de belidas, en-

cataraetado. cata-cego.

ABELIDAR-SE, v. ^refi. Crear ou encher-

se de belidas.

7 ABELLOTA, 5. /. O mesmo que Bel-

lota; usado por Gil ^'ieeute, na lingua-

gem castelhana de alguns Autcs.

t ABELMELUCH. sim. Espécie de uva.

t ABELMELUCO, s. m. Planta medici-

nal da Jlauritanía, espécie de Palma-
Chrisii, cujas sementes são um violento

purgativo.

ABELMOSCO, .«. w. Dcve-se escrever

abelmoscho, segundo a ctymología árabe
ab-el-mosch, pae do almíscar. Nome dado,

no Oríenie, ao grânulo da keturia odo-

rante ou híbbísco-abelniosch. Servia para
perfumar os polvilhos.= Bi-otcro chauia-

Ihe Ambarina.

ABELOTAMENTO, .«;. m. 'SIaIs correcta-

mente aboletameuto, derivado do iH.leto,

ou ijapel em que se indica ao soldado, a
casa em que ha de ficar aquartelado.

ABELOURO, .V. Hl. No tomo i das Pro-

vas da Historia Genealógica, p. (535, cn-

contra-se este ni>mc no sentido de homem
rústico, esforçado ; talvez abalouro. do-

rivadi" de nl.d.rr, isto é, ir c vir.

ABELPRAZER, loc. adv. Abreviação
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da phrasG: a hello prazer seu ; muito a

seu grado, vontade ou capricho.

—

Rir-se

abelprazer; durmir abelprazer
;

ijlirascs

usadas por Jorjic Fernura de Vaseoiicel-

los, na linguagem popular das Comedias.

A BEM, loc. aãc. Ora bem, em boa

parte, favoravehueiite. Empregado por

Gil \'ieentc. Barreto Feio, na Tafaoa Glos-

saria das palavras antiquadas que Moraes
não traz, deline: ora bem, pois ham.

ABEMOLADO, rtf/j.;í. Abrandado, ado-

çado por ctieito do bemol. Emprcga-se
geralmente no estylo burlesco :

—

«...sei/

morder com mais subtileza, que na doçura

de um comprimento abemolado, de que já
a mercê anda tão estyluda e a jniras

syncopas, e synalejphas , que parece ti-

zica, etc.» Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, Dial. XV, p. 20G, ediy. de 17l'2.

—

<sE, senão, digam-o os meus abemolados
suspii'os, que, fazendo mudança em mim,
cantando-os por natura, me ficam, já na-

turaes.» Soropita, Prosas, p. 92. ediç. de
ISliíS. Jorge Ferreira de Vasconcellos, na
Euphrosina, diz:

—

«...estaes mais abemo-
lado, quc.^uma doçaína.» E kiebastiào Pa-
checo Varella, usa: —• « Um breve abemo-
lado simvisa, mas se é por muito tempo
desentoa.» Numero Vocal, p. 174.

ABEMOLAR, i;. a. Abrandar, adoçar
suaveuieiite a voz no canto ou pronuncia-

çào.— Abemolar-se, assucarar-se, adoci-

car-se, tornar-se dengue, afrectar-se, efte-

minar-se.

ABENÇOADEIRA, s. /. Benzedeira; a

mulher (pio biMize o quebranto, ou que
abençoa. := U-^a-se pouco.

t ABENÇOADO, adj.p. Protegido com
benção: bem-fadado, venturoso, feliz.

—

Torrão abençoado, vigoroso, fértil;

—

filho

abençoado, querido, obediente, estimado.
— Abençoado aquelle..., isto é, louvado
seja aqnelh\..

ABENÇOADOR, s. m. O que espalha a
bençàd, favorecedor. = líecolhido pelo
Padre Bento Pereira.

ABENÇOAR, r. a. Dar, espalhar ou
lançar a bençào, fazendo o signal da cruz,

acompanhado com palavras em que se de-

sejam bens ou prosperidades. — Os bis-

pos e curas abençoam o povo ; os pães
abençoam os filhos, chamando sobre ellcs

a protecçiío divina. = Também significa

louvar, glorificar; — abençoar a mão que
deu a esmola, agradecer com veneração e

reconhecimento. — Como felicitar: —
Abençoar a hora em que nasceu.—Deus te

abençoe, phrase dita pelos pães aos filhos.

Benzer tem um sentido mais restricto do
que abençoar, e emprega-sequasi exclu-
sivamente no sentido de esconjurar.— «6'.

Pedro e S. Paulo abençoem o que é seu. »

Fr. António das Chagas, Cart., Tom.ii,
p. 270.

—

«Eu, que non morrer já pjosso,

que vejo terminar desgraçadamente esta
guerra no ultimo momento em que apodia
abençoar...» Garrett, Viagens na Minha
Terra, Tom.ii, p. 228. Vid. Abendiçoar.

ABENDIÇOADO, adj.p. Expressão cul-

ta e de uso litterario, synonymo de aben-
çoado. = Usado na linguagem poética.

Encontra-se em Vieira.

ABENDIÇOAR, v. a. Louvar com vene-
raçtào, exaltar, abençoar, consagrar; taes

silo os sentidos em que empregam este

verbo Amador Arraes, Vieira e Jorio

Pinto Ribeiro.— «Abendiçoaria mil vezes o

dia em que nasceu.» Vieira, t. 9, p. lôõ.

ABENESSES, s. m. pi. Corrupção de
Benesse : emolumento extraordinário do
Pé de altar; j)''esente, dádiva gratuita,

vantagem.

t ABEPITH.YMÍA, s. /. (Do aJpha pri-

vativo, e epilhumia, concupiscência.) Ter-
mo de Medicina que designa a paralysia

do plexus solar, causada pela ausência da
influencia das vísceras abdominaes sobre

o systeina nervoso.

t ABÉRAS, s. m. Synonymo de ananaz,
na lingungeui botânica.

ABEREMA ou Aberemòa, s. f. Planta
da Guyana do género guatteria, haja per-

tencente ;í uvaria de Linneo.

t ABERIR, V. a. Esculpir em baiso-

relevo = Está obsoleto.

ABERRAÇÃO, s. f (Do accusativo latino

aberratiunc.in.) Desvio, afastamento, error,

confusão, disparate, desmando.=Tem vá-

rios usos technologicos

:

— Em Astronomia, Aberração das es-

í?-eKas^ movimento em virtude do qual ca-

da estrella parece descrever uma ellipse de
pouco mais ou menos 40 minutos segundos
de diâmetro, cujo centro é o ponto occu-

pado pela estrella. Plienomeno causado
pela combinaçiTo do movimento da luz com
o movimento da terra em volta do sol.

— Em Óptica, chama-se Aberração, á

dispersão regular dos raios luminosos que
atravessam os corpos diáphanos, taes como
a agua, o vidro.—Aberração da espheri-

cidade é o nome que se dá ao phenómeno
da aberração da luz passando por um vi-

dro circular.— Aberração de refraugibili-

f7(í(/(í ; ditfusào dos raios luminosos con-

centrados por um vidro biconvexo, difíu-

sào proveniente da diíferença de refran-

gibilidade entre os raios diversamente co-

loridos, nào podendo a lente concentral-os

todos no prolongamento do seu eixo.

— Em Pathdlogia, Aberração é o afas-

tamento do estado normal no aspecto, na
estructura, na acção de um órgão, ou no

exercicio de uma faculdade.
—

- Em Botânica, Aberração é syno-

nj-mo de anomalia, ou excepção de um
systema.

—No sentido figurado, significa: defeito,

heresia, culpa, discrepância:—aberração

da intelligcncia;—aberração da humani-
dade;—aberração do dever.

ABERRAR, v. n. Desviar-se, afastar-se;

disparatar, claudicar.—Aberrar du dever,

faltar ; — aberrar das sãs doutrinas, não
compre|ipndel-as, errar.

t ABERREGAR-SE, v. rcfi. Viterbo, no

Resumo do Elucidário, traz esta forma
antiga. Vid. Abarregar-se.

ABERTA, s. f. Occasião favorável, in-

terrupção de uma cousa importuna, ave-
nida, racha ou fenda, 'rotura, maneirado
vestido, porto de desembarque, sanja ou
vallado á borda de um rio. — A aberta
da chuva, diz -se quando a chuva estia

por um instante; — aproveitar uma aber-
ta, isto é, a occasião ou o descanso; tam-
bém se entende no sentido de cavidade,
syrte: — «...por cima de umas grandes
três abertas, que uns grandes e altos pe-
nedos dcbai.vo d'agua em ,<ii faziam... »

Hist. Trag. Marit., 1. 1, p. 427.— «E outro
si daraa cartas que pertença aas abertas
e Valadares nossos, ereconheceraa dos fei-
tos que aas ditas abertas e valas perten-
cerem.» Ord. Manuelina, Liv. i, tit. v,

foi. 25, v, cdiç. de lòlJõ.

— Abertas e publicadas, termo foren-

se, empregado na Ordenação Philippina,

quando o feito está concluso, e se dá co-

nhecimento das testemunhas.— «Não ha
abertas nos feitos dos ctdpados de Sodo-
mia.» Orden., L. v, t. i;5, § 7.

—

«A da-

ma que não trazia aquella affeição em
abertas e publicadas. » Lobo, Corte na
Aldêa, Dial. v, p. 112.

— Em Botânica, Aberta é a fauce ou
garganta da corolla.

— Abertas, s./.joí. Intervallos ou cla-

ros que se deixam cm branco no que se

escreve, para serem preenchidos depois.

t ABERTADA, s. f. Ave ; do latim

avis tarda. Bistarde lhe chama o povo
de Champagne, e nós dizemos abetarda
e hetarda. Dii-Méril supptie que a se-

gunda parte d'este nome seja de origem
céltica, por isso que Plinio,na Hist. Nat.,

L. X, cap. 22, diz:— «Próxima', iis sunt,

quas Hispânia; aves tarda a2ipellat...y>

Flore et Blanceflor, p. 249.

ABERTAMENTE, adv. Ás claras, fran-

camente, sem rodeios, singelamente, es-

cancai-adamente, publicamente, desenga-

nadamente.— «Abertamente lhe chamaci-
dadão romano.» 1). Rodrigo da Cunha,

Hist. dos Arceb. de Braga, T. i, p. 10b..

Oh tempn jã passado, quão pre<;enle

Te vejo aherlaiueiile na vontade!

c.iM., eil. 2, p. 170, ed. de 1C6G.

ABERTEIRA s. f. Termo empregado
pelo Padre Manoel Barradas, na Discrição

da Cidade de Columbo:— «...epela terra

dentro doze ou quinze léguas somente até

o pé das serras do Gate, que nesta dis-

tancia p>ouco mais ou menos vão servindo

de muro a este coucão com poucas aber-

teiras, e essas não p>oi(co difficultosas de

jjassar, por que se commimicam as du,as

costas.» Hist. Trag. Mar., Tom. i,p. 306.
— A significação que lhe dá JMoraes, é

aberta, abertura, mas nào fixa o sentido

da palavra coucão.— Coucão, na linguagem

popular, é uma peça do carro, dentro da

qual gira o eixo; as aberteiras vinham
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a ser as gargantas ou caneiros que for-

mavam a cliaiitradura, assim expressa fi-

gura(i:uiioiitc.

ABERTO, adj. p. irreg. (Do latim ajyer-

tus, perdido o caso; e permutado o «p»

medial pelo «b» tciino, como se vê (mii ca-

Tpillus, caiello; /íípíís hiòo, etc.) Patente,

franco, descermdo, desdobrado, descer-

cado, exposto, evidente, nianitesto, am-

plo, espaçoso, largo, espraiado, gravado,

impresso com traços fundos, esculpido,

raso, illimitado, instaurado, roto, nào ci-

catrizado, declarado, sincero, cansado,

descosido, fendido.

Por fsles olhos mpsqiiinlios

Que tem aherlos cutiiiiilios

Peio Bieio (lo meu rosto.

OfcRNAHOiM uiDEiRO, CtUdaio e Desejo.

— (t... a agua do céo era tanta e em
tanta quantidade, que sem. duvida parecia

havertm-se aberto sv,as cataractas... »

Hist. Trag., Tom. I, pag. 418.— «... e ar-

remeteu com um maravilhoso Ímpeto, com a

bocca aberta, pela qwd caberia um grande

boi...» Hist. Trag. Mar., Tom. i, p. 44G.

=Tambem se emprega no sentido do gre-

tado, chagado: — «... levávamos os j)és

abertos com mil cutiladas, que penetravam

VÍVO...0 Hist. Trag. Mar., Tom. i, p. 460.

Que, foiíviílsoí ns olhos retorcilos

Oii abertos era hon-idos es|Kisiiios,

Sc trabalham, se caíiçaiu, se enfraquecem.

garí;áo, obuas, pajj. ^73.

— « Destruiam os lagares abertos sem

defensa dos cafholicos.» Vieira, Tom. V,

pag. 451, eol. 2.

—

<iA primeira parte en-

sina a pelejar em campanha aberta.» Luiz

Mendes de Vasconcellos, Arte militar.

—

«... em estado que bastasse a resistir em
campo aberto.» Brito, Monarchia Lusit.,

Toai. III, foi. 200, col. 1.

—

aFicou com
guerra aberta naquella parte.y Portugal

Restaurodo, Tom. i, pag. 4.

—

«Ficando a
guerra aberta.» Azevedo, Discurso Apo-

loget., pag. 99.— «Deixando tantos crem-

plos em. aberto. » Francisco Rodrigues

Lobo, Corte na Aldeia, Dialogo iii, pag.

69.— «Um dos robustos fólios... estava

aberto diante do nédio personagem,, que
ora corria com os olhos o livro aberto,

ora escrevia, ctc. » A. Herculano, Monge
de Cister, Tom. iii, pag. 2'ò'2.

São innumeras as locuções em que en-

tra este adjectivo:

—

Céo aberto, um en-

canto ou maravilha;—ioec(t aberta, pes-

soa ]iasniada, estúpida;

—

edar de pernas
abertas, ser condescendente para servir

todos;—aberto dos peitos, cansado, ex-
hausto, estafado;

—

agua aberta, estado de
deterioração de um navio arrombado; —
campo aberto, extenso, raso, plano; —
aberto eni madeira, em aro, gravado, es

culpido;— c)7;(-//7(í aberto, illimitado, fran-

co;

—

chagas abertas, não cicatrizadas ;

—

guerra aberta, declarada, ás escancaras

;

—«Arca a.herta, justo pecca .« diz o rifão,

querendo declarar que a occasião faz o

ladríío;

—

contas em aberto, não saldadas.

=Tem bastantes usos teehnologicos

:

— Em Direito Commercial, ajiolice

aberta é um instrumento de contracto de

seguro maritimo, em que se nào indica

o valor da cousa segurada, ficando ao se-

gurado a obrigação de o provar ; contra-

pue-se lhe : apólice avaliada.

— Em Processo, testemunhas abertas

e publicadas, aquellas cujas pessoas e de-

poimentos se dão a conhecer ao adver-

sário.

— Em Direito Civil, comprar ou vender

em retro aberto, isto é, com obrigação de

restituir o preço dentro de um certo tem-

po, passado o qual, não se possa mais

resgatar e cobrar do comprador a cousa

vendida.—Testamento aberto, ou nuncu-

pativo.

— Em Zoologia, diz-se das partes que

apresentam uma abertura.

— Em Botânica, é synonymo de espal-

mado ;

—

Calathida aberta ; sépalas aber-

tas ;/y//«ts abertas.

— Em Concheologia, Lúnula aberta,

diz-se, nas conchas bivalvas, daquella cu-

jas bordas afastadas apresentam uma aber-

tura, que penetra no interior da valva.

— Em Ent(nnologia, Aréolas abertas,

as que se terminam no bordo da aza dos

insectos, e não são completamente rodea-

das de nervuras.

—

Azas abertas, as que

permanecem estendidas no estado de re-

pouso.
— Em Veterinária, cavaUo aberto, é

aquelle que, dando alguma pancada gran-

de ou fazendo algum movimento violento,

deslocou uma ou ambas as pás, de ma-
neira que, ao descer por alguma ladeira,

se não pôde ter nas mãos.—Em Altanaria,

diz-se : cabeça aberta, a cabeça do veado,

do gamo, do capréolo, quando os galhos

são afastados.

— Em Heráldica, coroa aberta, a que

é formada por vnna simples cinta. A co-

roa do Delphim era fechada; a de outros

príncipes em França era aberta. — Cas-

tello aberto, que não tem esmalte cm suas

portas e frestas.

—

Elmo aberto, pinta-se

no brazão para designara nobreza de qua-

tro gerações nas familias nào titulares.

Sampa3'o, Nobiliarchia, pag. 2(5.

—Em ({rammatica geral, vozes ou vo-

gaes abertas são aquellas que se pronun-

ciam mais distinctamente que as outras,

abrindo bastante a bocca.

ABERTO, •«. m. O mesmo que aberta.

=Fór.\ de uso.

t ABERTONA, s. f. Termo náutico; a

inaiiu- ,ili!'rt'tra no porão dos navios.

ABERTURA, .«. /. Rompimento, cavida-

d(!, orilicio, buraei>, fenda, talisca, racha,

frincha, rasgo, rego; frauquez.i, sinceri-

dade, conjnnctura, opportunidade, intro-

dueção, inauguração. — .<... c o Lagarto

foi cair entre as aberturas de uns altos

penedos, onde encalhim, e fcou entalado

de maneira que se não podia menear,..»

Hist. Trag. Marit., Tom. i, pag. 466.

—

« Na abertura dos Si/nodos, foram propos-

tos todos os lagares da Escriptura. yi Duar-

te Ribeiro, na Vida da Princeza Theodo-

ra, pag. 129.
— Abertura (meza da) termo de admi-

nistração ; é a meza em que s*e abrem os

fardos ou em que se faz a vistoria das

mercadorias.

—

Feitor da abertura, o que

assiste ao exame dos fardos nas alfan-

degas.
— Era Veterinária, é a doença do ca-

vaUo aberto dos peitos.

— Em Contraponto, symphonia impo-

nente, harmimio.ía, que serve de preludio

ás operas.—A Abertura da opera «Gui-

llierme Tell«, é a mais alta revelação da
harmonia.
—Em Dioptica, abertura é a quanti-

dade maior ou menor da superfície que os

vidros das lentes e dos telescópios apre-

sentam aos raios da luz. — Abertura de

um telescópio, a maior ou menor superfí-

cie que o espelho de um telescópio apre-

senta á luz.

— Em Geometria, emprega-se abertu-

ra, para designar o afastamento ou incli-

nação de duas rectas que se encontram

em um ponto eomnunn.

t ABESAMUM, s. m. Um dos nomes do

oxydo aui.irello do ferro, que se desenvol-

ve nas Yodas ; tem applicação em Medi-

cina.

ABESANA, s.f. Nome collectivo; junta

de boi< dl' !avoura.=Antigo e fn-a de uso.

t ABESASO, ,s. m. Vid. Abesamum.
ABESENTADO, adJ. p. Adornado de be-

santes, semeado de besantes. E" empre-

gado na linguagem heráldica.

—

«Ti/mbre

uma águia de vermelho, abesentada, de

ouro.t^ Sampayo Villas Boas, Nobiliar-

chia portugneza, pag. 220.— «Aguid pre-

ta abesentada de prata, n Monarch. Lusit.

ABESENTAR, v. a. CoUocar ou ornar o

escudo com besantes, pequenas rodellas de

ouro ou prata, que os paladins francezes

usavam, para darem a entender que ti-

nham feito a viagem da Terra Santa.
• ABESOURO, s. m. O mesmo que besou-

ro, eoin o «a» expletivo usado pelo povo.

ABESPA, .«. /. O mesmo que bespa ou

vespa, assim usado na linguagem popu-

lar. — Cintura de abespa, cintura ele-

gante.

ABESPÃO. í. m. Augmentativo de abes-

pa; vespa crande.

ABESPINHADAMENTE, adv. Acrimonio-

samente, aeeradaiiu^nte. malig!\amonte.=

No uso popular, vae-se introduzindo es-

pinhadamrnft'.

ABESPINHADO, adj. p. Irrifcido, acera-

do, mordente, mordaz, saivastico, pene-

trante com"! o ferrão da vespa.

ABESPINHAR-SE, v. rejl. Assanhar-se

como a vespa, agastar-se ; o povo diz;

—

espinhar-se.

t ABESSI, .«. ))i. Em Physiologia. t'' sy-

I

nouymo de matéria estei-coral. Vid.Rebis.
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ABESSINO.s. m. O mesmo que Abexim.

ABESSO, s. m. Acha-se empre!;;acl;i esta

palavra na primeira cançào de Egas Mo-
niz, no sentido de sem razão, torto, mal:

Nom farora estes tneís ollios

Tal aíies.so,

CA^C. POPIT-, p. 5.

—Jíoraes, dá-llie por etymologia o pre-

fixo «a» e a palavra allemà buse ; para

que recorrer a. uma origem tào remota,

se ainda temos na lingiia c substantivo

avesso, com o primitivo sentido, ao qual

Moraes dá a etymolugia latina arersus?

A syncopa da lingual forte medial «i'»

encontra-se, com frequência, na rustica-

ção do latim. Ex : cremo, queimo; sarcu-

lum, sacho; padre, pae ; madre, màe. ==
!No Cancioneiro de Resende, iG-sc

:

Vavesso e nam por do.

TuM. Ill, p. 297.

estabelecendo uma correlação entre a

campaixào e a malquerença ou contrarie-

dade. Garrett traduzindo as canções d'E-

gas 3Ioniz, verte d'csta maneira a passa-

gem supracitada:

I\ão quero os ollios voltar

Taiu de aressti,

CA.VC. P'JI'UI.. p. iOU.

Este monumento da língua galleziana

foi pela primeira vez jjublicado por Mi-
guel Leitão de Andrade na Miscellanea,

Dialogo XV, p. 458 e seg. Joào Pedro
Ribeiro duvidou da auctoridade do docu-
mento, pela única razão do vir inserido em
uma novella. António Ribeiro dos Santos
compoz um glossário em que prova a ge-

nuinidade das palavras gallezianas empre-
gadas nVstas canções.

ABESTIM, s. ííi. (Do latim nhcstinum,
amiantu.; Deti-se aqui a rarissinia svncopa
da dental «s» adiante da vogal. Vid. As-
besto.

t ABESTO, s. m. O mesmo que Abes-
tim, porém derivado do grego uí^bentu.'',

inextinguivel ; nome do amianto. Vid. As-
besto.

ABESTRUZ, s. /. (Do grego o, o, e

strouthus, ave.) Género da ordem dos per-

naltos, da familia das brevipcnnas ou azas
curtas, cuja única espécie existe no inte-

rior da Africa, desde o Egypto e Barbaria
até ao Cabo da Boa Esperança ; e, na
Ásia, da Arábia até além do Ganges.

—

Ter estomaijo de abestruz, isto é, ser co-

milão, devorador, pela antiga idêa que se

fazia, (lo que o abestruz digeria o ferro.

Vid. Avestruz.

t ABE3UM, s. m. Em Chimica antiga,

dizia-so do que não estava dissolvido, e

por isso se designava com este nome a

cal virijoni.

ABETA, s. f. Abinha, abasinha, aba
estreita e leve.

t ABETAMENTO, s. m. Embrutecimen-
to. .Substantivo derivado do antigo verbo

ahetar ou aheter. Encontra-se em francez

e castelhano, como se vê no Glossário de

Roquefort, e no Vocabulário de Sanchez.
= Usou-o Dom D.tarte: — «... e a outros

que com a bevedice som. do cunto d'aquelles

que per ledice se tornam bugios ou caães,

por que acidentalmente recebem tal prazer

ou abetamentO duS S.ntiilos jura n-nn pa-
decer tanta trit:teza...v Leal Conselheiro,

pag. ll'4.

ABETARDA, s. /. O mesmo que Aber-

tada ou Betarda. Avo da ordem das gal-

linaceas, pesada e si-rvindo-se da carreira

em vez do voo jiara fugir do perigo.

AEETARDADO, adj. p. Da côr da abe-

tarda, isto á, do côr parda.= Usado por

António Pereira Rego na Instrucção de

Cavalleria, cap. 6.

ABETE, s. m. (Do céltico abet, espécie

de pinheiro alvar.)— «O abete de que se

fazem os mastros das A\ios.» Leonel da
Gosta, traducção das Éclogas de Virgí-

lio, pag. 29, v.— aFayas, choupos, Ulmas,

Abetes, de Vitrurio tão estimados.)' Vas-
conccllos. Sitio de Lisboa, pag. 178.

ABETERNO, loc. adi-. Derivase do la-

tim, e usa-se na linguagem litteraria:

Desde a eternidade, sem principio, sem-
piternamente.

ABETO, s. )?í. O mesmo que abete. Pi-

nheiro alto, direito e sempre verde. Figu-
radaavnti'. mastro de navio.

ABETUM, s. m. Palavra hnjo totalmen-

te fora de uso ; significava : auxilio, soc-

corro, am|iaro.

ABETUMADO, adJ. p. Também Abatu-

mado e Abutumado. Xo sentido próprio,

barrado de betume, calafetado, tapado,

tornado compacto. No sentido figurado:

mazombo, tristonho, amarroado, como o

emprega .lorge Ferreira de Vasconcellos,

nas ciimcdias Euphrosina e Ulyssipo.

ABETUMAR, v. a. Calafetar, ta].ar, bar-

rar, collar e embalsamar.— «Abetumaram-
na com estopas, breu e alcatrão,» como
diz Damião de Góes, na Chronica de D.

Manoel. Na China, os cad.iveres são con-

servados em um betume liquido, que se

endurece com a acção do tempo. Da con-

fusão que havia entre bálsamo e betume,

sendo aquelle usado nas feridas e nas do-

res para as cicatrizar e aplacar, veiu a for-

mar-se o verbo, com o sentido de consolar,

abafar, encobrir, como o emprega Jorge
Ferreira de Vasconcellos na Aulegraphia:— «tendes logo outros descontos piara abe-

tumar esse,i) consolar-vos d'essa perda.

— Abetumar os vidros, sogural-os nos

caixilhos da vidraça. — Abetumar íis/cíí-

das, tapal-as antes de lhes dar a tinta; —
abetumar os ouvidos, no sentido figura-

do, tornar-se surdo.

t ABEVACUAÇÃO, s.f. Em Pathologia,

desigua-se assim uma evacuação parcial,

ou incompleta.

ABEVERAR, r. a. Abeberar, Embeberar.
Dar de beber, levar a beber, matar a se-

de, ensopar. No Leal Conselheiro, encon-

tra-se: «...dizendo que comeremos, ou que
beveremos. » (pag. 203), forma mais apro-

ximada da antiga.

ABEXIM, s. m. e adj. Natural da Abys-
sinia. Segundo a índole da língua por-

tugueza, a geminação dos «ss» d;l geral-

mente «eh» ou «X» ; o mesmo facto se nota
na riistícaçào do latim.— «... e, sendo mui-
tos, p>er hum soo he feita delles menção e

cliamaramlhe o canal do Abexim.» D. João
deCastro, Roteiro, pag. 37.

—

nO nomedos
seus habitadores é Abexins, ou Abexis;
elles dizem Abex, carregando no x, e j)or-

que nós não pomos tão facilmente o accento

no ax,» dizemos ern lugar de Abex, Abexim
e a cães chamamos Abexins.» Balthazar

Telles, Historia da Ethyopia Alta, p. 5.

t ABEZANTADO, adj. p. Distincto o
escudri emu bczautes ou moeda Byzan-
tina, syrabiilõ da viagem á Terra Santa.

ABEZANTAR, v. a. Ornar de bezantes.
Vid. Abesentar.

t ABHAL, s. m. Em Botânica, é o fructo

de uma espécie de thuya ou cypreste, as-

sim designado pelo nome aràbe (abhal);

pertence á classe das emmenagogas, que
servem para provocar a menstruação.

t ABHEL, s. m. O mesmo que AbhaL
ABIA, s. /'. Género de insectos hyme-

noptéros da familia das tenthredinas.

A6IB, s. m. Em hebraico, nome do
primeiro raez do anuo santo; corresponde

ao mez de março.

ABIBE, s.f. Ave de arribação, do tama-

nho de um pombo. Nome pela primeira

vez recolhidri pelo Padre J>ento Pereira.

ABIBLIOTHECAR, v. a. Arranjar em
forma de bibliotheea, reunir, junctar e dis-

por, conservar em livraria.=Pouco usa-

do.

ABICADO, adj. p. Preso com o beque

á praia, dirigido, próximo a conseguir al-

guma cousa:

—

«Da digrddade a que esteve

tão abicado.» Balthazar Telles, na Histo-

ria da Companhia, Part. ii, pag. 387,

quando falia no Cardeal Rei, que no Con-
clave em que foi eleito Júlio iii, obteve

dezenove votos.= Também significa va-

rado, encostado, como o usaram Diogo de

Couto e João Pinto Ribeiro.

A6ICAR, V. a. Aferrar a terra, varar,

tocar com o beque no desembarcadoui'0,

aproximar, volver o beque com direcção a
qualquer ponto.— «Com determinação de

ahi ás marés abicar o junco grande em que

hia.-D Fernão Mendes Pinto, Peregrinação,

pag. 35L— «... e os sareiros abicaram na

jjraia.ti Garrett, Arco de SanfAnna, Tom.
I, pag. 185.
— Abicar, v. n. Ancorar, ferrar com

o beque;— «Abica ápr<nao desconhecido

Baixel. y> \'ieira, Sermões, Tora. iv, pag.

208, col. I.

t A6IES, s. m. Nome scientifico do pi-

nheiro.

ABIETATO, s. m. Emhespanhol, abeta-

to. Nome genérico dos saes formados pe-

las bases com o acido abietico. Estes com-
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postos aprcscntamse inerystallisaveis, em
tlocos brancos, cm massas gelatinosas ou

friáveis c opacas.

ABIETICO, «(//. Xome do acido tirado

da resina do abeto, por B.mp. — Nome
de úm acido qne Caillot encontrou nas

terebinthiuas de Strasburgo, do Canadá

c dos Viisges.

ABIETINA, s.f. Substancia crystalUsa-

ve!, que se encontra na terebinthina dos

abetos, junta com acido succinico e al-

ffumas resinas; crvstallisa em íórma de

agulhas agrupando-se era estrelias, e es-

pheras; é inodora, fusível em resina, qua-

si incolóra, transparente jjelo aquecimen-

to, opaca e fria, sem acçào sobre as cores

azues vegetaes. Insolúvel na agua, dis-

solve-se no álcool de 36°, no etlier e uo

acido acético.

t ABIETINEAS, s.f. pi. Tribu da famí-

lia das ccn iteras, de que o abies é o typo.

ABIETINO, adj. O que imita o abeto.

Crygtogamicas que crescem sobre as ar-

vores verdes. Na linguagem poética, coii-

sa pertencente ao abeto, ou que tem as

qualidades d'elle.

t ABIGA, s. f. Variedade do pinheiro

;

é o truirum ckaniaepitís, de Linneo.

ABIGEATO, s. m. (De ab, de alguma
parte, e agere^ conduzir.) Em Direito ro-

mano, era o crime de roubar gado, como
bois ou cavallos, que só podiam ser leva-

dos conduzindo-os.

ABIL, adj. 2 g. Hábil, do latim habilis.

Tal é a ortlingraphia de Amador Arraes

6 de Jorge Ferreira de Vasconcellos, que

se não deve adoptar. — Apto, competen-

te, capaz, esperto.

—Abil, do céltico abyl, capaz, próprio

para; esta palavra serve de terminação

aos adjectivos formados dos verbos : Apre-
sentai::, apresentarcZ; notar, notavtZ; abo-

minar, abominarei.

ABILASÃO, s. m. Peso de dous óbulos,

usado antii;anientc na pliarmacia.

ABILDEGAR, s. m. Pargo da America,
do género srnre ou spare.

t ABILGARDIA, s. vi. Plantas das re-

giões tropicaes
;
género da fauiilia das cy-

peraceas, parecidrts com o género fimbris-

tylis. Sào assim denominadas do nomo de
l'edro Abildgaard, medico e naturalista

dinaninrqunz a quem foram dedicadas.
ABILHAMENTO, s. m. Antigo e conser-

vado por Duarte Xuncs de Leão na Ori-
gem da língua portugueza, signilicando
enfeite, atavio, compostura e traje, que
são as princij)aes idêas que encerra o ter-

mo italiano AhblfiUamento, d'onde se de-
riva esta palavra obsoleta.

ABILHAR, V. a. (Do italiano ahbifjliare.)

Paramentar, ataviar, ajaezar, enfeitnr. Ci-

tado por Francisco José Freire nas Refle-

xões da lingua portugueza, Part. iii, p. 7.

ABILIDADE, s. ./'. Habilidade. Deve con-
servar-sc a orthograjiliia etyniologica, de
que não faz caso Jorge Ferreira de Vas-
concellos na comedia Ulyssipo.

t ABIMALIC, s. /. Lingua dos africa-

nos l)ci-beres, do nome do grammatico

Abinml Is.

ABINHA, s.f. Abeta, pequena aba ou

abasiiilia.

AB INICIO, lic. adr. lat. D^sde que o

mundo é mundo, desde o principio. Em-
pregado na linguagem littcraria. Gil ^ i-

cente, em uma oração da Ave-Maria da

poesia Farei, traz :

Ave Maria ali inicio croata.

OURAS, t. Ill, p. 385.

E Jorge Ferreira de Vasconcellos, no

Memorial das Proesas dos cavalleiros da

Segunda Tavola Redonda, P. i, p. Ki :
—

«... o summo 7-ef/cdur tem ab inicio posías

as cousas do vnuido.»

Virgem fiste escolhida

E ah inicio cieada,

Virgem depois dt* parida

Xoa licaudo corroiupida.

INVOCAÇÃO DA Ave, fíiarifi stflla, traduzida no
século XIV,

AB INTESTADO, adj. Sem testamen-

to. Phrase latina admittida no direito civil

moderno, para designar a pessoa que mor-

re sem disposição testamentária, ou os her-

deiros que são chamados á herança, sendo

nullo o testamento.^« Para os filhos legi-

timas succeãerem ab intestado a seusjJacs,

devem ser perfilhados, ou reconhecidos le-

galmente. ^> CÒd. Civil, art. 1989.—Falle-
ccr ab intestado; /itír/eicoab intestado; he-

rança ab intestado. — «Os herdeiros que

ab intestado Ihehaviavi desucceder.x) Ord.,

Liv. IV, Tom. 55, § 1.

•f
ABIO, s. 7)1. Na lingua brazilica, é o

nome de uma arvore fructifera do mato
virgem, cujo fructo é conhecido pela mes-

ma designnção.

t ABÍOTÒS, s. to. Planta do género da
cicuta; deriva-se do grego a, sem, e bios,

vida : ipie tira a vida.

AB IRAT0, adj. ou antes loc. adv. lat.

usada na technologia jm-idica. Os actos

praticados por colora, e a acção de nulli-

dade d'esses actos. — Testamento ab i-

rato, o que era dictado pela ira, contra o

qual cabia a rptcrella de testamento inof-

ficioso. eui Direito romano.

t ABIRQUAJAVA, s. m. Nome da arvo-

re que produz o incenso.

ABIRRITAÇÃO, s. /. (Do latim ab, pri-

vativo, c irritntio.) Termo adoptado por

Broussais para designar a diminuição dos

phenomenos vitaes, e como tal é synony-

mo de fraqueza e de asthenia.

ABISCOUTADO, adj. p. Levado ao grão

de cozedura do biscouto.^Na linguagem

da giria : abornalado, arrecadado, guar-

dado, conseguido.

ABISCOUTAR, v. a. Cozer até obter o

grão de cozedura do biscouto, torrar.

Abiscoutar o pão. Na linguagem da giria,

cmprega-se no sentido de : — alcançar,

conseguir inesperadamente, guardar :
—

abiscoutar dinheiro, tima herança, uma
íu?-íí'.= X'este sentido é um plebeismo.

ABISMADO, adj. p. Afundado, submer-
gido, mergulhado; aterrado, maravilhado,

assombrado, embasbacado, arrasado.

ABISMAL, adj. 2 gen. Cousa pertencen-

te a abysiuo, ou que é profunda como o

abysmo. Usado, por Frei António das

Chagas, no sentido de : atterrador como
abrjsmo, na phrase : —abysmal calabouço.

ABISMAR, V. a. Precipitar, afundar,

abaixar, sumir; subverter, confundir. Tam-
bém se emprega reflexivamente por:— Jíia-

ravilhar-se, perder-se. —«Quando as tem-

pestades levantam o mar ás estreitas, abis-

mam as ai-eias.T) Aleira, Serm., T. vii,

p. 217, col. I.

ABISMO ou Abysmo, í. m. (Segundo Lit-

tré é um substantivo superlativo abyssi-

mus; mas com mais certeza se deriva do
alpha privativo, sem, e bysma, fundo.)

Golfão, voragem, sorvedouro, despenha-

deiro de immensa profundidade.—Na Es-

criptura Sagrada, toma-se pelo cabos ou
confusão primitiva

;
pelas cavernas para

onde Jehovah recolheu as aguas
;
pelo in-

ferno, onde foram precipitados os anjos

rebeldes.

— Em Geologia, chamam os naturalis-

tas, abysmo a qualquer cavidade vertical,

um poço natural, cuja abertura é a super-

fície do solo, mas de que se não conhece o

fundo ; um sorvedouro de aguas, um algar.

— Em Heráldica, abysmo é o centro

do escudo, em que se acham uma ou mais
peças, sem alterarem, nem tocarem as ou-

tras.

— Figuradamente, tudo que é obscu-

ro, impenetrável, ímmenso ou perigoso

:

— Um abysmo leva a outro abysmo

;

anesim litterario. — O abysmo do mar, a

parte insondável.—Abysmo deformosiwa,
um portento. — Abysmo de amur, um infi-

nito.—O abysmo da miséria, o ultimo grau

da pobreza.

—

«...aquella Baleia não viera

ali vomitar n'aquella praia a Junas, se-

não a tragar e leval-o para o abysmo...»

Hist. Trag. Mar., Tom. ii, p. 4US.

ABISPADO, adj. p. Solerte, vesano, ar-

teiro, desroutiadc». avisado.

t ABISSICO, adj. Empregado, na tech-

nologia geológica, para designar os sedi-

mentos no fundo do primeiro mar.

ABISSO, s. ?n.(Do latim aA^ssMm.1 Acha-
sc na linguagem de Gil Vicente ; era de uso

vernáculo antes dos Quinhentistas, que o

tornaram privativo da linguagem poética:

Porque aqnclles qoe fíWm n.i noile psfora

NuncJ sentirão tanto o triste aUm},
Se isoorarem o bem Jo paraíso.

camOcs, tine. II. fi ''
"" " íl.

Camões syncopou-lhe um «í»;, por cau-

sa da rima.

Romi* o II

'

Onde as tu

Cí, p. 4í.
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t ABÍT, s. m. Nome com que, antiga-

mente, SC designava o carbonato de cliinn-

bo.

ABÍTA, s. f. (Do italiano litfa, o nào

do Irancez hitte, ou do ingloz, por isso

que a antiga uiaiinlia ]iiii'tugneza, como
se vê pelo Regimento da Guerra, estava

entregue a pilotos genovezes, e também
porque iia tinias as probabilidades de que

os fraiieezes e os inglezes tirassem este

tej-mo maritinio do italiano, tendo elles

tido esquadras genovezas ao seu serviço,

quando ainda nào tinham marinha.)— Blu-

tcau detine :— <s.,.iins jiaos em cruz ilcòai-

xo du casidlodc prva, d'onde fazem Jixar

as amarras, e teem quatro curvas, para

fortificar com suas cavilhas escarolad.as,

que são J achadas.» — aLaii(yiud<i-Ihe um
pedaço da abita.» Vida de D. Manoel, p.

33(5, col. 4.=Tambem se acha empregado

nas Relações de Belchior Estaco do Áuia-

ral. Usa-se quasi sempre no plural.

ABITADO, adj. p. Preso, enrolado ou

amarr.-iibi ;ís abitas.

ABITALHADO, adj. p. Corrupção de

victmdliad.i, iornecido com victualhas.

ABITALHAR, v. a. Prover com victua-

lhas ;
assini e-^eripto por Castanheda. Nos

Inéditos da Academia, encontra-se como
verbo reflexivo : — niunir-se, abastecer-

se.

ABITAR, V. a. Na linguagem náutica,

amarrar ou segurar nas abitas.=Tambem
se encontra no sentido de morar, residir,

mas deve então escrever-sc habitar.

ABITÍLIO, s. m. Planta parecida, na

flor, cum a malva.

ÁBITO, s. m. Costume, continuidade,

tendência. Vid. Habito.

ABJECÇÃO, s.f. (Do accusativo ahjectio-

nciit, derivado de ahjiccre, rcpellir, afas-

tar.) Kebaixainento, aviltamento, despre-

zo, labéo, mancha, opprobrio, desestima-

ção :— « . . .paixões violentíssimas, comj)ri-

midas por um anuo de noviciado, por uvi

anno de abjecção...» A. Hercul., Monge
de Cister, Tnni. i, p. 11.

ABJECTAMENTE, adi-. De ura modo
torpe, iiiíniur. dcsprezivel e indigno.

ABJECTISSIMAMENTE, adv. sup. De
uma ni:iiieira absolutamente baixa.^Pou-
co usado, e de formação litteraria.

abjectíssimo, adj. sup. O máximo
gráo de torpeza e de aviltamento.==Pou-
co usado. A força da expressão é sem-
pre substituída pelo aiigmento de epithe-

tos.

ABJECTO, adj. (Do lalimríijVcfíís.) Ignó-

bil, asqueroso, immundo. — Creatura

abjecta;

—

acções abjectas; — companhias

abjectas.=É quasi sempre empregado ao
sentido moral.

ABJEIÇÃO, s. f. Vid. Abjecção. A gut-

tural «cii, quando se encontra com o «t»
;

formando «et» nas jjalavi-as latinas, é dis-

solvidageralmente na vogal «i», produzin-

do diphtliongo na rusticação portugueza.

Ex.:—^ctíís, aito, (na linguagem de Gil

Vicente); Juctus, loito, no Elucidário;

fructum, fruito, (iia linguagem camonia-

na). Vid. A, phonologi;i.

ABJUDICAÇAO, s.f. (Do lat. nhjudica-

tio.) Acto pelo qual se julga alguém de-

cahido do seu direito. (J acto d'entrega

ao adjudicador da propriedade do execu-

tado.=Usado na linguagem forense.

ABJUDICADO, adj. p. Tirado ao pos-

suidor por execução judicial. Contrapõe-

se-lhe adjudicado.

ABJUDICAR, r. a. (Do latim ahjudica-

re.) iSentenciar a extincção do dominio ou

pi'opriedade do executado, para entre-

gal-a a (piem fôr de direito.

ABJURAÇÃO, s. f. (Do acc. ahjuratio-

nem : ah, contra, eyíM'a//o_, jura, juramen-

to.) Acção publica e solemne pela qual se

abandona uma religião ou crença. Nega-

ção e rejeição de sentimentos ou idêas.

—

Abjuração das heresias; dos princípios;

dos erros. ^ Abandonar as outras re-

ligiões pelo christianismo, chama-se pro-

priamente abjuração ; deixar o christia-

nismo por outra religião, é apostasia. Lit-

tré não admitte esta diflbrença. No sen-

tido politico, abjuração; nas leis ingle-

zas, é o juramento de expatriação, e

também foi synonymo de abdicação.—Ab-

juração do parentesico, nas leis frankas,

era a renuncia ao direito de vingar c de

herdar os crimes dos seus parentes

—

Acto

de abjuração, fórmula do Santo Officio

que os condemnados tinham de repetir,

pela qual se accusavam e renegavam do

crime.

ABJURADO, adj. p. Eenegado, renun-

ciado, contradicto, reprovado.

ABJURAR, r. a. (Do lat. cdijurare.) Des-

dizer, retractar, detestar, renunciar for-

malmente certos erros em acto publico.

Abandonar para sempre, deixar de todo:

— Abjurar a poesia; a dansa-, as suas

chimeras.

—Abjurar « pátria, no direito inglez

primitivo, era ser banido. Logo que um
criminoso se acolhesse a um asylo, e ahi

confessasse o crime, só recebia por cas-

tigo o ser obrigado a abjurar a terra, ou

ausentar-se immediata mente da pátria.

—

Abjurar de leve; abjurar de vehemente

:

phrases usadas na Inquisição, que signi-

ficavam: abjurar dos erros contra a Fé,

de que o torturado era accusado por in-

dicios leves ou vehementes.

ABJURGAR, v.a. (Do lat. objurgare .)'Re-

prehender, admoestar com vehemencia,

mas sem baixeza. Portanto deve-se prefe-

i-ir Objurgar.

t ABJURGATORIO, adj. Rcprehensivo.

Vid. Objurgatorio.

f ABLAB, s. m. Nome de um arbusto

do Egy|jto, que alguns botânicos dizem

que dura um século, conservando as fo-

lhas sempre verdes.

t ABLABERA, s.f. (Do n privat. sem,

e hlahevas, damno.) Género de coleoptéros

pentameros, da familia dos lamellicornios,

cujos caracteres ainda não estão vulgari-

sados.

ABLAÇÃO, s. f. (Do latim nllatío : ah,

fora e l(Uío,i\C(^ào de levar.) Tirar, ex-

trair. Acção de separar do corpo uma par-

te qualquer. E' um dos trez generoâ de
ej:efese: — Ablação de zim tumor, de uma
exostose.— Diminuição do alimento a ura

doente; intervallo de repouso entre dous
accessos de febre.

ABLACTAÇÃO, *. /. (Do latim nblacta-

tio : ah oxpiime afastamento, o abl. lacte

leite, e atio acção.) Separação da criança

da amamentação. Acção de desmamar
uma criança; na linguagem medica, re-

fere-se quasi exclusivamente á mãe, no
limite da lactação.

ABLACTADO', adj. p. Desmamado, des-

tetado.

ABLACTAR, v. a. Do latim ablactare.

Separar do leite mna criança; finalisar a
amament.ição.

1 ABLANIA, s. f. Arvore indígena da
Guvana: segundo uns, da familia das li-

liaceas
;
segundo outros, das bixaceas.

ABLAQUEAÇÃO, s. f. Termo empre-

gado na agricultura e jardinagem, para

designar a cava que se faz em roda de

certas arvores para lhes expor as raizes

á acção do ar e da luz.—Ablaqueação das

vinhas.

ABLAQUECER, v. a. (Do lat. ablaqueare.)

Excavar a raiz, para submettel-a á acção

da luz e do ar.

ABLATIVO, s. m. {De ah, fora, e latus,

levado.) Termo grammatical, que designa

o sexto caso dos nomes latinos. Moraes
define-o erradamente, quando diz :

«£'

a sexta variação que teem os nomes. v No
grego ha cinco casos, faltando-lhe o ablatí-

vo; o árabe tem só trez casos; as linguas

de Malabar têm oito; o arménio, dez; o

vasconso, onze; o laponio, quatorze. As
linguas romanas não têm casos, e por isso

o caso ablatívo é notado ]ior meio de pre-

posições separadas. O ablativo é singular

ou plural. — Ablativo absoluto ou oracio-

nal é o que tem a preposição occulta, que

facilmente se descobre pelo sentido das

outras palavras; consta de um substantivo

e de um adjectivo partieipio. Em portu-

guez, imita-so esta construcção gramma-
tical: Ex.: «Chegada a frota...» (Cam.)

ABLATIVO, adj. Extractivo; cousa ou

poder que tira. Usado, n'este sentido, por

Frei Luiz de Souza, na Vida de Frei Bar-

tholomeu dos Martyres, Tom. ii, p. 11.

ABLE, s. m. Nome antigo dado a todas

as espécies de peixes malacopterygianos-

abdominaes, do género leucisco.

ABLECTES.s. m. Entre os romanos, sol-

dados escolhidos, os quaes, em tempo de

guerra, formavam a guarda dos Cônsules.

ABLEGAÇÃO, *•. /. (Do latim ah, fora e

legatin, missão, embaixada.) No Direito

ecclesiastico, designa as fiincções e digni-

dade do ablegado ou vigário do legado.

— Em Direito romano, era a pena de
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desterro imposto ao fillio pelo pae de fa-

milia.

t ABLEGADO, s. m. (Do latim ah, fora,

e legatiiíí. fuviudo.) Commissario especial

encarregado de levar o barrete cardinali-

cio ao que é promovido á dignidade de

cardeal.—O ablegado faz as vezes do le-

gado, e as suas funcçòes terminam logo

que o ag-raciado recebe o barrete.

ABLEGADO, adj.j». Desterrado, banido

;

afast.ndo.

ABLEGAR, v. a. (Do latim ahlegare.)

Desterrar, deportar, desviar.=^Usado por

Bernardes em a Nova Fioresta, Tom. v,

pag. 459. Perdeu o sentido jurídico, e só

se empreora no estylo rhetorico.

ABLEITADO, adj. p. (De ab, afastamen-

to, e leite, com a terminação «ado,« dos

participios dos verbos da 1.'' conjugação.)

Este termo, cuja forma é mais conforme

á Índole da lingua portugueza do que a-

blactado de origem erudita, pela permu-

tação mui commum do «act» latino em
«eit», tem exactamente a mesma signifi-

cação e emprego que o seu primitivo. Vid.

Ablactado.

t ABLEKNAS, s. m. (Termo composto

do a priv., e de hicnna, muco.) Emlchthjo-
logia, é, segundo Lacépède, synonymo de

orphio, género de peixes da familia dos

siagnotes.

t ABLÉPHARO, s. m. (Do grego a, sem,

e Uepharoii; pálpebra. Género de sauria-

nos pertencentes á primeira divisão da
familia dos scincoidianos, que têm os olhos

sem pálpebras.

t ABLEPSÍA s.f. (Do grego a, sem, e

blepsis, vista. j Em Medicina, emprega-se

para significar a perda das faculdades in-

tellectuaes.

ABLUÇÃO, s.f. Acção de purificar, lim-

par, expurgar. Tem um sentido privativa-

mente religioso : o vinho que toma o sa-

cerdote depois da commmihão para con-

sumir facilmente a hóstia ; o vinho com
que lava os dedos depois de ter consagra-

do. As abluções existiam entre os judeus,

entre os romanos e entre os turcos. —
Ablução terrosa, ablução dos turcos para
aquelles que não têm agua, ou estão de
tal fónna doentes que nào a podem sup-
portar. Em quanto á sua etymologia, Vid.

Abluir.

— Em Pharmacia, ablução é synonjTUO
de loção, operação pela qual se separam de
um medicamento as matérias extranhas;
acção de tirar a um corpo os saes super-
abundantes, chamada edulcoração.

ABLUENTE, adj. 2 gen. Em Cirurgia, é

synonymo do ahstergente. Chamavam-se
assim os remédios empregados para tirar

as matérias viscosas ou piitridas das su-

perfícies orgânicas a que adheriam. Ditfe-

remas duas p^davras em que o nome ablu-
ente designava as substancias que obravam
por eífeito das suas particulas aquosas, o
medicamento abstergunte pelos seus prin-

cípios saponificos.=:Tambem se emprega
VOL. I. — 4.

algumas vezes como nome substantivo.

ABLUIR, V. a. (Do latim ab, fora, e lue-

re, purificar.) Tirar as manchas ou suji-

dades, lavar.—Hoje, tem um sentido es-

pecial, para designar o processo que se

faz ao papel ou pergaminho afira de avi-

var as letras apagadas.

ABNEGAÇÃO, s. /. (Do latim ahnega-

tio, nia; de ah, fora, e negare, negar,

recusar.) Renuncia, desprezo, abandono.

= Palavra primitivamente usada na lin-

guaguem mystica para exprimir os pri-

meiros esforços da ascese na via purga-

toria, que consistem na ausência da von-

tade, de paixões, de obras de sciencia e

da razão. E' o mesmo que, no mysticismo

oriental do Bagavad-Gita, se chama o

Djnânayaãjnena.— « Ura coração lavachj

com o pranto, purificado com a abnega-

ção.» Vida de S. João da Cruz, pag. 136.

— 1(0 dcsjyrezo de si e a abnegação pró-

pria.» Predestin. Precito, pag. 177.

—

Tornou-se de uso vulgar, e exprime o des-

interesse, a generosidade com sacrifício.

—

<í...por que tens levado essa vida de marty-

rios, incrivel de abnegação e paciência que

me tem custado?» Garrett, Arco de Sant'-

Anna, Tom. ii, pag. 11.

ABNEGADO, adj. p. Renunciado, dei-

xado, di-sliir-ido.

ABNEGADOR, adj. Aquelle que renun-

cia ou não reclama. Este adjectivo, ape-

zar de pouco usado, é formado cora o sen-

tido moderno do acto de abnegação.

ABNEGAR, v. a. (Do latim abnegara,

meramente em quanto á forma ; o senti-

do tem aberrado muito da sua origem.)

Usar a virtude christã da renuncia dos

bens da vida terrestre. Não reclamar,

ceder generosamente, sacrificar com des-

interesse, deixar, nào exigir, mortificar,

rejeitar.— «Xão ha seguir o cordeiro cru-

cificado sem abnegar. » Cart. past. do

Porto, pag. 102.— «iía-scf/íe abnegar rfe si;,

em tal forma, que na penitencia jfrmy
que não se trata a si, como a si, ncis "

st como a outrem.» Ibidem.
— Abnegar-se, v. refi.— «... se per a-

quelle que na bem aventurança logram os

que se abnegam a si mesmos...» Agiologio

Lusitano, de Jorge Cardoso, T. Ill, p. 11.

t ABNELECTEN, s. m. (Do allemào ab-

neigenden, que tem antipathia.) Nome que

os alchimistas deram á pedra hume por

causa da pouca acção que o fogo tem
sobre este sal.

ABNETO ou Abnepto, s. m. (Do latim

ah, afastado, e ni:p'is, sobrinho.) Terceiro

neto ou trisneto.^=Fóra do uso.

t ABNÓRMEA, adj.f. (Do latim ab. que
exprime atastaiuento, e norma, regra.) Em
Botânica designa a qualidade do vegetal,

tendi» passado ]i)r alguma degeneração.

t ABNORMIDADE, s. /. Synonymo de

anomalia, que corresponde ao adjecti-

vo anormal. — Afanormidade congenital,

etc.

f ABNUS, s. m. Em Ichthyologia, é o

nome de um peixe voraz, que persegue

o peixe voador.

f A' BOA-FÉ, loc. adv. Substituição dos

antigos advérbios Bofe e Alafé. Na ver-

dade, sinceramente, na melhor fé.

t A' BOAMENTE, loc. adv. Da melhor

vontade, do melhor modo, sem custo.

—

Vir á boamente; /«ser á boamente; res-

pondcr à boamente.=Tambem se empre-

ga de boamente.

ABOAR, V. a. Apegar, separar, dividir,

extremar, conforme define Vitebo no Dic-

cionario portátil. Deriva-se do radical cél-

tico htjiuio, marco, introduzido no portu-

guez através do verbo francez ahonner,

que, na primitiva significação, hoje perdi-

da, queria dizer : limitar, fixar, assegurar

o dominio. A dental «n», entre vogaes, é

frequentemente syncopada, principalmente

nas radicaes.—Ex: Avena, aveia ; arena,

área; hona., boa; poner, poer.— «... e assi

aboaram, e demarcaram, e amolhoaram o

dito termo e divisões e demarcações pelo

modo de suso dito.» Doe. ant.

—Aboar, v. n. Na linguagem rústica

também se emprega como voar. A labial

branda «v», independentemente do pro-

vincianismo, é, na rusticaçâo do latim,

mudada em «b» em algims casos. Ex.:

vaqiu". hdhúia.; vessica, òexiga, etc.

ABOBADA, s. /. Construcçâo formada

sobre linhas curvas, cujas extremidades

são perpendiculares ao solo, e composta

de pedras cuneiformes, de tal forma jux-

tapostas e travadas que mutuamente se

sustentam.— Casa subterrânea com tecto

de abobada, como cava, adega, caverna,

antro.

—As abobadas podem ser feitas de gesso

tabicado, e então tomam o nome de abo-

badilhas;—abobadas de ladrilho ou roscas,

e abobadas de cantaria. Dividem-se em
abobadas de um único centro, e de muitos

centros. As primeiras são aquellas cuja

curva formada por tima só abertnra do

compasso partindo de ura único centro,

descreve um.i porção do circulo. Taes são

as abobadas circulares. = As abobadas

de dous centros são as que não podem

ser traçadas com uma só abertura do com-

passo, senão apoiando-se sobre uma succes-

são continua de pontos ou de centros dif-

ferentes, cuja curva procede da eUipse, ou

se compòe de duas porçiíes do circulo, ten-

do cada uma seu centro particular ou se-

parado. Compreheudem:—Abobabarfe vol-

ta cm berço, cujo arco é uma secção da

ellipse na sua menor dimensão;—Abobada

de volta abatida, ou de volta de sarajta-

ncl, todas as abobadas irregulares, cujo

arco procede da ellipse considerada cm
qualquer das suas dimensões;—Abobada de

oqiva, é a que não procedendo da ellipse,

têm um duplo centro, nas duas partos do

circulo que a formam. Ha outr.as divisões:

—Abobada annular, ci/Iindrica, hdícorde,

cónica, abatida, c^phcrica. volta de aresta,

de luntta, de barrtte, de volta de cordtl.
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de escarção. — Os terços da abobada, a

volta., o redondo, o vão, os simples, o je-

cho ou chave da abobada. Frei Luiz de

Souza, descrevendo a sala do Capitulo do

Mosteiro da Batalha, diz : — «Sendo qua-

drada, e tendo 340 jjalmos em âmbito, a S5

por cada lanço, é fechada de abobada

ãe cantaria, sem columna, nem esteio,

nem cousa que a sustente, nem mais re-

puxo da handa de fora que a companhia

do edificio que lhe fica dos lados.» Chron.

de S. Domingos.
— Abobada de aço, termo maçónico,

que designa a solemnidade com que sào

recebidas, j)"i" ^'""^ ^'^j^j '"-s embaixadas

d'outras.

— Em Anatomia, abobada do craneo,

parte superior da caixa óssea, represen-

tada pelos ossos do craneo.—Abobada do

palatino, o que vulgarmente se chama céo

da boca.

—Orth. Vieira escreve Aboboda, Tom.
II, pag. 438, e também Ciaspar Barreiros,

pag. 'ò2S.—Jacintho Freire de Andrade
e Manoel Bernardes escrevem Abobada.
— « A casa é quadrada toda sobre abo-

beda, de tijolho e cal muito forte.» Hist.

Trag. Marit., Tom. i, pag. 291.=Fran-
cisco José Freire reprova o escrever-sc

Boveda. Refles., Part. ii, pag. 40.

ABOBADADO, adj. p. Abaulado, cônca-

vo, feito em forma de abobada, coberto de

abobada ;— «... a modo de camará aboba-

dada.» Duarte Xunes de Leào, Chron. de

D. João I, cap. 'J8.^Emprega-se em um
sentido análogo em Historia Natural:

—

Co-

rolln abobadada ; estãmes abobadados; con-

cha abobadada. = E na linguagem fami-

liar :

—

Costas abobadadas, corcunda, giba.
•— Na Grammatica árabe, letras abo-

badadas, o sad, tha, dhad e dha.

ABOBADAR, v. a. Arquear o tecto em
fónna de abobada; cobrir de abobada,

construir uma abobada; escorar, com es-

peques, o túnel em que se trabalha.—Abo-

badar uma ferradura, recurval-a na bi-

gorna.

— Abobadar-se, v. refl. Tíecurvar-se.

ABOBADASINHA ou Abobedasinha, s.f.

Diminutivo de abobada:

—

a Esta (cruz)

mandou o visitador o Padre Nicolau Pi-

menta quando visitou estes lofjares, co-

brir por reverencia com uma abobedasi-

nha como ar/ora está.» Padre Manoel Bar-

radas, Descripcão da cidade de Columbo,
no Tom. I da Hist. Trag. -Marit., p. 283.

ABOBADILHA, s. /. Diminutivo de abo-

bada : a abobadilha tem a particularidade

de ser de gesso tabicado. — <.(Aliobadas

de f/êsso tabicado, que chamam abobadi-

Ihas.» Bluteau, Vocab.

ABOBADO, adj. p. Feito bobo, atolei-

mado. E' de formação popular, recolhido

por Bluteau e desprezado pelos outros dic-

cionarist;is.

ABOBAR, V. a. Tornar bobo, fazer inep-

to, apatetar. Encontra-se na Monarchia
Lusitana, Tom. vii, p. 4(JG. Yid. Aboubar. '\

— Abobar-se, v. rcfl. Fazer-se bobo,

inepto, apatétar-se.

ABOBEDA, s.f. Orthographia usada por

Jacintho Freire de Andrade na Vida de

D. João de Castro:— «... e assi encheo le-

vemente de Soldados o logar donde peleja-

va que era o eirado ou abobeda da Igre-

ja.» Liv. II, n. 82. Assim escreveram

também Duarte Nunes e Manoel Bernar-

des.

Taessão Ia dentro, Ião eutresaohadas
As ubvlieiiiis.

VIRIATO Ti(\Gici), cint. í, est. õ5.

Ptíijueiia ou graniie ahobctla eriijia.

niiDKM, c;iiil. r, est. 50.

ABOBEDASINHA, s. f. dim. Orthogra-

phia usada pelo padre Manoel Barradas.

Vid. Abobadasinha.

ABÓBORA, s.f. Fructo da aboboreira; é

grande, espherico e achatado, orbicular ou

levemente oblongo, de côr amarella, cin-

zenta ou esverdeada. E' fresco e de diges-

tão difficil. E' a cucurbita pepo, cucurhita

citrullus deLinneo, ou, melhor, a cucunnis

citrullus de Seringe. — Abóbora branca,

carneira ou cabeça, comprida e de figura

quasi cylindrica.—Abóbora de Guiné ou
menina, de forma quasi espherica: Abó-

bora tromba, a que tem este feitio.

— Abóbora moganga, arredondada e

amarella por dentro;—abóbora turbante,

é também amarella;— abobora/wrííHiu, ver-

melha por dentro;—abóbora melão, seme-

lhante a este fructo na côr e no feitio ;

—

abóbora taqueira, pequena, chata, de cas-

ca exalviçada e lisa.

—

«Nesta jlha esteve-

mos doze dias onde comemos muyto pescado

que os da terra, nos traziam a vender e

mui/tas abóboras e pipinos.» Roteiro de

Vasco da Gama, png. 99.

—

«E servindo de

pedestal a uma abóbora moganga, para
cima da qual se houvesse atirado a cabel-

leira ruça, etc. » A. Herculano, Monge de

Cister, Tom. i, pag. 184.— Abóbora do

mato, fructo brazilico de que se faz unui tin-

ta amarella, e que se emprega nas hydro-

pesias; é redondo, com uma polegada de

diâmetro.^Também se escreve Abobara
e abobera com menos frequência.

—Figuradamente: homem fraco, covar-

de, e também mulher gorda, pandorca,

que lhe cust.-! a mover-se.

ABOBORADO, adj. 2?. Ensopado, repas-

sado e atabafado. = Figuradamente

:

amarroado, deitado cora preguiça.

ABOBORAL, s. m. Horta em que estào

semeadas ou nadas abobcn-as.

ABOBORAR, v. a. Atabafar, dar tem-

po a ensopar ou repassar.— « Douspães em
um prato feitos em sopas e molhados com
o caldo ponham a abofaorar...» Arte de

cosinha, pag. 4.

— Aboborar, v. n. Deixar-se ficar na
cama abafado, modorrar.==Pertence á lin-

guagem chuhi.

ABOBOREIRA, s. f. A planta que pro-

duz a abóbora. Usado pelo Padre Antó-
nio Pereira na tradueção da Biblia. =
Também se encontra Abobreira.

ABOBORINHA, s. /. Diminutivo de a-

bobora. Recolhido por Bento Pereira. =
Na linsíuagem vulgar, diz-se Abobrinha.
ABOBRA, s. f. Corrupção de abóbora,

assim prenunciado na dicção popular.

t A' BOCA, loc. adv. Modo de dizer ou
de contar; tempo em que uma cousa prin-

cipia; á entrada. — A' boca cheia, clara-

mente, por toda a parte; á boca jjcquena,

timidamente, em segredo ; à boca fechada,

silenciosamente, a sós, comsigo

:

T.iiito ai, tanto suspiro

Todos fl l/-jcca íeoliada.

CANTIGA roPULAH.

— A' boca da noite, no ci^epusculo ves-

pertino, ao fim da tarde ; à boca de casa,

ao entrar para casa.

ABOCADO, adj. p. Apontado ou appro-

ximado á boca, assestado.

—

C'o7n a arti-

Iheria abocada e os fogos accesos. Bel-

chior Estaco do Amaral, Relações, cap. 4.

=Emprega-se na linguagem náutica :
—

Abocado « praia, em direitura da praia.

—«Tem porém abocado peZos cavcdley-

ros alguns falcões e berços.» Ethyopia, p.

562, cap. 2.—

«

Tinha duas peças abocadas
nos bombardeiros da j^ojm...» Godinho,

Relação no novo caminho, etc, p. 47.

ABOCADO, adj. p. Seguro ou fixo em
cabos do gurupés.

ABOCADURA, s.f. Abertura, portinhola

para a peça de artilheria.

ABOCAMENTO, s. m. Colloquio, conver-

sa, conferencia entre duas pessoas.

— Em Anatomia, abocamento é a tra-

ducçào de anastomose, ou uniào, juncção

de dous vasos, communicaçào das rami-

ficações das artérias, das radiculas, das

veias.

— Em Mechanica, abocamento diz-se

dos tubos que encaixam uns nos outros.

ABOCANHADO, adj. p. Mordido a bo-

cados, cortado com os dentes em varias

partes.=No sentido figurado, diz-se por

criticado, mordido, injuriado, e accusado

por todos.— «Abocanhado, metaphorica-

mente se diz cVaqitelle em que todos com-

mummente põem abocca, stippondoque tem

feito esta ou aquella acção.» Bluteau.

ABOCANHAR, v. a. Despedaçar, tirar a

bocados com os dentes
;
pôr a boca em

alguém, censtu'ar, criticar, satyrisar, dif-

famar, deti-ahir, enxovalhar; emprehen-

der, encetar.

—

Não abocanhar com inveja,

ódio, etc. Commentario da guerra do

Alemtejo, p. 182.=No sentido de fallar

mal uma lingaa estrangeira: — «Mulhe-

res que abocanham em linguagens a-

Iheias.» D. Francisco Manoel de ilello.

Carta de Guia de Casados, p. 83. = No
sentido de emprehender, encetar:

—

dNão
queria (Hamilcar) abocanhar muito, para
no fim da jornada se achar sem cousa

nenhuma.» Monarch. Lusit., T. i, p. Iij2.
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ABOCAR, V. a. Pegar com a boca,

apontar, [jõr eni direitura, começar a en-

trar, tomar a boca de uma rua, praça ou

enseada ; dar em sitio certo ; alcançar,

conseguir, na linguagem familiar. Taes

são os sentidos em que o empregaram

Diogo de Couto, padre Manoel Godinho,

Fernão Mendes Pinto, Francisco de An-

drade e Jorge Ferreira de Vasconcellos.

— iQuando Afonso de Albuquerque abo-

cou os portos do Estreito, n Joào de Bar-

ros, Década II, foi. 187, col. 3.

— Abocar, v. n. Desembocar, dar saí-

da. — i^-Xão parece aqiielle, que lá

aboca na travessa, vosso ajilhado?» Jor-

ge Ferreira, Aulegraphia, act, 1, se. 9.

—

O verbo abocar tem sempre o «o» mudo,

menos nas trez pessoas do singular, e na

3.* do plural do presente do indicativo, em
todas as do subjunetivo, e nas do impera-

tivo, excepto : aboquemos , abocai.

ABOCAR, 1-. a. Segurar nas bocas ou

cabos que sustentam a verga no gurupés.

ABOCETADO, adj. p. Com forma, fei-

ção ou feitio de boceta ; arredondado, ape-

quenado.

—

Ter o rosto abocetado, isto é,

cariredondo.

ABOCHORNADO ou Abocornado, adj. p.

Abafadiço, quente, calmoso, suffocante.

= Provincianismo adoptado por Filinto

Elysio. — Temjio abochornado, caloroso

ou de Bochorno. Vid. esta palavra.

ABODÉGA, s. /. Taverna ambulante,

locanda, cacifro de feira. Vid. Bodega.

A BOFE, loc. adv. ant. A boa lé, com
toda a verdade, certamente.= Emprega-
se geralmente Em boa fé.

ABOFETADO, adj. p. Vid. Esbofeteado.

ABOFETAR, i-. a. Dar bofetadas ou

pancadas de mão aberta na cara. Vem
na traducçào da Vita Christi, por Frei

Bernardo de Alcobaça.= Depois do sé-

culo XV, começou a usar-se Abofetear, e

modernamente Esbofetear.

ABOFETEADO, adj.p. Esbofeteado, in-

sultado, desfeitado com bofetadas.

ABOFETEAR, v. a. O mesmo que abo-

fetar.

ABOIADO, adj. p. Amarrado a uma
bóia, tomado boiante, arremessado, leva-

do na corrente, atirado. — aLcvava to-

das as cousas aboiadas, e postas no con-

vez para as baldear no batel. y> Diogo de
Couto, Década XII, Liv. 3, cap. 2.

ABOIAR, V. a. Deitar por agua abaixo,
marcar um sitio com bóia, atirar, tornar
fluctuante, alijar. = Taes são os sentidos
em que empregaram este verbo Joào de
Barros e Diogo de Couto:

—

nA enchente
da maré, aboiou '^o navio) epôz a nado.v— Aboiar madeira, deixar vir ao som da
agua a madeira ou lenha, para evitar o

frete e facilitar o transporte.—j Aboiar
pedras, na linguagem popular, arremes-
sar pedras ; é frequente este uso, que os
Diccionarios nào indicam.

Aboiar, v. n. Fluctuar, ondular, sur-

dir, vir a tona da agua: — ki. Os pei-

xes afundam e aboiam como querem.

v

Vieira, Sermões, Tom. iii, p. 48õ.
— Aboi?.r-se, v. reji. Tomar-se leve.

t ABOIVILLE, s. m. Certo panno que
se fabricava na cidade de Ávila em Hes-
panba, e na de Abbeville em França, d'on-

de era trazido para Portugal. Vid. Abo-
vila.

ABGIZ, s. /. Vara que se estende no
cbào, e dobrada colhe, com um laco, os

passarinhos^ figuradamente : armadilha,

cilada, traição, difficuldade, transe.=Na
linguagem de Altanaria, em francez, en-

contra-se abois para designar o momen-
to em que o veado ou o javali é agarra-

do.

—

«Armando-lhe mil laços de aboizes.

»

Vid. Boiz e Buiz, usado pof Sá de Mi-

randa.

7 ABOKELLA, s. f. Corrupç-ào do ára-

be Abuquell, pae do cào. Kome despre-

zivel dado a uma moeda hollandeza pelos

árabes, na qual está figurado um leào.

ABOLADO ou Abollado, adj. p. Amei-
gado, amarrotado, safado, caucellado. —
<íHuma carta de Xosso SenJior El-Rei
nem rasa, nem abolada, nem em nenhu-

ma manejra corrumpuda.» Doe. ant.

Árraas já vera de golpes aboladas

CABE, PER. DE CAST., CI-YSS., eSt. íl, V. S.

ABOLAR ou Abollar, !,•. a. Derrubar o

que está levantado, amassar como uma
bola, embotar, contundir, abolir:

Mas ode Luso, arnez, couraça e malha
Rompe, corla, desfaz, aboía e talha.

CAMÕES, LCziADAs, cant. Ill, est. 51.

— Faria e Sousa, commentando esta

passagem, diz : — «Abolar, é deixar al-

guma cova, ou buraco, finalmente desi-

gualar com golpe qualquer cousa que es-

tava egual ou lisa, como soem de ser os

amezes. »

Clavas de enzinha tem, que elmos abolam.

t ABOLARIA, s. f. Xome das plantas

globulares que têm todas as folhas radi-

caes e as flores no vértice de tuna haste

não ramificada.

t ABOLBODA, s.f. Xome botânico da-

do por lluiaboldt c Bunpland ao género

da família das xyridaceas. São plantas

herbáceas, ephemeras, com folhas radi-

caes, gramíneas; que se dão nos charcos

montanhosos da America tropical.

f ABOLE, s. /. Nome botânico dado

por Adamson ao género das gramíneas

chamndo ritma.

ABOLEIMADO, adj. p. Boto, rombo,

chato, espalmado, grosseiro, aparvalhado.

Segundo Bluteau: — a...tomada a meia-

jdwra das bolas de soburraVio, que são

muito rhafas.v

ABOLEIMAR, r. a. Achatar, arrombar,

confundir de pasmo. De formarão popu-

lar, e usado em linguagem de giria.

t ABOLENCIA, s, /. Segundo Viterbo,

no Diccionario portátil, acolenga ou
avoenga. Direito de succeder nos bens
que já foram de seus avós e bisavós, e

de compral-os em primeiro logar que ou-

tro qualquer, dando tanto por tanto, den-

tro de anno e dia.

ABOLETADO, adj. p. Alojado por bo-

leto, aquartelado. = O Regimento de 20
de fevereiro de 1708 não concede ao

aboletado senão agua, cama, lenha, luz e

sal,— o Os officiaes em commissão devem
ser aboletados por tanto tempo quanto
durar a cvmmissão.y> Portaria de 21 de
outubro de iS.''!.*.

ABOLETAMENTO, s. m. Alojamento,
aquartelamento que o cidadão presta ao

soldado por uma intimação^ que se chama
bohto. As attribuiçòes relativas ao abo-

letamento pertenceram primeiramente aos

juizes de fora. Por decreto de 8 de ja-

neiro de 1831, davam o aboletamento as

Camarás Mimicipaes : em 1832 passaram

as attribuiçòes para os provedores do
Concelho, e depois para os Administrado-

res. — O aboletamento só terá logar

quando nào houver quartel ou edifício

publico.— «O aboletamento é um serviço

de mera administração, que nada tem.

com a auctoridade militar.» lAlv. de 21

de outubro de 1763, art. 10.)

ABOLETAR, i-. a. Dar boleto, aquarte-

lar, alojar os militares em casa dos pai-

sanos, quando não haja na terra quartel

ou edifício publico, ou quando não haja

pri\-ilegio que. isente d esse ónus geral

dos moradores.

ABOLIÇÃO, s. f. (Do grego apoleô, e

do celta abolissa.) Extincçào, annidlação,

suppressão, acabamento, derrojraçào. am-
nistia. Foi usado por Vieira.—Abolição da
jjêna de morte; abolição da escravatura

;

cibolição dos ãizimos ; abolição dos mo-

nopólios.^^o século xviii, empregava-se

como svnonymo de amnistia:— abolição

da pena.
— Em Medicina. Abolição é a ausência

completa de imi phenómeno ou das func-

çSes de um orgào ;—abolição da sensibi-

lidade, anesthesia ; éibolição do movimen-

to, paralysia.

t ABOLICIONISMO, s. m. Sysíema ou
ju-íncipios d acpiéllos que pregam e sus-

tentam a extincçào da escravatura. =
Partido dos F.stndos-Unidos.

t ABOLICIONISTA, s. m. Partidário da
abolição da escravatura. Tem um senti-

do particular ao habitante dos Estados-

Unidos que advoga a extincçào da escra-

vatura n<-< seio da União.

ABOLIDO, adj. p. Extincto. revogado,

annullado. riscado, supprímido, apagado.
— Leis ctbolidas; uíoí sdiolidos

;
pod^r

abolido.

ABOLIMENTO, s. m. Graça, perdão,

amnistia, yoinissào, aboiiçào.

A BOLINA, Ijc. adv. Navegar com pou-

co vento, levando as velas presas á amu-



28 ABOM ABOM ABON

racLa pelas bolinas para tomarem o ven-

to por banda. Vid. Bolina.

ABOLINADO, a<y. p. Clareado á boli-

na. = Usado na Arte de Navegar, de Ma-

noel l'iii\cntcl.

ABOLINAR ou Bolinar, v. a. Formado da

locução adverbial. Navegar contra o ven-

to, seguindo a resultante da força do ven-

to com a resistência da agua.

—

nPur não

poderem as gallcotas abolinar e açiuardar

us Noroestes...» Disc. Apologet. de Luiz

Marinho de Azevedo, p. 117. = Usado

por Castanheda e João de Barros.

ABOLIR, !'. rt. irr. Annullar, extinguir,

dern.igar, obliterar, prohibir, amnistiar,

perdoar, reformar, aniquilar, paralysar.

— Abolir os direitos; os usos; os costu-

mes; as instituições ; as aiitJioridades; as

penas ; a escravatura. = Eu ahulo ; tu

aholes, etc., mudando sempre o «o» em
« u » quando ao « 1 « se segue « a » , « i »

ou « o I) .

ABOLLADO, adj. ]) Contundido, ma-

cetado, amachucado.— Armas abolladas.

= Usado por Francisco de Moraes e Ro-

drigues Lobo.

ABOLLAR, V. a, O mesmo que abolar.

Amassar á pancada, embotar, encher de

mossas o gume, cancellar, occultar, abo-

lir. — «... pjancada que lhe abollou o

elmo por alfiumas partes.» Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, Liv. i,

cap. 27.

ABOLLO, s. m. Gibão militar antiga-

mente usado ; traziam-no também os phi-

losophos, e os senadores fora de Roma.
Tinlia a largueza do pallium dos gregos.

ABOLORECER, v. n. Crear bolor, tor-

nar-se bolorento, mofar-se. O acto da crea-

ção de todas as pequenas vegetações cry-

ptogamicas que se desenvolvem, sob a

influencia do ar e de uma certa tcmjiera-

tura, sobre os vegetaes mortos.

ABOLORECIDO,' adj. p. Mofado, bolo-

rentii; i|iie croou bolor.

ABOLÓRIO, s. m. Os avós, ascendentes,

os avoengos, os antepassados. = Empre-
gado por Luiz Henriques em um poeme-

to escripto na trasladação dos ossos de

Dom Joào II:

Ally vos troiixorim liii sani cnngrcguados
TotloloÃ corpu!? de vosso uboluvio.

CANC. GEÍl., tom. 11, p. 251.

ABOLSADO, adj. p. Que faz bolsas,

fofas e papos; enfolipado, infunado. Vid.

Bolsar.

ABOLUMADO, adj. p. Avolumado, or-

tbographia mais correcta. Vid. esta pa-

lavra. Carregado, fornecido, abarrotado,

empachado. = Empregado por Francisco

de Andrade na Chron. de Dom João III :

— « Abolumada a armada com carga. » P.

I, cap. 74.

t A BOM, loc. adi\ Emprcga-se para

exprimir ligeireza, tenacidade, afiinco.

—

Começou a bom andar, isto é, de pressa.

— « As bruxas, filha, as bruxas que as

martellci a bom martellar.i> Garrett, Arco

de Sant'Anna, Tom. ii, p. 82.— «... os ho-

mens escopos, deit<tram a bom correi' pa-

ra hem longe.» Ibidem, p. loG.

ABOMA, *. f. Nome da bôa, ou giboia,

dado por Stedman. ^ Na Guyana, dá-sc

este nome a todas as grandes serpentes.

ABOMASO, s. m. (Do latim ab, fora, e

omasuin, barriga.) O cpiarto estômago dos

animaes ruminantes, no qual se forma o

cliylo, e d'onde o alimento desce imme-
diatamente para os intestinos.

t ABOMBORDO, loc. adv. (Do scandi-

navo bakbord , admittido no velho francez

bashord, e em todas as linguas romanas.)

Da parte esquerda da náo, voltando o

rosto ]iara a proa.

ABOMINABIL, adj. 2 gen. (Do latim

ahominiibilis.) O mesmo que abominável.

=Fórnia anterior aos Quirdwnfistas.mnh

próxima da morphologia latina, e ainda

adoptada por Camões

:

Jlfilina alximiiialiil teme tanto

Quando Meca e Giddá...

C4M., LUZ., cant. X, est. 50.

ABOMINABILISSIMO, adj. sup. O mais

abominável.

ABOMINAÇÃO, s. f. (Do latim ah, fora,

c ornem, augúrio, presagio.) Rejeição com
mau agouro; aversão, detestaçào, horror,

maldição, malquerença, execração, escon-

juração, anathcma. = Também corapre-

hende o crime digno de ser abominado,

a cousa que é abominada, como o empre-

garam João de Barros e Lucena :
—

« Contaminar com abominações, » isto é,

idolatrias.

ABOMINADISSIMO, adj. sup. Altamen-

te abominado, tletestado em extremo. A
forma dos superlativos em « issimo » era

já conhecida e usada antes d(.is Quinhen-

tistas, posto que é a elles que se deve o

seu emprego regular, como affirmou Dias

Gomes. = No Leal Conselheiro, escreve

Dom Duarte:

—

«...esta virtude entre todas

miit/to recebe grande louvor, onde pior espe-

cial delia som chamadas illustrissimas e

«(.reiíissimas.» Pag. 213.=Nas Cortes de

Évora de 1481, na queixa dos povos a

Dom João II, vem :

—

^i Conhecendo o muij

singular amor que lhe aveeis, segundo

dizem na sctíiíissima proposição feyta

em presença de Vossa Real Magestade.»

N'este mesmo documento, apparccem em-

pre:grados outros superlativos em « issi-

mo,» taes como c/iristianissimo, grandis-

simo, lycrtíií/issima, que provam o uso

frequente d'esta forma, primeiramente de

uso litterario, mas boje geralmente admit-

tida na linguagem vulgar. Vid. Abasta-

díssimo.

ABOMINADO, adj. p. Execrado, detes-

tado, odiado. = Usado pelo purista Ber-

nardos.

ABOMINADOR, s. m. Execrador, aqucl-

le que detesta e aborrece.

ABOMINANDO, adj. Digno de ser abo-
minado. U mesmo que abominável, mais
expressivo, e privativo da linguagem
poética.=Usado por Camões c Francisco

de Sloraí-s.

ABOMINAR, V. a. Detestar, ter horror,

aborrecer, execrar, reprovar, maldizer.=
Tinha primitivamente um sentido religio-

so
;

emprega-se hoje no sentido moral.

Vid. a sua svnon}'niia em Aborrecer.

ABOMINÁVEL, adj. 2 gen. (A mesma
etymologia de abominabil.) D)gno de ódio,

de aversão, execrando, nefVindo.— ((Dog-
mas Ímpios, sacrílegos c abomináveis.

»

Vieira, Sermões, T. x, p. 144.=Por esta

phrase, se vê a gradação crescente em
que o empregou \'icira.

ABOMINAVELMENTE, adv. Execravel-
mcnte, de uiu modo nefando, pessima-
mente.

ABOMINOSAMENTE, adv. Vid. Abomi-
nadissimamente.

ABOMINOSO, adj. O mesmo que abo-

minável e abominando. = Lesado na lin-

guagem poética

:

Não será a culpa ahominoso incesto.

CAM. Lii7.., cant. X, est. 47.

— Diogo de Couto emprega-o no sen-

tido figurado, por supersticioso, aferra-

do a certas práticas, falhando da inter-

dicção que entre si têm as castas na ín-

dia :— «... são nisto tão abominosos, que

já succecleu chegarem muitos a extremo de

vida s('i pior não tocarem no comer do ou-

tro.» Década V, Liv. 6, cap. 4.

t A BOM-RECADO, loc. adv. Em logar

seguro, acauteladamente, livre de peri-

go, a salvo. = Usado na linguagem po-

pular :

Preso vae o Conde, preso,

Preso vae a bom recado.

noM. iiEn., n." 2-1.

t A BOM TEMPO, loc. adv. A seu tem-
po, cm toniiJO opportuno, em occasião fa-

vorável :

Despregando a bom /empo os estandartes.

SÁ DE MIRANDA, ODUAS, p. 2"C.

ABONAÇÃO, s. /. Abono, garantia,

fiança, louvor, estimação, abastança, in-

formação favorável, afiirmação.

—

<(A estes

taes não será recebida alguma exceição

de abonação, antes serão executados como
qualquer pessoa vil. » Ord., Liv. v, t.

130^ § 2. — Na linguagem commercial,

significa: reforço de fiança.— « ... e ac-

cxisado pelus parentes do morto e jjelas

justicMs de El-Eei, posto que elle negasse

o delicio e as partes lh'o jirorassem, to-

davia por não fazer sujficiente abonação

de sua pessoa conforme o direito, foi jul-

gado a privação de ordens...» Frei Ber-

nardo de Brito, Chr. de Cister, Liv. vi,

cap. 4, p. 727.— «Abonação pior testemu-

nhas, dá-se na falta de fiador na arrt-
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matacão das Commendas vagas, e oídi-os

bens que se arrematai-am antigamente pela

Míza da Consciência. -D Ferreira Borges,

Diccion. de Com., p. 5.

ABONADAMENTE, adv. Garantidamen-

te, atiniiçailniiiciite, com abono.

abonadíssimo, adj. snp. Garantido

de um modo absoluto, com uma extrema

confiança, muito abastado, altamente acre-

ditado.

abonado, adj. p. Fiado, afiançado,

garantido, abastado, auctorisado, acredi-

tado, recommendado.=Usa-se na lingua-

gem commercial e juridica. — aPorém
esscSj que vós ]wr certa evformaçom achar-

des que som abonados e ricos pêra teer

os ditos cavallos, fazee-os assentar no li-

vro do Cundel.i) Orden. AfTons., Liv. i,

Tom. 71, § 12.

—

((Não sei que testemunho

mais abonado da pessoa d'este Ministro,

que...» Monarch. Lusit., Tom. vi, p. 480,
col. 1. — «Abonados ^V«íores um do ou-

tro.» Idem, Tom. v, p. 547.

—

((Diantede

tão abonadas testemunhas.» F. Rodrigues
Lobo, Corte na Aldèa, p. 239.

ABONADOR, s. m. O que garante a

fiança, o que fica pela obrigação do fia-

dor ; o que louva certo acto ou approva
certa doutrina.— Na linguagem commer-
cial, diz Ferreira Borges : — «Abonador
chama-se assim p7'ojjriame7ife o fiador
do fiador. 1)

— «Nas rendas fiscaes o abo-
nador é requerido e executado como o ren-

deiro e seus fiadores.» Regimento de 3 de
setembro de 1627, cap. 75 e 76.

—

'(Na

Policia de dar passaportes se prestam
abonadores por quem respomdem os escri-

vães que os acceitam. » Edital de 2 de
agosto de 1810, § 5, citado por Ferreira
Borg-es.

ABONAMENTO, s. m. Abonação, porém
com um sentido mais rcstricto : allegação

de certos privilégios para goz.ir a garan-
tia da nobreza em não sofiVer pena infa-

mante.— (íE mandamos por ninhua pes-
soa... non seja escuso das ditas fenas
nem de outra qualquer pena vil, quando
fôr accusado ou condemnado por ladrão,
ou feiticeiro, ou alcoviteiro, ou moedeiro
porque a taes como estes não será recebida
ninhãa excepçom c/'abonamento algun, an-
tes serão executados como qualquer pessoa
vil.» Ord. Manuelina, Liv. v,T. 40, foi.

33, v. Ed. de 1565. Tal ó o sentido hoje
exclusivo d'esta palavra, posto que Mo-
raes a dá por equivalente de abono.
ABONANÇA, s. f. O mcsnio que bonan-

ça; assim usado na lingungem antiga, e
na Idcuràn piictica.

ABONANÇADO, adj. p. Apaziguado, as-
scrcnado, acalmado, socogado.

ABONANÇAR, v. a. Tranquillisar, apa-
ziguar, paciticar, aquietar.— 8... como as
nnrcí-s que Deos costuma jxiser aos neces-
sitados de remédio, são mostrar-lhes que
na maior força da desesperação d'elle ahi
lh'o concede, assim usou com estes traba-
lhadas e ojfligidos navegantes, fazendo-

Ihes mercê de lhes alrandar os ventos e

abonançar os mares, que então eram muito

grossos e empolados...» Padre Manoel
Barradas, Relação da Viagem e successo

das Náos aguia e garça, Hist.-Trag.

Marit, Tom. i, p. 229.
— Abonançar, v. n. Fazer bonança,

acalmar, se'-eiiar o tempo e a marezia.

—

«Cresceu o temporal, e abonançando, íc/r-

nnram os nossos para o Cabo.» Queiroz,

Vida do Irmão Basto, p. 293, col. 2. —
((Picando o remo a ver se o mar abonan-

çava. » AfTonso de Albuquerque, Commen-
tarios, p. 67.=Emprega-se também figu-

radamente no sentido de melhorar, dimi-

nuir:—Abonançam os males, os desastres,

os desejos, os contratemj)os.

ABONAR, r. a. Fiar, afiançar, ficar

pelo fiador, approvar, justificar, garantir;

descontar, ceder, emprestar; louvar, dar-

se por bom, gabar, jactar-se. — ((Amigos

que o lembrem, ricos que o abonem. «Fran-

cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa,

p. 301.

—

«As acções que abonam el-rei

de Christão.» Monarchia Lusit., Tom. v,

foi. 300, col. o— «Abonar com exempdos

esta gloriosa prerogativa.» Chrysol Puri-

fic, p. 463, col. 2.—Abonar uma vasa,

segurar o jogo ao parceiro, nao lhe co-

brir a carta com outra superior, mas dan-

do-lh'o a conhecer.

— Abonar-se, v. refl. Attribuir-se va-

lor, préstimo, importância

:

A fortuna mp faz o engenho frio

Do qual jã não uie jacto, nfiu til/nuo

CAM., LUZ., cant. x, est. 9,

ABONÂXI, s. m. Nome de ura animal

que ladra como o cão.

ABONDANÇA, s. f. Forma antiga de

abundança.

ABONDAR, V. a. (De almndare, verbo

latino que significa derramar-se como
agua.) Antigo

;
porém, usado ainda hoje

na linguagem popular, com o sentido de

bastar, ser sufiiciente :

Se Posi.T pão (Ip trigo

Que lhe não bolasse agua.
Se ooí-ia pio de ló

Uiua pinguinha ahondava.

nOM. D* UORBNA.

Vid. Abundar e Bondar.

ABONDO, adv. Sufiicientemcnte, cm
abundância.=Na lingungem do século XV,

como no Cancioneiro Geral, e nos Autos
de Gil Vicente, escreve-sc sempre Avondo.

Na tonadilha que os pobres cantavam i'i

p(u-ta do Convento aonde estava o Con-

destavel, vem' :

A hcncSodo Deos
Caiu na ciilileira

De Nuno Alv res Pereira,

Oiic nliniiilo cresceu

É totlolo (leu.

CUNC. PoruijR, p 10.

—Também se emprega como adjectivo:

cheio do preciso e necessário, abundante.

ABONDOSO, adj. Abundante, fértil,usa-

do na linguagem popular, no anexim:

A inverno chuvoso
Verão abondoso.

CANC. pop., p. 183.

Na Tragicomedia da Não de Amores,
usou-o Gil Vicente, o mais popular dos

Quinhentistas, na forma feminina :

De doce, de linda, de mui ahondosa.

Se peste não fosse, todos meus increos

Não conlieceriani que hi havia Deos.

Liv. 11], t. 2, p. 2a7.

— Antigamente escrevia-se também
Avondoso, e tinha o adverbio Avondosa-
mente.

ABONO, s. m. Abonação. Credito, lou-

vor, encarecimentrij avanço, adiantamen-

to: — «Em testemunho e abono da nossa

Santa Fé.» D. Rodrigo da Cunha, Hist.

dos Arceb. de Braga, p. 105.— <r...e em.

Burba-Poxa a experiência e o valor ti-

nham tantos abonos, e SoUmão altivo e

bellicoso começou a dar ouvidos a empreza

de tantas consequências que parecia op-

piortuna j^ela paz e prosperidade que go-

sava seu império.» Jacintho Freire, Vida

de Dom João de Castro, p. 15, ediç. de

S. Luiz, de 1835.

—

«Valime do abono
das erudições mais por necessidade que

por ostentação.» Varella, Numero Vocal,

p. 571.— «Sirvam de abono as acçdcs de

Viriato.» Portugal Restaurado, 1. 1, p. 11.

— Fallar em àhono de alguém, em seu

favor, com elogio; em dessbono, com ccn

sura e descrédito.^ Na linguagem fiimi-

liar. Abonos sào os tentos que se repartem

pelos jogadores no principio das partidas

acascarrilhadas, que depois têm de resti-

tuir, pagando a dinheiro os que lhes fal-

tam ou recebendo o excesso.

—Na Musica antiga, chamava-se abono

á substituição de uma voz falsa, por outra:

— «Quando o baixo liga, a segunda vos

está quieta espierando o abono que é ter-

ceira.» Nunes, Arte Minima, P. i, p. 37.

Beschei'elle considera a palavra céltica

honna, como origem etymologica d'esta,

commum ás línguas romanas. Em céltico,

èoH7!rt significa marco, limite, e mctapho-

ricamento: a convenção pela qual o senhor

feudal limitava por certos serviços uma
vantac^pui ou regalia.

ABOQUEJAR, r. a. O mesmo que abo-

canhar, murmurar, fallar á bôea pequé-

n;i, por entre dentes, bocejar, e tocar

com a boca.= Usado por Leonel da Costa

na traducçào de Terêncio, e por Diogo
de Couto no Soldado Prático. Vid. Bo-

quejar.

ABORBITAR, r. a. Antiquado c defi-

nido i>or Mtorbo:

—

« Apartar-sc,não estar

pela piromcssa, sahir-sefora daórb{ta,es-

pkera, estado ou condição que, lhe p<^r-

<tí?)cfl.»= Mais modernamente,Exhorbitar.

ABORBOLHAR-SE, c. refi. Encher-se

do borbulhas.
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ABORCADADO, adj. ]}. Mais correcta-

mente, Abrocadado: tecido ;í maneira ou

feição de brocado; do mesmo modo que

se diz avclludado, assetiiiado.

ABORCAR, i'. a. Emborcar, voltar com
a boca jjara baixo, empinar, tombar, va-

sar o copo. Do scandinavo hikar, co-

po, cálix que apparece no italiano na

íorma de bicchiere.= Modernamente vae-

se introduzindo no sentido de banhar par-

cialmente o corpo. Vid. Emborcar.

ABORÇAR, V. a. Vomitar, sentir engu-

Ihos ; servo mais para designar o vómito

das crianças de peito. Bolçar, Arrevessar

e Revessar. = Também se emprega no

sentido de Bolsar ou enfulipar.

Á BORDA, loc. adv. (Do céltico hord,

riba.) No extremo, quasi ;l beira.—Â bor-

da da sepidtura, moribundo; á borda da

terra, da ilha, em roda de...

ABORDADA, s. f. Abordagem, assalto

entre dous navios, abalroação. Vid. Abal-

roada. = Bord, no scandinavo, signitica

o hordo ou lado do navio que se appro-

xima no combate decisivo.

ABORDADO, adj. p. Acommcttido, as-

saltado por corsário; abalroado ; approxi-

mado de terra, apropinquado, costa-costa:

— «...e levando dentro cm si dez pessoas

para a marearem, com a lancha porpupa
em que saJiissem, depois de abordada e

ferrada com arpeos, deixando espias ac-

cessas na piolvora, e que arremettendo to-

das as ires Nãos com a nossa aqnella, só

abalroassem na dita forma.» Hist. Trag.

Marit.jt. JI, p. 527.— a Estacamos, quan-

do nos tomou este tempo em trinta e três

gráos e meio do Norte tão perto já da
altura de Lisboa, c abordados com as Ilhas

Terceiras... » Hist. Trag.-Marit., Tom.
II, p. 348.

ABORADDOR, s. m. e adj. O que se

colhe como mais forte e capaz para fazer a

abordagem. — «Os abordadores devem de

ser escolhidos.» Francisco de Brito Frei-

re, Relação da Viagem do Brazil, p. 313.

ABORDAGEM, s. f. Termo de Náutica,

e de Direito Mercantil. Embate de borda

com borda. Em Marinha mercante, tem o

sentido de abalroação. Em Marinha de

guerra, é a operaç.ão que os tripulantes

de ura navio fazem assaltando, escalando

e investindo o bordo de outro navio. =
Dá-se impropriamente este nome á visita

que fazem os navios de guerra ou de

corso aos navios neutraes.—O acto de ir

a bordo, como se dejirehende do Alvará

de 14 de novembro de 1757, § 7, que
prohibe o abordar navios antes de des-

carregados. Vid. Ferreira Borges, Dicc.

de Commercio.
ABORDAR, V. a. Chegar embarcado,

tocar a borda ou praia, ir a bordo, abal-

roar, acommetter, assaltar um navio co-

mo remate de um combate ; e figurada-

mente : fazer-se encontradiço, atracar, re-

ter:

—

«Fugindo de abordar com as nossas

náos.r> Disc. Apologet. de Luiz Marinho

de Azevedo, p. 43.— «Abordar uma não

em que cobrou os remos.» C^ueiroz, Vidado
Irmão Basto, p. 314. — «Abordando-se
inimirjos e ferindo-se contrários.» Monar-
chia Lusitana, Tom. vii, p. 411.
— Em Direito Commercial, Abordar,

ir a bordo. — Abordar navios, antes de

descarregarem, é proliibido pelo Alvará

de 14 de novembro de 17ò7, § 7, ex-

cepto os que trazem géneros de grosso

volume, como bacalhau, carvão, esparto,

madeira e trigo. Alvará de 9 de janeiro

de 17õ(J.— «Os navios piroximos á barra

não se podem abordar, salvo pa7'a lançar

pi7oícis. «.Ferreira Borges, Diccionario de

Commercio.
— Abordar, v. n. Estar borda com bor-

da.— «...os vales dos inim ir/os abordavam
com os nossos.» António Finto Pereira,

Hist. da índia, Liv. ii, cap. 23.

ABORDÁVEL, adj. 2 gcn. Capaz de

desembarque, attingivel, accessivel; fi-

guradamente, diz-se de uma pessoa fran-

ca e egual para todos, que, apezar da sua

alta qualidade, admitte o trato tanto dos

humildes como dos poderosos.

A BORDO, loc. adv. Dentro do navio,

estar (iiiliarcado na vida de mar.

ABORDO, s. m. Capacidade do ser abor-

dado, aptidão para desembarcadouro. —
Costas de abordo perigoso.

ABORDOADO, adj. p. Arrimado ou fir-

mado ao bordão, como fazem os velhos,

coxos e cegos.=Usado na linguagem po-

pular dos romances na Beira Alta

:

Passou por ali um vcllio,

Um polire vtillio soldaito,

As barbas brancas do iii-vc,

Em sua espada (ibordoatlo.

nou. uEii. p. 2fi.

— «Era uma velha muito velha, mais

velha que o recozido manteo, involvida

num capuz enorme cuja extremidade lhe

caía pelas costas como capuz de'dó; e el-

la abordoada num cajado retorcido e in-

rugado com ella. » Garrett, Arco de Saiit'-

Anna, Tom. ii, p. 111.

— Em Agricultura, segundo Vicente

Alarte, é synonymo de poda curta, em
que a cepa não fica mais comprida do

que um bordão. Agricultura das Vinhas,

p. .'')4.— Vinha Abordoada, empada, sos-

tida á mãe com vara curta. = Também
se emprega na linguagem familiar : cor-

rido a bordão, espancado.

ABORDOAR, v. a. Estelar, apoiar, sus-

tentar, firmar com o bordão ; e, no senti-

do familiar: tentar o caminho ás cegas

;

correr a pau, espancar.

— Abordar-se, v. rejl.. Muito usado no

sentido de estribar-se em bordão ao an-

dar, esteiar-se, firmar-se. — «O braço

parecia agitado de leve tremor, quando

se abordoava no báculo de ouro, mas o pé
caminhava Jirme, e os olhos como serenos

no livro do cantor que o precedia.» Gar-

rett, Arco de SanfAnna, Tom. ii, p, 137.

ABORELECER, i-. n. Mais correctamen-

te abolerecer, do substantivo bolor, e da
terminação «ecer», dos verbos frequentati-

vos. Os dous «8» reagem na pronuncia-

ção sobre o « o » medial, como se vê em
abelorecer, e abolerecer, recolhido no
Diccionario de Barbosa.

ABORÍGENE, loc. adv. lat. e s. m. (De
ah, desde, e origine, ablativo de origo.)

Da origem, da primitiva. Autochthóne,

ou o primeiro povoador de uma terra.

Contrapõe-se-lhe colono ou invasor. —
Entre os antigos, designava especialmen-

te os povos primitivos do Latium. Usa-se
mais geralmente no plural.

— Em Historia Natural , chamam-se
aborígenes as plantas e os animaes que se

julgam originários de uma certa região

ou terra.

ABORLETADO, adj. p. Fi'anjado com
borlas; apineelado, enfeitado de cadilhos.

t ABORDOLADO, adj. p. Recolhido,

guardado, arrecadado no bornal ; cheio,

carregado até aos embornaes.:=Usado em
linguagem de giria.

t ABORNALAR, v. a. Pilhar, conseguir,

alcançar, guardar. Em linguagem de gi-

ria, tem por synonymo abixar e abiscou-

tar. Emprega-se tambcra reflexivamente.

ABORRASGADO, adj. p. Desabrido, ás-

pero, tempestuoso, com ar ou aspecto de

borrasca.

—

ll-mpo aborrascado.

ABORRASCAR-SE, v. rejl. Tornar-se o

tempo mau, desabrido e procelloso. Co-

meçar a tormenta.

—

Tempestuar designa

a procella ou vendaval na sua força; Abo-

nançar, a sua declinação.

ABORRECEDOR, s. m. e adj. Despre-

zador, odiento, inimigo de alguma cousa.

Aquelle que detesta, e que, para certa

pessoa ou cousa, sente só aborrecimento.

Usado por Paiva de Andrade.

ABORRECER, v. a. (Do latim ahhor-

rescere.) Ter ou causar tédio, nojo, abor-

recimento ; emprega-se equivocamente, e

tanto exprime o ter como o ser tido em
aversão.

Não foi tomado o engano
Quando para o (b'í\ar

Aborreci o desengano.

BERN. BIlíEla., ECL. IV, p. 327, Cd. 1852.

Porque saibas que cousa é ser amada
Por (luem lu aborreces e desprezas.

CAU., ed. IV, p. 203, ed.' 1666.

Tu<)o me defendei, seniio só vèr-vos,

E denirii i)a minha alma eomlem|iIar-vos,

Que se assi não diegar a cuntcnlar-vos,

Ao menos que não ctiegue a nboriecer-vns.

CAM., soN. Lxvr, ed. 1006, p. 37.

O que bontem muilo aprouve, boje aborrece.

SÁ m MiR., OBR., p. 2.54.

Sanctissima c perfeita criatura

Aute quem de mim fujo e me aborreço.

IDEM, IBID., p. 278.

Bernardim Ribeiro serve-se de aborre-

cer no sentido próprio : ter aborrecimento

;

Camões emprega-o no sentido equivoco:

causar aborrecimento.
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— Syn. Tem-se procurado a synony-

inia de Aborrecer com odiar, abominar,

detestar, execrar. O primeiro verbo ex-

prime ura sentimento irreflectido de in-

disposição natural diante de certas cou-

sas ou pessoas ; é um eíFeito de agasta-

mento, de tédio, de impaciência, de hj-

pocondria. = Abominar, é ter em horror

uma cousa ominosa e má, praticada com
certa audácia, atrocidade ou baixeza, bem
como condemnar a pessoa que a pratica.

^=Odiar, é uma expressão mais geral do

que aborrecer ou abominar; dá-se mais

exclusivamente de pessoa a pessoa, ou de

uma pessoa para uma entidade moral.

Herda-se o ódio, mas nào o tédio ou aver-

são. = Detestar, encerra a idêa de con-

demnar repellindo, e é ura eôeito da ra-

zão e da convicção.=Aborrecer, exprime

ura acto pnssivo, e detestar, um acto ex-

terior e quasi material ; é usado, confor-

me diz Bescherelle, privativamente na
moral cliristã.=íJa:eci'a?', encerra a idêa

de amaldiçoar, do ex, fora, e sacer, sagra-

do ; tirar o respeito, negar a importân-

cia, pôr em relevo o mão; applica-se tan-

to ás pessoas como ás cousas. A synony-
mia apresentada cm nome de Moraes nào
tem alcance nem verdade.
— Aborrecer, na linguagem medica, é

um symptoma de gradações observado

em algumas doenças, como na hydropho-
bia, na mania, na hypocondria, etc.

—
- Aborrecer-se, v. rejl. Agastar-se,

impacientar-se, enfadar-se, atediar-se. =
Usa-o Camões

:

Por ti 3 noite escura me contenta,
Por ti o claro dia me aborrece.

CAMÕES, ecl. IV, p. 200, ed. 16G6.

ABORRECIDAMENTE, adv. Com tédio,

enfado, fastio ou nojo. = Recolhido pelo

padro Bento Pereira.

aborrecidíssimo, adj. sup. No ex-
cesso ou cúmulo do aborrecimento ou en-

fado causado mais por indisposição mo-
ral do que plivsica.

ABORRECIDO, adj. p. Indisposto em si

ou contra alguém por effeito de tédio

ou enfado. Desprezado, abandonado por
aquelle que sente o aborrecimento.

Olliandoo ajunlamrnlo iuzitano
Ao mouro ser jiioleslo e aborrecido.

CAMUES, LDziAUAS, canl. I, csl. "3.

Na terra, Linl.i guerra, tanto engano.
Tanta wccesúihiXt: aborrecida.

luiDEH. cant. I, est. 106.

Oli bonanrí;i abnrrtrida,
Oli (ics.isiradii forluua.

B.VI.THAZAK IIIAS, MARQUEZ DE MAMl.S.

—Ancxim : Antes desejado do que abor-
recido.

ABORRECIMENTO, .-í. m. Estado do ato-
nia moral, cm (juo a alma não acha inte-

resse ás cousas (lo mundo exterior, nem
aos actos subjectivos; enfado, ou tédio
causado pela presença de certos objectos

ou pessoas; aversão produzida por esse

mal estar.

Tal aborrecimento
MiTcce um capil;]| teu inimigo,
Nan)j» cu, i|ue coniti^'a

Estou contt^iite. . .>

camOes, ed. IV, p. 201, ed. 1666.

Durará em ti um aborrecimento
E a vida em mim ijue soOio tal tormento ?

IBIVKM.p. iW).

— 1 Fiquei tão cansado, que lhe tomei

aborrecimento. » Francisco Rodrigues Lo-
bo, Corte na Aldeia, p. 47. A phrase de

Lobo explica o facto psycbologico.=ÍJn-

fadamento também pôde servir de syno-

nymo a aborrecimento. Dom Duarte, no

Leal Conselheiro, diz que o enfadamento

é causado : — «... por nojo, pezar, des-

prazer, avorrecimento, soydade que se

recreçom, ou por natural tristeza da von-

tade mal ordenada.» Part. 137. — a E

o

avorrecimento avemos dalfjuas pessoas

que desamamos, ou de que avemos enveja,

posto que seja em nossa secreta camará
do coração, e dos desgraci ados, enxahi-

dos ou sensabores, e aquesto do que jazem
que a nos nom perteeça nem nos torve; cá
se nos tocar, oic em algãa coisa torvar ou

empeecer o senti/do que dello ouvermos

sanha, nojo ou pesar se deve chamar
mais que avorrecimento. Esso medes dal-

guns tempos contrairos a nosso prazer
que nom empeecem algãa cousa, mes na-

turalmente ou por algãa razom desacor-

dam de nossa compreissom ou vontade. E
assy he bem visto como estas cousas som
entre sy apartadas, ainda quehiins no-

mes per outros se costumem chamar ; mas
aquellcs que husarom de tal desvairo

de vocábulos souberam que traziam em
realidade verdadeira diferença, muytas
vezes vêem sem sanha, e porém nom pro-
priamente segundo me parece por parte
delia devem ser contadas. » Leal Conse-
lheiro, cap. XXV, aonde se acha um cu-

rioso tratado da synonymia de nojo, pe-
zar, desprazer, avorrecymento, e soyda-

de. — Acedia é também uma espécie de
aborrecimento causado pela solidão e pe-

las praticas religiosas : — « Ancydia, he

avorrecymento, que agrava a alma do
homem, e Lhe nom consente fazer algãa
cousa de bem. » Idem , Ibidem

,
pao-.

344.

ABORRECrVEL, adj. 2 gen. Que causa
nojo ou tédio. = Usado por Diogo de i

Couto, exclusivamente no sentido mate-
I

rial, quando o seu emprego frequente é
|

todo subjectivo: — «...já comiam comi-
j

das nojentas e aborreciveis...» Década XV,
j

Liv. SI, cap. S.
I

ABORRECIVELMENTE , adi: Tediosa-
[

mento, agastadrimciite, odiosamente.

ABORRIDAMENTE, adv. Com enfado,

tédio, ag.istimrnto; tristemente.— Passou
dias aborridamente, sem a minima dis-

trací-rio ou alegria.

ABORRIDO, adj. p. Aborrecido. Enfa-

donho, tedioso, fastiento, rabujento, agas-

tadiço, descontente, mal humorado, me-
lancholico :

N'aquella conjunccão causava grandes
Leut.is calinas, penosas c aborridas.

SEPtLVEUA, SEGINDO CEHCO DE DIt, p-, 123.

ABORRIMENTO, s. m. Desgosto contí-

nuo e profundo, enfado de tudo, cansa-

ço da vida e nojoreconcentrado.==E' mais

expressivo do que aborrecimento, mas de
uso menos frequente.

ABORRIR, V. a. (Do latira ab e liorrere.)

Detestar, execrar, ter aversão. — Abor-
recer é um vei'bo frequentativo, e n'isto

é que differe de aborrir. = Usado por
João Franco Barreto na traducção da
Eneida, e por André Rodrigues de ifat-

tos na traducção da Jerusalém Libertada.= E' pouco usado e defectivo.

ABORRIVEL, adj. 2 gen. Aborrecivel.

Odiavel, tedioso, detestável, abominável,

impertinente, enfadonho ; tendente a pro-

duzir aborrimento. — Horas aborriveis.

ABORSIVO, adj. (Do latim abortivus,

de ab, suppressão, e ortus, nascimento.)

A dental «t», antes de uma vogal accen-

tuada, degenera em uma spirante as», de
que este é um exemple raro. = Ácha-se
empregado na Pbarmacopêa antiga, mas
hoje completamente substituído por Abor-
tivo, ^'id. esta palavra.

ABORSO, s. m. O mesmo que Aborto,
porém menos usado. Móvito, parto ex-

temporâneo, producção imperfeita, mons-
truosa ; cousa rara, estupenda. Toma-se
a bem e a mal. — a Os aborsos de doze

e vinte criaturas. » Dom Rodrigo da Cu-
nha, Hist. dos Arceb. de Braga, p. 115.

Foi também usado por Vieira e Bernar-

des. = Também se emprega como des-

fecho inesperado, conclusão contra toda a
expectativa.

ABORTADO, adj. p. Nado antes do
tempo, precoce; no sentido próprio, diz-

se dos animaes, das plantas e dos fractos

que nào adquiriram o seu pleno desenvol-

vimento. Peco, chocho. = Xo sentido fi-

gurado, o que falhou, e não conseguiu o

fim, que não pode pôr-se em prática. O
padre Vieira dizia que a fortuna lhe ti-

nha abortado todos os seus intentos.

— Em Heráldica, j'amilias abortadas,

que se extinguiram por falta de succes-

são.

ABORTAMENTO, í. -„. Dofrancez avor-

te>nt:iit. \"\i\. Aborto.

ABORTAR, V. a. (Do latim abortari.

Dar á luz, parir antes do tempo, entre os

trez e os sete mezes. Este verbo exprime
geralracnte a provocação do parto por

meios criminosos.

— Em Botânica, applica-se o verbo

ad)ortar ás plantas que nào chegam ao

crescimento e maturação naturaes.

— Figuradamente: Dcsenganar-se, não

conseguir, não corresponder :ls esperan-

ças.— aA fortuna abortou meus intentos.
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as viinhas €s-pe ranças. » Vieira, Sermões,

Tom. VII, p. 518.

— Abortar, i-. n. Mallograr-se, iulhar,

baldar.— «Abortou o nefando desacato.»

José de Seabra da Silva, Provas da De-

ducção Chronologica, foi. 297, col. 2.

ABORTIVO, s. »i. Empregado por Ama-
dor Arraes nu Dialogo I, p. 121, como
substantivo. Vid. Aborto.

—Em Matéria Medica, também se em-

prega como substantivo para designar cer-

tas substancias mais ou menos emmena-
gogas ou drásticas, ás quaes se attribue

a propriedade de provocarem o aborto.

ABORTIVO, adj. Aquelle que nasceu

antes de ter attmgido o desenvolvimento

necessário para poder viver, ou antes da

época em que é reputado viável.=N'es-
te sentido, pode empregar-se como subs-

tantivo, como em Direito Civil, aonde ao

posthumo se contrapõe o abortivo.

— Em Botânica, frudos abortivos, os

que ncão chegam á sua maturação natural;

applica-se ás sementes, ás flores e aos

estâmes.

—

Flor abortiva, quenào produz.

— aComfruito abortivo.» Jacintlio Frei-

re, Vida de Dom João de Castro, p. 156.

— «.Haras tezes são as víctor ias ião segu-

ras, que zim desordenado appetite as não

possa tornar abortivas. « Part. 1G8 da

Eschola das Verdades.
— Figuradamente : degenerado, peco,

mallogrado, frustrado, baldado.

ABORTO, s. m. (Do latim ab, fora, e

ortus nascido, isto é, que nasceu fora do

termo natural.) ilóvito, parto extemporâ-

neo, expulsão do feto causada por ura

accidente involuntário, como pancada^

pressão violenta, defeito de conformação,

ou por meios criminosos, taes como be-

bidas, venenos, etc.

De ura abono crnel e rigoroso
Dores. pcDas e espantos considçra.

MANOELTUOMAZ, l^SCLá^A, llV. VIU, eSt. 102.

— Aborto ovidar, o que tem logar no

vigésimo dia da gravidez.

— Aborto emhryonario, o que tem lo-

gar entre o vigésimo e nonagésimo dia.

— Aborto fetal, o que se dá entre o

terceiro e sexto mez de gravidez.

O aborto pôde ser natural, provenien-

te de um estado particular do útero, de

uma fraqueza geral, ou de má saúde ha-

bitual. O aborte p(')de ser accidental, cau-

sado por exercicios forçados, por abalos

súbitos e emoções vivas. O aborto é pro-

vocado, quando provem de pancada ou

violência, sangrias, purgativos ou emme-
nagogos.
— Em Veterinária, o aborto dos ani-

maes é sporadAco, causado por feridas,

quedas ou outros aceidentes ; epizootico,

devido a causas contagiosas ; enzootico,

quando se dá dentro em uma certa área,

aonde as causas stio permanentes e mais

activas.

—Em Botânica, o aborto c syuonymo
de atrophia ou limite do desenvolvimen-

to ; é interno ou externo conforme c ou
uào visivel ; e constante ou accidental, se-

gundo se dá em um só ou em todos os

indivíduos da mesma espécie.

— Figuradamente: monstro, pasmo da
natureza, maravilha, producção estupen-

da.— ((Este aborto da natureza não coti-

vinha d republica.» Bernardes, Floresta,

Tom. II, p. 157.^í5eí' um aborto de santi-

dade, de talento, de prudência, de malda-

de, etc, isto é, ser uma maravilha, um
assombro.

ABOSTLLLABO, adj. p. Pustulento, cha-

gadfi, lazarado, com mataduras, chagado.

ABOSTELLAR, i-, a. Criar pústulas,

bostcUas ; eneher-se de chagas.

— Abostellar-se, v. refl. Encher-se de

pvístulns. chagar-se.

ABOTINADO, adj. j). Com forma de bo-

tim, feito á maneira de botim ; calçado

com botim.

ABOTOAÇÃO, s. f. Pétalenção, em que,

pela influencia dos primeiros calores da
primavera, a seiva excitada faz desenvol-

ver o gérmen contido no botão ou gomo.
As escamas que o formam, sepai-am-se

umas das outras, e o botão desabrocha.

=

Usado por Brotero.

ABOTOADEIRA, s. f. Costureira que
acaseia e prega botões, ou que faz bo-

tões. := Está substituído no uso familiar

pela palavra Acaseadeira.

ABOTOADO, adj. p. Apertado com bo-

tões, e figuradamente : que está em botão

e ainda não desabrochou
;
que tem botão

na ponta, como a espada preta. = Em
Heráldica, applica-se ao meio das rosas

e outras flores, quando é de um esmalte

diverso do da flor ; e também de uma ro-

seira que tem botões e das flores de liz

abertas. — Olhos abotoados, obstinados,

obcecados.

ABOTOADOR, s. m. O que fiibrica bo-

tões, o que prega botões.=Recolhido por

Bento Pereira. = Fora do uso. Vid. Bo-

toeiro.

ABOTOADURA, s. f. O jogo completo

de botões de uma vestimenta, feitos da

mesma massa e pelo mesmo padrão. Ser-

vem ordinariamente de distinctivo, como
no fardamento militar, no fardamento de

marinha; d'aqui vem a phrase : Não é

da minha abotoadura, isto é, da minha
classe ou condição.=Tambem se empre-

ga para designar o acto de abotoar o fa-

to, a roupa.=Recolhido pelo Padre Ben-

to Pereira.

ABOTOADURAS, s. f. pi. Termo náu-

tico : peças de ferro debaixo das mezas
de guarnição, que seguram as enxárcias

com as suas bigotas ou moutões achata-

dos e sem roldanas.

ABOTOAR, V. a. Pregar botões em um
vestido; fechal-o ao corpo com os botões;

encher-se de botões ou gomos antes de
florir.

—

n. Os botões que abotoavam a ca-

baia eram todos cie diamantes. » Diogo de

Couto, Década V, Liv. i, cap. 11.

— Abotoar-se, na linguagem da giria,

calar-se cum o bom resultado de uma em-
preza, guardar para si a melhor parte.

ABOTOCADO, adj. p. Tapado com ba-

toque, rolhado.

ABOTOCAR, V. a. Metter batoques, ou
botoques. Vid. Abatucar.

ABOTUMADO, adj. p. ilais correcta-

mente Abetumado, barrado de betume.

ABOTAMAR, v. a. Impropriamente usa-

do. Vid. Abetumar.

ABODEADO, adj. p. Atoleimado, apa-

tetado, aparvalhado ; ensandecido,

ABOUBAR-SE, v. reji. Fazer-se bobo,

mostrar-se inepto, sandeu, lôrpa. Vid,

Abobar-se.

t ABOULAZA, s. f. Em Matéria Medi-

ca, nome de uma arvore da ilha de Ma-
dagáscar, que os indígenas empregam
nas doenças do coração.

t ABOULOMRI, s. m. Era Ornithologia,

nome de um abutre fabuloso, que vive

cem annns. segundo as lendas orientaes.

t ABOUMRAS, s. m. Nome dado por

Sonini a um pássaro chamado Abunures.

t ABOUNA, s. m. Titulo que os chris-

tãos da Abyssinia dão ao chefe do clero

regular.

ABÓVILA, s. f. Panno de lã usado

antigamente em Portugal, que era impor-

tado de Ávila em Hespanha, e de Abbe-

ville, cidade de França sobre o rio Som-

me, notável pela sua industria manufac-

tureira. =^ Antigamente, os productos da

industria tomavam o nome dos logares

aonde eram fabricados: baionetas, de Bayo-

na; corduvão, de Córdova; p>annos de raz,

de Arras; pannofino de berneo, de Berne.

AB OVO, loc. adv. Desde o principio.

= Emprega-se ordinariamente no estylo

burlesco para designar as continuas e en-

fadonhas divagações. = Suppõe-se que a

origem desta phrase vem de um poeta

que tendo de fallar dos Tyndarides, re-

montou-se até ao Ovo de Leda ; ou mais

rasoavelmente, derivou-se dos que attri-

buiam o principio do mundo a um ovo

da noite que rolava no espaço. Esta mes-

ma locução tem por equivalente ab Jove.

ABOY', s. f. Vid. Aboiz.

ABOYAR, V. a. Vid. Aboiar.—«Aboya-

ram um basilisco (peça de artilheria,) e

depois o vieram tirar. » Barros, Década

IV, foi. 244.

ABRA, s. f. (Do árabe Abra, enseada.)

Angra, bahia ou porto de ancoradouro e

abrigo, tanto no mar como nos rios, de-

fendido dos ventos e da marezia, e com
bastante fundo para entrarem os navios

carregados. — Bluteau estabelece a syno-

nymia entre Abra e Barra; a primeira

tem bastante profundidade para os navios

ancorarem em todo o tempo ; na Barra
entram os navios com a maré cheia e

saem coui a vasante. — « Se quiseres en-

trar na Abra de Carthagena.» Luiz Ser-

rão Pimentel, Roteiro do Mar Mediterrâ-

neo, p. 15. — (íNas abras do rio podia
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achar alf;ints yiavios de Mouros. » Joào de

Barros, Década III, p. 71, col. 3.

ABRACADABRA, ,«. m. Nome que, re-

petidi) um certo numero de vezes, vinha a

formar uma pahivra magica, á qual se at-

tribuia a virtude de curar febres e pre-

venir outras moléstias. Suppòe-se que es-

ta palavra cabal istica fora formada por

Serenus, medico do ii século, sobre a de

Abraxax ou Abraxas^ nome mystico da

divindade segundo Basilides, de quem o

medico Serenus adoptara as praticas super-

sticiosas. Trazia-se como nómina ou ben-

tinho, e, de cada vez que se escrevia, ti-

ravam-se duas letras.

t ABRACADABRO, s. ni. Nomo phan-

tastico, formado por António Diniz da

Cruz e Silva, com o qual representou um
mago, que, para consolar o Deào Lara na
contenda do Hyssope, vem prophetisar o

futuro triumpho que ha de ter o seu suc-

cessor e sobrinho.

Assislt» Abrarailahro, n quem patentes
Os profundos myslerios &.\ nh-Mi
£ todas as leis são da Ononiancia.

Disiz, Hvssopf, cant. viti.

ABRAÇADO, adj. p. Unido em ample-

xo, estreitado, enlaçado, entrançado ; e

figuradamente : adoptado, acceito, acolhi-

do, unido, congratulado, reconciliado.

poys suspiros e ruydado
esia assy taui aòracatío

que seu mal d'auitios lhe voni.

CA.\c. GER., Túui. r, p. 72.

E a si só abrarado com sua fé

Sem querer nada nuis hi se adormenta,

SÁ DR Mint.vui, p. 325.

Abrafttio me vi com duro monte
De áspero lualo e de espessura brava.

ciM., LUZ., cant. v, est. 5G.

Àbraçaiias as almas soltarão

Da formosa e misérrima prisão.

CiM., LUZ., caiu. V, est. 48.

t ABRAÇADO, loc. adv. Modo de trans-

portar por braçados ou porções que se po-
dem conter entre os braços. — Alqueire
a braçado, arrasado, cheio com os braços.

ABRAÇADOR, adj. Que se envolve, que
se enrosca. = Csado na linguagem poé-
tica por Galhegos, no Templo da Memo-
ria, cant. I, est. 112 : hera abraçadora.
== Fi'ira do uso.

ABRACALAN, s. m. Nome cabalístico,

que, entre os judeus, tinha o mesmo va-
lor que Abracadabra; é lambem o nome
de um Ídolo svriaco.

ABRAÇAMENTO, s. m. O mesmo que
abraço. = Antiquado e fora do uso.
ABRAÇANTE, adj. 2 gen. Envolvente,

que abarca ou .-ibrange em volta. = Em-
pregado por Frei ilarcos de Lisboa, na
Chronica dos Menores.
ABRAÇAR, V. a. (Formado do radical

lrat;o, da ])reposiç;io «a», que exprime
tendência, attracçào, e da terminação ver-
bal «ar».) Apertar entre os braços, sobre
ocoraçrio, uma pessoa que nos inspira sen-
timento ou saudade.= No sentido figura-
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do : cingir, abranger, apertar, abarcar,

estreitar, conter, cercar, rodear, envolver,

adoptar, acceitar, seguir, receber, pro-

fessar, unir, despedir-se, accomniodarse,
conformar-se ; digerir. — « Oh que gran-
de e profundo conselho, digno de ser abra-

çado de todos que tiverem fé e entendi-

mento! í> Vieira, Serm., Tom. i, p. 104.
— « Para que melhor abrace a natureza

os mantimentos. » Correcção de Abusos,
Part. I, p. 319. — « Cotno arvores trans-

plantadas que a nova terra abraça rne-

Ihor. » António de Sousa, Domínio sobre

a fortuna, p. 179. •— « Xoviduda que

não deleita, e só se abraça por variar de

gosto. I) Idem, p. 59.

-Maudou-llie lirar os braços
Para mais não abraçar.

BOM. POPUL.

— Abraçar-se, t-. rejl. Unir-se, aper-

tar-se com alguém, dar-se recíprocos am-
plexos; despedir-se ; no sentido figurado

:

aproximar-se, chegar-sc, cingir-se, affer-

rar-se. — Abraçar-se com a costa, cos-

tear, vir terra-terra, usado por Joào de
Barros.

Àbracei-mc a unia penha
Cuidando que era rouitigo.

STLV. DE G.t.STlK.

ABRAÇARES, s. m. pl. Abraçar. Usa-
do no século XV. Substantivo formado de
um infinito, segundo a índole da língua.

Porém estes substantivos sào raros por
serem formados de um infinito pessoal,

ficando-nos apenas nm exemplo na plirase

popular : dares e tomares, que exprime al-

tercação ou turra entre duas pessoas. —
«...Com abraçares fZe amor...y> Vita Chris-

ti, traducçào de Frei Bernardo de Alco-

baça.

ÀBRACHALEUS, s. /. (pr. ahrákaleiís.)

Um dos nomes dados á segunda estrclla

de Geminis, á qual também se chama
Pollux.

t ABRACHIO, s. m. (pr. alrákio ; do
grego alpiía, sein, e brachion, braço.) Em
Anatomia, é o feto monstruoso que nào
tem braços.

ABRAÇO .••. m. Aperto entre os braços,

manífestaçào muda, natural e aífectuosa.

= Figuradamente: amplexo, compressão,
adherencia, enleio, fusão. — « ... e não
falo nos abraços e lagrimas de todos;

porque o discreto leitor soberii que taes

deviam de ser entre gente mais liada por
amisade e parentesco, sem jifnhuma espe-

rança de se verem... » Hist. Trag-Mar.,
Tom. I, pag. 470. — Lobo e Amador
Arraes também empregam esta palavra

no sentido translato. = E' também usa-

da na lingtuigcm popular :

.\ quem destes os abtacnx,

Dá-llic lambem os beijinhos.

SVl-V. DB CAST.

Rem como Alpheo de Arcádia em Synf usa
Vae buscar os abraçus de Arctiiusa!

C4M., Lii., caiil. IV, esl. 72.

— Loc. : Jogo do abraço, divertimen-

to infantil. — Abraço de paz, o abraço
de recepção, dado pelo Chanceller, Reitor

e Cathedraticos ao novo doutor que é ad-

mittido no grémio da Universidade.

t A BRAÇOS, loc. adv. Em briga, luta.

— Estar a braços com dijficuldades.

Commigo a brafos a que estado vim ?
Lidando noite edía..

.

sk DE siinAND.*, p. 257, ed. de 1677.

t ABRAHÃO, s. m. Mais gei-almente

:

Teiga de Aòrahào, medida de quatro al-

queires, ou cinco rasados, que vem cita-

da no.= Foraes antigos.

ABRAICO, adj. Mais correctamente He-

braico. Nome odioso que se dava aos ju-

deus nos fins do .século XV. = Acha-se
empregado na Vita Christi, e no Can-

cioneiro Geral :

Buíras abrairas s.ot\&

danam verdades latinas.

Ckyc. GER., tom. 1, p. 190.

t ABRAMIS, s. m. Em lehthyologia, é

um gcnero de peixes da família dos cy-

prinos. = E' também o nome grego de

ura peixe do Egypto.

t ABRACHINOS, s. m. pl. (pr. alrán-

kios ; do alpha prív. sem, e branchia,

guelra.) Ordem de annelides sem bran-

chios, contendo a família dos lombricoi-

des e das hirudineas.

ABRANDADO, adj. p. Embrandecido,
amollentado, afrouxado, apiedado, araol-

Iccído, domesticado, apasiguado, aplaca-

do, socegado, serenado, enternecido, mi-

tigado, moderado, feito dócil, humano.
"abrandamento, s. m. ant. Afrouxa-

mento, enfraquecimento, abi-andeeimento.

= Usado pela Infanta Dona Catherina :

— « ...abrandcimento da primeira raiz

do p<'<:crid<,. « = Est;i obsoleto.

ABRANDAR, v. a. (Do radical brando,

com a preposição «a», exprimindo ten-

dência, e a terminação verbal « ar ».i

Embrandocer, amollentar, afrouxar, apie-

dar, amollecer, domesticar, apaziguar,

aplacar, socegar, serenar, inspirar bran-

dura, enternecer, mitigar, moderar. —
« Assitn usou com estes t> alndíiados e af-

figidos Xavcgantes , fazcndo-lhvs mercê

de lhes abrandar os ventos. ry Hist. Trag.-

Marit., Tom. i, pag. 229.

Àbrania voi suspiros iiia;<viita$.

cm., ccl. V, pag. âC€, Cd. de 1656.

Faz mossa a pedra dura em saa dureza
Goa .i:.;ua que lhe toca brandamonie

;

Abranja o ferro a forlc forlaleia. .

.

ID., IB., pag. 213.

— Loc. : Abrandar as feições de um
retrato, fazel-as mais su;ives, mórbidas

ou macias ;
— Abrandar (>.•> tUns. uar-Ihos

expressão de ternura ; — Abrandar os

ouvidos, torn.al-os tavoraveis, aplacal-os;

— Abrandar as paixves, repriniil-as; —
Abrandar fs tv)sf/,«. dar-llies mais harmo-

nia, doçura o cadencia.
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— Abrandar as pcJvas. commover a

ponto d(? conimiinlcar sentimento ás cou-

sas inanimadas :

A!í depois qtie as 1)6(1 ra.s abranilarcm

Com lagrimas de dòr, de magoa pura.

CAM., LUZ , caiu. V, esl. 4S.

Porque não t>' ahramlava
Eite amor que me lu tam mal pagaste.

CAM-, eti. IV, pag. 11)6.

Se não foras cruel quanto formosa,

MeM longo sus|)irar te abraiifluría ;

Mas suspirar por ti e IjeiTiquerer-Ie,

Que f.izem senão mais ejiilurccer-te ?

Ciji., Bi-M., pag. SOS. ed. de IGGG.

— Abrandar, v. n. Acalmar, serenar,

abonanc;ir, diminuir, amollocer, abater,

perder da sua força. — « O vento sohrc a

noite comerrni a abrandar algum tanto... »

Hist. Trag-Marit., Tom. i, "pag. 422. —
« Tanto que o Sul pa,s«a o signo de Leam,
começa a abrandar. » Vieira, Serra., Tom.
I, pag. -im;.

— Abrandar-se, v. rejí. Enternecer-se,

suavisar-se, serenar-se, amansar-se

:

No namorado cuidado.

Forca de fortes .se nOrnnile.,.

CA.>c. CEn., Tom. i, pag. 382.

ABRANDECER, v. a. (Do radical bran-

do, com o preiiso « a » e a terminação

verbal «ecer», exprimindo começo do acto.)

Amollecer , tornar brando , no sentido

physico ; difiere de abrandar, por isso que
é verbo inchoativo, exprimindo uma aceíío

que começa a dar-se. = Usa-se também
e com preferencia Embrandecer.
ABRANGER, v. a. Moraes deriva-o da

phrase latina ad, hrackia angere, ajiertar

nos braços. = Abraçar, rodear, conter,

alcançar, incluir, comprehender, encerrar,

circumdar, abarcar. — No sentido figu-

rado, significa: appreliender, agarrar, pe-

gar e alcançar com a vista, vêr. — «. E
•porque os pérfidos judeus som contrai/ vos

aa ffc, qnanto abrange o seu poder, e saber,

e pior outras maas e feas cousas que delles

forom achadas, lançarom-nos os godos fo-
ra de toda EsjxmJia.y) Chron. gera!, man-
dada traduzir porDom Diniz, cap. 149, p.
130.— «E como ella o abrangeu bem dos

olhos, veiu púr-seacerca cVelle, recebenão-o

com muitas acolhenças, como que o não vira

tempos havia. » Bernardim Ribeiro, Me-
nina e Moça, Part. ii, cap. 8, pag. 131,
ed. de 1852. — « Abrange e sobe a jnui-

tos logares. » Barreto, Prática entre He-
raclito e Eemocrito, pag. 02. — .que

está onde abranger, nossa discrerom, com
boo conselho e avysamento das pessoas a
que perteece, em cada hum feito nunca
leixevios com sandijce, preguyça e seyui/-

mento de vlrtndc nesses feitos an fortu-
na. » Leal Conselheiro, pag. 298.— Abranger, v. n. N'esta voz signifi-

ca: bastar, ser sufficienfe.

ABRANGIDO, adj. p. Conipreliendido,

incluso, contido, cercado, circumdado,

rodeado, abarcado.

ABRASADO, adj. p. Jlelhor orthogra-

pliia : Abrazado. ^= Posto em braza, in-

candescente, queimado, acceso ; no senti-

do figurado: encendido, rubro como fogo,

excitado, exaltado, impetuoso, ancioso,

sequioso ;' destruído, assolado, devastado :

Cheios de mastros e de quilhas rolas

Tristes íragmeiítos de altrasmlas frotas.

vtRiATO Tn.\G., oant ui, est. G9.

Prodígios, terremotos, desventuras,
Campos talados, lerrJs iibrasafían.

lu. . iniD,, est. G5.

ABRASADOR, adj. Melhor orthographia:

Abrazador. — Ardente, cálido, calmoso,

abafadiço; applica-se, por analogia, ás

substancias que produzem o effeito do
fogo :

Como lá pela terra em que liabitava

O sanio Lotlt, alirasailof torrente
Os campos destruía, e devastava
A vil ciilaile d.i nefanda gente . .

.

GlLUtUOS, lEMPL. Dl MKMOHIA, LiV. II, est. 5S.

Olha, lilha, qne ha inferno
E um fogo ulirttsmltír...

CANTIGA POPULAR.

— Vento abrazador, nome dado pelos

portuguezes na Índia a um vento que tu-

do devasta, até o ferro, como se lê cm
Vicente Lc Blanc, nas Relações das suas
Viagens, cap. xxxvi.
— Em Botânica, urtiga abrazadora,

ortiga, cuja picadella produz uma ardên-

cia similliaute á da queimadura. = Tam-
bém se a])plica este nome a outras plan-

tas.

ABRASÃO, s. m. (Do latim abrasio.)

Separaçtào por pequenos fragmentos do
epithelium que cobre a córnea, as mem-
branas mucosas, etc, na keralite, na en-

terite, ctc. — Porém applica-se este nome
mais particularmente á membrana mncosa
intestinal, cuja irritação dá logar a dejec-

ções inembraniformes.=Tambcm se cha-

ma abrasão á acção de rapar a superficie

dos ossos cariados, da córnea ulcerada ou
também ao acto de tirar o tártaro dos den-

tes. == Acção irritante dos purgantes
drásticos.

ABRAZADAMENTE, adv. Inflammada-
raente, ardentemente, posto em braza; e,

no sentido figurado: apressadamente, apho-

rismadamente ; com ardor, força 'e vehe-

mencia. = Usado na linguagem ascética

de Frei Antuiiio das Chagas.

ABRAZADISSIMO, adj. snp. Muito en-

cendido, esaltadissimo.=Einpregado por
Frei Thoiné de Jesus.

ABRAZAMENTO, s. m. Estado de igni-

ção i)u o estado de um corpo em que o

calórico se desenvolveu com intensidade.

Incêndio violento e geral combustão; no
sentido figurado : conflagração das paixões,

vehemencia, ardimento. Empregado por
António Pinto Pereira no sentido próprio,

e pelo padre António Pereira de Figuei-

redo, na traducção da Biblia, no sentido
translato.

ABRAZAR, V. a.. (Do radical grego bra-
zein, ser quente, ardente.) Pôr em braza,
incandescer, levar á temperatura rubra,
queimar

; e, no sentido figurado: exaltar,

apaixonar, inflammar, incitar, devorar,
abafar, resequir, destruir, devastar

:

N'esla que agora abraz:x essas
Que d'aqui estás vendo. ..

viiiiATo TtAr,., cant i, est. 45.

O novo raio, para que ahruzaase
Qaanlo em Hespanha llonia avassalava,

iti., cant. I, es!. 107.

Eítc fogo que abraza almas gi^andiosas
Tanto nos hespanhoes (n-itos se atira,

Que se lh'o assopra a alTavel amisade
Abíuziiiií n'elle a própria liberdade.

iD., cant. Ill, est. 21.

Entra abrazanth os campos dn inimigo.

Ml-, cant. Ill, esl. 79.

— Abrazar a sua fazenda, segundo
Bluteau, diz-se vulgarmente de quem,
com viciosa ou louca prodigalidade, gas-

ta, dissipa, desperdiça os seus bens. —
« Ha mestres que nos manejos abrazam os

cavallos com varadas. » Galvão, Tratado
de Estardiota, pag. 470.
— Abrazar, r. n. Estar calmoso, ar-

der. — O sol, o calor abraza.

— Abrazar-se, v. refl. Inflararaar-se,

exaltar-se, sentir com intensidade, ropre-

hender-se. — Abrazar, segundo Bluteau,

diz-.se familiarmente de quem emprega
palavras ásperas e picantes, contra al-

Começa nova guerra, novo espanto.

Novo pavor os peitos occupava,

Abraznt-a-se Itália, e entretanto

Também Hespanha era guerras .se ahvazma.

viBiAio TUAC, cant. Ill, est. 68.

ABRAZEADO, adj. p. lluliro como uma
braza, exacerbado com calor, enverme-

Ihecido, afogueado. =Usado por Gil Vi-

cente. = No Cancioneiro de Resende,

vem Abraziado. — «... do teor d'estes...

abrazia^os. ) Canc. ger.. Tom. iii, pag.

102.

ABRAZEAR, v. a. Converter em braza,

incandescer. aquentar até ao rubor igneo,

ABRE-BOCA, s. m. Instrumento empre-

gado em Alveitiiria, que serve para abrir

a boca das alimárias e facilitar o exame
do interior. = Empregado por António

Galvão.

ÁBREGO s. m. A parte meridional ou

o sul. Vento sudoeste ou do melodia,

que corre entre o Austro e o Zephyro

:

Fero Ahri'(}(i mor guerra ao mar envia.

Furibundo, medonho, desgrenhailo
;

E. tio violento impulso o mar ferido.

Forma gigantes mares olfendido.

S.V DE .Me\EZi;S, MALACA, co.Ng., liv. I, cst. 78.

—Com certeza corrupção de Africo, pela

permutação da labial áspera medial « »

por « b » de que ha exemplos, como aqui-
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folium. aceho. Diz Bluteau : — aAcha-se

em escripturas antigas^ que faliam no as-

pecto e situação ou limite de terrras que

partem com outras.»

ABREIILHOZES, s. m. Instrumento de

ferro ou madeira com que os marinheiros

abrem os buracos para metterem as diiças.

ABRENHAR-SE, v. refl. Mais geral-

mente, Embrenhar-se. Yid. esta palavra.

Metter-se nas brenhas, aba!sar-se.

ABRENUNCIAÇÃO, s. /. (Do latim ah,

e renii»fi<itiuiiem.)0 acto de renuncia for-

mal ou renunciaçào. Empregado pelo pa-

dre Jlanoel Bernardes na Luz e Calor,

Tom. I, p. 2Ò2.

ABRENUNCIAR, v. a. (Do latim ab, e

renuueiare.) Renunciar; e, no sentido fi-

gurado, reprovar rejeitando. Empregado

na moral christa. — «Elle te acceita por

se.u, pois abrenuncias satanaz e todas

suas obras...» Amador Arraes, Dial. IV,

cap. V.

ABRENUNCIO, s. m. Palavra latina que

signitiea eu renuncio. Esconjuraçiio, im-

precação. = Usava-se na linguagem dos

exorcismos," e era a fórmula pela qual

o catechumeno renegava ao receber o

baptismo, os ritos que primeiro iisára.

—

«Quando a velha persignando-se e repe-

tindo jaculatórias e abrenuncios tratava

ainda de defender a cidadclla... que já
era tomada. » Grarrett, Arco de SanfAnna,
Tom. ir, p. G5.

ABRENUNCIO, interj. Exprime um sen-

timento de horror e aversão, com que se

protesta contra qualquer prática, doutri-

na ou feito

:

Soin.i, Anjo, cu me enfestei,

ÁÍircimiiciú, SaLiiiaz !

GIL MC, tom. I, p. 2G5.

— «Bento precioso; e a excomviunhão
levantada com boas varas de marmello e

estolla preta... E agua piio. que o farte,

ao demo que eu tenho em mim! Tenho,

tenho.—Abremincio I homem. Dizei, di-

zei; e vade retro: vae-te para as profun-
dezas o vêr sae Belzehuth d'esta casa.»

Garrett, Arco de SanfAnna, t. i p. 141.

ABREPTICIO, adj. (Do latim ah, c ra-

pere, foriuiulo de ahreptum.) Arrebatado.
= Usado na linguagem dos exorcismos
como synonymo de possesso do diabo,

endemoninhado.

ABREVAR, r. «. JMelhororthograpliia do
que abbrevar, por ser mais conforme com
a ctymologia céltica, aheuvren ou aheuvrijn,

conduzir a beber (O gado). Vid. Abbrevar.
ABBREVIAÇÃO, s. /. (Do latim ah, de,

e bvcviíitiu, encurtamento.) Acção do abre-
viar; diminuição, contracção, encolhimen-
to; no sentido figurado: resumo, epito-

me, synopse, compendio, abreviatura.

—

«Os seus louvores requerem abreviações

já que pela multidão e excellencia das
cousas não podem ser dif/namente relata-

dos.» Monarch. Lusit.,Tom. nr, foi. SG,
col. 1.

*

— Abreviação algébrica, é a reducção

de uma quantidade a uma expressão

mais simples.

ABREVIADAMENTE, adr. Em pouco

tempo, rapidamente, resumidamente, com-

pendiariamente, apressadamente, summa-
riamcntc.=Usado na Vida de Suso.

ABREVIADISSIMAMENTE, a^v. sup.

Com a iiuii.u- brevidade, ccllerrimaraente.

ABREVIADO, adj. p. Succinto, encurta-

do, restricto, encolhido, apequenado, apou-

cado, apressado, accellerado, compendia-

do, cifrado, resumido em ponto pequeno.

Ferindo c dando morte se travaram

Amigos (' parentes cruel guerra,

Abréinailo inferjio cá na terra.

SV' DE MENE7.ES, MAI.AC. CONg.,
Liv. IV, est. 79.

— «No Evangelho está abreviada toda

a lei antiga.» Diogo de Ptiiva de Andra-

de, Sermões, Tom. i, p. 249.

ABREVIADOR, s. m. e adj. O que re-

sume, e reduz uma cousa a menor pro-

porção, ou a executa em menos tempo.

Compendiador, resumidor. = Usado por

Vieira.

—

«Dom João de Marianna afare-

viador da Historia de Castella.» Monar-
chia Lusitana, T. v, p. 250, col. 3. =
Spondano é o abreviador de Baronio

:

Justino ó o abreviador de Trogo-Pom-
peu; Bernier é o abreviador de Gassendí.
— Abreviadores, s. m. pZ. Officiaes da

Chancellaria romana, que minutam as

Bulias, os Breves e outros diplomas

jjontificios, porque os escrevem em cifras

ou abreviaturas. Os primeiros doze abre-

viadores têm a ordem de prelados; os

outros vinte e dous são menos gradua-

dos; os restantes são seculares.—Em as

annunciaturas também ha abreviadores.

ABREVIADURA, s. /. Forma antiga de

abreviatura, ainda usada nas Constiuições

de Braga. Assim como a dental «t» se

troca por «d« na rusticação do latim,

por um processo análogo se restabelece o

«t» Latino na linguagem erudita. Vid.

Abreviatura.

ABREVIAMENTO, s. m. O mesmo que

Abreviação, porém usado no século xv,

na tríulucção da Vita Christi, de Ludol-

pho Cartusiauo, por ]''rei Bernardo de

Alcobaça.

ABREVIAR, V. a. (Do latim ab, de, c

breviare, encurtar.) Encolher, apertar, es-

treitar, acanhar, reduzir, resumir, com-

penditir, representar cm menor ponto
;

expedir, despachar, aviar, apressar, ali-

mentar, diminuir a quantidade de uma
syllaba.

—

«Como tudo isto, que aqui sum-

mariamente abreviei com otitras cousas

consta do auto...» Hist. Trag.-Marit., t. ii,

p. 4G1. — «Vendo quanto relccava abre-

viar o negocio.» Monarch. Lusit., tom. i,

foi. 275, col. 4. — l'ara abreviar, locu-

ção que significa: a fim de j)oupar tempo.
—Syn. Abreviar, rcferc-se prineipalmen-

to á duração, ao tempo; e encurtar, ao es-

paço
;
porém o primeiro verbo emprega-

se metaphoricamente no sentido do se-

gundo : — Abreviar o caminho, isto é, a

duração ou o tempo jireciso para percor-

rcl-o. — Encurtar palavras, emprega-se

no sentido de abreviar, quasi sempre usa-

do na expressão de cousas abstractas
;

encurtar, refere-se mais á grandeza ma-

terial, ao comprimento.

ABREVIATURA, s. f. O mesmo que

Abreviação. Compendio, epitome, resu-

mo. — «Christovam Rodrigues de Ace-

nheiro na sua abreviatiivada historia dos

Reis de Portugal...» Monarchia Luzitana,

t. VI, foi. 475, col. 1.= Ív'este sentido,

foi empregado também por João Pinto

Ribeiro, Vieira, e Frei João de Ceita.

—Abreviaturas, s. f. pi. Palavras abre-

viadas, signaes, caracteres ou cifras que

se empregam para escrever muito em
pouco espaço ou tempo. = Foi inventa-

do no Egypto este systema, que os gre-

gos adoptaram, transmittindo-o depois aos

rosnanos. As abreviaturas fazein-se : Por

diminuição de letras deixando subsistir

os indicies mais seguros da palavra
;
por

combinação de signaes e de minúsculas e

signaes superiores, que dão logar a uma
significação mental

;
por substituição de

letras pelas da palavra abreviada, a que

se chama abreviaturas facultativas ; es.:

xpo, Chi-isto. — Cada livro tem suas

abreviaturas.=Nos Diccionarios, s., sub-

stantivo; adj., adjectivo;/., feminino; m.,

masculino ; r., verbo; p., participio, etc.

— Abreviaturas adoptadAis na Phar-

macologia :

Add. (adde ou addatur\, ajuntae.

B. a. (balnura areníe), banho de areia.

Cocleat. (colleatim), ás colheres.

B. 'recipe), tomae.
— Abreviaturas usadas na Botânica :

3-fida, 4-Jída (trifida, quadrifida.)

O (zero exprime ausência de certos ór-

gãos); cálice O, sem cálice.

— Abreviaturas ttsadas na Chimica :

Todos os nomes de metaese metalloides,

se escrevem pelas primeiras letras. Ex.

:

Na, Sodum (de Natrium.)

Ra, Potassium (de Radium.l

Hi/drag., Mercúrio (de Hydragirum.)

Arg., Prata (de Argentam.

)

HO. Hydrogenio.

IHIO, ou H'-0, agua.
— Abreviaturas commerciaes:

C, conta. — OC, conta corrente. —
il//C., minha conta. — A^., numero. —
P., pago, protesto, protestado. — P °/„,

por cento. — « A'os actos não se ad-

íníí/fjíi abreviaturas. i> Ord., Liv. i. Tom.

78, § 4.— «7:r^>'íi.'' palavras, com tisabre-

viaturas de agora são já muito mi-nos...-»

Francisco Rodrigues Lobo. Corte na Al-

deã, Dial. xiii, 255.

ABRIC, íf. "í. Nome que .ilguns chimi-

cos inglozes d.ão ao enxofre.

t ABRICO,
exoticUj do Brazil.

f)i. Arvore fnictifora,
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ABRICOTE, s. 711. O mesmo que Albe-

ricoque. (Do árabe al-hijrkol^e.) Friicto

do Prunus artnenico, de Liniieo ; é pol-

poso e assucarado ; tem um caroço, que

encerra uma amêndoa amarga, e uma
fenda lateral em toda a sua extensão ; é

arredondado, ainarello, coberto de um
felpo mais ou menos abundante. Vid.

Damasco.
ABRIDO, '-"//. p. Forma reg-ul:ir, mas

antiga do participio do veibo líbrir, usa-

do por Feiíião Lopes, na Chronica de D.

João I; liojc, posto que banida da lin-

"uaerem litteraria, ainda é do dominio doo o ^
'

povo, e considera-se por isso como pie-

beismo. Vid. Aberto.

ABRIDOR, s. 111. Eutalhador, gravador,

o que abre em madeira com escopro, ou

em metal com o buril.

ABRIDOR, adj. Apperiente, apperitivo,

o que abre, ou desvenda. N'cste sentido,

usava-se na linguagem medica antiga pa-

ra designar as substancias que têm a pro-

priedade de abrir os p('iros, facilitandn

assim ou restabelecendo o curso natural

dos humores.

ABRIGADA, s. f. (Do radical ahriíjo,

com a terminação verbal «ada» do parti-

cipio feminino. )Logar de refugio, sitio aga-

salhado e defendido, asylo, acolheita. =
E frequente, em a nossa lingua, a forma-

ção de substantivos com os participios na

terminação feminina. Ex. : calada, silen-

cio, etc. = Usado por João do Barros e

Diogo de Couto, no sentido de enseada,

abrigo. — (íBuscni- nestes <«)(/)'>.< abriga-

das.» Barros, Década III, foi. Íli4, col. 4.

ABRIGADO, s. m. Emprega-se no mes-

mo sentido que Abrigada. Gasalhado, asy-

lo, refugio.

Como vos piirlisles (r.ilii.

Lojíu abrifiailos ncltci.

Ondi' mu (Ifsuiicollii.

Seiíiiranioiik' doi-nií,

Scjjurjiiiciik' vcli'i.

SA" de UIKA.M)., oi:u., p. 239.

M.1S torn.indo ao abrinado,
Oihie iite fiiriej aos vi-ritos.

Ili ilcpoís iJc mi toni^iilo,

Que rir, (|ue èMiion-ciimiiilns

iJo tempo Iam mal íí islailo.

icii)., p. -y^i).

ABRIGADO, adj. p. Guardado da in-

tempérie da estação, amparado, recolhi-

do, protegido, apadrinhado. — «...fazem

abrigados os canvpos.» Gaspar Barreiros,

Chorographia, p. 89.

— Abrigados (logares.) Em Botânica,

são os sítios não expostos aos ventos^ po-

rém soalheiros.

ABRIGADOR, adj. O que agasalha,

protector, amparador. = Emprega-se ge-

ralmente no sentido figurado e na lingua-

gem poética.

ABRIGADOURO, s. m. Logar abriga-

do, guarida segura, sitio que presta abri-

go. Estes substantivos terminados em
«ouro», como ancoradouro, «laíaí/ouro,

sangradonTO, etc, refercm-se aos logares

destinados á acção que exprimem.

ABRIGAR, V. a. (Do radical abriç/o,

com a terminação verbal «ar».) Reco-

lher, acolher; dar guarida, pôr em abrigo,

agasalhar ; e, no sentido tigurado, prote-

ger, amparar, auxiliar, resguardar, de-

fender.

— Abrigar-se, i'. rejl. Acolher-se, pôr-

se a salvo, buscar guarida:

Tu sabes que me nlirigara,

A estj viil.i de p.istoi'.

Viiiliii iDuy corrido a vara,

Cuidei (jue ella era niclliur.

sa' de MiitANUA, eid, VIU, 11. 36, p. 173.

— «... se abrigou, com a Armada de

remo ao íSocairo da não. » Lemos, Cercos

de Malaca, foi. lõ. v.

ABRIGO, s. m. (Do latim ahrlcus, ex-

posto ao sol; na baixa latinidade, acri-

ca, e abrif/a; no provençal, abritj; no ca-

talão, abric; no h espanhol, abrigo.=Fre-
deric Diez não acceita esta ctymologia

do latim, por isso que se não encontra

esta palavra em italiano, e propõe outra

alleniã, bcrgen, no pi'esente birg, occul-

tar, pôr em segurança, vindo, por me-
tathese, a dar-se a transposição do «r»

,

e, com o prefixo «a» ou a preposição lati-

na,forma-se a palavra abrtgo.=lÁitYé com-

bate esta assersão, e fortifica a etymolo-

gia latina com o termo borguinhão aíbri

,

e com o walon à 1'abri, significando ex-

posto; o qual, apesar de ter ura sentido

contrario, exprime a rclaçrio do latim.==

Nas palavras scandinavas, que se acham
introduzidas nas linguas romanas, Brin-

ga significa uma arma defensiva, couraça

leve, e abrigo encerra a idêa de defeza,

e de protecção recebida; além d'isso, esta

palavra pertence á edade heróica da raça

neo-latina,o que justifica a sua derivação.)

Defeza, amparo, protecção, guarida, aga-

salho, reparo, soccorro, amparo, sombra
;

porto, molhe.

Ksle peneilo concavo e sombrio,

Oue de 1-an.^'rejiis vês estar roherto

Nos <la atirifjo do sol i|ai('to e IVio.

CAíl., Ei:r,. p. 227, ed. Hl G.

— «Foram hiiscnr o abrigo de el-rei

de Cam/hjr.» Jacintho Freire, Vida de

Dom João de Castro, p. 318.

—

-Ao abri-

go, (Joc. (ido.), a salvo, livre, isento :

estar ao abrigo das tentações^ não estar

sujeito a ellas.

ABRIL, s. m. (Do latim aprilis, de

((perire,A\)Y\\', mudando a labial forte «p»

pela branda «b».) Quarto mez do anno

gregoriano, durante o qual os dias cres-

cem, a temperatura se suavisa e a vege-

tação desponta. Ei'a o segimdo nicz do

anno romano, o qual coiTieçava em mar-

ço. = Emprega-se no sentido figurado

para exprimir o periodo mais ingénuo e

alegre da vida. = í^xistem muitos ane-

xins do mez de abril, recolhidos da tra-

dição oral popular pelo padre António De-
licado, e por Bluteau : — «Abril aguas

mil, coadas por um mandil (var. J'unil.)

— abril /?-/o, pão e vinho. —abril /rjo e

molhado, enche o celleiro e farta o gado.—A ti chova todo o anno, e a mim cho-

va abril e maio. — Altas ou baixas, em
abril vem. as pásckoas. — Do grão te

sei contar, que em abril não ha de estar

nascido, nem por semear, — Em abril

(picijos mil, e em maio três ou quatro.

— Em abril vae aonde has de ir, e vol-

ta ao teu covil. — Erio de abril, nas pe-

dras vae ferir. — N^o j)rincipio ou no

Jim, abril soe ser ruim. — Por todo o

abril, mitit (' descobrir. — Somno de

abril dei.rn-o teu flho diirmir. — Se não
chover eiiti-e marro e abril, venderá el-rei

u cai-ro e. o carril.— (Jma agua de maio
e três de abril valem por mil.—Por abril

dorme o moço ruim, c por maio dorme o

moço e o amo. — Entre abril e maio
merenda para tudo u anno. — Quem pie

vir e ouvir, guarde pão 2Jara maio e le-

nha para abril. — A rez perdida em
abril cobra a vida. — As manhãs de

abril são doces de dormir.» — N'estas

máximas da sabedoria popular, estão con-

tidos os preceitos de moral, de hygiene,

de agricultura, e os nossos costumes an-

tigos.

t ABRILADA, s. /. Nomo dado á mal-

lograda tentativa da revolução de 30 de

abril de 1824, cora a qual Dom Miguel

tinha por fim depor seu pae, Dom João
VI.=Na linguagem de giria escolástica,

designa uma pendência entre os estudan-

tes da Universidade e os habitantes de

Coimbra, em uma brincadeira de entru-

do.

ABRILHANTADO, adj. p. Ornado, re-

camadii, en^-randecido, esclarecido.

ABRILHANTAR, v. a. Talhar um dia-

mante eui facetas, para reflectir melhor

a luz, polir.=No sentido figurado: reca-

mar, ornar, tornar luzido, apparatoso, des-

limíbrante. — Abrilhantar o estylo; abri-

lhantar nm baile. etc.

ABRIiMENTO, s. m. (J facto da abertu-

ra, corte ou escavação. — Abrimento do

testamento; Abrimento das valias; Abri-

mento de boca, bocejo; abrimento da flor,

o nu)mento em que desabrocha. = Tem
uma significação menos ampla do que
abertura

.

ABRIQUOQUEIRO, s. m. Arvore da fa-

mília das rosáceas, cujo nome scientiíico

é prunus armenico. Muitos botânicos dão

como certo o facto de ser esta arvoro

também originaria da Europa meridional,

não o sendo si> da Arménia.

ABRIR, ('. a. (Do latim aperire., trans-

formando-se regularmente a labial « p »

na ténue «b», cx. : ca'pillus, caòello; re-

ci^ere, receier ; concipcre, concebev ; o

«e», como vogal não accentuada, desap-

parece.) No sentido próprio : fazer com
que não esteja fechado o que o estava,

isto é, remover o obstáculo que impedia

o penetrar-se em algum logar ou sahir

d'elle ou tirar-sc o que estava guardado.
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=No sentido figurado : Desimpedir, des-

dobrar, romper a clianc-ella, desatar, des-

envolver, retalhar, separar, dividir, ex-

cavar, sulcar, gravar, começar, desenro-

lar, aturdir, admittir, larguear, desampa-

rar, ir á frente, despertar, communicar
;

patentear, franquear, descercar, expOr,

alargar, espraiar, esculpir, instaurar, de-

clai-ar, fender, cansar.—

«

Com o amigo

fiel, deve o amigo abrir o peito. « Dom.

sobre a Fortuna.

o ct'o que Fva pcidfra

Qneni iiol-o al>riu liioii fora (1e briga.

SÂ DE UIRANDA, ODRAS, p. ?£'), 6(1. 1675.

Anips os dnns avós (fambas .is parks
Lhe irào caininlio abrituto puiiiuantu crcrc.

IDjDeu, |i. Í7C.

(Jiietn, sem vos atinar. i|iiem podriia

Ahrir sórm-nlí! o.s nlhus, veinlu n cstraso

Que alraz ollianilo deixa iVilo a miirleV

iB(n., p. 279.

A boca altfitido e a cal)c'ca erguendo
Com voz clara e pausada foi dizendo. .

.

viiiiATO TfiAG., rant. iii, est. 7.

A serra era i|iie era pratico e astucioso

Itompe abrindo aos cavalliis o caraíiilio.

iBiD., cant. 1, est. 7.

Caminho í!/)n«(/o pela Gallia terra.

iiiiD., cant. XX, est. 7.

Inda as pálpebras tenras mal abria,

£ Já para Carlhago navegava.

loiíi., canl. Ill, est. 40.

-— Loc: Abrir a lança, desvial-a. —
Abrir o cavallo, voltal-o para fora da car-

reira.—Abrir umafigura, gravar:

—

«Man-
dou abrir certa evapreza sua em um si-

nete. « Dum Frnncisco Manoel de Mello,

Carta de Guia de Casados, p. 84.—Abrir
fí.v ti;rras, lavral-as cora as primeiras aguas

do outono, para, no íiin do inverno, as se-

mear.—Abrir um esijuadruo, rompel-o, de-

sordenal-o : — a.Ajudarão a romper o es-

quadrão pois se ha de abrir para as reco-

lher. y> Vasconcellos, Arte Militar, p. 142.

—Abrir a campanlia, comec^al-a.—Abrir
hrecha, arruinar, com mncliinas de guer-

ra, os muros da praça ou castello cercado.

—Abrir trincheira, fazer cava.— Abrir o

fogo, começar os tiros.—Abrir a boca, fal-

lar.—Abrira* azas, voar.—Abrir o appe-
tite, provocar a vontade <\t: comer.—Abrir
pelos frincanizes, arrombar um navio por

este sitio.— Abrir agua, metter agua por al-

gum rombo ou fenda.—Abrir «!f7o de ofmt-

ma cousa, pol-a de parte, deixal-a, abando-
nal-a.

—

Abrir os trabalhos , dar-ihes princi-

pio.—Abrir « cabeça, racliai-a com panca-
das. —Abrir o céo com. clamores, aturdir,

mover á compaixão.—Abrir uvia conta, co-

meçar a lançar uma conta no livro.—Abrir
um estaheleeimvnto, fundal-o.—Abrir uma
egreja, começar, depois de certas ceremo-
nias de consagrae.no, a exercer o culto ca-

tholico em um editicio destinado ou apro-
priado p;ira esse fim. — Abrir um cadá-
ver, dissecal-o, exaniinal-o por dcMitro.

—

Abrir as pci-nas, afastal-as.— Abrir as vê-

las, pOl-r.s em posiçcào de melhor recebe-

rem o vento, navegar.

—

N'um abrir e fe-

char de olhos, em um momento.—Abrir os

olhos, desenganar-se.—Abrir dos peitos ou

pelos peitos, diz-se dos cavallos quando,

em consequência d'alg"um esforço, se lhes

despega, do seu logar, uma ou ambas as

pás.— Abrir o coração, descobrir os mais

íntimos sentimentos a alguém.— Abrir wía-

7-es, navcgal-os pela primeira vez.—Abrir

caminho, facilitar.

— Abrir, v. n. Rachar, fender, des-

abrochar, raiar, apparecer, amanhecer, al-

vorecer, aperfeiçoar, expandir, começar,

romper.—Abrir o tempo, serenar-se, acla-

rar-se.—Abrir a côr, ir-se tornando mais

clara. — « O que não só descompassa as

nãos, vias basta qualquer occasião para

abrirem, e se perderem tantos como temos

visto, abertos 1nd/j-se todos ao fundo. »

Hist. Tragico-Marit., Part. ii, p. 534.

Abrr a romít, m.i.-itiaiiiln a luhicunda

Cur, com que tu. ruljy, leu preço perdes.

CAM., LUZ., cant. ix. esl. 59.

Mas oh que luz tamanha que alirir sinto !

IBID-, cant. X, esl. 3á.

Purpúrea abria, ciindida brilhava

A celeste 1'iutora do liorizoute.

viniATO TUAG., cant. i, est. 32.

Áhrr a quilha, quebra a cntena, a enxárcia trerne.

luiu., caiU. Ill, est. 5*2.

— Abrir-se, v. rcfl. Manifestar-se, de-

sabafar, commimicar-se, soÔVer; fender-

se, rachar-se, cxpôr-se a males, golpes,

traições, doscobrir-se, dar azo, prestar-se,

facilitar.—Abrir-se com alguém, dizer-lhe

os seus segredos.—Abrir-se o coração com

dores, magoar-se em extremo.—Abrir-se

occasião, ter logar.—Abrir-se, nào d.fcn-

der-se, dar azo aos ataques. — Abrirem-

se as feições, pronunciarem-se, toiniarem-

se mais distinctas. Diz-se também dos te-

cidos quando se cortam pelas dobras em
consequência da má qualidade.

ABRIXAR, V. a. Apertar com broche,

e tiguradatnentc : fechar, abaixar.=Usa-
do por Jorge Ferreira de ^Vasconcellos na

Aulegraphia.

—

«Moça, abrixa esses olhos

para ninguém olhes iesa. »=E' deforma-
ção popular e usado na giria.

ABROCADO, adj. p. Parecido com o

brocado; tecido da mesma forma que o

brocado. \u\. Aborcadado.

ABROCHADO, adj. p. Apertado, con-

chegado, .-ilivcl.ido, abotoado.

ABROCHADOR, s. m. Apertador, instru-

mento com que se abrocha.

ABROCHADURA, s. /. Apertadura, o

acto de unir ou segurar com broche.

ABROCHAR, r. a. Apertar com bro-

ches; conchegiir a vestimenta com bro-

che; abotoar, afivelar. — «O infante

Dom Henrique, Mestre de Christo, trazia

as armas do Mestrado, c as atitigas de

Portugal e ao ndur um cinto largo de

correia que abrochava no cabo dibai.vo, e

uma fivela que fazia volta com a correia,

etc.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte na
Aldeia, Dial. ii, p. 26, ed. de 1722.

1 t ABRÓCOMA, s. m. (Do grego abi-os,

doce, e coma, pello, cabello). Género de
I mammiferos indicado por Waterhouse,

approximado do octodon, dividido em
duas espécies.

ABROGAÇÃO, s. f. iDo latim ab, con-

tra, e rogationem, pedido.) Suppressao de

uma cousa, e especialmente annuUaçâo,

revogação, abolição. A proposta de lei

chamava-se, entre os romanos, rogatio ; ab

indica a rejeição. A abrogação é expres-

sa, quando uma lei é revogada por outra

do poder soberano. — E' tacita a abro-

gação, quando, em lei posterior, se dispije

o contrario de outra anterior. —A abro-

gação é parcial, quando uma lei nova,

acceitando principios oppiostos á lei anti-

ga, omitte certos casos, que se podem
considerar era vigor. — A abrogação

também pôde dar-se por falta de uso.

—Syx. Abrogação é a annullaçào total

e completa da lei ; derrogação é a re-

vogação de alguns capítulos ou partes

fundamentaes d'essa lei. Taes são as dif-

ferenças em que têm assentado os roma-

nistas, desde Heinecio até hoje.

ARROGADO, adj. p. Annullado, cassa-

do, revogado, extincto. Costume, privile-

gio abrogado; lei abrogada.= sentido

primitivo era totalmente jurídico, e, por

ampliação, designa a extincçào de usos,

ritos, costumes, monopólios antigos e in-

veterados, como se fossem lei.

ABROGADOR, s. m. e adj. O poder que

tira o vigor a uma lei; a lei posterior,

que derroga a anterior. Vid. Abrogatorio.

ABROGÀR, V. a. (Do latim abrogare.)

Decrtt.ir em contrario de uma lei, annul-

lar, cessar, revogar; extinguir um cos-

tume ou privilegio; supprimir, abolir em
virtude do poder soberano ; também se

emprega no sentido de diminuir, desau-

ctorar. O conde da Ericeira empi-ega

Abrogar, no sentido de arrogar:— *Po-

rém chegando á noticia do povo que ellc

intentava nomear por successor do Reino

a el-rei D. Filippe, clamaram todos fu-

riosos contra esta resolução, e quizíram

abrogar (/ .«/ o direito de eleger príncipe,

etc. 1) Portugal Restaurado, Liv. i, p.20.

Moraes emendou estn passagem.

ABROGATORIO, adj. C:»racter de um
acto ou lei ([lie produz a abrogação; vir-

tude rcvogadora ou poder tendente a ef-

feetuar a abrogação.= Qualificaçào, epi-

tneto de uma lei ou decreto com força

de abrogneno.

t ABROHANI, s. m. Espécie de cassa

branca, finissima e alva, de Bengala e

de otifros pontos das índias Orieutaes.

ABROLHADO, adj. p. Despontado, abo-

toado, coberto dos primeiros gomos, cra-

vejado ou eriçado do abrídhos":— t... crttz

abrolhada de cravos. » Vida de Henri-

que Suso, p. 22.
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ABROLHAR, i'. u. BroUiar, brotar, ma-

nar, reboutíir, despontar, lançar os pri-

meiros gomos ou óllios. — « tíe as vides

estão por abrolhar...» Thes. de Prud.,

pag. (31, V.

— Abrolhar, v. a. Pur abrolhos ou

espetos para impedir os assaltos cm um
terreno.

ABROLHINHO, *. m. Diminutivo de a-

brolho. ^"id. Abrolhosinho.

AEROLHO, .s. m. rianta herbácea cpic

cresce nus paizes quentes entre os trigos, e

lhes é nociva; tandjem se dá este nome a

outras plantas, cujo fructo é espinhoso.

=Ha o abrolho terrestre, da familia dos

rutaceos, que nasce nos campos, charnecas

e terras arenosas ; o abrolho marinho, es-

pécie de crithma, que nasce nas praias.

=

Blutoau dá-lhc a seguinte etymologia: —
K...com razão lhe chnmamos abrolho dando

a entender) que, por se não picar com esta

kerva é necessário andar com o olho aber-

to.)) = N'cste mesmo sentido, deram os

navegadores portuguezes o nome de abro-

lhos a vários baixios, syrtes e restingas

no mar do Brazil ; os castelhanos cha-

mam Abre-ojos a outros cachopos nos bai-

xios da Babucça na America septentrio-

nal, o que parece justificar a etymologia

em vez de ir procural-a ao latim trihu-

lus, aonde o « t » inicial permanece, em
regra geral, intacto. (Moraes não accei-

ta a etymologia de Bluteau com relação

aos baixios e parceis.) — « Quem abro-

lhos semeia, espinhos colhe. i)—«Por mal

do costado bom é abrolho;» anexim reco-

lhido por Bernardes na Floresta, Tom. ii,

pag. 160.=Emprega-se no sentido figu-

rado: pungimento, incitamento flagicio,

renKjrso, dòr lenta. — « Os seus renovos

são abrolhos da culpa. » Carta Past. do

Porto, pag. 99.

Já !ino f;ireis rioremonlií,

Em ros;iá lornyr abrolhos

Na 1'ibtMia lldrcsrciile
;

CAMÕES, IU.MAS, p. ^4S, Cll . (Jc IGGG.

Eiil mil nií(>lli:is

CtMcaflo lie ahri/Hio.t,

As noites e os dias

Me deixjiin...

GAnnÃO, oiiRvs, p. 183.

«... deitam as nãos ^'«''Cí ots costas do

Brazil, com grande 2>crir/o de se perderem
em muitos bui.eus que ali ha, a que cha-

mam abrolhos. » Historia Tragico-mariti-

ma, Tom. ii, pag. 69.

— Em Táctica militar. Abrolhos, eram
ferros de três ou quatro bicos C[ue se oc-

cultavam no solo jjara impedir a entrada

ú cavallaria inimiga nas praças sitiadas.

Vid. Estrepe.

Tr:ibalhos e perifíos iíiliom-niios

Abriillioa férreos mil, passos estreitos,

Tranijiieiras, baliiarles, lanças, selas,

Tudo lico quo rompas e subiuettas.

CAMÕES, LUZ., cant. x, est. í>l

.

— Loc. Pôr abrolho, marear, deixar

um signal; apartar abrolhos, fazer uma

cousa custosa e enfadonha.=Usa-se quasi

sempre no plural.

ABROLHOSINHO, .<*. m. dim. Pequeno
al.irdiho; figuradamente, rebentãosinho.

ABROLHOSO, adj. Que tem abrolhos;

na linguagem botânica formada em Por-

tugal pur Brotero, dá-se este nome ás

plantas espinhosas, como o abrunheiro,

o limoeiro, etc.

f ABROMA, s. f. (Etym. gr. a priv. sem,

e bruma, alimento.) Género da familia das

byttneriaceas
;
planta cujo fructo é secco^

insípido e impróprio para a alimentação.

t ABRONIA, s.f. (Do grego ubros, de-

licado.) Em Botânica, género da familia

das nyct.igineas de Jussieu.

ABRONZADO, ou antes Bronzeado, adj.

p. Oôr de bronze; empregado por La-

vanha na doscripção da Viagem de Filip-

pe. ii.=:Pode também significar endure-

cido como o bronze ; mas esta ultima ac-

cepção é muito pouco usada.

t ABROQUELADO, adj. p. Coberto, res-

guardado, guarnecido com o broquel; no

sentido figurado : protegido, defendido,

acautelado.
•— Na linguagem botânica, synonymo

de arriiiblado.

ABROQUELAR, i'. «. Formado de bro-

quel, a que antepozeram o «a» expleti-

vo, e accrescentaram a terminação «ar»,

própria dos verbos da 1.* conjugação.

=

Embraear o broquel ; cobrir, guarnecer,

defender e amparar com o broquel ; escu-

dar. = Vieira emprega-o no sentido de

guardar-se.

— Na linguagem náutica, abroquelar

é alar braços por sotavento ao virar de

bordo, dando geito ao braço do velacho

por balravonlo.

— Abroquelar-se, v. refl. Defcnder-se,

acautelar-se, resguardar-se, precavcr-se,

forrar-se.

t ABRÓSTOLO, s. m. (Do grego abros,

elegante, e stole, vestimenta.) Em Ento-

nmíogia, género da ordem dos lepidopté-

ros, familia dos nocturnos, tríbu dos plu-

sides, cujo typo é a noctua trijilaria.

ABROTAL, s. m. Logar onde se dá

ou onde estão muitas abrótcas, hcrva me-

dicinal.

t ABROTANELLA, s. f. Diininutivo do

Abrútano. Em Jii.itanica, é um gimero

proposto por Cassini sobre uma planta

originaria das ilhas Maluinas.

ABRÓTANO, s. m. (Do grego abrotonon,

que não morre; cbamam-lhe os francezes

aurone, por ter as flores côr de ouro.) O
nome vulgar d'esta planta é herva lombri-

fjueira ; planta fibrosa, odorifera, pm-gan-

te; lança muitos caules, ramos, e as folhas

amachucadas deitam um agradável jjerfa-

me de limão. Este se chama o Abrótano

macho.—O Abrotano fêmea tem o nome
vulgar de Guarda roupa : floresce entre

junho e julho.

— Vinho de Abrótano, é um licor que

se faz com o summo d'esta herva.

ABROTANOIDE, s. /. (Do grego abro-

ton, aliivUano, e eidos, ióruvà.) Coral per-

furado, similhante ao a6?-oía?zõ. =Empre-
ga-se também como adjectivo.

ARROTAR, V. n. ant. Vid. Brotar.

ABRÓTEA, s.f. (Nome botânico, do gre-

g(j l))-i/tti'iii, comer.) Planta herbácea da
familia das liliaceas, cujas raizes são fa-

rinhosas c sncculentns.^Também se cha-

ma As2}ho-Telus, eHastula regia; norcíiie,

quando floresce, tem a forma de um scep-

tro ou do ferro de uma lança.—Abrótea,

peixe do mar C|ue entra nos rios, do géne-
ro da pescada c faneca.

A fria ahrtilea em (|iiinta se sublima.

ma\oi;l yuoMAZ, insulana, L. 10, est. 123.

t ABROTHRIX, s. m.. (Do grego ahros,

brando, e trix, pello.) Em Zoologia, é um
sub-genero do grande género mus, tendo

por typo o mus lonf/ibilis, ao qual Wa-
terhouse associa oito espécies.

ABROTIA, s. /. Nome dado por Brotero

á planta cpio tem o nome vulgar de ga-

7n~ies. Vid. Abrótea.

ABROTÓNITE, s. m. Em Matéria Me-
dica, emprega- se este nome dado pelos

gregos a um vinho impregnado de abró-

tano.

ABRULHO, s. wí. Fructo do abrunheiro;

nmis correctamente, abrunho.

ABRUNHEIRO, s. m. Ameixieira brava,

da familia das rosáceas, tribu das amyg-
daleas, cuja espécie principal é o abru-

nheiro cultivado : o fructo é adstringente,

e a cisca emprega-se como febrífuga.

ABRUNHO, s. m. (Do latim /jí-mhmwí^ per-

mutando-seo «p» inicial pela labial «b», ca-

so pouco frequente, mas de que ha exem-
plos: pústula, Ziostella

; pedellus, bedel, e

cm outras palavras da baixa latinidade. O
«n« no sufíixo «inus» e «mus», abranda-se

era «nh»: cfíJHmus, címiinho; ori Unare, ov-

íVinhar (ant.) Prumis, ahvnnho.) Fructo

arredondado, ovóide, carnudo, glabro, de

pelle lisa, de caroço comprimido, oblongo,

agudo na extremidade. Os abrunhos dif-

ferem pela côr, pela forma e sabor.

—

Ha os Abrunhos, brancos; abrunhos de

rei; abrunhos de duque. Os abrunhos são

ura excellente fructo mucoso-sacharino, ali-

menticio, um pouco acidulado e capaz de

formar bebidas fermentadas.

ABBUPÇÃO, s. /. (Do latim abruptia.)

Fractura transversal de um osso, em volta

da articulação, de modo que as extremi-

dades fracturadas se afastam uma da ou-

tra,.

— Em Litteratura, é uma figura de

elocução, em virtude da qual se suppri-

mem as transições costumadas, para tor-

nar o discurso mais enérgico.

t ABRUPTELLA, s. f. Terra aberta de

novo, roteada, desbravada, reduzida á

cultura.

ABRUPTO, loc. adii. De repente, ino-

pinadamente. Em Rhetorica, diz se do dis-
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curso que começa sem exórdio, que se usa

nos assumptos cuja iuiportancia não exi-

ge preparação no auditório.=Tambem se

diz ex-abrupto ou ab-abrupto. Vid. esta

palavra.

ABRUSO, s. m. (Do grego ahros, ele-

gante.) Planta leguminosa, originaria da

índia, da siib-ordem das papiionaeeas; tri-

Ini das pliaséolas. As folhas dào em in-

fusão uma bebida adocicada, e os fructos

são de um vermelho coralino; servem para

fazer coUares e rosários. Servem também
de alimento.

ABRUTADO, adj. p. (Do céltico Irutat.)

Com parecenças de bruto; brutal. Expri-

me uma qualidade exterior, uma appa-

rencia, emquanto que embrutecido expri-

me um estado moral.

t ABRUTALHADO, adj. p. O mesmo
que abrutado ; usado de preferencia em
linguagem de giria.

ABRUTECER, v. a. (Do latim brustcs-

ccre.j Estupidecer, tornar bronco, degra-

dar, aniquilar a intelligcncia, ahetar os

sentidos, como dizia Dom Duarte. =Ap-
plica-se ás cousas que influem sobre a in-

telligcncia e a deprimem.-

—

A solidão ab-

soluta, as bebidas alcoólicas, os prazeres

excessivos abrutecem a intelligencia. =
Emprega-se também reflexivamente. Vid.

Embrutecer.

t ABRUTECIDO, aãj. p. Rebaixado á

ordem do bruto ; aviltado, moralmente
degenerado.

—Em Botânica, planta abrutecida, em-
jjrega-se como synonymo de abastardada.

ABRUTELLA,'s. /. Terra esmoutada,

desbravada, arroteada e arável. Vid.

Abruptela e Arrotéa.

ABSCESSO, s. m. (Do latim' abscessus.)

Apiistomn, tumor que encerra pús. Para
mais esclarecimentos, vid. Abcesso.

ABSCISSA, s. f. (Do latim abscissus,

cortado.) Em Geometria, é a parte do
eixo ou diâmetro a que os antigos cha-

mavam flecha, sagitta. Vid. Coordenadas.
ABSCISÃO ou Àbcissão, s. f. (Do latim

ab, de, e scissio, córtc.) É, na Cirurgia,

a su])prcssào de alguma parte do corpo,

principalmente das partes molles.-—Frac-
tura; chaga aberta com perda de substan-
cia. Limite intempestivo de uma doença.
= Está substituido no uso ordinário por
Amjndiirjíd. Excisão.

t ABSCONÇAS, adj. f. pi. Dâ-se este

nome, em Astronomia, ás estrellas que se

occultam ao pôr do sol; em opposiçào ás
achrúnicas. que então apparecem.
ABSCONDER, v. a. (Do latim absconde-

re.) Ftinna antiga de Esconder, mais
aproximada da sua derivação.

ABSCONDIDO, adj.p. Escondido, occul-

to. = F()ra do uso.

ABSCÓNDITO, adj. p. Occulto, miste-
rioso, rcc('mdit(i. = De formação erudita.

ABSCONDUDO, adj. p. Escondido, oc-

culto. — Emprega-se nos documentos an-
tigos. Os participios pretéritos termina-

dos em «udo» pertencem á primeira cda-

de da lingua. Raynouard, na sua Gram-

matica das línguas romanas, p. 267, de-

riva esta iViriua de «ut»; achain-se empre-

gadas no portngaez galleziano do Cano.

da Ajuda, no Leal Conselheiro de Dom
Duarte, p. 338, no Cancion. de Resende

foi. 22 e na prosa legal. Hoje acliara-se

substituidos pela forma em «ido».

t ABSCONSA, s. f. Lâmpada antiga,

que os uKinges usavam em seus doimito-

rios.= Tnmbem se escreve Absconcia.

ABSCONSO, adj. Escondido. ^=- Neolo-

gismo poético, introduzido por Filinto.

t ABSECTOS, .s. m. Pedra preciosa e

negra, não classificada pelos naturalistas,

mas á qual os orientaes attribuem uma
excessiva valia.

ABSENCLA., í. /. (Do céltico absen, se-

gundo Bescherclle; do latim absceiítia; do

provençal absencia ; do italiano assenza.)

A syncopa do «b» medial nas palavras de

derivação latina é frequente ; cm certos

casos, dissolve-se em vogal. Ex. : suh,

soo; esta dissolução dá-se na combinação

do « bs » : Ohstinatus, a?ístinado ; absti-

nente, aiístinente ; ahsohitioí/em, awsolu-

çào. = Encontra-se esta palavra nas Ord.

Aífons., Liv. I, pag. 2ò7. Vid. Ausência.

Em sua ohseyicia os Vetões seu ódio avivara,

Assaltando-lhe os campos abundosos.

VIRIATO TRÁGICO, Caill. Ill, CSl. 43.

— Usou-0 também Ruy de Pina.

ABSENTADO, adj. p. Vid. Ausentado.

ABSENTAR, v. a. Ausentar.^ Empre-
gado frequentes vezes por Amador Ar-

raes, e nas Ord. Man., Liv. iii, Tit. Xiii.

t ABSENTE, adj. 2 rjen. Ausente. =
Forma antiga, usada ainda na linguagem

poética

:

Captívo, despojado. íif>.ti'iiíc amanic.
Seiu lioura, scin valor, sem coinpaubia.

VIRIATO TRÁGICO, cant. II, est. 89.

— Emquanto á sua ctymologia, vid.

Absencia.

ÁBSIDE, s. m. (Do grego apsis, aboba-

da, arco, curva, encadeamento.= Moraes
dá-lhe a significação de áspide, auctori-

sando-se com a traducção da Mechanica
do Abbade Marie

;
porém, a nosso vêr,

é erro, e deve emendar-se por apside.)

Dá-se, em Architectura, este nome ao

hemicyclo ou meia abobada que termina

as antigas basílicas christãs, debaixo da
qual se contém o altar mór e o coro, se-

parados da nave por uma grade. = A
cadeira do Bispo também tinha o nome
de ábside.=^Dava-sc ainda este nome ao

docel debaixo do qual se expunha a cus-

todia contendo a hóstia consagrada. =
Abside, na egroja primitiva, significava

também o relicário dos santos.

— Em Astronomia, àbside, é o nome
das duas extremidades da órbita de um
planeta, nas quaes se acha na maior ou

na menor distancia do sol ou da terra. O

àbside, na maior distancia, é a aphelia

ou apogêo; a menor distancia chama-se
perihelia ou perigêo.^^ A linha que une
estas duas extremidades chama-se linha

dos ábsides.
—- Em Geometria, abside, é o nome

do eixo maior da ellipse.

t ABSIMILE, adj. 2 gen. (Do latim ab,

afastamentu, e similis, similhança.) Dís-

par, dissiiuilhante, não parecido.

ABSINTHADO, adj. f. Em Pharmaco-

loeia, dá-se este nome aos medicamentos

misturados com absinthio ; figuradamen-

te, amargurado.

ABSINTHATO, s. m. Sal produzido pelo

acido absinthico com qualquer base sali-

na vol.

ABSINTHICO, adj. Nome de um acido

extrahido do absinthio, mais propriamente

chamado acido succinico, descoberto por

Bracanot.

ABSINTHINA, s. /. Principio immedia-

to amargo do absinthio ou losna ; é bran-

co, crystallisavel, não azotado ; segundo

se suppòe, solúvel no álcool, no ether e

na agua.

ABSINTHIO, s. m. Pedra negra, pre-

ciosa, pesada e com betas vermelhas. =
Também significa o Absintho.

ABSINTHITE, s. m. Nome que os anti-

gos davam ao vinho do absinthio : 32
grammas do losna para um litro de vinho.

ABSINTHO ou Absinthio, s. m. (Do gre-

go apsinthion; de a, sem, e psinthios, do-

çura.) O nome vulgar d'esta planta é aò-

sintro ou losna. Género de jjlantas esta-

belecido por Tournefort, que os botâni-

cos modernos agruparam no género Arte-

mísia. Lança muitos talos alvadios, guar-

necidos de muitos ramos e folhas miuda-

mente recortadas, de cheiro aromático, de

gosto amargo ; é estomacal, antisceptica,

febrífuga, emmenagoga. Empregam-se

as folhas em infusão, em decocto, em pó,

cm tintura de vinho ou álcool, em xaro-

pe, e em essência.

— Licor de absintho ou absinthio

suisso ; usado como bebida espirituosa, é

a tintura alcoólica de losna ou o vcrmuth.

— Em Botânica, ha trez espécies de

absinthio : o grande, que se dá nos le-

gares áridos e montanhosos : o pequeno

absinthio, peculiar do sul da Europa; e

o absinthio maritimo.

— Figuradamente: Desgosto, amargu-

ra, pesar:—«O absinthio da desgraça; i<

absinthio das tribulações, » como disse

Bernardos. Nova Floresta, T. iv, p. 34.">.

ABSOGRO, 5. wi. Bisavô do casado. =-

Fora d.i uso.

ABSOLTO, adj. Forma littei-aria dopar-

ticipio absolvido. — «... <p": o nco sfja

condemnado uii absolto, assi/ do principal

Cumo de quahpicr accessorio, etc.» Ord.

Affons., Liv. I. tit. 4õ, § 20. — «... c st o

reco for absolto de to<do o que contra eiU-

hc ^)frfiWo, de todo c^se que hc absolto,

contarom o seu Procurador a quorentena
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ataa a dita conthia, como he decloraãú.»

Ord. Aff., Liv. I, tit. 45, § 12.

Enilim \eiUre e bolsa clieia

AbsoUtis dus seus peicidus.

SÁ DE Mnu.NU.\, OBIIAS, p. 193.

— Encontra-se na Monarchia Lusitana,

nas Cartas de Meira, e em Fernàu ]\Ieii-

des Pinto. Cândido Lusitano diz nas Re-

flexões da Lingiia Portugueza, Part. ii, p.

40:— 1' Absolto, é jjruiuiaeiaeào connnum

nos clássicos; absoluto nos forenses.» Os

exemplos são em contrario.

— Desligado, livre, solto, absolvido da

instancia, do peccado, do criíre ; isento,

desobrigado, dispensado.

ABSOLUÇÃO, s. /. Forma mais correc-

ta do fpie absolvição, segundo Francisco

José Freire, nasRefl., Part. il, p. 40, po-

rém fora de uso.— «... porque os mais que

se depois fezeram procedendo aa revelia

do actor até ho dito tempo que elle pede

absolução da instancia.» Ord. Manoel.,

Liv. iii, tit. 13, foi. 14, ed. lõGõ. —
«Pertence a absolução ao prelado de toda

a diocese. « Vieira, Serm., t. i, p. 371.

f ABSOLUTA, s. /. Festa ecclesiastica

no primeiro domingo depois da paschoa,

na qual eram abençoados os receyi-con-

vertidos.

ABSOLUTA, adj. f. Dá-se este nome á

flor bisexual, (]ue tem estumes e pistillos

nos seus tegumentos.

ABOLUTAMENTE, adv. (Do latim ah,

de. Solutas, desligado, e mens, espirito.)

Determinadamente, com auctoridade, in-

dependente, sem restricyào, indispensa-

velmente, necessariamente, illimitadamen-

te, sem condição, despoticamente.

—

«òcm

tio governava absolutamente o Império.»

Duarte Ribeiro, Vida da Princeza Theo-

dora, p. Iõ8.

— Em Grammatica, diz-se do empre-

go das palavras sem complemento, sendo

comtndo susceptíveis de recebel-o.

t ABSOLUTAS, s. /. pi. Dáse esto

nome em JMathematica a quantidades in-

complexas, cujas partes nem vão unidas

com o signal «X», nem separadas com o

signal «= B

.

"absolutismo, s. m. (Do latim ah,

de, e solutas, desligado.) Forma de go-

verno em que a auctoridade soberana re-

side na pessoa do rei, inalienável e deri-

vado do principio divino e nào da von-

tade do povo. Contrapòe-se-lLe o Consti-

tucionalismo, em que o poder legislativo

reside em a naçào, e o poder executivo no

monarcha. Palavra deformação moderna,

apesar de ter sido esta a f(3rma das mo-
nai'cliias anticas.

ABSOLUTISSÍMAMENTE, adv. sup. Da
maneira a mais absoluta; a mais precisa,

illimitada, completa. = Usou-o Amador
Arraes.

absolutíssimo, adj. sup. De um mo-

do extremo, totalmente independente, in-

teiramente acabado, completamente per-

feito, livre; sídjcranissimo.

absolutista, í. (jen. Partidário

do rei, ou de um governo absoluto ; o

que professa as idêas jjoliticas do absolu-

tismo ; o que pratica actos, ou governa

segundo a forma da soberania absoluta.

ABSOLUTO, s. m. A verdade prima,

fundamentíd, ponto de partida, norma e

principio fecundante du intelligencia, em
certas escliolas piíilosophicas, como na de

Kant, Ficlite e .Shelling.

ABSOLUTO, adj. Independente, sobe-

rano, despótico, exclusivo ; único, sem
relação, irrestricto, livre, desligado, deso-

nerado, sunimo, perfeito ; violento, iras-

civel; illimitado, amplo; imperioso, acaba-

do, altivo. — >'Senhor absoluto; Jíei abso-

luto; poder absoluto; caracter absoluto;

escuridão absoluta; álcool absoluto; Jior

absoluta; numero absoluto.

— Em Direito Politico, poder absolu-

to é o poder real nào limitado por con-

stituição alguma, podendo o soberano fa-

zer as leis e derrogal-as, lançar impostos,

sem consultar a vontade da naçào.

— Em Theologia, nome qualitativo do

sêr supremo, fazendo as cousas creadas

meras relações para com elle.= Também
significa, na Moral Theologica, a remissão

dos peccados ;
= em Liturgia, dá-se este

nome á quinta-feira maior, por causa da

ceremonia da absolvição solemne que se

faz n'este dia.

—Em Grammatica, diz-se das palavras,

quando não vêm acompanhadas de outras

que lhes determinem o sentido. Nas lín-

guas que têm casos, o nominativo e o vo-

cativo são absolutos ; o ablativo também
se chama absoluto, quando tem a preposi-

ção occulta e vale por uma oração in-

teira. U verl)o é absoluto, quando se em-

jircga sem complemento; o modo é abso-

luto, quando exprime um facto sem con-

dição; o tempo é absoluto, (juando se não

refere a acontecimento anterior nem pos-

terior; oração absoluta é a que parece

independente do restante da phrase, sen-

do propriamente a que rege as mais.

— Em Álgebra, quantidade absoluta

é a que se acha inteiramente determinada,

e forma um dos termos da equação. O
termo absoluto de uma equação é sempre

formado pelo producto de todas as suas

raizes.

— Em Chimica, absoluto equivale a

puro, sem mistura : Álcool absoluto, que

nào tem agua.

— Em Botânica, _/?(»• absoluta é a bi-

sexual ou hermaphrodita, que tem estâmcs

e pistillos dentro dos seus tegumentos.

— Em Direito Natural, absoluto equi-

vale a originário; direito que não foi ad-

quirido por contracto, mas sim com a

natureza.

— Em Processo, absoluto equivale a

absolvido, julgado inuocentc do que se

lhe imputava ení juizo.

— Em Metaphysica, absoluto, o que
não é relativo ou contingente

;
idêas

absolutas, necessárias, universaes, que
não foram adquiridas pela experiência;

independente de toda a condição.

—Loc: Absoluto por tudos os números,

phrase latina que vale o mesmo que cabal-

mente, perfeito. — «Fazem uma obra por
todos us nxmcrus absoluta.» Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, T. ii, p. 32.

— « Sem duvida que o apparato desta

meza é digno de jantar nella um abso-

luto príncipe.» Coined. do Judeu, Tom.
I, p. 93. — « Era por uma ã"essas noi-

tes vagarosas do inverno, em que o brilho

de um cio sem lua é vivo e trémulo ; em
que o gemer das selvas é profundo e lon-

go ; em que a soledade das j^raius e ribas

fragosas do oceano é absoluta e tétrica.»

A. Herculano, Eurico, cap. iv, § L
ABSOLUTÓRIO, adj. Cousa concernente

á absolvição ou justiticaçno. — Sentença

absolutória, que absolve do crime, pena e

obrigação. — Clausida absolutória.

ABSOLVER, V. a. (Do latim ahsolvere.)

Julgar livre do crime imputado em juizo;

ter por innocente o accusado ;
conferir a

absolvição dos peccados no sacramento

da penitencia ; levantar a excommunhão
ou interdicto ; eximir, desobrigar do car-

go ou officio ; cíicctuar, resolver, deslin-

dar, decidir; unir algumas cores já pos-

tas com outro pincel, esbater. •— «E este

concelho demandou el-rey Egica que o ab-

solvessem cValgumas cousas que fizera.»

Chronica geral de Hespanha, cap. 14G,

pag. 151. — «... absolveu o batel, se vi-

nlia alguma cousa má nelle.» Hist. Tra-

gico-Marit., Tom. i, p. 328.— «...absol-

vendo omenagem e vassalagem aos natu-

raes do Ecyno.» Monarchia Lusit., Tom-.

V, foi. 20, col. 3.

— Loc. : Absolver á cautela, phrase

usada no foro ecclesiastico, para aquelle

de quem nào ha certeza se incorreu na

censura.— Absolver de Prior, na Ordem
de Sam Domingos, significava depor de

Prior, exonerar. ^—Absolver da instancia,

desobrigar o réo da aeeusação por falta

de provas.
— Absolver-se, v. refl. Obter a absol-

vição ; eximir-se, esquivar-se a algum

cargo : — « Principe que se absolve da
obrigação da verdade, absolve-se do mé-

rito da coroa.» Frei Jaeintlio de Deos,

Bracchyologia de Príncipes, p. 129.

ABSOLVIÇÃO, s. f. (Do latim ai, de,

e solutio, desligamento.) Termo de Di-

reito Canónico, o acto pelo qual o sacerdo-

te, no tribunal da confissão, remitte os pec-

cados confessados.=TeriYio de Direito Cri-

minal, julgamento pelo qual o réo liça li-

vre do crime que lhe imputavam ou por

falta de provas ou por não ser previsto

na lei.— Absolvição, se chamam também
as palavras que, nas matinas antes das

bênçãos e lições, diz o oíficiante a cada

nocturno. — Absolvição, na Ordem de
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Sam Domingos, valia o mesmo que depo-

sição.— 'iXão haveis mister de ir a Roma,

(fie perto teudes a absolvição.

— Sys. Absolvição, remissão e perdão,

exprimem, em geral, a extincçào de uma
accusaçào, de um crime; porém a ab-

solvição diz respeito ao accusado pro-

priamente; a remissão refere-se mais ao

culpado, e á pena com que deve de ser pu-

nido : é a extincçào da pena ; o perdão é

o esquecimento da ofFensa, reconciliando

o offeusor com o oflendido.

t ABSOLVIDO, adj. p. Julgado inno-

cente, remittido, perdoado. = Usado por
j

Dom Francisco ilanoel e pelo Padre Jla-
í

noel Bernardes. Vid. a forma irregular

d'este participio : Absolto.

ABSOLVIMENTO, 5. m. Forma antiga

de absolvição, c absolução, usada, no

sentido theolosico, por Fernão Lopes,

Chronica de Dom João I:— «... que de be-

nignidade Apostólica tivéssemos por bem a

ti piroter sobre esto do beneficio <Z'assol-

vimento...» Liv. ii, cap. 2Õ.=0 ob» da

preposição ah, por influencia do «Sb da

palavra, permutou-se por outro «s», como
se vê no latim jubeo, jussi por jub-si.

ABSONO, adj. (Do latira ab, exprimin-

do a idêa de afastamento, e sonus, som.)

Discordante, dissonante, sem liamionia,

desentoado. == No sentido figurado : op-

posto, repellente, desarrasoado, mal soan-

te, sem propriedade, que não condiz com
outra cousa, que custa a ouvir por absur-

do.— Patranhas absonas, que repugnam
por inacreditáveis, como diz o Padre
Baltbazar Telles, Historia da Ethyopia,

Liv. II, cap. 19, foi. 144.— Cousa absona

e impossivel : inaudita, opposta á razão;

sentido que lhe dá o Padre Manoel Fernan-

des, na Alma Instruída. = Emprega-se
mais geralmente no sentido figurado do
que no próprio.

t ABSORBENTE, adj. 2 gen. Vid. Ab-
sorvente.

ABSORBER, v. a. (Do latim ab, de, e

sorbere, engolir, beber.) Tragar, sumir.

Qoíl o rigor do ferro accusa injoslo,

È qual <lo iiiarse queixa que o absorbe.

H. DC GjLHiiGO$,TeuPL. DÁ ueu., Liv. II, oit. 'ii.

—«... Cresceu de sorte a nova villa, que

absorbeu em si outra villa. Cast. Lus.,

pag. 'J.=Este verbo, ainda que conforme
com a ctymologia latina, está menos em
uso que absorver. Vid. esta palavra.

ABSORPÇÀO,
.<^.f.

(Do latim absorptio.)

Absorvencia, acçào de beber, sugar, chu-
par com aspiração.

— Em Pliysica, c o phcnomeno pelo
qual se dá a attracção e condensação de
um fluido elástico ou de um liquido, por
um solido ou por outro liquido.

— Em Physiologia, 6 o acto pelo qual
o chylo, as bebidas, o ar, os difterentes

vapores, e um grande numero de sub-
stancias orgânicas sào recolhidas por va-
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SOS particulares, quer interiormente, quer

á superficie da peile, para serem levados

para a massa do sangue, com o qual se

misturam para a assimilação.— Absorp-

ção chylosa; absorpção externa ou de

composição ; interna ou de decomposição

^

molecular, nutritiva, orgânica ou inter-

sticial; intestinal ou digestiva; lymplia-

tica ; patkologica ; pulmonar ; venosa.

— Em Geologia, chama-se Absorpção,

ao desapparecimento de uma rocha, de

um terreno, por causas accidentaes e por

decomposições ^aturaes.
— Em Botânica, é o acto pelo qual

as plantas sugam os suecos que servem

para a sua nutrição.

ABSORTO, adj. p. irr. (Do latim ab-

sortus.) Forma irregular de absorvido.

Engolido, tragado, submergido; e, no sen-

tido figurado : transportado, arrebatado,

suspenso, extático, alheiado, contempla-

tivo, enlevado, enleiado.^ Frei João de

Ceita eraprega-o no sentido próprio :
—

d. ..uma pequena parte da hóstia, que deita

em, o Cálix absorta em o sangue de Chris-

to...y> Serm. I, p. 306. E Gabriel Pe-

reira de Castro

:

o grão Neptaoo, qoe oDendido tenho.
Não qoer que em suas ondas qunsi absorto

Busque paz, aciíe vida, alcance porto.

CLvs., cant. v, est. 53.

Xo sentido figurado:

Absortos como em estasis Cearam,
A vista suspendendo os cruéis sentidos.

SÁ DE ue.vezEs, milac. cosij., Liv. II, est. 108.

Um dia em oração que absorto estava.

OUEveDO, ÁFF05S. AFHic, caut. V, est. 103.

= Usado por Amador Arraes no Dia-

logo II, pag. 13 : — « Quando rebatados

em Deos e absorptos na consideração

de sua bondade, se não podiam apartar

tim do outro. ..-sí A syncopa do «p», quan-

do se dá o «pt» medial, c uma regra ^'j-

ral na rusticação do latim : septftm, seíe

;

rwçitts, ro<o. = Usado por Arraes; na
linguagem erudita, conservou a orthogra-

phia etymologica.=0 Diccionario da Aca-

demia é o único que traz esta forma.

ABSORTOS, .«. m. pi. Extasis, enleva-

ção interior, vOo da alma. = Usado, na

linguagem ascética, por Amador Arraes:
— «1... mimos sobrenafuraes, quaes são vi-

sões, elevações, rcbafamentos, transporfa-

çôes, absortos, illuminações.n Dialogo IV,

cap. 3.

ABSORVENCIA, 5. /. Faculdade que

têm certas substancias de se apoderarem

dos humores, dos ácidos prejudiciaes á

economia orgânica. O acto de absorver.

= Tem um sentido mais restricto e me-
nos usual do qtio absorpção.

ABSORVENTE, a,IJ. J gen. i^Do latim

ab, de, e sorbens, bebente, que bebe.) Per-

mutando-se o «b» medial pela spirante la-

bial «v», cx.: probare, prorar, etc.^Em-

prega-se no sentido figurado como : attrac-

tivo, que occupa todas as faculdades do
espirito, que demanda um cuidado exces-

sivo, que suga, chujja, aspira, neutra-

lisa; qualidade das substancias seccas, que

têm a propriedade de recolher os liquides

prejudiciaes ou de os neutralisar.

— Em Cirurgia, chamam-se absorven-

tes, certas substancias molles, esponjosas,

aptas para se embeberem de líquidos der-

ramados, taes como os fios, isca, etc.

— Em Matéria Medica, absorventes,

substancias próprias para se apoderarem

dos ácidos que se desenvolvem nas vias

digestivas ; taes são os carbonatos calca-

reos, a magnesia, etc.— «... Como estes

remédios são alcálicos, vasios e absor-

ventes, embebendo em si os ácidos, fazem,

que o sangue se não dessore tanto. n Cur-

vo Semedo, Polyanthea.=Os Médicos an-

tigos attribuiam quasi todas as doenças

aos ácidos, e por isso faziam um grande

abuso das substancias absorventes.

— Em Physiologia, systema absorven-

te de Bichat, era o conjuncto dos vasos

e das glândulas lympháticas. Este syste-

ma foi criado para explicar os phenóme-

nos da endosmóse, que até ali não ti-

nham sido demonstrados.
— Em Botânica, chamam-se funcçZes

cibsorventes, a certas veias ou chupadei-

ras nas folhas das plantas, que servem

para sugar o orvalho e a humidade do

ar atmospherico.

ABSORVER, V. a. Eecolher em si, con-

sumir, tragar, engolir, sugar, submergir,

afundar, estancar, distrahir, occupar, re-

passar, enxugar, beber, subverter, sumir;

arrebatar. = Amador Arraes, fallando

de Jerusalém : — «Algum diluvio a ai-

sorvêra, ou a terra se abrira, e a traga-

ra. v Dialogo III, cap. 22.=E Frei Bel-

chior de .S;iut'Anna, na Chron. dos Car-

melitas : — a O divino rosto só a absor-

veu.» Liv. III. cap. 37, n. 838.
— Absorver-se, v. refl. Diz-se espe-

cialmente do liquido que se some n'um cor-

po sólido; embeber-se, consumir-se, enle-

var-se, desapparecer.

—

sE queo Xillo ab-

sorvendo-se debaixo da terra... x-inha a
sahir em Africa.t P. Balthaz.ar Telles,

Hist. da Ethyopia, Liv. i.cap. õ, foi. 12.

—sEaiundo o .--vi. absorve-se o orvalho

da fria noite. » Padre Manoel Bernanles,

Nova Floresta, Tom. v.

t ABSORVIDO, adj. p. (Participio re-

gular do verbo absorver."! Recolhido pe-

los vasos absorventes, assimilado ; comsu-

mido, tragado, engolido: arrebatado, en-

levado. = Usado por D. Frei Braz de

Barros, no Espelho da Purificação.

ABSGRVIHENTO, í. m. Arrebatamento,

suspensão, extasis. devaneio, enleio, pas-

mo, transporte, contemplação. =; Usado

I

pelo Padie Bernardes na Luz e Calor:

—

«... a alma estava embebida e com algum

absorvimento '»> •''Ijecto contemplado.» O
Diccionario da Academia dá-o como pou-
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CO usado ; mas hoje jjertence exclusiva-

mente ;'i ]ii'osa littcraria.

ABSPICIO, s. m. ant. Traducção do la-

tim auspicium, feita por D. Leonor de

Noronha, na versão das Eneadas de iSa-

bellico. Assim como o «b» latino seguido de

«s» se converte muitas vezes em vogal:

í/bscííCíVt, ausência, assim se d;i aqui tam-

bém a regra contraria: Aaspicium. n?/spi-

cio. = Está fóra do uso. Vid. Auspicio.

ABSTÉMIO, adj. (Do latim abstém iiis

;

de abs, privai^ão, e temetnm, vinho pu-

ro.) Que se abstém de vinho, e om ge-

ral de todas as bebidas alcdolicas ou ler-

nientadas. = Esta palavra foi introduzi-

da nas linguas modernas no tempo das

luctas entre calvinistas e lutheranos. —
« Pelo que ainda agura n'estas partes se

acham mais Jwmens abstemios, qxi' nas

outras.)) Nunes de Leào, Descripção de

Portugal, p. 12.

— Em Theologia, cliama-sc abstemios

áquelles que, tendo grande repugnân-

cia ao vinho, e, sentindo vómitos com
elle, só commungavam, na egreja pri-

mitiva, sob a forma do pào. (.'ita-se nas

Constituições Synodaes do Arcebispado de

Lisboa, fit. I, Const. 12, n. 'J8 : — «tíe

é abstemio, (/(' nuuteira que quando bebe

vinho llie wnham vómitos...))

ABSTÉMIO, s. ?)i. O grande uso que se

fez d'osto adjectivo, veiu a dar-lhe o ca-

racter de substantivo, e como tal é frequen-

temente empregado. Pessoa que não gos-

ta de vinho, que não pôde beber, que

fez voto do nunca usar d'elle. — « IJei-

xou de beber vinho el-Ilei Dom João o Hl,

lof/o todo o Portugal abunda de abste-

mios.» Cunha, Esch. de Verdades, p. òO.

ABSTENÇÃO, *. /. (Esta palavra dori-

va-SG do latim abstentio, porém não iicou

limitada á accepçào peculiar da palavra

latina ; tomou todas as accepções do ver-

bo abstineo, abster, formado da preposi-

ção absy e do verbo tenere; portanto é erro

de orthographia o cscrever-se Abstensão,

jíois o «t» que nas palavras latinas é

seguido de «io», perinuta-se, em portu-

guez por «ç».) Acção de se abster, ma-
Bifestação de não acquiescencias, priva-

ção, reninicia; omissão que faz o herdei-

ro chamado pelo testador.

— Em Direito Civil, abstenção é o

beneficio que põe a salvo de toda e qual-

quer acção da parte dos credores de uma
successào, o herdeiro que não ouiz addir

a herança.

— Foi recolhido este termo, pela pri-

meira vez, por Bluteau no Supplemento
do Vocabulário, tendo sido empregado
na linguagem do foro: — « Termo de

abstenção da herança.)) Alvará de 24 de
novembro de 1791. Ferreira Borges, no

Diccion. do Commercio, dá esta definição:

— a Esta palavra expressa em geral a re-

cusarão de qualquer do exercido de um
direito que lhe pjertence.^—Se a absten-

ção é expressa, toma o nome de desistência.

ABSTENER, v. a. ant. (Do latim abs,

fijra, e tenere, conservar.) U mesmo que

abster, jjorém mais próximo da sua ety-

mologia.^ Usado por Clemente Sanches

de Vercial :— «... quando elle é amoesta-

do por seu prelado em a forma, que de-

ve e não quiz abstener e cessar peccado.))

Sacramental, Part. ii, tit. 1G4, foi. 84.

— t Abstener-se, v. reji. ant. Privar-

se, coliibir-se, rcfreiar-se, conter-se.

ABSTER, V. a. irr. (Do latim abstinere;

de abs, fóra, e tenere, ter, conservar. O
«n» , nas raizes e termos derivados do latim,

é syncopado : tenere, teerj ter
;
ponere,

poer, pôr.) =^ No sentido próprio: con-

servar-se longe; figuradamente : privar,

impedir, afastar, cohibir, prohibir, con-

ter, refreiar, soflrer, moderar, recusar.

— i( Não esteve na mão do General abs-

tel-os, jjor causa da precipitada fúria.))

João Salgado de Araújo, Successos Mili-

tares, Liv. VI, cap. 31.

— Abster, r. n. Privar, suspender, não
continuar.— «Per2)etuo abster, a todo o

género de gosto mundano,)) assim o em-
pregou Frei António Feio, no Tratado

das Festas e Vida dos Santos, Part. ii,

foi. 145, col. 4.=N'este caso, vale como
substantivo.

— Abster-se, v. rejl. Privar-se, cohi-

bir-se, recnsar-se, eximir-se; renunciar.

— ti. Quem disse que esses egi/pcios se abs-

tinham de vinho.)) Heitor Pinto, Dialogo

III, cap. 22. — Abster-se de pedir o de-

bito.)) Prompt. Moral, p. ^õo. — Abster-

se de pedir a herança, na phraseologia

jurídica, não acceitar a herança, para exi-

nn'r-se aos encargos.=Conjuga-se exacta-

mente como o verbo ter.

ABSTÉRAMENTE, adv. ant. Austera-

mente. Assim como o «b» se dissolve em
a vogal «u» na rusticaçào do latim, como
em absentia, aiísencia, n'este exem])lo,

dá-se a comprovação da mesma lei pho-

netica pela sua contraria. = Foi usado

por Frei Gonçalo da Silva, na Vida de S.

Bernardo.

ABSTERGENTE, adj. 2 gen. (Do la-

tim (distergenSj que limpa.) Purificador,

dcsobstruidor, purgativo.= Dava-se anti-

gamente este nome aos remédios que ti-

ravam as matérias viscosas ou pútridas

das superfícies orgânicas a que adlieriam.

=N''este sentido, é empregado por Clora-

to na Luz da Medicina, e outros.^Tam-
bém se usa ciiuif> substantivo.

— Syn. Abstergente, abluente, abster-

siro e detersivo. = As substancias abs-

tergentes, eram aquellas que se julga-

vam obrar em virtude dos seus princí-

pios saponificos ; os remédios abluentes

eram os que puiáficavam por meio das

suas partículas aquosas ;^rt^>síe?'s?'ytí, é o

mesmo que abstergente, diflere comtudo
por encontrar-se as mais das vezes em-
pregado como substantivo \=detersivo, é

o mesmo que abstergente, porém em-
pregado na Cirurgia para tlesignar a la-

vagem exterior das feridas que estão em
estado de suppuração.

ABSTERGER, v. 'a. (Do latim abs, fóra,

e tergere, limpar.) Lavar, expurgai-, pur-

gar, mundificar, purificar.=Usado, qua-
si exclusivamente, na linguagem medica.
Antigamente significava: lavar as super-

fícies, desfazer-Uies a dureza; hnje signi-

fíca lavar as úlceras e chagas, cuja sup-

puração é perigosa ou má. •— «Este bál-

samo tem uma divina, admirável, e prom-
jytissima virtude de abrandar, supijmrar,

romper, abrir, absterge'-, alimpar, e en-

courar as chagas. Jeridns, etc.» Curvo
Semedo, Atalaia da Vida, p. 52. — A
idêa de limpar traz couísigo a de enxu-
gar. ::= N'este sentido, o emprega o pa-

dre Manoel Fernandes na Alma Insti^ui-

da, T. II, cap. i, doe. 24, n. o4:— «... não
podia absterger o sangue que o rosto lhe

banhava.)) = A ultima letra radical «g»
d'este verbo, como em todos os que aca-

bam por «ger», muda-se em «j», quan-
do é seguida de «a» ou de 'lO».

ABSTERIDADE, s.f. ant. Austeridade.
Empregado por Frei Marcos de Lisboa.
== O diphtongo «au», em que o «u» se

approxima bastante de «v» labial branda,
e das outras labiaes, acha-se, na lingua

portugueza, frequentíssimas vezes substi-

tuído por «ab».Ex.: Austeramente, abste-

ramente. Este caso comprova a regra da
permutação do «b» em «u».

ABSTÈRO, adj. ant. Austero. (Vid. a
conversão do diphthongo .íau» em «ab»
em Absteridade.) = Foi usado por Frei

Bernardo de Brito, na Chron. de Cister.

t ABSTERRANEO, s. m. \'ento que so-

pra da ten-a.

ABSTERSÃO, s. /. (Do latim ahster-

sio.) (J etteito immediato dos remédios

abstergentes; acção dos abstergeutes. =
Emproga-se no sentido fígurado, mas ra-

ras vezes; pertence exclusivamente á

phraseologia de Matéria Medica.

ABSTERSiVO, adj. Próprio para abs-

terger
;
que produz a abstersão. = Em-

prega-se como substantivo, não obstante

signifícar o mesmo que Abstergente.

=

Garcia d'Orta, nos Coiloquios dos Simples

e Drogas, etc, diz:— «Porque os nossos

melões, por serem abstersivos, ou alim-

padores, duvidam alguns na sua comprei-

xão ser fria.)) Col. iiíJ, foi. 142.

t ABSTERSO, adj. Limpo, puro, mun-
dificado.

ABSTIDO, adj. p. Rcpriuiido, contido,

refreiado, cohibido, soflVeado : Abstido de

bebidas, etc.

ABSTINAÇÃO, s. f. (Do latim obstina-

tio.) U «o» inicial acha-se frequentemente

permutado por «a»: aJjjurgação, de objur-

gatio ; SLCcorrer, de occurrere; ausfinado,

(erapi-egado por Azurara), de obstinatus,

em virtude do principio phonologico, de

que a vogai accentuada, na sua derivação

do latim, ou se conserva immutavel, ou se

permuta pela mais próxima em som. As-
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sim encontramos avenaies por ovençaes,

Avangelhos por evangelhos, degratal por

decretai. =Foi empregada no século XV

por Frei Bernardo do Alcobaça, na tra-

ducçào da Vita Christi, e pela infanta D.

Catbarina. Yiil. Obstinação.

t ABSTINADO, «<//. jk ant. Obstinado.

Vid. supra a transformação do «O» ini-

cial em «a».) Fui usado por Gil Vicente.

ABSTINÊNCIA, s. /. (Do latim absti-

nentia.) Acçào de se abster ou afastar,

privar ou eximir do uso de certas cou-

sas.=No sentido figurado : temperança,

sobriedade, parcimóuia,jejum, regramen-

to, castidade, moderação, frugalidade.

Abstinência completa, absvluta, voluntá-

ria, forçddUf ki/gienica.

— Em Moral Theologica. — «E absti-

nência ]Htrte da temperança, e a ella

pertence refreiar o appetite humano dos

manjares de maneira que, não tome, nem
deseje senão o que lhe convém, e naquella

quantidade, tempo e lugar, modo e fim,

que ordena a razão e Deos, quer para a

conservação da vida e saúde corporal... iy

Manoel Severim de Faria, Promptuario

Moral.
— Em Theologia Mystica, abstinência

é a privação do uso dos sentidos, uma
falta de relação com as cousas do mundo
exterior:

—

«Aqui esteve sepultado três an-

nos, gozando em todos elles de conversa-

ção interior, que tinha na oração com
Deos e aperfeicoando-se na abstinência

e quietação do espirito de tal modo, que

mais parecia creatura angélica, do que

homem composto de matéria tão frágil co-

mo a nossa. « Frei Bernardo de Brito,

Chronica de Cister, p. o, ed. de 1720.
— Em Disciplina Catholica, dias de

abstinência, aquelles em que se prohibe

o uso de alimentos gordos : sexta-feira e

sabbado de cada semana, as vésperas de
solemiiidades, e o jejum ecclesiastico da
quaresma.

—

«Ha outra terceira maneira
de jejum, que se chama canónico e ecclesias-

tico, quando em certo dia fazemos absti-

nência de carne. n Frei Luiz de Granada,
Compendio, Part. iii, cap. 5.

— Em Medicina, abstinência é a pri-

vação total ou parcial de ulimentos no
estado de doença. = Mais propriamente
dieta, synonymos n'este sentido, como
diz Littré.

— Em Physiologia, a abstinência,

considerada com relação ao organismo
dos seres vivos, varia segundo as edades,
o sexo, o clima, o estado de saúde ou de
doença. — Os árabes supportam a absti-

nência até seis dias.

— Em Historia Natural, chama-se ab-

stinência ;í faculdade qtuí têm os ani-

niacs iiybernantes do passarem sem ali-

mento durante o periodo de entorpeci-

mento.

— Em Phylosopliia, abstinência é sy-

nonymo de continência; privação de pra-
zeres, castidade.

— Em Táctica Militar, dizia-se absti-

nência t?<! guerra, por suspensão de hos-

tilidades, tr('í;'oas, armistício.

ABSTINENTE, adj. 2 gen. (Do latim «&-

stineJis, no ablativo abstinente.) No sen-

tido próprio, o que se abstém de algum
acto ou se priva de alguma cousa. No sen-

tido figurado: ^Jarco, moderado, sóbrio, fru-

gal, penitente, asceta, jejuador, casto. —
ííSendo aqxiella ydade de mayores pongi-

mentos e alterações da carne, tendo pêra

ysso mugtadespusisão e despejo,foy dcspuis

acerca de mulheres muytu abstinente, ao

menos casto. V Ruy de Pina, Chron., cap.

213.

—

(iMas nem Pêro Cão apparecera

ainda para fazer conduzir o substancial

almoço ao refeitório privado do pouco

abstinente príncipe da egreja...-» Garrett,

Arco de SanfAnna, 1. 1, p. 138. Acha-se

empregado como substantivo por Heitor

Pinto, Padre Manoel Fernandes e outros.

t ABSTINENTES, s. m. pi. Hereges

gnósticos ou manicheus, da Gallia e da

Hespanha no século iii, em tempo de

Diocleciano e Maximiano. Clamavam con-

tra o matrimonio, e prohibiam o uso das

carnes. — « Quando o demónio se apresen-

tou monarcha do mundo, c quiz persuadir

ao desfeito abstinente, cpie estava no de-

serto, que o seguisse e obedecesse por seu

senhor, etc.»Frei Filippe da Luz, Serm.,

Part. I, foi. GO, col. 1.

t ABSTINENTÍSSIMO, adj. sup. No mais

alto gráo de abstinência ; no maior exces-

so da prática d'essa virtude. N'este senti-

do, é quasi exclusivamente empregado na
linguagem ascética:— «Foy este santo ab-

stinentíssimo, e tão amigo de jejuns e p>e-

nitcncia, que convinha a seu irmão Sam
Bernardo por-lhe modo n'ella, obrigan-

do-o com obediência a não jazer os exces-

sos que a vontade lhe pedia...» Frei Ber-

nardo de Brito, Chronica de Cister, p.

409, ed. 1720.

ABSTRACÇÃO, s. f. (Do latim abstrac-

tio; de uhs, lora, e trahere, tirar.) Ope-

ração intellectual, pela qual só se consi-

deram certos caracteres separados de ou-

tros quaesíjuer elementos, facilitando as-

sim a observação e raciocinio sobre elles.

— Faculdade do espirito que pôde con-

siderar separadamente os elementos de

uma cousa, individualisar as qualida-

des, as relações, prestar-lhes luna exis-

tência puramente ideal.—Processo lógico,

que simj)lilica os raciocínios, apresentan-

do os elementos mais gcracs do facto.

— Na linguagem usual, abstracção cm-

prega-se no sentido de afastamento, esta-

do de misantropia do que vive separado

dos seus similliantcs em uma solidão ab-

soluta. Px-rnardos, na Luz e Calor, diz:

((.Víií7(( abstracção dos negócios do .scck/o.»

— Em Philosophia,a abstracção é ele-

mentar ou comparativa, conformo procede

pela analyse ou pela syntliese.

—

«8i>is um
sé, não por abstracção ok universalidade;

pois sois singularissimo, e e.vistis real-

mente.» Bernardes, Luz e Calor, Part.

II, § 4, n. 380.
— Em Chimica, separação por meio da

acção de um liquido volátil, que estava

unido chimicamente a outra substancia,

como o álcool no vinbo.=Tambem serve

para indicar a separação de qualquer ou-

tro principio por meio da evaporação.

— Era Theologia Mystica, é synonymo

de extasis. — a-A quem ouviram... foi ao

mesmo Christo, que mudo no exterior, lhes

faliou interiormente aos ouvidos da alma,

e por in somnis do maior abstracção e

silencio de todos os sentidos do corpo, v

Vieira, Serm., T. ix, cap. 3, § 9, n. 142.

t ABSTRACÇÕES, s.f. pi. Concepções

ideaes, sem o miuimo vislumbre de rea-

lidade ; extensivamente, exj^riíne : deva-

neio, utopia metajjhysica, sonhos chimeri-

cos. Cardoso emprega-o na linguagem

mystica: —• « Padecendo admiráveis ab-

stracções dos sentidos...» A.gÍQ\og., Lusi-

tano, Tom. II, p. 278.

— Na linguagem usual, significaesque-

cimentos, descuidos, depressão mental. Ter

abstracções; esfar ad Ephesios,cí\he\-dào.

ABSTRACTAMENTE, adv. De uma ma-

neira abstracta, com abstracção. Na ge-

neralidade ; muito por alto ; vagamente,

sem tocar a realidade, sem especialisar,

sem personificar. = Usado por Bernar-

des na Floresta.

t ABSRACTICIO, s. »i. Termo pouco

usado, introduzido na linguagem da Chi-

mica, como nome genérico do óleo es-

sencial dos vegetaes aromáticos,

ABSTRACTIVAS, s. /. pL Nome de

certas visões mysticas, que Frei Belchior

de Saut'Auna, na Chronica dos Carme-

litas, define :«.. ..género f/«s visòcf claras

que os Theologus chavuim abstractivas,

por meio das quae.s vemos a Deos, não só

com certeza, senão covi clareza, em alguns

efeitos seus.» Liv. i, cap. 8, n. 5b.

ABSTRACTIVO, adj. (Do latim ahsirae-

tivus.; l^ue ti-m qualidades de abstrac-

ção
;
que tem tendência para abstrair;

que se alcança abstraindo o que é seusi-

vel e material, considerado na sua repre-

sentação inteliectiva.

f — Em Grammatiea e em Lógica, o

que é formado por abstracç.ão ; mcthodo,

processo, formula asbtractiva.— «Accres-

centando á negação uma dicção abstracti-

va » Dom Hilário. Voz do Amado, cap. G^

foi. 25.

f — Em Chimica, davam os antigos o

nome de abstractivos aos productos que

extraiam das (dant.-is pela disíillaçno.

ABSTRACTO, adj. p. iir. do verbo àb-

strahir. Do latim ab.^tractus, abl. ab-

stracto.) deparado da união cm que esta-

va considerado especialmente. No sentido

figurado : sem realidade, vago, immate-

rial, distraído, extático, suspenso, absor-

to, immerso, difiicil de entender, metaphy-

sico. subtil.

—

Scteucias abstractas, prin-

cípios abstractos; ^xssoa abstracta.



44 ABST ABST ABSU

— Em Metaphysica, abstractas são

as idêas simples que promovem, no espi-

rito, a consideração de um modo, de uma
qualidade da substancia de que fazem

parte como a alvura, considerada em si,

não attendendo ao corpo cm que c ob-

servada.=Usado, n'este sentido, pelo Pa-

dre Manoel Fernandes.
— Em (irammatica, dá-se esto nome

aos termos que exprimem qualidades se-

paradas das cousas ou seres a que podem
ser attribuidns. iVomes abstractos, são os

que se applioam a qualquer pessoa ou cou-

sa : ninguémj tudo.— «Os novieg abstrac-

tos tem um esi^irito no síijnijicar maior

ainda que nos concretos, e são mui ordi-

nários para encarecimentos. 1) Frei João

de Ceita, Quadragenas, 1. 1, foi. 41, col. 4.

— Abstractas { uinthemcdicas) on puras,

são as que tratam das leis dos números

e da extensão, sem applicação a objectos

sensíveis.

— Em Arithmetica, numero abstracto,

o que c empregado sem applicação a quan-

tidade alguma particulaiisada.

— Em Moral Theologiea, abstracto, se

diz do homem que desvia o pensamento

dos objectos presentes, c se entrega á con-

templação.— «Muitas vezes ficava abstrac-

to dos sentidos. r> Jorge Cardoso, Agiolo-

gio Lusit., Tom. ii, \>. 122.

— Loc: Em abstracto, fallando em
linguagem abstracta; não especialisando;

abstraindo dos casos particulares; em go-

rai
;
pondo de parte as circumstancias.

—

kNõo se contentou de nol-a propor em ab-

stracto ou em acto signato {cuvxo Jallam

os phiJosophos), mas põl-adiante dos dis-

cvpulus em concreto, ou no acto exercito.»

Amador Arraes, Dialogo X, cap. 45. —
«A avareza em si mesma, e em abstracto
(' idolatria. y> Vieira, Sermões, Tom ix,

p. 324.
— Synt. Abstracto, abstraído, ahstru-

.10. = Os dous primeiros vocábulos dif-

fercm um do outro, por isso que o ])rimci-

ro é applicavcl ;is cousas, o segundo ás

pessoas: >?ííi)icry abstracto; /ío)í?e/n abstraí-

do em profundos pensamentos.— Abstra-

cto c aòsirnso: o primeiro termo é oppos-

to a material, sensível ; o segundo diz-sc

do que se chega a comprehender por meio

de uma serie de raciocínios, e^tem o sen-

tido de dijjicil, recôndito. = E usado de

prcicrriicia na linguagem chula.

ABSTRACTO, s. w."É contraposição de

concreto : a brancura é abstracta, e o bran-

co e concreto.— Figuradamente se diz do

homem que se entrega ás abstracções.

—

«Os abstractos eíícarecrm mais o que di-

zem do que os concretos. ^y Bernardes, Flo-

resta, Tom. V, tit. 2, p. 222.=Tambcm
siffnitica o iuizo resultante da abstracção,

como o emprega Simão Coelho.

ABSTRAHIDO, adj. p. Que sofFreu ab-

stracção; no sentido figurado: separado,

apartado, posto de parte. = Emprega-
se também no mesmo sentido que ab-

stracto, porém com menor extensão. —
«Politicas abstrahidas, que [como as de

Xenophonte) suppoem o Monarcha, ou

{como as de Platão) ideam a Republica. -o

Varella, Num. Vocal, p. 34G. Bernardes

escreveu:

—

« . . .resf/itardar o coração des-

empenhado, abstrahido, silencioso e soli-

tário para o commercio divino.» Floresta,

Tom. I, tit. 4, p. 114. Apartado, seques-

trado da communicação dos outros, reti-

rado sem trato ou conveniência. No pro-

vençal, encontra-se abstrai/t, reduzindo o

«t» final á media «d».
— Syn. Abstrahido, distraído.=A])e-

zar de se considerarem estes dous vo-

cábulos como synonymos, exprimem idêas

diametralmente oppostas: um homem está

abstrahido quando parece extranho a tudo

quanto se faz ou acontece em volta d'elle,

ficando recolhido interiormente em si, en-

tregue aos seus pensamentos ; o distraí-

do, pelo contrario, perde o fio das idêas

para applicar a attencão a cousas exte-

riores. Além d'isso, abstrahido exprime

uma qualidade permanente,ou, pelo menos,

frequente ; e distraído, um caso acciden-

tal, fortuito.

ABSTRAHIR, v. a. (Do latim abstrahe-

re; de abs, fora, e trahere, tirar.) Separar,

apartar certos elementos de um todo, para

observal-os separadamente, pondo de par-

te os restantes. Xo sentido figurado : se-
j

parar mentalmente, afastar, occultar, des-

prezar, exceptuar, eximir, deixar, retirar.

— Em Psjcologia, c Lógica, abstra-

hir é considerar sejíaradamente, em um
objecto, algum dos seus caracteres.

— Em Jlathematica, abstrahir é des-

pir o numero de toda e qualquer idéa de

applicação a quantidades particulares.

— Em Palingenesia, abstrahir contra-

põe-se a symbolisar ; é o poder de attri-

buir uma entidade própria, reduzindo-a a

substantivo, á qtialidadc das cousas.

— Na I\Iystica, abstrahir dos sentidos,

da carne, da matéria, dos bens da terra,

é abandonar todo o pensamento mundano,

considerar o real como vão e chimerico.

— «A forca da oração o abstrahiu d'cs-

te desterro.» Jorge Cardoso, Agiologio,

Tom. II, p. 171.

—Abstrahir, v. n. Omittir, pôr de parte,

não reparar, não fazer reparo. Emprega-

do por Vieira. O padre Manoel Fernan-

des traz :— «... olhando para a natureza

das cousas e abstrahindo de que Deos de

outra maneira dispozesse...» Alma Instruí-

da, T. II, cap. 1, doe. 6, n. 18. = O ver-

bo abstrahir, como todos os que acabam

em hir, perdem o oh» nas três pessoas

do singular e na terceira do plural do

presente do indicativo, e em todas as do

imperativo e do presente do conjunctivo.

Alguns auctores modernos supprimem o

«h» em toda a conjugação, e substitucm-no

por «í» accentuado. Esta orthographla

afasta -se da etymologia latina, mas tem

a vantagem de uniformisar a conjugação.

— Abstrahir-se, v. refl. Eximir-se, ab-

ster-se, privar-se.

—

«Do mesmo modo jul-

fjo cu frade... que se abstrahiu ao «ccíí^o.»

U. Francisco Manoel de Mello, Apologos
Díalogaes, p. 173.

ABSTRUSO, adj. (Do latim abs, fora, e

trusus, euqiurrado.) Occulto,obscuro, inin-

telligivel, diflicil de penetrar. Tomado em
mão sentido, como se usa gerahnente:

incongruente, des^rrasoado, emburilhado.

Duarte Nunes de Leão, e (Guerreiro o em-
pregaram no sentido de intrincado, diíS-

cultoso.— «Eporque esta matéria dos Mu-
nicípios é tão abstrusa e intrincada... »

Descripção de Portugal, p. 7. = Moder-
namente usa-se na linguagem chula.

— Syn. Abstruso, abstracto : o primei-

ro applica-se ao que só se comprehende
por esforço e por meio de uma serie de
raciocínios ; é o mesmo que recôndito,

complicado; o segundo diz-se de tudo o

que não é material, que não pode ser per-

cebido pelos sentidos.=Assim um pensa-

mento poderá ser abstracto, sem ser ab-

struso, nias não poderá ser abstruso sem
ser abstracto.

ASSUMIR, r. a. O mesmo que consu-

mir. =Acha-se empregado na Pharmaco-

pêa Tubalense, de SIanoel liodrigues

Coelho.=Faltano Díccíonario da Acade-

mia.

ABSURDAMENTE, adv. Insensatamen-

te, desarrasoadaniente, estultamente, estó-

lidamente ; com absurdo, de um modo re-

pugnante á razão. =Usa-o Bernardes em
a Nova Floresta :

— «... »;«;'« absurdamen-
te sentiu AverroCS...ii T. II, tit. 3, ]3. 'J7.

ABSURDIDADE, s. /. (Do lafnn ed>sur-

ditas, no abhit. (djsurditute, raudando-se

segundo a regra geral, o «t» medial, en-

tre vogaes, em «d»,ex. : ctatem, eda.dc.

Frei Francisco de Sam Luiz considera-o

como gallicismo, derivando-o do francez

absurdité, forma mais afastada do latim

do que a nossa.) Significa o mesmo que
absurdo, do qual differe,

_

por isso que ó

sempre susbstnntivo. = E antiquado.

ABSURDÍSSIMO, adj. sup. Da maneira

mais insensata e opposta á razão. =
Usado por Amador Arraes. — «Absor-

dissima torpeza.» Dialogo IV, cap. 32.

ABSURDO, adj. (Do latim ab, de, o

surdas, surdo, que não attende.) No sen-

tido próprio e primitivo, significava : que

oífende o ouvido, que o fere desagrada-

velmente ; no sentido figurado : que offen-

de a razão, o espirito ; disparatado, in-

sensato, despropositado, contraproducen-

te, repugnante ao senso commum.

—

v.De-

jyravação da piJiantasia á qucd se ctpre-

sentam cousas absurdas e molestas...» Po-

lyanth. Medicinal, p. 104, n. 1. =IIoje
em dia,já se não usa no sentido próprio.

— «Emendei os costtimes absurdos de tan-

tos bárbaros.-» Amador Arraes, Dial. III,

cap. 29.

ABSURDO, s. m Contrascnso, dispara-

te, dislate, inépcia, ncsccdade, tolice,
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despropósito. = Empregaram -no, n'este

sentido, Frei Luiz de iSonsa, Frei João

de Ceita e Vieira. — « Fará furtar o

corpo a dar razão dus absurdos, que lhe

lançou ás costas. » Frei Luiz de Sousa, Hist.

de Sam Domingos, Tart. i, Liv. i, cap.

22. — Mostrar o absurdo, provar a fal-

sidade, o erro de uma proposiçào ;
— le-

var ao absurdo, fazer cum que o antago-

nista tire as conclusues erróneas dos seus

próprios argumentos; — cahir evi absur-

do, aceeitar um principio falso por eífeito

de um sopiíisma.

— Em Lógica e Jlatliematica, •— de-

monstração por absurdo, fúnna de racio-

cínio pela qual se prova que uma propo-

sição é verdadeira, partindo primeiro da
hypothese de que é falsa. — Reduzir a

absurdo, dispor os argumentos de modo
que, provada a falsidade de uma proposi-

çào, a sua contraria, inversa ou recipro-

ca, resalte como verdadeira.

— Em Philosophia, absurdo é o que
repugna ás leis lógicas da intelligencia.

t ABSUSO, s. m. Nome dado, em Botâ-

nica, a uma vagem do Egypto, cujos

grânulos são do tamanho de lentilhas; os

orientaes reduzem- nos a pó, e este, mis-

turado com assucar, introduzem-no debai-

xo das pálpebras, como remédio nas oph-

thalmias.

t ABSYNTHIO, s. m. Losna. Vid. Ab-
sinthio.

t ABTENER, r. a. Fúrma antiga de
Abster.

•f
ABU, s. m. Nome de uma espécie

de bananeira, cujo fructo, por insípido, só

se pôde comer frito ou assado.

t ABUB, s. m. Instrumento de musica,
em forma de flauta, que usavam os ju-

deus. = O Talmud descreve o que se

achava no templo de Salonuio, como fei-

to de canna e guarnecido de ouro.

t ABUCATUXIA, s. f. Em Historia Na-
tural, 'dá-se este nome a uma espécie de
peixe f/a/lo.

t ABUCCO, s. m. Peso usado no reino
de Pcgú. =--^ Também se escreve Ahocco.

t ABUHANES, s. m. Ave do Egypto;
espécie de ibis, em Ornitliologia.

ABUIZ, s. f. Formado de huiz (como
o escreve .Sá de Miranda), com o prefixo

«a». Vara que se enterra no cliào, ver-
gando a outra extremidade com um laço,

para formar assim unia armadilha de co-

lher ]iassaros. Vid. Aboiz.

ABUJÃO, s.f. Expressão vulgar : se-

gundo o Diccionario da Academia, forma
corrui)ta do Vimu: segundo Jiiutcau, no
Supplemento do Vocabulário, o mesmo
que Avejão, e, segundo Lacerda, substi-
tuição errada de Abusão. =; Na rustica-
ção, dá-se o caso de permutar-se o « u »

por «e» : tmnn, teu; í-iium, seu. A den-
tal «Sn também se representa em portu-
guez pela palatal «j», ex. : cascus, quei-
jo; occasionem, acajão; (luasi, acajo.
— No sentido de Visão, significa : su-

perstição, medos, espectro; e, n'este caso,

confunde-se coiu Avejão; que exprime,

na linguagem do povo, homem alto, des-

marcado; e com Abusão, contendo a idêa

de falsa representação, illusào, absurdo

adoptado pelo vulgo.

AlmjSo, PU te esconjuro

Ouc me iligas quem lu és!

D. FRA>C. MA^OEL, OBR. METIl., t. II, p. 2S2.

Kii vora a negra alujão,

Em Gm nãu tive escapula.

IBIDEM, p. '2Õ1.

t ABULAZA, s. f. Arvore medicinal da

ilha de iladagascar.

t ABULIA, s. f. (Do alpha privativo,

sem, e boulestai, querer.) Ausência da
vontade ; espécie de loucura em que este

phenónieno é dominante.

ABULLADO, adj. ]). Scllado com sello

de chumbo, chamado bulia. — « Letteras

de Rooma abuUadas, co^n sua Inãla de

chumbo, colfiadas por fios de sirgo. -a Ord.

Affonsinas, Liv. ii. = E' obsoleto.

ABULLAR, V. a. Sellar com sello de

chumbo ou bulia. — Passar bulia ou car-

ta de perdão e indulgência.

— Abullar-se , v. refl. Premunir-se

com bulia, para poder usar de lacticínios.

= Usado privativamente na Moral Tlieo-

logíca. — « Outros, porque é estado da
razão da sua saúde, [se não é mais de sua

imaginação) de maneira se abullam, para
o corpo, deixando o mais importante pa-

ra a alma, que são as indnlijeucias...^ Fr.

João de Ceita, Quadragenas, Tom. ii, p.

239. = Esi:í fi',ra do uso.

t ABU-MINSCHAR, s. m. Em Ichthyo-

logia, é o nome árabe do csqualo-serra.

t ABUMON, s. m. Nome primitivamen-

te dado ao agapantha; em Botânica, cri-

num africanum.

ABUNA, s. «!. (Do árabe abv, pae, e

na, nosso.) Nome que os abexins ou chris-

tãos da Ethíopía dão ao seu metropolita-

no. — « Para o sacerdócio que se faz
pelo abuna. » João de Barros, Década III,

foi. 87, col. .3. = Acha-se também em-
pregado por Frei Bernardim, na Historia

da Ethyopia, cap. 38.

ABUNDADO, <ulj. p. Emprega-se geral-

mente no sentido de abundante, abaste-

cido, farto, feracíssimo, fértil, Iructifero.

— El-Rei Dom Duarte diz: Abundado (/<

viveres. No geral dos escriptores do sé-

culo XV e xvr, eneontra-se Avondado. Em
céltico, (i.Jnniddd. = Pouco frequente.

ABUNDANÇA, .f. /. (No provençal abon-

dansa, avo7}dansa.) Abundância. Em uso

na linguagem antiga, onde o «i» não ac-

ccntuado, tendo a desapparecer, em ge-

ral, junto de outra vogal. Ex. : justitia,

justiça :pi<jritia, priguiça : ("Hi-if/m. inveja.

— « Que 2>a>'a maior abuudança c se-

guridade suo. ..11 Gregório Caminha, For-

ma dos Contractos, p. 8. = Garcia de

Kezcndc c Duarte Nunes de Leão escre-

vem de preferencia Avondança. Vid.

Abundância.
Camões escreveu Abondanças :

Encheram-mc de grandes aboniauças
O peito de desejos e esperanças.

LUZ., cant. V. est. 94.

ABUNDÂNCIA, s. /, (Do latim alrnn-

dantia ; de ab, de, e undare, derramar

como agua.) Cópia, abastança, aífluencia

de muitas cousas no mesmo logar ; opu-

lência, fartura, sufíiciencia, riqueza.

— No antigo Direito portuguez, abun-

dância significa segurança, — « Item foi
concordado, e firmado... que para maior
abundância elle dito Senhor Rei de Cas-

tella receba per si a dita Senhora Infanta
em piv.blico por sua mulher. » Duarte Nu-
nes de Leão, Chron. de Affonso V, cap.

45.

— Em Economia Politica, a abundân-
cia é 'o resultado de trez agentes : a agri-

cultura, a industria e o commercio, con-

correndo harmoniosamente para que a

olferta satisfaça completamente e com ex-

cesso o pedido das cousas de uso geral.

— Celleiro da abundância, instituição de

Napoleão : ali se guardavam cereaes para

o tempo de crise alimentícia, em virtude

do jnúncipio : Consideremos a crise como
longe da abundância, e a abundância co-

mo ameaçada por uma crise. Ha abun-

dância quando todos podem obter facil-

mente os géneros necessários.

— Em Pathologia, abundância signi-

fica excesso de bilis, de sangue ou de hu-

mores, e é synonymo de pththóra.

— Em Rhetorica, abundância exprime

a níHuencia de palavras, a riqueza do es-

tylo e muitas vezes o excesso de jialavras,

como no estylo asiático.

— Em Iconologia, o corno da abun-

dância se apresenta cheio de flores e fru-

ctos que se derramam : é o symbolo do

rio Achelous, que Hercules desviou do

seu leito ; ou da cabra Amalthêa, que
amamentou Júpiter.

— Loc. : Nadar em abundância, ter

mais do que o necessário, viver na opu-

lência.

—

Em abundância, locuç<ão adver-

bial, empregada por abundantemente : po-

rém abundantemente, modifica a acção

com relação ao sujeito, e enuncia o tacto

simplesmente, sem descrever. £m abun-

dância, moitifica a acç.ão com rel.açno ao

objecto, e representai as cousas distribu-

tivamente.

Já SC trazem manjares esquisitos

Em abUKiíaana, mais que os de Clc<i|>atn.

CORTE REAL, NACFR. PE SEPCLT., C. Tt, T. i4.

— Anno, tempo de abundância, anuo

de fartura. — « Hvuve n'este tempo uma
fome (jcral e muito fjrande no reino de

França, e como os Religiosos de Clara-

val eram jiobres em tempo de abundância,

>í't's/e de necessidade se viram cm termos

de não pulerem viver naqucUe loijar. i
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Frei Bernardo de Brito, Chron. de Cis-

ter, Liv. I, cap. 22.= Abundancias, lou-

vores.—nEstimou muito o Muuru luuvar-

Ihe eu sua pátria, e quiz-me jjtf^ar na

mesma moeda, dizendo muitas abundan-

cias ãe Portugal.» Frei Pantaleào de

Aveiro, Itinerário, cap. 42, p. 243.

— Syn. Abundância, opidencia, ahas-

tança. = Abundância, nào encerra a

idêa de luxo ou sumptuosidade, como

opulência; é o estado em que se obtêm,

com facilidade e largueza, as cousas

realmente necessárias e de uso commum.
^Opulência diz-se das pessoas e raras ve-

zes das cousas; pertence mais ao habitan-

te do que á terra. A abundância favo-

rece a todos ; a opulência é peculiar d'in-

dividuos, c, para estes, ha abundância

mesmo em tempo de crise ou carestia.^A
abastança não é tão variável como a

abundância, ó mais restricta a um certo

fim, e exprime meios inferiores aos da

opulência, até mesmo aos da abundância.
— Anexim : Servem as hcrvas pai-a as

abelhas fazerem mel em abundância. Blu-

teau.

ABUNDANTE, adj. 2 cjen. (Do latim

ahundans, abl. abundante, e o provençal

habundante.) No sentido próprio: o que

se derrama como agua, que aíHue, que

vem em ondas
;
por analogia e figurada-

mente : abastecido, farto, rico, fértil, co-

pioso, fecundo, feracissimo ; fructífero,

pingue ; opulento, abundoso.

D.1S europeias terras ihuiidiiiícs.

CAM-, LUZ., cant. iv, est. i.

Receberá o fértil e aimilanle
Da terra o la\rador se n'ella cansa.

c.\MÕES, ed. V.

—Em Arithmetica, 9??(7Hero abundante,

é aquelle cujas partes aliquotas, somina-

das, formam outro numero maior do que

elle ; coutrapoe-se a numero perfeito, cu-

jas partes aliquotas, também sommadas,
dão o mesmo numero; e a numero defi-

ciente, sempre superior ásomma das suas

partes aliquotas.

— Em Khctorica, estylo abundante é o

estylo cheio, tíuente, rico. — «... e a sua

eloquência tão abundante, tão formosa, tão

persuasiva, tornava inúteis acção e bra-

dos e levaria apoz si os mais indóceis e

repugnantes auditórios.» D. Francisco

Alexandre Lobo, Obras, Tom. i, p. 121.

— Loc. : Abundante de, abundante
em, etc.

— S>Tí. Abundante, abundoso : O pri-

meiro d'estes adjectivos exprime uma qua-

lidade presente na actualidade: emprega-se

de preferencia no estylo figurado, no senti-

do de excessivo.

—

«...breve sentiu as suas

lagrimas, ardentes e abundantes, t^-es-

passarem-lhc a grossa estamenha do es-

cajmlario...» A. Herculano, Monge de

Cister, T. I, p. 11. = Abundoso empre-

ga-se mais no sentido material, indica

uma faculdade produetiva, que existe

mesmo antes de se manifestar.=^Prados,

pastos abundosos; estylo, linguagem abun-

dante.

ABUNDANTEMENTE, adv. Em abun-

dância, á larga, com fartura, copiosa-

mente, exuberantemente, plenamente, am-
plamente. — (fPudera estar hoje a casa

não só competente e abundantemente pro-

vida contra todos os da)iu>'js...v Frei

Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domingos,

P. I, Liv. 6, cap.34.=C'o«ter abundante-

mente; sangrar, derramar, jyrovar abun-

dantemente,
— >Syx. Abundantemente, ew abundân-

cia: o adverbio applica-se mais ao que

acontece, ao acto, ao facto. = A locu-

ção adverbial emprega-se de preferencia

para o estado: o adverbio c o modo.

ABUNDANTISSIMAMENTE, adJ. sup.

Na maior amplitude, na mais completa

abundância, de um modo opíparo, fcrti-

lissimamente, em excessiva cópia. Usou-o

Amador Arraes.=Este superlativo ainda é

susceptível de ser elevado a um grão su-

perior na f(3rma : suijerabundantissima-

mente. Vid. esta palavra.

ABUNDANTÍSSIMO, adj. sup. Muito

abundante, superabundante, opulentíssi-

mo, exuberantíssimo, fertilissimo, feracis-

simo. = Usado por Fernão Mendes Pin-

to, Gaspar Bai-reiros e Jeronymo Corte

Real.

ABUNDAR, V. n. (Do latim abundare,

derramar-se como agua; no provençal,

abundar, abondar, aundar e aondar.) =
No sentido próprio, aíilucncia da agua

;

extensivamente : aíHuencía de tudo o que

é susceptível de se agglomerar. == Figu-

radamente: Ter abimdancia, bastar, af-

fluir, nào faltar, appareccr em demasia,

apresentar em excesso.

Lá, na {iraiuie Inglaterra, que da neve
líoreal sempre abuiíila

c-iM., LUZ., cant. vi, est. 43.

—
• «... Onde abundou o delicto, cos-

tuma Deos fazer trasbordar a graça.»

Amador Arracs, Dialogo VIII, cap. 23.=
Em geral, nos escríptorcs antigos, encon-

tra-se Avuudar.
— Loc. : Abundar nas idêas de al-

guém, concordar plenamente com eilas.

—

Abundar no mesmo sentido, seguir o pa-

recer de outrem, a mesma opinião. —
aPorque sendo todos estes usos santos, ca-

daumáhunáava em seu sentido.» Severimde

Faria, Discursos vários, p. 4, foi. 1Õ8, v.

= Esta plirase também se encontra em
francez, abonder clans son sens, etc. —
Abundar na prop)ria idêa, estar cada vez

mais convencido.
— Em Direito, a antiga phrase: o que

abunda não faz mal, do provérbio jurí-

dico qxwd abundai non nocet, para desi-

gnar que uma prova, uma razão, um fa-

cto ajuda sempre á verdade.:^Hoje, em-
prega-se na linguagem chula.

ABUNDAR, V. a. Abastecer, fertili-

sar, tornar abimdante. — «Isto é que

abundou aquelle Mosteiro com tantos fru-
ctos de virtudes, e de buns exi:m2ylos.»

t rei Nieolao de Santa Maria, Chron. dos

Cónegos Regrantes, Liv. i, cap. 6, n. 4.

ABUNDOSÃMENTE, adv. ant. Abun-
dantemente, fertilmente.

Pori|Ut' o sorííullio não vem
Em as tullias mie não tem
Ahíiuíunanicnle o trigo.

BEH.VARDIM niUEIRO, COl. V.

ABUNDOSO, adj. Abundante, fértil, co-

pioso, exuberante, abastado, farto, cheio.

Vid. a sua symmymia em Abundante.

Porí|ue elíes com virtude sobreliumana
Os deilaram dos campos uliundorns

Do rico Tejo, e fresca Guadiana.

ciM., LUZ., cant. vil. est. 70.

A Ceres por seus fructos ahiiiiiiosos.

BRAZ GARCIA, VIRIATO TRAG., C. I, CSt. 23.

Iam de ferro c de cobiça armados
Habitar os seus campos abiuiííosos.

.MASi;., DliSTÍlllÇÃO DE IIESCANUA, L. Ill, OÍt. 25.

— aAos quinze de nbril se começou a
caminhar, antes que saísse o sol, por boa

terra de formosos campos e abundosos
pastos...» Hist. Trag.-Marit., Tom. ii p.

251.
— Adagio de uso popular :

A inverno chuvoso
Verão aljaruioso.

ABUNHADÍO, s. m. Termo usado na

índia portugueza, para exprimir a obri-

gação cpie pesa sobre certos indivíduos

de morar em uma certa aldeia, de ajudar

á cultura, sem, coratudo, serem escravos.

= Espécie de colonato, registado em
livros de senhorio, e por onde é recla-

mado no caso de fuga.

ABUNHADO, s. m. Bluteau define :
—

« Aquelle, que nascendo 7ias terras de

qualquer Senhorio, tem obrigação de aju-

dar a sua cultura, por meio de certa

porção d'ella, com que o abunhado se

sustenta : são castigados como desertores

se abandonam a Aldeia, em que nasceram,

e o Senhor obriga por justiça a resti-

tuição do seu abunhado, mas não os pôde

vender, nem castigar ; e assim não os com-

prehende a vileza de captiveiro : Abu-
nhado J o mesmo que curutnbim.» Supple-

mento do Vocabulário. =í'«r!í)iir(ii, noDic-

cionario da liugua geral braziliana, moço
Índio, que serve alguém.

ABUNHAR, v. a. e n. ant. Viver com
parcimónía, parcamente, como abunhado,

da porção de terra que tem para sua sus-

tentação.

t ÀBUNÚROS, s. m. pi. Termo de Or-

nithologia. = Nome egypcio dado aos

bandos de sternos, que vêm, em janeiro,

devorar as immundicies, os peixes mor-

tos e os insectos nas bordas do Nilo.
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ABDRACADO, aãj. p. Furado, roto, fe-

rido de piuita. Diz-se, com preferencia,

Esburacado. Vid. esta palavra.

ABURACAR, r. a. (Do radical buraco,

com o prefixo «a», que indica acçào, e a

terminação verbal «ar».) Furar, abrir ro-

turas, rasíjar, dilacerar:

—

tDe seu gran-

de valur foram testemunhas as muitas fe-

ridas de lança e espada, com que lhe abu-

racaram todo o corpo. y Duarte Nunes de

Leào, Chron. de Dom Affonso V, cap. b%.

=Obsoleto. Vid. Esburacar e Esfurancar.

— Loc. : Aburacar com a lança, com a

espada, nào dar golpe, mas ferir de pon-

ta, ou a fundo.

ABURBULHAR-SE, r. refl. Encher-se de

borbulhas. A'id. Aborbulhar-se.

ABURELADO, adj. p. Similliaute no te-

cido, na qualidade ou côr ao burel ; áspe-

ro, grosseiro. — Pannus aburelados. =
Emprega-pc em technologia.

t ABUROT, s. m. (pr. ahurote). Em Or-

nithologia, pequenos pássaros verdes da

Costa de Guiné, vulgarmente conhecidos

pelo nome de periquitos ou parrokitos,

como lhe chamam os Hollandezes.=^Têm
uma plumagem vistosa, e reunem-se em
grandes bandos.

ABURRADO, adj. p. Talvez corrupção

de ahorridu. Estar melancholico, triste.

= Na phrase vulgar^ o estado de hypo-

cliondria ou tristeza sem motivo chama-

se burra, talvez abreviação de aborreci-

mento.
— Aburrar-se, v. refl. Talvez coi-rup-

Çcào de aiorrir-se. Mostrar-se muito tris-

te ; fazer-se tolo, estólido. = Colligido,

pela primeira vez, por Bhiteau, no Suppl.

do Vocabulário. = Pouco usado.

ABURRAR, V. n. Teimar, emburrar.

ABURRIR, V. a. Má orthographia; adop-

tou-se a de Aborrir, derivado do latim

abhorrere, com a terminação verbal «ir»

do provençal : aborrir e aurriv.

ABUSADO, adj. p. Mal usado, e figu-

radamente, que acredita cm abusões.

— Loc. : IIovKin abusado, que se fia

em preconceitos ridículos. — Este voca-

hido amld abusado, isto é, empregado im-
propriamente, erradamente escripto, pro-

nunciado ou entendido.— Ter abusado de

uma donzella, isto é, tôl-a polluido, de-

pois de ter empregado meios de seduc-
Çao

;
phrase latina da Biblia.

Abusado, empregado no sentido de
e illudido, é gallicismo intole-

rável e desnecessário.

ABUSÃO, s. f. (Do latim almsio.) No
sentido ])riiprio : uso máo das cousas

;

figuradamente : engano, illusão, patranha,
caraminhola, superstição, dito falso, en-
salmo, esconjuro, mezinha, feitiço, des-
cncantação; conto imaginário. — No Li-
vro V daa Ordenações Philippinas, tit. 3,

§ ;3, detínem-se abusões: — « ... as su-

2>erstiçues dos que alnisam ou, usam mal
de varias cousas, por sua naturesa des-

proimrcionadas piara o fia que intentam,

enganado

como são benzer com espada que matou

homem, ou que piassou o Douro e Minho

três vezes ; passar doente por machieira

ou lameira virgem : cortar rolos em fi-

gueira bafureira cortar cobro em lumiar

da porta, dar a comer bolo para saber

jmrte de algum furto; ter mandragoras

em suas casas, com esperança de ter va-

limento com pessoas poderosas ; passar

agua por cabeça de cão para saber al-

gum proveito, etc. » — « Peço-vos por

mercê, que em breves pialavras digaes o

que é, de que terra vem (o pau da cobra)

t se é abusão, ou dito falso do povo ou

se aproveita para alguma cousa. i> Garcia

d'Orta, Colloquios dos Simples, pag. 42,

foi. lõt). = Acha-se empregado por Azu-

rara, Fernào Mendes Pinto, Paiva de

Andrade, Couto, Barros e Damião de

Góes.—'Em lihotorica, abusão é o mesmo
que a figura Catachrese. Emprega-se esta

figura quando se diz: O pensamento voa,

para indicar a facilidade ou promptidiío

com que nos ti'ansportamos, n'um instan-

te, pelo pensamento, a ura ponto mui re-

moto, attribuindo azas ao espirito imma-
terial.

— BiBLiOGK. Abusões do tempo, no-

me de uma obra de Joào de Barros, de

que falia no prologo da Década IV.

ABUSAR, V. n. (Do latim uh, contra, e

idi, usar ; no provençal e hespanhol abu-

sar.) Obrar contra a razào, lalsificar, ex-

orbitar, desregrar, prevaricar. — « Não
receie o Principje, fazer muitas mercês a
quem não abusa a autlioridade que se

lhe dá.y Eschola de Verdades, pag. 196.
—

• « Nem os que assestircm a seu lado se

atrevam a abusar ou exceder o seu, po-

der. « Vieira, Serm., Tom. iir, pag. 94.

— «Certos desenvoltos abusando a sua li-

bré, commvttiam algumas liberdades. -d Es-

chola de Verdades, pag. 187. —-«Porque

não visse o mundo com quão pouca ra-

zão abusava do .%?« testemunho. y Jorge

Cardoso, Agiol. Lusit., Tom. i, pag. 17o.

— Abusar, v. a. Fazer máo uso ; es-

tragar, arruinar, seduzir, corromper. —
« E púnhamos o exemplo nas amizadas,

ajfeições e correspondência, que no mundo
se usam, e também nas que se abusam /o'jv(

do mundo.» Vieira, Sermões, Tom. iv,

serm. 3, § 7, n. 93.

ABUSIVAMENTE, adv. (Do adj. afausi^

vo, lui termiuaçào feminina, cóm o suf-

fixo adverbial «mente».) Com abuso, por

abuso, excessivamente, erradamente, im-

propriamente, contraveucionalmcnto. —
« Outros similhantes (medicamentos) de

que tão abusivamente usam tantos com
maior prejuízo do que proveito da saú-

de. « Luz da Medicina, p. 187. = Con-

correndo dous adverbias na mesma ora-

ção, para tornal-a mais elegante, o pri-

meiro tem só a radical, servindo-lhe a

terminação do segundo : — «Os demais

abusiva, e umbraticaxaente são pacs.y> Ma-

noel Fernandes, Alma Instruída, Tom. ir,

cap. 1, doe. 2õ, n. 72.

ABUSIVO, adj. (Do latim abusivus.)

Efteito do abuso ; cousa introduzida, pra-

ticada por um abuso ; mal usado, impró-

prio, contrario ás leis, ás prescripçòes.

= Alvará do 10 de março de 1778.
— Em Jurisprudência, acto abusivo é

o que excede a jurisdicçào ou auctorida-

de de quem o pratica.

— Em Grammatica, sentido abusivo,

que é empregado impropriamente, de um
modo errado, não admittido.

— Em Moral, costume abusivo, repre-

hensivel, reprovado pela sã doutrina, mas
que so acha não obstante inveterado.

ABUSO, s. m. (Do latim ab, fora, e

usus, costume, prática ; no provençal

abus ; no italiano e hespanhol, abuso.)

Uso mao, mjusto e pernicioso; contra-

venção, irregularidade, descomedimento,

incompetência, excesso, desarranjo, de-

pravação, costume introduzido illegal-

mente.

—

«Nas quaes (senhoras) não só se

tem introduzido o abuso dos trajos tão

alheios da antiga modéstia, e compostura,

mas...y> Vieií-a, Sermão do Rosário, p. l''.

— Em Direito, abuso formal, define-o

Bluteau :

—

«...fazer mais do que ao pri-

vilegiado é permittido ; abuso occasional,

o que o privilegiado pratica por occasião

do mesmo jyrivilcgio, destruindo com o

delicio o fundamento d'elle.v Vocab. —
Abuso de auctoridade, dá-se quando um
funceionario commette a violação de um
domicilio, nega justiça, ou exerce arbitra-

riedades em nome da lei.—Abuso de con-

fiança, o que é praticado á sombra das

necessidades, fraqueza ou paixões de um
menor; na falsificação de documentos que

estavam á sua guarda ; servindo-se da
firma de ura amigo para fins próprios

;

subtracção de titulos apresentados em jui-

zo. = Estes abusos, dando-se com func-

cionarios públicos, têm outros nomes. =
Vid. Concussão, Peculato, Stellionato.

—'- Em Direito Politico, abuso de po-

der, desregramento no exercicio dos di-

reitos políticos pelo povo, ou do poder

executivo pelo soberano.

— Em Hygiene, abuso dos prazeres,

das bebidas, eh trabalho, das faculdades ;

abuso de si mesmo, ou masturbaç<ào. O
esgotamento da sensibilidade produz a

depressão na força muscular; o excessivo

trabalho esgota a força nervosa.

— Em Dii'cito Coramercial. os abusos

e corruptelas não devem attender-se, nem
admittir-se. Lei de 11 de novembro de

1748: Cod. Comm., art. 1011.

— Em Theologia, abuso de religião.

assim se chama ao polytheismo, á idola-

tria.

t ABUSTELLADO. adj. p. Ckeio de

bosti^llas. \"u\. Abostellado.

ABUSTELLAR SE, r. r.fi. Enclicr->c

de bostcllas. Vid. Abostellar.

ABÚTA, í. /. (,Bueta, donde é deriva-
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do, pela metathese do «e» medial, trocan-

do-se pela vogal «a», mais próxima no

som, como se vê em Degratal^ Decretai.

(Ord. Aff.) Boceta, caixa para tabaco.=
Também significa Afaita, pela mudança

do «u» em «i», alterações que recebe-

mos da índole da lingua latina, na equi-

valência de « y » e « u » , e de que temos

exemplo em ctiruscare, cortscar.

t ABUTA, s. f. Em Botânica, género

da farailia das menisperniáceas, a que, em

Cayenna, se chama enrcdica amai-f/a.

ABUTAMAR, i'. a. nnt. (Abatumar, pe-

la metatliese do «a» medial, influenciado

pelo «a» final.) Empregado por Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, no sentido de es-

conder, afogar.

ABUTARDADO, adj. 21. ant. Yid. Abe-

tardado.

ABÚTERE, s. m. Butre. (Do latim vul-

tur, com o prefixo «a», mudando-se a la-

bial branda « v » por « b » , ex. : Vagina,

iainha. A lingual fraca « 1 » é sjaicopa-

da, ex.: moliMítm, moinho
;
jxãaiium, pa-

ço, etc. = O «u» pcrmuta-se ás vezes

por «e», ex.: íuos,teu; suns, seu. —• O
« e » finíd é accrescentado por euphonia.)

Foi empregado por João de Barros. —
<í Principalmente abuteres e outras aves

que seguem a immundiciu. do povoado...'»

Década I, Liv. i, cap. v.= Vid. Abutre.

f ABUTILÃO, s. m. Em Botânica, no-

me de uma planta da familia das malva-

ceas, da tribu das sidêas, originaria da

índia. Cultiva-se como planta de jardim,

e a sua casca fibrosa emprega-se em usos

económicos.

ABUTRE, s. «i. (Do latim vtãtur ; as

terminações : er, or e ur, apresentam a

metathese do «r», ex.: patev, i^adre; sa-

tov, xast?-e; sulphur, enxofre.) Género

de aves de rapina diurnas, caracterisado

por olhos á flor da cabeça, por tarsos ou

pernas cobertas de pequenas escamas,

bico comprido c revolto na ponta, bas-

tante forte, com pescoço e parte da ca-

beça sem pennas. E robusto, de vóo bai-

xo, voraz, infecto, alimentando-se princi-

palmente de animaes mortos. = Em al-

guns logares de Portugal, dào-lhe o nome

da Águia real. (Diccionario da Acade-

mia.) — «-E cuido que só este pensamen-

to ê ao enfermo mór enfermidade^ vendo-

sc por uma parte cercado de lohos, e por

outra de abutres, que na vontade, sendo

vivo, o têm por morto. y> Amador Arraes,

Dialogo IX, cap. 18.

— Em Astronomia, dá-se o nome de

abutre, algumas vezes, á eonstcllaçrio da

Lyra, e á da Águia.
— Na Concordância grammatical, cn-

contra-se o substantivo abutre como no-

me feminino, na traducção das Eneadas,

de Sabellico : — '^Até se não tornarem a

ajuntar aquellas abutres todas.» Part. 11,

cap. 5, p. 68.

ABUTREIRO, s. m. O caçador de alu-

tres; no francez antigo significa simples-

ABYT ".

mente caçador, e caçador-ladrão.= Vid.

Vulturino.

ABÚTUA, s. /. (De butúa, com o pre-

fixo «a» da índole da lingua.) Parreira

brava, como define Bluteau no Suppl. do

Vocafa., aonde foi recolhido pela primeira

vez. = Raiz medicinal, de casca negra,

amarclla interiormente, de gosto amargo.

ABUTUMAR, v. a. Empregado no esty-

lo jocoso, por Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, na comedia Euphrosina.= Encon-

tra-se escripto de vários modos : Abatu-

mar, ahetumar, abutamar, e ahutumar

;

melhor orthographia é seguir, na forma

verbal, o radical betume. Vid. Abatumar.

ABUYTRE, s. m. (Do latim rultiir ; a

lingual fraca « 1 » em vez do syncopar-se

vocalisa-se,eomo acontece no francez vau-

tour, em regra gei-al).

— Abuytre, fúrma empregada por Luiz

Pereira, na Elegiada :

Dizeiíilo uns do tempo de Tnrqiiino

Aluijlres t,fí[a foi ijue espedagaram

Da agiiia os liliios...

CANT, IX. fui. 1 i9.

t ABVACUAÇÃO, s. /. Evacuação ex-

cessiva ; usa-se na linguagem patholo-

gica.

t ABYDÉNO, adj. Natural de Abydos.

t ABYDÚCOMES, s. m. Sycophanta,

calunniiador ; nome tirado de Abydos,

onde a maledicência era iisual.

t ABYLA, s. m. Género de diphydes,

formado com o fim de classificar um ani-

mal marinho, que appareceu no Estreito

de Gil)raltar.

ABYSMO, s. VI. Forma mais correcta

do que Abismo. Vid. esta palavra.

ABYSSICO, adj. Nome dado, em Geo-

logia, ás formações aquosas dos terrenos

inferiores ou primários. = Vid. Abissico.

ABYSSO, s. m. Vid. Abisso.

Nas funduras do abrj-fsfi.

CANC. GBH., foi. 40. ool. 3.

= Emprogou-0 Macedo na Eva e Ave,

dedicatória : — « Do profundo abysso do

meu nada.»

t ABYTAÇAM, s. f. Vid. Habitação.=

Empregado no Cancion. Geral, de Garcia

de líesende

:

Svsjamos nossa dorida

ai"jlaí'aiit.

10., loiu. 111, p. 3no.

f ABYTO, .S7 m. Habito. Vestimenta.

= No Cancioueiro Geral, lè-se

:

Inim ainilo de solva

na caijfça.

ID., tom. m, p. 114.

t ABYTUADO, adj.p. Habituado. Acos-

tumado ; com habito contraído :

Nem vellio que se emende
de vicio ahytuado.

ID., tom. 1, p. 307.

ACAB

— O uso do ypsilon, nas primeiras

edades da lingua, é indistincto e sem fun-

damento ; seguindo a orthographia ety-

mologica só se deve empregar para sub-

stituir o «u» nas palavras de origem gre-

ga, como synonymia, derivada de « sit?i »

e aónuma», quando o não tenham perdido

no latim.

A CÁ, loc. aãv. Para cá. De certo tem-

po para cá. — «Não nos conheceis'? de

quando a cá isso ?» Frei Francisco de

Mendonça, Sermões, P. 11, p. 322, n. 2.

== Emprega-se ordinariamente com os

advérbios: quando, donde.

Porque me faz amor inda a cá torto.

CAMÕES, soneto 291.

Este soneto é escripto em dialecto gal-

leziano, e, segundo Jurumenha, pertence

a Vasco Pires de Gamões, trisavô de Ca-

mões.
— Também foi empregado, no sentido

de aqui, por João de Barros. Anexim :

«De a cà se vac a lá... d

f ACA, s. f. Bebida usada nas índias

orientaes.

AÇA, s. m. Na religião mahometana, é

o noine do báculo pastoral, que o pre-

gador leva para diante do iman, quando

sobe ao púlpito no templo de Meca.

ACABAÇADO, adj. p. Da forma de

uma cabaça. Cj»nando exprime o gosto,

tem o sentido de insosso, insulso, insípi-

do : — Fracfo acabaçado.

ACABADAMENTE, adv. Bem acabado,

exactamente, com perfeição, primorosa-

inente. — «A regra da observância, e

apartamento do ermo para fugir aos ar-

roidos do mundo, todo em si acabadamen-

te cumjirio...» Infanta D. Catherina,

Regra de Perfeição, L. 11, cap. 8. = A
significação d'estc adverbio, tãoafastadajá

do sentido próprio acabar, pela idêa de

perfeição que cxiirime, lembra o seu ra-

dical primitivo cajnit.

ACABADÍSSIMO, adj. sup. Perfeitís-

simo, com o maior primor, muito bem

feito, do modo mais completo, sem dei-

xar nada a desejar.

ACABADO, adj. p. Finalisado, levado

acabo;e, figuradamente; completo, per-

feito, excellente, cumprido, realisado,

executado, consumido, exhausto, gasto,

avelhentado, terminado, enfraquecido. =
No sentido de dito:

Estas razões acalimias...

CAMC. GEB., l. 1, p. 477.

— R Assi velho e acabado, e entre-

gue de todo a outros exercidos...» Frei

Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, L.

IV, cap. 9.

— Loc. : Acabado de santidade, que

possue perfeitamente a santidade. — Em
tudo acabado, sem defeito.— Acabado em

si mesmo, cuja perfeição não depende de

outrem, attributo divino.—i)a?'pc»)' acaba-
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do, por morto; ou, dar-se por satisfeito.

— JAÚ» acabado, quasi proinpto: «Otra

começada, vnia acabada.» Anexim.

ACABADOR, s. m. ant. Kealisador, tau-

tor, executor de uma obra, o quo pòe o re-

mate. — «Oo {frande miii/ formoso her-

coles, comei;ador v acabador de tp-andes

feytos.v Chronica Geral de Hespaiiha, cap.

VII, p. 18. = Tambeui foi empregado,

na traducção da Vita Christi, por Frei

Bernardo de Alcobaça, e pela Infanta D.

Catherina, na Regra da Perfeição, Liv. i.,

cap. II. — <i Ks(]uardando cm o accresceií-

tador, c acabador da fé de Jestts Christo,

oue c feito pnf nós obediente. !>

ACABAMENTO, s. m. Fim intencional,

limite, termo, extincçào, remate, desin-

cho ; morte, ruina.

Quando o pcrllclo Ruiulo qiirrin

A ferro e fOiíO o nosso atabaitifHÍO.

FnANi:a ntnniiTO, kkbida, ciiil. x, cstõG.

Usado também por Francisco de Mo-

raes no Palmeirim de Inglaterra:

—

der-

radeiro acabamento. - Acabamento da

trefjua, termo de arte mililar.

ÁCABANTE, adj. '2gen. ant. Final, der-

radeiro. N'este sentido, aclia-so empre-

gado na traducção da Vita Christi :
—

« Ou graça começante, emeante e acabante.

»

— Acabante, adv. ant. Por tini, no lim,

ao Analisar. — «Acabante de dizer isto, se

tornou para os seus aiiidti de noite. í> Trta-

ducçào das Eneadas de Sabellico, Part. i,

cap. 8, p. 108.

ACABAR, V. a. (Segundo o cardeal S.

Luiz, no Glossário das palavras portugue-

zas de origem oriental, vem do licbraico

hhakab, o quo ó ultimo; porém não se-

rá preciso recorrer a uma origem tão re-

mota, havendo, no latim caput, d'ondo

so derivou cabo, que, além do outros

sentidos, significa Jim ; ò naturalmente

serviu para formar o verbo acabar. No
francez antigo, chevir ou venir d chief, se-

gundo Du Mcril, signilica acabar, o que
comprova a origem.) Concluir, completar,

terminar, iindar, fazer de toik), rematar,

matar, dará ultima domào, aperfeiçoar, es-

gotar, destruir, dar cabo, apagar, exliau-

rir, extinguir, ter êxito, obter, persuadir,

assentar, gastar, aprimorar, avelhentar.

NSo acabam, qu.liida iinw llsiir.i

Sc nos raoslni no ,ir robiislii o valiil.i.

CAM., i.u/.., (Miil. V. est. ;;u.

Taiilo iiiicwl.is p.il.i\ras tienhou

O iMoiiio, íVM lacs coiisa.i, saliio c experto.

III., cant. I, ost. S2.

Mas n!ío imhíi' aralinr minha Iristoza

Em qnaiilo iiAo i|iii/.c'rili's vos, senhora.

CAM., soncl. 't, p. :i.

Chri.'.|o vos flcíi/ii' cm (çraç.T

U VDS lava piedosa
;

•

Tanto (|iianto sois formosa,
i;am., niM., p. II., p, 47.

Àcahae de nrnhar lanias lrisle/.as

l'ois aealianic.i ii\ vans es|'eiani,'as,

Acattciii ii\ lainhciiniiiiihiis Oiine/.as,.

Acol/v a vida, avalianht lciiil)rani;as,

lias tudo eslii pur vós l:^o avaliatlo...

CAM., eli'K. IV, niM., r. iii, p, iTy.

*E todos aui/ã mui/ (/raiide voõtade de
o acabar (matar).» Chronica Geral d'Hes-

voi. ! — 7.

panha, cap. 03, p. 0-1. a ...mandoti a Jmma
sua filha ijue aitya nome boa que a acabas-

se [de pobrari o que ellu acabou.» Idem,

Ib., cap. VII, p. 18.

Ncui menos me mereces qne acabar-le.

KAVA, ROM. us JOAO VAt, p. S6, cd. dc 1868.

Km cuid.iiido c malsinando
Vav seus dias ai-abamitK

CAXC. Gsn., 1. 1, p. IS.

— Loc. : Um nunca acabar, serie inin-

terVompida, continuamente. — Lagrimas
tudo acabam, tudo conseguem.
— Syx. Acabar, concluir, rematar, ter-

7ninar, cessar. O primeiro verbo exprime

a acção de ultimar, não só com referen-

cia ao facto de ter principiado, mas prin-

eipaimonto tendo em vista a pertciçâo, o

total complemento, o apuro da obra.=:C^o)í-

cluir, encerra a idêa de tínalisar, como o

único resultado que se tem em vista; d'aqui

a sua translação para a Lógica. :^= Rema-
tar, é mais próprio da arcliitoetura, d'on-

de foi derivado
;
pôr algtnn rentate ou or-

namento que coroe um' editicio, ou parte

d'(!lle, completa em si mesma, como a

coIumna.^^Tcrmíííaj", eonttMn a idêa de li-

mite, do praso assignado, e d^iqui o Hm,
on por complemento ou por interrupção.

= Cessar, indica suspensão, cm que a

obra ou acto 6 interrompido; não por

completo, mas por outro qualquer motivo.

—Acabar, r. n. Fenecer, morrer, pere-

cer, ex}>irar, limitar, terminar, cessar, in-

terromper, amortecei', preencher, eiun[n-ir.

Qiic viver c aca/iar.

Cll. VICBMTK, t. Ill, p. 67.

Niio viva en mais em ijiianto conhecida
Esta verdade fai,'a, eiit.ão ucalie.

FKnioiUtA, sonet. ii.

lia cinta para haixo desliiimano,

(Jiic em pés de cabra acaba o i|iio llie resta.

QUKVBtiO, AKKUNSO AKIIICAKO, Cilllt. V, est.77.

— Loc. : Acabar com alguém, deixal-o

quieto; romjier as relações:— «Nunca aca-

bam founíiíV/t).» Jorge Ferreira, Euphro-
sina ; isto é, nunca mo deixam ! — Aca-

bar comsigO, suicidar-se, resolvcr-so.

o qiic acabar nSo mldo com o inimigo

Ou amigo, o acaba lioracni comsigo.

LUIZ ecnsinA, «.«oitiu, cant. vi, osl. 80.

— Acabar com seu zelo, desciiidar-se.

—Seriu uni não acabar, isto é, muito pro-

lixo, extenso. — \ão acaba o mundo,
ainda ó tempo, n.ào ha qne ter pressa,

basta dc sofreguidão. — Acabar mal, de-

sastradamente, coin infelicidade. — Aca-

bar o 9)í(())í/(>, serve para exaggerar o mal

receindo, c exprime destruição universal.

.— Acabar com algucm, perseguir, guer-

rear mortalmente. — Formosa a acabar,

istiv é, bella a mais não sor. — l\)r aca-

bar, isto c, interrompido. — .Acabar cm
//cm. favoravelmente, com êxito. — Aca-

bou ! j;i não ha esperança, perdeu-se tu-

do. = Assim empregada, esta jialavra ò

mais uma interjeição do que verbo.

— Syn. Acabar, fenecer, Jtnar-se, pe-

recer, fallecer, morrer. Segundo (^il \'i-

cente, acabar é fin.alisar ; exprime figura-

damente a morte; fenecer, é o mesmo
qne jinar-sc; diftere em ser verbo iuclioa-

tivo, designando uma acção que princi-

pia, e prosegue gradu.almcnte; exprime

morte prematura: fenecer em tenros an-

nos, diz Camríes. = Finar-se, exprime a

attenuação lenta das forças vitaes, cuja

consequência é a morte; é um resultado de

desgostos moraes, ou dctiniiamento suc-

eessivo : Jinar-se de saudades.= Perecer,

ter lim desastrado, infeliz e não conforme

com as leis naturaes. = Fallecer, no sen-

tido próprio, significa faltar, e, por exten-

são, faltar a vida, morrer : fallcce o es-

pirito, o tempo, etc. =^ Morrer é o único

verbo em que o sentido próprio prevale-

ce sobre o figurado.

t Acabar-se, v. rcjl. Ter fim. oxhau-

rir-se, terminar-se, eoncluir-so, agastar-sc.

Ksla formosa o linda pradcria

N'oulra gomil cerca .v aiabara.

QUKVOO, AFFONSO AFRICAXO, ClUt. VI, 'St. 44.

—
• «Bem que com mullteres nada se

acaba com raziio. a que ellas nunca se in-

clinam. « Jorge Ferreira do Vasconcellos,

Euphrosina, act. iv, se. vi.

— Loc. : Ainda o mundo se não aca-

bou, significa: não ha que desesperar, ain-

da tieam reein-sos.

ACABEDELAR, i'. a. ant. Acautelar.

O dijiiitliongo "311», onde a vogal jU» se

approxima da labial «v» o «b», translbr-

mon-se, segundo a índole das lingnas ro-

manas, em «ab".Ex.:/'ab/(nhesp.i, Puído;

ahsteridadc, por aui^teridade ; nb.<tero, por

aastero (Fr. Marcos de Lisboa^i. (.) «t»

medial transforma-se geralmente na dental

media «d». Ex.: 7nctus, mê(^>; i-/t(i. vi(/a,

etc.= Eneontra-se empregado nas Provas

da Historia genealógica, t. iii. foi. ;>i'õ.

ACABELLADO, adj. jt. Da còr de ca-

bello; castanho claro; amarello escuro;

côr de folha secca. — Meias de seda aca-

belladas.

—

^[arlota de corte de ouro aca-

bellado. T.imbem significa: cheio do
calx-llo. encahellado. = Pouco usado.

ACABELLAR SE, v. rcf. Enchcr-so do

cabellii,

ACABO, .>'. Hl. anf. Cabo, com o prefi-

xo na», tórma explotiva que distingue í\

lingua ])ortugueza: (.1 segundo a pidicia

Mclinilana, diz Camões, cant. VI, est. II").—
u.l tocliít dá maior claridade quando está

no acabo.» Fr. Luiz dos Anjos, Jardim

de Portugal, p. 3;\"\

•|- ACABG.^ir. ík/i. Finalmente, emlim,

depois, no lim.— « ^Vo i^iic íi' inissitram de-

zoito dias, a cabo </('.' quaes, partiram os

Reis para vSiircK/oçd.» Damião de Oocs,

Chron. de D. Mauoel, P. i, eap. ilO. Casta-

nhed.» emprega : a cabo </< pouco, por pouco

tempo depois. Também - ira no

sentido de proximo.jnnti»:- -
. sian-

do a cabo de ti, justo è que me nào irígue o

coração nenhum receio, f V. Kodrigues Ixi-

bo. Pastor Peregrino, p. L'l*'J; ed. 1T"J2.

Loc: Ir a cabo, levar ao fim.Jorgo
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Cardoso, Brito de Lemos, e a Infanta Dona
Cathorina, empregaram este vocábulo, re-

colhido, pela primeira vez, pelo Padre

Bento Pereira.

ACABRAMAR, v. a. ant. Atar o corno do

boi a um pé, pear-lhe o movimento para

evitar que fuja de vim sitio, ou fira quem
tem de o sangrar ou curar. Termo rústico,

de formaerio popular, por isso não se pódc

acceitar a derivação latina que lhe dá La-

cerda, formando-o de a, prefixo, caput,

cabeça, e 2'>''einerfí , apertar. Recolhido, pela

primeira vez, no Thesouro da lingua Por-

tugueza, de Bento Pereira.

ACABRAMO, s. m. Pêa ou empecilho

com que se impede o movimento dn boi.

= Termo rústico. Vid. Cabramo.

t ACABRUNHADAMENTE, «</(>. De uma
maneira aperreada, apoquentadamente, af-

tlictivauiente, com tédio e desgosto, com
certa oj)pressao e vexame.

t ACABRUNHADISSIMAMENTE, wh:.

sti'p. Muitíssimo molestado e vexado,

quebrantadissimo e prostrado por effeito

de uma afificeru).

t ACABRUNHADÍSSIMO, adj. siip. l^hú-

to vexado e a}i'i(jtirntado ; no maior es-

tado do atHiceào e quebrantamento.

t ACABRUNHADO, nclj.j^. Apoquentado,

vexado, aítlieto, (puíbrantado, opjirimido,

molestaiji), atormentado, amarroado.

ACABRUNHAR, v. a. (Do latim a, pre-

fixo, caput, cabeça e proniis, curvo, se-

gundo Lacerda.) Opprimir, affligir, vexar.

Colhido da linguagem chula, pela primei-

ra vez, por Bluteau ; vista a sua origem

rústica, em vez da etymologia ]>hantastica

de Lacerda, é mais natural admittir-se que
seja uma corrupção de acahramar, não

só pela analogia da significação, senão

também pela transformação da labial «m»
por outra labial «n» : membro, nembro,

que tende, na linguagem do povo, a ge-

minar-se com o «h».

— Acabrunhar-se, v. rejl. Prostrar-se,

enfadar-se, afiligir-se, desanimar, entris-

tecer-sc, abator-se.

ACABURRO, s. m. Certa qualidade do

milho, vLiIgarmento chamado zaburro. —
«Fazem pão de toda a semente, ií:to í,

de triçjo, cevada, c milho acaburro...»

Francisco Alvares, Verdadeira Informação

das Terras do Preste João, cap. 47.

t ACAÇA', s. -m. Termo brazilico : es-

pécie de angu feito com farinha de ar-

roz ou de milho.

j A' CAÇA, loc. adv. A procura, cm bus-

ca, em indagação, em pcsquiza. Vid.

A' cata.

AsoiM tnigo entre os ileilos

Uiíia íiirca iiHii foniios;!

;

Cli;iiiio-a ; .1 ívicí/ dos soi^reiio^.

i:iL vicENTK, oníi., t. Ill, p. n.S2.

ACACALE ou Acacálo, s. m. Arbusto

do Egypto, pouco conhecido ; espécie de

urze, empregado, entre os árabes, para

o tratamento das moléstias dos olhos.

t ACACALÓTI, s. m. Espécie de cego-

nha, commum nas lagoas do México, a

que os hespanhoes chamam merinete pes-

cador; tem o canto rouuo ; na lingua me-
xicana este nome significa are aquática.

ACAÇAPADO, adj. p. Agachado á ma-
neira de um caca'pij, ou coelho. Pequeno,
curto, baixo, aparrado como o láparo, a

que se dá propriamente o nome de caçá-

po ; rasteiro. Recolhido pelo Padre Bento
Pereira. = Usa-se mais geralmente Aca-
chapado.

ACAÇAPAR, V. a. Encolher, abaixar.

— Acaçapar-se, r. refl. Agachar-se,

alapardar-se, occultar-se, fazendo-se raso

com a terra, como o coelho ou caçápo.

t ACACHADO, adj. p. Agachado. Oc-
culto, escondido. A explosiva branda «g»

pennuta-se pela explosiva áspera «c» e

vice-versa, segundo a índole da lingua por-

tugueza.

—

i.íEm quanto o espreitador dica.-

chado occuptava a entrada...» Roboredo,

Porta das Línguas, p. 2õ6.=Usado tam-

bcin por ^Miguel Leitão na Miscellanea.

AGACHAR, V. a. Agachar (Do céltico

cuacha.) Uecultar, csconder-se. Vid. supra

a transformação do «g» em «c». ^ Em-
prega-se também reflexivamente.

ÁCACHOADO, adj. p. Em estado de

cachão ou fervura.

ACACHOAR, V. a. (Do cachão, com o

preíixo «a» e a terminação «ar.») Fazer
cachão, fazer o ruido da ebulição, borbu-

lhar como em fervura.— «Onde este rio se

ouve acachoar, quando leva muita agua,

por se dijjundir, estranhamente alcanti-

lado.» Araújo, Successos Militares, Liv.

IV, cap. I.

ACÁCIA, s.f. (Do grego aké, pontas, e

alãos, não sujeito a vermes, segundo Bes-

cherelle ; de akascin, ser ponteagudo, na
opinião de Bluteau; ou de ahakia, bon-

dade, innoceneia, como quer Littré. No
Calepino, lè-se: — «.Sed vox grmca est

ah «a» privat. & kakos, malus.») No-

me de um género de plantas legumi-

nosas, da sub-ordem das mimosas, das

espécies que dão a (jomma arábica. A
acácia, como nome genérico, designa um
arbusto, a que vulgarmente se chama es-

ponjeira. — Dá-se o nome de Acácia

falsa ou bastarda á robinia-pseudo-aca-

cia, arvore da familia das leguminosas pa-

pillionáceas. — «Nem (o aloés) se falsi-

Jica com fjomma arábica e acácia... por-

qve ha nesta terra pouca çiomma e acá-

cia.» Garcia de (Jrta, Colloquios dos

Simples e Drogas, Colloq. ii, f. 3, v. =
Um grande numero de espécies de acá-

cias são cultivavlas como plantas de or-

nato ; e muitas prestam seus productos

para a therapeutica, piara a industria e

bellas-artes.

t ACADEíRAR-SE, v. rejl. Sentar-se em
cadeira.

ACADEMIA, s.f. (Do grego akaãêmia,

do nome de Académo, heroc Athenien-

se.) Passeio publico situado nos margens
do Cephiso, cedido a Athenas por um seu

cidadão para fundação de um gymnasio.

Em uma sua herdade, nas proximidades,

onde existia um pequeno templo dedicado

ás Musas, abriu Platão eschola de philoso-

phia, a primeira e mais celebre de to-

das. Verdadeiras Academias gregas hou-

ve si'i trez : a antiga, fundada por Platão

e continuada, cotn não menos esplendor,

por iSpeusippo, Xenocrates, Polemão, Gra-

tos e Crantor ; a Academia media, funda-

da por Arcesilau ; e a nova, fundada por
Carneades. Conta-se uma quarta^ fun-

dada por Philon, e a untiochense funda-

da por Antiocho de Ascalon. Porém estas

duas ultimas não merecera o titulo de
Academias gregas, porque já então a

Grécia estava sujeita a Roma, c os seus

chefes deixaram claramente conhecer
a differença que vae entre um povo subju-

gado e um povo livre. — «£^ se /ei (Pla-

tão) a um lofjar solitário, chamado Aca-

demia, d'onde depois as escholas dos Phi-
losjplios tomaram este nome.» Heitor Pin-

to, Imagem da Vida Christã, t. i. Dial. v,

cap. 2.=Figuradamente, veiu a significar

a philosophia platónica, e, por ampliação,

a eschola de qualquer philosopho e o si-

tio em que se ensina qualquer disciplina.

Dá-se o nome de Academia á Universi-

dade de Coimbra, como se lê em Amador
Arraes : — « Conservando a nobreza d'es-

tes Reinos, que no mesmo tempo estudava

na sua insigne Academia. » Dial. IV, cap.

21.=Assim se chama também a todas as

corporações scientificas, que emprehendem
trabalhos coUectivos, e bem assim ás reu-

niões de pessoas illustradas, que se pro-

põem celebrar um corto assumpto em pro-

sa ou verso, como nos antigos Outeiros.

J;i temperaria a lyra caslcliiana,

Que iiiila que é éastclliaiiao elaro Tejo
A honra na Avmli-htui l.iisitana.

G<*LUEt;o<» TK.yei-o (ia memouia, liv. iv, est. 202.

—Em Historia Geral, designam-se com
nome de Academia, as sociedades que, do

século XVI era diante, se fundaram pela Eu-
ropa, segundo o uso italiano. Quasi todas as

que existiram em Portugal contribuíram

para o máo gosto e decadência da littcra-

tura. — A Academia dos Singulares foi

aberta a 4 de outubro de 162?» ; a ella per-

tenceram os poetas Manoel de Galhegos,

André Rodrigues do Mattos e André Nu-
nes da Silva. Tivemos a Academia dos

Humildes e Ignorantes ; a Academia dos

Generosos, a dos Obsequiosos ; a Academia
Sertoria, de Évora; a Academia dos Am-
bientes. A Academia real da Historia Por-

tuguesa, fundada cm Lisboa por Dom
João V, em 8 de dezembro de 1720, coma
divisa liestituti omnia; a Academia Real

das sciencias de Lisboa,ÍKná:\A:i\w reinado

de D. Maria i, a 24 de dezembro de

1779; a Academia Real da Marinha de

Lisboa, creada pela Carta de Lei de 9 de

agosto de 1779; sujeita á inspecção do

conselho do almirantado por Carta do Lei

de 26 de outubro de 179(3, tit. i, § 5; au-

ginentada e separada em classes por De-
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creto de 14 de dezembro de 1799; a

Academia dvs Guardas Mariu/ntn, ajjpro-

vi\à:i, em quanto ao pUmo de estudos, por

Carta de Lei de 8 d'abril de 1796; a

Academia fíeal da Marinha e Cummercio

do Furto, crcada eni 9 de fevereiro de

1803, ete.

— Na linguagem usual, Academia dos

yo^ros, livrinho que ensina os difterentcs jo-

gos e as suas regras ;—Academia também

significa: reunião qualquo:- ou ajuntamen-

to :

—

«E assi estes tudusJaziam uma Aca-

demia santa, em que trafuram cousas de

sua sah-acão.» Nunes do Leào, Descrip.

de Portugal, p. 02.

— Em Prosódia portngueza, ventila-se

a questão se se deve pronunciar Acade-

mia ou Academia, segundo a pronuncia

grega ou latina. A verdadeira prosódia

da palavra é Academia, porem Academia
prevaleceu no uso geral.

ACADEMIA, s.f. Em Pintura, é uma fi-

gura inteira, núa, ou com leves roupa-

gens, para estudo do desenho. — Fazer

academias, copiar do nú, estudar do na-

tural.

ACADEMIALMENTE, adv. ant. A' ma-
neira académica, em estylo e com praxes

académicas.= Usado por Dom Francisco

Manoel de Mello: — o Fizeram comigo

que. ..lhes lesse academialmente... umali-

ção de Politica. )i Apologos Dialogaes, p.

353.==Est;l obsoleto. Hoje, diz-se Acade-

micamente.

ACADEiMIAR, v. n. Compor em estylo

académico; frequentar academias, obrar

academicamentc. Kccolhido por Bluteau.

= Pouco usado, e privativo da lingua-

gem chula. Encontra-se em Dom Fran-

cisco Manoel de Mello, Obras Métricas:

Mns ();ir;i qiii! na Afiiiicniia

De lni])S lodus tiffí(fr'inífin.

De mudo i|iu' :i liussjs :iliii;is

Muita doutrina aprovciti'.

VIOI.A DP. TUAI.IA.,
I). 213, col. I.

— Em Pintura, academiar, copiar aca-

demias oti modrlos.

ACADÉMICAMENTE, adv. Em estylo

académico, com iórma académica, segun-

do as praxes académicas. Pode tomar-se

em bom ou ni;io sentido : na boa accep-

ção, significa: conformo as tradições e

usos académicos ; na má, com emphase,-
emphaticamentc, de um modo guindado,
soprado, artificioso, sem naturalidade,

cheio de logarcs coiiununs, com banali-

dades convencionaes, sem novidade, arre-

dondadamcnte, com ar pindárico, com
phrases feitas com mais rhetorica do que
verdade.

ACADÉMICO, adj. (Do latim acade-
micus.) Que diz respeito ;í academia, que
tem os caracteres, as íorinas, o estylo do
academia; que frequenta os estudos de
uma academia.— TraLidhos académicos;
çirãos académicos ; laurca académica

;

discurso académico, etc.

— Em Philosophia, académico é tudo

quanto diz respeito á doutrina de Platão.

— d F as escholas e seitas, que seguiam

iam diversas, e ainda contrarias, como

as dos Pythagoricos, a dos Cynicos, a

dos Periputeticos, a dos Estóicos, a dos

Académicos, e as demais. n Vieira, Ser-

mões, Part. III, serm. 8, § G, n. 347.
— Emprega-se particularmente para

significar estudante da Universidade de

Coimbra. — « Quam pouco estiviados

eram... dos académicos da Universidade,

que os desprezavam. » Padre Balthazar

Telles, Chronica da Companhia, Part. i,

Liv. I, cap. 21, n, 3.=^N'este caso é sub-

stantivo.

— Einprcga-se no sentido irónico, ap-

plicando-se ao estylo guindado, emjjhati-

co, solemne, requintado, muito limado,

pautado, forçado.

— Em Beílas-Ai-tes, género académico,

posição académica, projjorcão académica,

segundo as regras clássicas tiradas dos

modelos antigos. — Figura académica, a

que o artista escolhe, mais para mostrar

talento em desenho do que ein composi-

ção.

t ACADEMISTA, s. m. Empregado co-

mo académico, não se encontra abonado

por escriptor algum competente. Admitte-

se na linguagem chula. Pode applicar-se

ao que segue os exercícios de equitação,

de armas, de dansa, de gymnastica.

ACADIMENTO, s. m. Accrescentamento,

addicção, aiigmento. = Acha-se empre-
gado no Aut. de App. de Codicillo de

El-Rei Dom Manoel; pertence á phraseo-

logia jurídica, e portanto é mui provável

que venha da locução latina, ac addimen-
to.

f ACADO, adj. Achado, visto, exposto

dado á collação. = Recolhido por Viter-

bo no Diccion. Portátil.

t ACAE, s. f. Morada encantada, do
nome da iliia em que Circo residia. =
Usado na linguagem poética.

ACAECER, V. n. ant. (Acontecer, cor-

rupto na linguagem popular, syncopan-

do-sc o «n» segmido a indole da lingua,

característico que a distingue entre as

línguas romanas; o «t» é eliminado,

como em frater, frei, paXer, pae.) —
«Todas as cousas^ que depois faz, tomais
peor parte, como aqui acaeceu.» Bernar-

dim Ribeiro, Menina e Moça, Part. i, cap.

30. = N'estc sentido, acha-so também
empregado por Jorge Ferreira de Vas-

concellos, significando acontecer, proce-

der, efftíctuar. = Na linguagem jurídi-

ca antiga", significava caliir em sorte, ca-

ber por herança: — «E acaeceu a cada

hum dos sete erdeiros, .30 livr<ts.)i=T:\m-

bein SC acha com a forma de Achaecer

:

—«O qual casal me achaeceu de meu pa-

dre.» Doo. Ant.
— Acaecer-se, v. rejl. Dar-sc, eftc-

ctuar-se. Antigo e fora de uso. = Por
homouymla, significa também aqxiecer.

ACAECIMENTO, s. m. Acontecimento,

succosso, caso, eventualidade, plienome-

no. Inéditos da Academia, Tom. ii, p.

347.—Corrupção de acontecimento. Vid,

supra.

ACAENTAR, v. a. De acalentar, pela

syncopa da lingual fraca «1» da índole

da lingua, como se vê na rusticação la-

tina. Ex.: velimi, véo ; volare, voar; vigi-

lare, vigiar, etc. = Acha-se empregado
na traducção da Vita Christi, por Frei

Bernardo de Alcobaça, Part. iv, cap. 10,

foi. 49, V. Vid. Acalentar.

ACAFELADO, adj. p. (Do árabe caf-

jala, tapar com pedra e cal.) Rebocado
com cal ou gesso, deixando a superfície

lisa.=Empregado por Fernando Alvares,

na Verdadeira Informação das Terras do

Preste João, p. 1U9
;
por Castanheda c

pelo Padre Balthazar Telles. — aE mui-

to certo é de quem tem má farinha aca-

felada, com hoas razões sobejas.» Jorge

Ferreira, Ulyssipo, p. õ.

— No sentido figurado, raramente usa-

do, significa : encoberto, disfarçado, bran-

queado, caiado; gabado, inculcado.

ACAFELADOR, s. m. Rebocador, o que

acafela ; figuradamente : receptador, enco-

bridor. =l{ecolhido, pela primeira vez,

nos Diccionarios de Jeronymo Cardoso e

Padre Bento Pereira.

ACAFELADURA, s, /. Rebocameuto, ta-

pamento, acção de acafelar.^ Recolhido,

nos Diccionariso de Agostinho Barbosa.

Jeronymo Cardoso e Padre Bento Perei-

ra. ^ Também designa o efi:eito resul-

tante do acto de acafelar.

ACAFELAR, v. a. (Do verbo árabe ca-

fal, fechar com cadeado, e o oa» exple-

tivo ; c, na segunda conjugação, tapar

uma porta, janella ou fresta com pedra e

cal. Ó «a» breve do árabe pennuta-se

geralmente em «e» no portuguez. Ex.:

riçdJa, em port. ricela.) = Rebocar, co-

brir a parede com gesso ou cal amassada

com areia, cnchemezar ; tapar uma porta,

fresta ou janella com pedra c cal, entai-

par ; envernizar, dar côr, enfeitar.

—

«Man-
dando entupir as bombardeií-as, antes que

as us Mouros vissem, de pedra e barro pela

banda de jora, e acafelar de maneira, que

era tudo piarede igual. '> Damião de Gocs,

Chronica de Dom Manoel, Part. ii. cap.

18.=0 conde de Vimioso, em umas tro-

vas do Cancioneiro Geral, emprega-o uo

sentido de cmbaír:

Qu'.iproveita bera falar

s as rnizões nauí \am prondâs?
sam uiotiú iVttí-afflar,

saiu syiiaes <lt* desamar.
palavras falscfycjdas.

TÚU. II, p. tl3.

— Loc: acafelar vtcntiras, compol-as.

arranjal-as, darlhcs ai-cs de verosimi-

lhança,

t ACAIR, I-, n. Cair. Garcia de Re-

zende, em uma rubrica do Cancioneiro

Geral, tr.iz : — «... a uma dama muito
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gorda, que se encostou a elle e acahyram
amlos...n Tom. i, p. 480. Vid. Cair.

t ACãHI, s. m. Em Alchimia, era o

iiome de uma solução aquosa de sulfato de

alumínio, vulgarmente pedra hume.

t ACAID, *'. m. Nome dado pela chi-

mica antiga ao vinagre.

f A CAIR, loc. adv. Beber em excesso

até se nào suster; dar a cair, espancar

fortemente.

ACAIRELADO, adj. p. Debruado, orla-

do de cairel; agaloado.

—

«Mas quantos

])óstos tem uns ollios acairelados de unui

meiguice forgicada? \> Jorge Ferreira de

Vasconcellps, Ulyssipo, act. ii, se. vii.

— Loc: Unhas acaireladas, nào apa-

radas e sujas. — V Outra mitra de seda

acairelada de ouro.y Lucas de Andrade,

Acções Episcopaes, p. 3().

ACAIRELAR, v. a. (Do italiimo carieUo,

com o prefixo «a», e a terminação ver-

bal «ar».) Guarnecer com cairel, ade-

bruar, agaloar, pôr cercadura. Academia
dos Singulares, Tora. ii, p. 241.

j" ACAJA, .v. /. Uma das maiores ar-

vores do Brazil, espécie de caju.^Tam-
bém se encontra na ilha de Ceylào ; suas

foliuis tôm propriedades adstringentes.

ACAJADAR, V. a. Correr a cajado, es-

pancar, desancar, abordoar.=Termo chu-

lo e privativo da linguagem rústica.

t ACAJAÍBA, s. m. Vid. Acajú.

f ACAJO, adv. (popular). Vid. Acajuso.

ACAJÚ, s. m. Nome dado a trez vege-

taes de géneros differentes.-— O que dá
a madeira de raarceneria pertence a sirin-

tenia maJwgani ; o outro produz altissi-

mas arvores, cuja madeira é óptima para

construcçào de navios : forma um género

da familia das meliaceas e da petandria

monogynia.= A terceira fúrma o género
cassurium de Jussieu, arvt)re linda, de

jjequenas dimensíSes, peculiar dos paizes

quentes, onde serve como alimento, be-

bida, remédio, tintura, visco, colla, cn-

caustica, etc.

— Em Sledicina, empregavam-so an-

tigamente as nozes de acajú. Segundo a
aualyse feita por Vieira de Mattos, cita-

da por Littré, a noz de acajú contém
muito acido galhico, tanino, uma matéria

extractiforme, um principio culorante ver-

de, e uma substancia gomnio-resinosa.—-Em Historia Geral, diz-se que os

indígenas do Brazil contam os annos da
sua edade por nozes de acajú.

ACAJUSO, adv. ant. A caso, por acaso,

casualmente. = Empregado frequente-

mente nos Autos de Gil Vicente. = No
Minho, ainda o povo diz acajo, por quasi ;

Gil Vicente também usa cajúso.

t ACAKOYOTL, s. m. Nome mexicano
admittido em Historia Natural, para de-

signar algumas espécies da larmilha.

ACALAI, s. m. Nome dado pelos alchi-

mistas ao sal ou clilorureto de sodium.
ACALANTADO, adj. p. Antigamente es-

crevia-se aqualantado. Vid. Acalentado.

ACALANTAR ou Acalentar, r. a. Em-
balar, ennanar uma criança nos braços ou

era berço, cantando até fazel-a adormecer.
— «... ora o afogava, e o acalantava como
menino.. v Amador Arraes, Dialogo X,

cap. 55.

Com teu bem nossa tnugua acaíanlaniox.

\E1GA, L\UHA UE ANF«l>0, L'fl. III.

Formosa, suave e

já em si exprime o

ACALANTO, s. m.
meiga palavra, que
canto e carinho maternal ao rythmo do

qual se embalam as crianças, para sus-

pender-lhes o choro, cora o somno. = A
estas cantigas chama- se na Grécia mo-
derna nannaresma, e na Itália nanna.

Moraes abona esta palavra com as seguin-

tes auctoridades : — «... se algum d'esses

potentados, ou régulos deleixados alguma
vez abre os alhos e lastima as misérias de

um desgoverno, os conselheiros politicos, e

us da consciência, mudam as claves aos

acaiantos e jiruem-lhe os ouvidos com taes

soldos, que logo os tornam a adormen-

tar...»— «... ninharias boas pcu-a acalan-

to de meninos, e não para adormentar

homens s/4iíffos.»=Figuradamente : leria,

chirinóla, mentira lisongeiía, engano, ou

meio empregado para distrair a attençiio

de negócios graves.

ACALCADO, adj. p. ant. Calcado, com
o prolixo «a» da índole da língua por-

tugueza. Ruy de Pina, na Chronica de D.

Affonso II, cap. 5, emprega-o no sentido

de acamado; e Galvão, na Chronica de

Affonso I, cap. 48, significando corrupte-

la de acalçado ou cncalçado, isto é, se-

guido no encalço. Vid. Calcado.

ACALCANHADO, aJ/.p. Bisado aos pés,

espeziuhadii, sapateado; e mais propria-

mente : cambado, entortado no tacào ou

salto da bota.

—

«Hespanha tau acalcanha-

da dos Romanos.» João Pinto Ribeiro, De-

sengano ao parecer enganoso, etc, foi. 27.

ACALCANHAR, v. a. (De calcanhar;

com o «a» cxpletivo e a terminação «ar».)

Pisar com o pé, calcar aos pés, ^deixar

pegadas, escoucinhar; cambar, entortar o

tacão da bota para o lado; foi n'este sen-

tido que o recolheu Bluteau, no Supple-

mento do Vocabulário. — «Soffrendo hu-

milde (o mar) us enqmxos fáceis do nada-

dor ocioso, que com os pés o acalcanha e

escoucinha. 11 João Pinto Ribeiro, Relaç.

ÍII, n. L^Fíguradainente: calcar, vexar,

opprimir, snpplantar.

— Acalcanhar, v. n. Tomar o feitio de

um calcanhar :— uSerá o canello da fer-

radura mais grosso d'aquella parte d'on-

de torce e acalcanha a mão.n António Pe-

reira Rego, Instrucção da Gavallaria de

Brida, § 18.

— Acalcanhar-se, v. rejl. Entortar-se

o talào ou contraforte do sapato sobre o

salto.

ACALCAR, r. a. Calcar; empregado pelo

Padre António Pereira na tradueeão da
Bíblia. Acamar. Vid. Calcar.

ACALÇADO, adj. p. Alcançado: dá-se

aqui a metathese do «I». Vid. infra. =
Também pode significar: seguido no en-

calço, e, figuradamente, convencido : —
«... uma das fustas, que se sentia acal-

çada, enccãhou.11 Inéditos da Academia,
Tom. 11, p. 417.=No sentido figurado,

Ibidem, Tom. i, p. 282.

ACALÇAR, V. a. ant. (Alcançar : a me-
tathese do «1)1 é frequentíssima no idioma

portuguez, teudo-o sido principalmente na
segunda edade da língua. Ex.: buíra,

bur/a; merlo, me^ro
;
pa/rar_, parolar; puZ-

vego, e piruvico por pub/icus ; a syncopa
do «n» é um caracter peculiar da língua

portugueza.) Obter, conseguir, vir a ter:

— «O quarto impetra e acalça cousas que

pede. 11 Frei Bernardo de Alcoliaça, Vita

Christi, Part. iii, cap. lo, foi. o(;0.=
Aeha-se também empregado na Chron. do

Condestavel, c na Regra da Perfeição, da
Infanta D. Catherina. — nE saybum, li-

geiramente que esta manha mais se acalça

per naçon, acertamento de aver boas bes-

tas...» El-Rei Doui Duarte, Livro da

Ensinança de bem cavalgar, etc., p. 497.
— «ií os que esta man/ia quizerem aver

he lhes necessário que ajam as três cousas

principaes, per que todallas outras ma-
nhas se alcançam, as quaes sem estas...»

etc.» Ibidem, p. 498.

ACALCO, s. m. Nome alchimico do es-

tanlio.

ACALENTADO, «c//. p. Embalado, enca-

nado e adormecido ao som de cantilena
;

conchegado, agasalhado ; figuradamente :

apadrinhado, fortalecido. = Antigamente

escrevia-se aqualantado.

ACALENTAR, v. a. (Lacerda deriva es-

te verbo do radical grego klai.o, choro,

com o a privativo, sem ; será mais confor-

me derival-o de calens, adjectivo latino,

no ablativo cedente, quente, que tem mais

relação com o acto da mãe que aperta o

filhino choroso ao peito como para aque-

cel-o e afagal-o com amor, á qual pala-

vra bastava dar a terminação verbal «ar»

e antepôr-lhe o «a» expletivo, caracterís-

tico da língua portugueza.) O acto de acal-

mar ou suspender o choro de uma crian-

ça, tomando-a no collo com afago e ca-

rinho, cantando e embalando-a ao rythmo

da cantiga até que adormeça. — uSendo

assi que similhantes vistas são o coco com
que as. amas assombram, ou acalentam os

meninos d'esta ou ainda de maior eda-

de.» Frei Luiz de Sousa, Vida de Frei

Bartholonieu dos Martyres, Liv. i, cap.

I. = No sentido metaphorico : lisongear,

comprazer: — «i? quando muito aporfa-

rem estes nossos latinos, acalentemol-os

dizendo, que si.» Fernão d'01iveira, Gram-

matica da Linguagem Portuguesa, cap.

40. = No sentido de applacar, conso-

lar : — <i E pjrincipalmeiite o Duque de

Guimarães... depennando as barbas e os

cabellos da cabeça, fez grandes prantos

c lamentações... no que piassou um bom
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pedaço sem ninguém o poder acalentar.»

Damião de Góes, Chronica de Dom João

II, cap. 79. = No sentido de abrandar,

aquietar, mitigar: — <s IJesatentadamente

dey com um prato em hua garrafa cheia

de vinho, que derramando-se e enchendo

a casa de seu bom cheiro, deu testemu-

nho do qual era. Tomaram todos aquel-

les gregos tanto contentamento do succe-

dido, estando eu corrido, (fie não podia-

mos acalentar a festa : porque todos são

supersticiosos e agourentos, e em seus

contntes demasiadamente alegres, tiveram

por bom signal o infurtuniu.» Frei Pan-

taleào de Aveiro, Itinerário da Terra San-

ta, p. 35, cap. vii.=Este costume e pre-

conceito dá-se também nas mesas portu-

guezas.
— Ettm. Como a idèa predominante

do verbo acalentar é produzir silencio e

nào agasalhar, é natural que seja uma for-

ma frequentativa do verbo calar, isto é,

calar a medo, de instante a instante, e a

ser assim nào se precisa recorrer ao ra-

dical grego, nem latino.

t ACALÉPHOS, s. m.pl. (Do grego afca-

lêphv ; de a, sem, kalos, bom, e apM, to-

que.) Classe de animaes sem vértebras, a

que, na ilha de S. Miguel, se chama vul-

garmente agua viva, e os francezes orti-

ga do mar; andam boiando á tona d'agua'

por meio de contracções e dilatações ou

enchendo-se de ar. Têm o aspecto d'es-

puma azulada, e tocando qualquer parte

do corpo, produzem uma sensação de ar-

dência

á que causa o contacto da ortig^a

análoga á de uma queimadura ou

e dura

algumas horas. = Cuvier dividiu-os em
duas ordens : acalephos simples, e accde-

phos hidrostáticos; pertencem á classe

dos radiados, com o corpo moUe, despro-

vidos de orgàcs digestivos, sem anus, ten-

do eanaliculos indistinctos por todo o corpo.

f ÂCALÍ, s. m. Xome dos sacerdotes

que guardam os livros sagrados de Na-
nak p (4uru, legisladores dos Sikhs.

t ACALICAL, adj. 2 gen. (Do a privat.,

sem, e calux, cálice.) Qualificação dada
em Botânica, aos estâmes que partem' do
receptáculo, sem adherirem ao cálice da
flor.

t ACALICÍNO, adj. (Do grego a, sem,
calux, cálice.) Kome Botânico dado ás

flores privadas de cálice.

t ACALICULADO, adj. p. Antithese de
calicidudo, dada ao género ou flor des-

provida de caliculo, espécie de cinto for-

mado de pequenas escamas, collocado im-
mediatamente fora de uma flor, e appli-

cado contra o cálice de modo que pare-
ce formar um segundo cálice.

t ÁCALLO, s. m. (Do grego o, sem, e
kallos, beileza.) Nome dado, em Entomo-
logia, ao género dos coleoptóros curculió-

nides cryptorhynchides, subdividido em
dezesetc espécies.

t ACALLOPÍSTO, s. m. (Do grego a
privativo, sem, e kullOpistês, enfeite.) Dá-

se, em Entomologia, este nome ao géne-

ro decoleoptéroscurculionides erirhinides.

Tem por typo o acallopistus senegalensis.

t ACÂLMADISSIMO, adj. sup. Socega-

dissimo, do iiindo mais tranquillo, quie-

to e bonançoso.

ACALMADO, adj. p. Tranquillisado, so-

cegado, aquietado ; também se emprega
encalmado.=Q,ua.si todos os Diccionarios

dão a este termo a significação de : abas-

tado
,

provido copiosamente, fundados

n'esta passagem de Fernão Lopes:

—

"Es-

ta terra estava muito acalmada de muitos

toucinhos e lenha até o jjrimeiro sobrado. ti

Chronica de Dom João I, Liv. i, cap. 18.

= Parecerá talvez que o auctor dissesse

acoZníaíZoeotypographo mudasse em acal-

mado; e, d'esta opinião, parece que foi

Filinto Elysio quando escreveu colmado.

Deve porém attribuir-se este erro á ortho-

graphia antiga, que nào tinha cedilha pa-

ra notar o «c», quando valia por «5».=
O Diccionario da Academia, e o de Mo-

raes attribuiram a confusão entre acalma-

do e acalmado a erro de imprensa, o que

é fácil de crer, attenta a imperfeição dos

processos antigos da typographia. A opi-

nião que seguimos é a de Viterbo. Vid.

infra.

ACALMAMENTO, s. m. Abrandamento,
serenamento. = Emprega-se também no

sentido de abastecimento, mas como erro

orthographico de açalmamento. O erro

notado na edição de Fernão Lopes, dá-se

também nos Inéditos da Academia, T. ii,

p. 80. = Cumpre notar que o «c», com
valor de «s», antigamente não tinha ce-

dilha (signal de introducção moderna i,

para evitar a confusão com o valor de ^ik»

como diz Santa Rosa de Viterbo.

ACALMAR, v. a. Abrandar, abonançar,

aquietar, socegar, attenuar, applacar, mi-

tigar.

— Acalmar, v. n. Abonançar, apasi-

guar. = Usado por Francisco de Sá de
Menezes

:

Tal como a iiáo, a quem o venio acalma.
MALACA CONQ.. C;)UL I, Cit. 85.

Cuja soberba gloria inda que acalme.
QIIBVEDO, AFFOXSO AFI1IC».>0, CaUI. V, CSt. 72.

— <t , . . Mas com todas as calmas e pro-

nosticos, não acalmaram nunca os exer-

cidos de devoção, c ojficios divinos; an-

tes sempre em maior crescimento...)) Ma-
noel Godinho Cardoso, Relação do Nau-

frágio da Nau Santiago,—Por este exem-
plo, se vê o radical que serviu para a

formação do verbo.
— Acalmar, v. rcfl. Abrandar-se, abo-

nançar-se, aquietar-se, socegar, applacar-

se, tranquillisar-se.=No sentido de abas-

tecerse, Vid. Açaimar.

—

»E acalmou se

de leiíha e carnes, e outras cousas, <jUf /»<;-

ra difnsã'! p( rti iiciam. « Fernão Lopes,

Chronica de Dom João I, Liv. i, cap. lOl.

ACALORADO, adj. p. Excitado, exalta-

do, vivo, aceoso, cncendido^ cheio de

calor, — Discussão acalorada
;
polemica,

questão, argumentação acalorada.

ACALORAR, v. a. Excitar, produzir

exaltação, escandecer, animar, avivar.

Palavra de uso moderno, empregada nos

trabalhos parlamentares. = Só se usa no
sentido figurado.

f ACALOT; s. m. (pr. acalóte.) Dá-se,

em Ornithologia, este nome a uma espé-

cie de ibis do México. E' o tântalo me-
xicano, da ordem das gralhas. = Escre-

ve-se também acalotl, acacalotl, acacalo-

te, ete.

t ACALIPHÈA, adj. Que se assemelha

a um acalypho. = A tríbu das euphor-

biáccas.

t ACALYPHO, 5. m. Em Botânica, trí-

bu de plantas euphorbiáceas, typo das

acalyphêas, formada por Linneo, origina-

ria da America e parecida com a ortiga

comraum.
ACALYPTÉROS, s. m. pi. (Do grego

acaluptos, nú, e pteron, aza.) Era Ento-

mologia, é uma subdivisão da tríbu dos

muscidas,que é em si já dividida em de-

zesete sub-tríbus. Insectos que, por tenuís-

simos e fracos, raras vezes arrostam com
os raios do sol, vivendo á sombra dos bos-

ques, nas relvas e nas plantas aquáticas.

t ACALYPTO, s. m. (Do grego acalu-

ptos, descoberto.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros tetrâmeros, divisão

dos trirhinides, tendo por typo o acaly-

ptus canescens, o rujipennis, e o rhyno-

henus carpim.

f ACAMACÚ, s. m. Nome dado, em
Ornithologia, ao papa moscas do Senegal,

que também se acha em Madagáscar.

t ACAMADISSIMO, adj. sup. de aca-

mado. Bem estendido, abatidissimo, que-

brantadissimo.

ACAMADO, ndj. p. Posto ás camadas,

estendido com certa disposição, derriba-

do, conchegado, deitado na cama.=Diz-
se propriamente do trigo derrubado pela

chuva ou vento. — Trigo acamado, seu

dono levantado. » Padre António Delica-

do, Ânexins, p. lõ. = Acha-se também
empreg.idn pelo purista, Manoel Bern.ar-

des na Luz e Calor, Part. 2, § i, n. 253.

ACAMAR, V. a. Dispor em camadas,

juxtapôr com certa ordem, conchegar;

abater, lançar era terra, derribar, pros-

trar ; humilhar. = Applica-se particular-

mente ás searas.

Divul!rar-sc do ii

Oucaisan.< fr.ic -

Vl"E*Eno, Al 1 .-iso, c T, ^sI. ;

— Acamar, v. n. Ficar abatido. Diz-

se das searas:— a Assi são as nossas sea-

ras, que a muita fertilidade as faz aca-

mar.» Francisco Rodrigues Lobo. Desen-

ganado, discurso X.

— Acamar-se, v. refi. Deitar-se na ca-

ma, prostrar-se por efteito de doença:—
« Tratou de acamar-vos, como trigo, isto

é , derribar-vjs na fé. » Frei João de

Ceita. Sermões, Part. ii. foi. 333, col. 2.
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= N'este sentido, recolhido no Dicciona-

rio do ]5arl;iosa. — Humilliar-so.

ACAMARADARSE, v. rcji. (De cama-

rada, em grego kamara.) Na significação

primitiva era escolher companheiro de ca-

mará, viver debaixo das mesmas telhas;

hoje, significa simplesmente travar ami-

zade, ser companheiro da mesma profis-

são, oíficio ou trabalho.= Usa-se princi-

palmente entre soldados, estudantes, ar-

tífices e comediantes ; figuradamente :

unir-se cm camaradagem, parceria ou con-

nivencia.

ACAMATO, í. m. (Do grego akamatos,

iníatigavel, direito.) Termo empregado

em Physioh)gia, para designar a boa con-

stituição do corpo humano. Está quasi tora

do uso. = Galeno serviu-se d'este termo

para exprimir a posição que um membro
pode ter muito tempo sem se cansar;, por

não ser nem tenso nem frouxo.

t ACAMÁTO, s. m. (Do grego akama-

tos, iníatigavel.) Em Entomologia, dava-

se este nome a um sub-gcnero dos cur-

culionides, hoje completamente esquecido.

t ACAMECH, s. m. (pr. acrtmt^ííe.) Pa-

lavra, hoje desusada, dos antigos alchi-

mistas para designar as partes mais pre-

ciosas da prata.

f ACAMELT, s. in. Nome mexicano de

uma variedade de melt, pertencente ao

género agave
;
produz um certo vinho

que se usa no México.

ACAMPADO, adj. p. Cora o arraial as-

sente; alojado; aquartelado, acantonado.

ACAMPÁiNHADO, «<//. p. Em forma de

campainha; nume dado, na linguagem

botânica, ás flores que se assemelham a

campaínlias. Vid. Campanulado.

ACAMPAMENTO, s. m. Arraial, campo

em quo o exercito estanceia ; a acção de

escolher sitio para fazer alta ou acam-

par.

ACAMPAR, r. n. Elscolher o arraial, fi-

xar tendas, assentar campo. — «A noite

do primeiro de junho se acampou o nosso

exercito; n dous se aquartelou no riheiro

de Pardielos.ii Campanhas de Portugal

no anuo de 1663, p. oo.— «...se/n aqiud-

la regularidade com que se acampam os

exércitos. » Relação do Sitio de Vienna,

p. 4.

— Fernão Lopes, na Chronica de Dom
João I, emprega acampar no sentido de

tanger campa uu sineta. = Está fora do

uso.

— Acampar-se, v. rejl. Formar campo,

t ACÂMPSIA, s. /. (Do grego a, sem,

e hampsttiiin, curvar.) Na linguagem de

Cirurgia, representa este nome a solda-

dura de uma articulação. Impossibilida-

de de dobrar a articulação.^E' synonymo
de Anliyhisr.. Vid. esta palavra.

t ACÁMPTÁSOMA, adj. 2 gcn. (A mesma
origem grega de Acampto, angmcntado

de soma, corpo.) Corpo que se não pôde

curvar, inflexível, hirto, rígido.

—Acamptàsomas, s. m. fl. Era Zoolo-

gia, é o nome da família dos animacs

cirrhípodes.

t ACAMPTO, adj. (Do grego a, sem, e

kamptô, eu curvo.) Leibnitz introduziu

em Physica este termo jwxra designar os

corpos que não reflectem a luz, apesar

de serem opacos e polidos, e terem as

mais condições necessárias para a refle-

xão.

ACAMUÇADO, adj. j). (De acamurçado;

o n r » junto do « s » é syncopado ou as-

similado.==^Temos exemplos latinos: Ur-

so, usso ; dorso, dosso e endosso; aver-

sum, avesso.) — « E em uma tarja aca-

murçada com letras de azeviche, se lia

esta letra... » Academia dos Singulares,

Tom. I, p. 11. Vid. Acamurçado.

ACAMURÇADO, adj. f. Preparado com
cortimonto de anta ; de cor amarella.

ACAMURÇAR, v. a. Preparar as pelles

com o cortume da camurça; dar côr ama-
rellada.

t ACANACÊAS, s. /. pi. Plantas da fa-

mília das chicoreaceas. =Nome Botânico

introduzido por Cesalpino.

ACANACÉO, adj. Nome Botânico dado

a todas as ])lantas espinhosas. Vid. supra.

ACANALLADO, adj. p. Era forma de

canal uu rego. = Usado por Francisco

Pinto Pacheco no Tratado da Gineta.

— Loc. : Cavallo acanallado, gordo,

ncklio, com os lombos anafados. Vid.

Acanellado.

ACANALLADURA, s. /. A parte conca-

va do canal, rego, calleira, curvatura,

chanfradura.
— Eui Architectura, acanalladura é a

cavidade ou chanfradura longitudinal que

parte do fuste de uma columna, e termi-

na na sua base.=Applica-se também ás

estrias ou regos que se fazem em qual-

quer outro objecto ; acanalladura torse,

a que é feita em forma de spiral. —
Acanalladura em aresta viva, pouco ca-

vada, pertencente propriamente á ordem
dórica. — Acanalladura ornada, a que

no seu interior tem folhas ou ramúsculos.

— Em Botânica, dá-se o nome do aca-

nalladura, ás estrias profundas que apre-

senta o caule do certas plantas.

— Em Cirurgia, acanalladura, c uma
espécie de gotteira ou rego necessário

em certos instrumentos operatórios.

— Na Industria, chama-se acanalladu-

ra, o pequeno rego que se deriva do

buraco ou fundo da agulha.

ACANALLAR, v. a. (Do céltico ca?i, ôco.)

Dar a forma de canal ou convexidade de

cana.
— Em Architectura, acanallar, fazer

em meia cana, estriar as c(jlamnas, as

pilastras, ornal-as com chanfraduras lon-

gitudinaes e semicirculares.

— Em Technología, pintar uma es-

tampa do côr de canella.

ACANAVIADO, ctdj. p. Picado com ra-

chas de cana, martyrisado, atormentado,

exacerbado.= Usado pelo Padre Manoel

Bernardes na Floresta. É da

do povo, no sentido figurado.

ACANAVIADURA, s.f. A acção de mar-
tyrisar, mettendo canas no sabugo das

unhas. (Derivando do céltico cana, deve
escrever-se com um só « n » ; derivando

do latim canna, justifica-se a ortographía

adoptada por jMoraes.)

ACANAVIAR, v. a. Do martyrío que os

missionários ehristàos soôVíam no Japão,

onde lhes introduziam rachas de cana

pelo sabugo das unhas, veiu esta palavra;

hoje empregada figuradamente por ator-

mentar, exasperar, apoquentar, torturar,

exacerbar. No século xviii, segundo Blu-

teau, era empregada na linguagem vul-

gar com o sentido de injuriar, proferi^

insultos e maledicências. = Também se

escreve acanneviar, e assim se encontra

geralmente nos clássicos. Vid. Acanavear.

ACANCELLADO, adj. p. (Do latim can-

cellatus, permutando a explosiva áspera

dental, pela explosiva branda da mesma
ordem.) — Dá-se, em Botânica, este no-

me a todos os órgãos dos vcgetaes que

aftectam a fórnui reticulada, como por

exemplo, o cálice do atractylo, as folhas

do hydrogeton; o J'ungo acancellado, de

Brotei-o.

ACANÊA, s. /. Hacanêa. (Escripto sem

«h», parece derivar-se do latim equina;

com«h», do francez haquenêe, diminuti-

vo de haque, do latim equus.) Jumento
ou cavallo de talho meão, baixo e quie-

to para ser montado, que tem o passo

curto e regular. — Na linguagem antiga,

significava o mesmo que palafrem, ou

cavalgadura de senhoras ;
hoje, empre-

ga-se no sentido de jerico. Galhegos es-

creve facanea, e também se encontra fa-

ca, empregado no mesmo sentido
;
porém

a labial áspera «f» não é mais do que o

« h I) aspirado francez de haquenée c de

haque. = Pinico nsado.

— Em Symbolíca de Direito, a entre-

ga de uma acanêa ao Pontífice, na véspe-

ra do dia de Sam Pedro, pelo embaixa-

dor do rei de Nápoles, era um signal de

vassallagem.

ACANELLADO, adj. p. Tirante á côr

de caneihi. — Que tem a forma de aca-

nalladura. — Panno ou tecido de seda,

análogo ao gros de Tours e ao tafetá. —
A urdidura com canellas, no tear.=Taes

sào os sentidos em que se emprega em
Tinturaria, em Architectura, em Tecela-

gem.
— Em Cirurgia, sonda acanellada, que

tem uma cavidade longitudinal c semicir-

cular.

-— Em Anatomia, ?imsc?tZos acanellados,

par de nnisculos das coxas.

—

Substancia

acanellada, substancia interior do paren-

chyma dos rins ;
— corpo acanellado ou

striado, um dos ganglíos cerebraes.

— Em Heráldica, escudo acanellado,

aquelle em que ha cavidades circulares si-

milhantes ás acanalladuras de aresta viva.
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— Loc. : Meias acaoelladas, da côr de

canella.=Usada por Diogo ^larques Sal-

gueiro, na Relação das Festas pela cano-

aisaçâo de Sam Francisco Xavier.

ACANELLAR, v. a. Dar a côr de ca-

nella; fazer acanalladuras ; urdir a teia

com os fios chamados canelias. = Vejam-

se acima os usos tcchnologicos.

t ACANGA, s. f. Em Ornithologia, dá-se

este nome ;i pintada ou gallinlia de Gui-

né, assin; eliaiiiada em Madagáscar.

t ACANGATARÁ, s. m. Em Ornitliolo-

gia, pássaro das florestas do Brazil, de

mediana grandeza, e de um canto bas-

tante sonoro.

f AGANGÍS, s. m. Nome turco dado
aos guerrilheiros e aventureiros de guer-

ra, que servem o estado, nào por soldo,

mas peia esperança na pilhagem.

ACANHADAMENTE, udv. De uma ma-
neira contrafeiti, com certa timidez, sem
largueza. — « Tudos aquelles homens fo-
ram criados tio captiveiro do Egyjjto,

opprimida e acanhadamente.» Fr. Chris-

tovam de Lisboa, Jardim da Escriptura,

foi. 431, n. 1.— « Queí« í/a í/í!iiY<^ acanha-
damente, obriga pouco.» Brachyologia de
Príncipes, p. 14:?.

ACANHADISSIMAMENTE, adv. sup. Da
maneira mais coacta, contrafeita e timida;

sem desenvolvimento, estreitissimamente;

de nenhum modo expedito.

ACANHADÍSSIMO, adj. sup. Muito mes-
quinho: bastante contrafeito; sem desen-
voltura; falto de iniciativa; estreitissimo,

diminutissirao ; com muita parcimonia

;

cheio de timidez.

ACANHADO, adj.p. Tímido, encolhido,

contrafeito, coagido, envergonhado, pusil-

lânime, covarde, lerdo, abatido, humilde,
reservado ; apertado, estreito, diminuto,

pouco liberal; para pouco.—«Os homens
de baixa condirão naturalmente suo aca-
nhados.» Domínio sobre a fortima, p. 115.— a O pobre liberal c mais principe do
que o pobre acanhado.» Brachyologia de
Príncipes, p. 14;;.

M.1S como a difTerenço das esMilos
No ainço pensamento não solíria

Que Tosseio ISo mslciros e acaiiliadus.

PEn>ÃO AIVAIIES 1)0 OlUe.VTE, lUSlT.
IRISSF., p. 117, V.

— (í Estavam no que a moderna língua
de hoje diz — tima falsa posição, — em
que se não pôde estar muito tempo, e de
que o mais acanhado e lerdo procura sair
quanto antes e seja como fôr, por que em-
jim, não é posição em. que se esteja, v Gar-
rett, Arco de SanfAnna, Tom. i, p. 160.
•— « ... onde algumas vezes entrara mais
timido e acanhado, que na tavolagem do
besteiro. í> A. Píerculano, Monge de Cis-
ter, Tora. I, p. 210.
— Etym. : A idêa expressa pela pala-

\Ta leva a crer que se deriva do francez
cagnard, humilde, desagcitado. '•

ACANHADOR, s. m. c adj. Que tem o
poder de causar acanhamento.= Recolhi-

do, pela primeira vez, no Diccion. de Je-

ronvmo Cardoso e no de ]>cnto Pereira.

ACANHAMENTO, s. m. Falta da devida

grandeza, inferior ao tamanho natural, á

justa e conveniente proporção ou desen-

volvimento ; o acto d'onde resulta este

defeito; no sentido figurado: pejo, reser-

va, timidez, exagerada modéstia, pusilla-

nimidade, encolhimento, desanimo, emba-
raço, apoucamento, estreiteza, mesqui-

nheza. =^ Usado por Frei Thomé de Je-

sus e por Diogo de Paiva de Andrade.
—«Digo isto por alguns syndicantes, que

hontem syndicados e particulares, tud.o

n'elles era um acanhamento e humildade
indigna do a que aspiiravam.v Pinto Ri-

beiro, Relação III, § 2.

ACANHAR, V. a. (Do grego ankko, eu

aperto, segundo Moraes; para outros etj-

mologistas vem do francez antigo ageloi-

gnier, abater, que, segundo as leis pho-

nologicas das linguas romanas, se appro-

xima muito mais de acanhar, pela permu-
tação da guttural branda og» pela guttural

áspera «c»
;
pela sjncopa do «1» ou disso-

lução em vogal, como na rusticação portu-

gueza e fr;\nceza ; e pela troca da gemi-

nação «gn» em «nh» como temos em aqnus,

anho; coqnatus, cnw/iado; //gnu?n, liríÃo.)

Abater, apoucar, humilhar, desanimar,

intimidar, acovardar, deprimir, estreitar,

apertar, tolher o desenvolvimento, não
deixar crescer, empecer, abafar, apeque-

nar, desgabar, encolher, intimidar, nào
deixar medrar, desprezar : — <í Fazendo
sombra a acanha e faz que não cresça. y)

Leonel da Costa, Georgicas de Virgilio,

p. 68, V.— (íDando-lhe os convidados tão

estreito logar, que acanhava sua axdhori-

dade.í) F. Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deia, Dialogo IV, p. 85.— «... jmra aca-

nhar e rebotar os espíritos aos portugue-

zes.v Lemos, Cercos de Malaca, p. 48.

—

«Homem, que jolga de acanhar outro_, que

não tem por inimigo, natureza de sata-

naz.i> Jorge Ferreira, Euphrosina, act. i,

SC. I.— 1< Quanto soffrimento dá a pobreza,

e como acanha os espíritos e cerra as por-

tas a tudo.n Idem, ib., act. i, se. iii.

— Acanhar-se, v. rejl. Desanimar, en-

colher-se, acobardar-se, abater-se, render-

se, submetter-se, ceder, sujeitar-se : —
« António da Silveira (o de Diu) assim
morreu dej)oís pobre, »ias semjire honra-

do, porque nunca se acanhou rm cousa al-

guma. n Diogo de Couto, Década V, liv.

5, cap. 7.

Vede como o fíTido não se acanha.

MANOEL DA MÍIGA, LALRA TE A>Fni?0.

ACANHO, .«. m. Palavra introduzida

por Filinto Elysio, no mesmo sentido de

Acanhamento.=Os substantivos em «hich-

<o» encerram a determinação, o acto; as

duas formas são uma das riquezas da lin-

gua. Encanto e Encantamento exempli-

ficam est<^ caso.

ACANHOAR, v. a. Disparar tiros de

canhão contra algum logar ; combater,
metralhar, arrasar com canhão. — Aca-

nhoar uma cidade, um forte, um arraial,

um regimento, um quadrado. — «... ca-

nhões promptos para acanhoar a Cidade.»

Gazeta de Lisboa, Tripoli 20, de 1721,

p. 06. = Recolliido por Bluteau no Sup-

plemento do Vocabulário , é de formação
modirna.

ACANHONEAR, r. «. ant. O mesmo que
Acanhoar. — « L/onde acanhonearam
aquella villa, com pierda de casas e morte

de alguma gente. » João Salgado de Araú-
jo, Successos Militares das Armas Portu-

guezas, Liv. i, cap. 2.= Recolhido, pela

primeira vez. por Bluteau. ^'id. Canhonear.
ACANNAVEADO, adj. p. Yid. Acana-

víado.

ACANNAVEADURA, s. m. Yid. Acana-
viadura.

ACANNAVEAR, v. a. Suppliciar ao uso
do Oriente; consiste em nietter rachas de
cana pelas unhas : — a Atado em uma
cruz feita em aspa, em que o acannavea-

ram e tiraram jjouco a pouco as unhas
dos pés c das mãos.» Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, Liv. iv, cap. 8.

Vid Acanaviar.

t ACANONICO, adj. (Do alpha priva-

tivo, sem, e cânon.) Contra as regras do
Direito Canónico.

t ACANONISTA, s. m. Palavra usada
na antiga phraseologia do Direito Canó-
nico: o que infringe as prescripçòes ca-

nónicas; o que não conhece ou ignora os

Cânones.

t ACANOR, s. 7H. Xa Alchimia, desi-

gnava qualquer fogareiro.= Também se

escreve Athanor.

f ACANOS, s. m. (Do grego abanos.)

Espécie de cardo, cujas raízes e sementes

diuréticas eram antigamente empregadas
nas hemorrhagias. = Linneo deu-lh.e o

nome botânico de onopordum acanthium.

t A CÂNTAROS, loc. adv. Emprega-se
na linguagem familiar para designar a
chuva grossa e torrencial. = Encontra-se

na Benedictina Lusit., Liv. i, foi. 52, e

na Hist. de S. Domingos, Part. ii, liv. 1,

eap. <).— Chove a cântaros, agua a potes.

ACANTHA, s. m. (Do grego akantha,

espinho.) Em Entomologia, género de

coleoptéros pentameros, da família dos

ternoxes, da tribu dos buprestides.

ACANTHÀBOLO, s. m. (Do grego akan-

ta, o#]iinhu, e bailo, atiro para fóra.1 Ins-

trumento cirúrgico, em forma de pinça,

que serve para tirar as esquirolas dos os-

sos na dissecção. = Foi introduzido na
lingun^-iMn sciciitific^i por Paulo dEcii:--

ACANTHÀCEAS, «. /. pi. Nome bot:i-

nico dado :i família das dicotvledóneas,

pertencente ás ippoeoróllias de Jussien, o

ás exógenas corollitlôreas de DecandoUc.
assim chamadas por terem por typo o gé-

nero acanlho. Dividcm-se em trez gran-

des tribus. Tem os seguintes caractére-s

:

cálice monosépalo de quatro ou cinco di-
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visões regulares ou irregulares, sempre

persistentes; corolla monopétala, irregu-

lar, ordinariamente bilabiada, staminíte-

ra, hypoginea e caduca; estâmes didyna-

mos; ovário livre, bilocular, styio simples,

terminado por um stigmate bilobudo. O
fructo é uma capsula com duas cavidades,

ás vezes monuspórnio pelo abortamento,

abrindo-se com elasticidade em duas vál-

vulas; as sementes sào ligadas a podos-

permos íilif'ói'nies salientes.

ACANTHÁGENYS, *. m. (Do grego

akaiitha, espinha, e guenus, maxilla.) Em
Ornitliologia, nome de um género estabe-

lecido por Gould sobre uma espécie do

género philedon de (Javier, tendo por typo

o merups curunndatus.

ACANTHARINO, s. (Do grego

akantha, espinha, e jVh'h^ bico.) Era Ento-

mologia, género de coleoptéros tetrâmeros

curculinoides, tendo por typo uma espé-

cie única do Cabo da Boa-Esperança, o

acantarinus dregei.

t ACANTHE, s. /. Certa arvore de que

falia Virgílio, que boje se julga ser a acá-

cia do Egypto. — VI Tamhem é nume de

uma arvore, que nasce no Eggpto, como

diz Sérvio, chamada Acanthe, porque é

cheia de espinhos, e sempre tem folhas e

está verde. 1) Leonel da Costa, traducção

das Éclogas de Virgílio, eclog. iii, 1, v.

not. A'^. kSó se encontra no Dicc. da Acad.

— Em Anatomia, dá-se este nome á

espinha dorsal.

t ACANTHEPHÍPPIO, s. m. (Do grego

akantha, espinha, e ejihippion, scUa.) Em
Botânica, é o género da tamilia das or-

chideas, tríbu das vandêas, formado por

Blum, na Flora de Java.

t ACANTHÉSSO, s. m. (Do grego akan-

ihéeis, espinhoso.) Género de peixes fós-

seis, descoberto por Agassiz.

t ACANTHIAS, s. m. (Do grego akan-

thias, peixe de espinha.) Nome dado cm
Ichthyologia ao gasteróteo, que vive nos

mares da Dinamarca. = Foi introduzido

este nome por Linneo.

ACANTHICO, adj. Que tem a verdura,

a graça do acantho.= Adjectivo formado

por Fernão Alvares do Oriente:

Era que líastoti a viiJa o bom Piúrico ?

Ora em llurcs rolhei' do raoio acanlhico,

Or.i ocrupailo no exercicio dõlico.

Enganava o prazer c'o dore cântico.

LU/.IT. TRANSP., p. ~7{í, V.

— Em Entomologia, género de lienii-

ptéros, da família das cicadellas.

t ACANTHIDES, s. m. pi. e adj. Fa-

mília de insectos hemiptéros.= Nome in-

troduzido na Entomologia por Leach.

t ACANTHINA, s. /. (Do grego akan-

thinos, espinhoso.) Em Entomologia, gé-

nero da ordem dos diptéros, divisão dos

brachóceros, da tríbu dos stratyomides,

tendo por typo a acanthina elongata da
America meridional.

t ACANTHÍNION, s. m. (Do grego

akantha, espinha, o inion, occiput.) Em
Ichthyologia, género de peixes estabele-

cido por Lacépède, pertencente á família

squaramipennas, segundo Cuvier.

ACANTHIO, s. m. Cardo argentino.

ACANTHIOS, s. m. pd. Em Entomolo-

gia, género de insectos hcmiptéros.

ACANTHIZO, s. m. (Do grego akantha,

espinho, e izo, eu colloco.) Em Ornitho-

logia, género de vigors, pertencente aos

bicos-tinos de Cuvier. Consta de onze

espécies.

ACANTHO, .s. m. (Do grego akantha,

espinho.) Género typo das acantháceas,

conhecidas pelo nome vulgar de herva gi-

gante, e branca ursina de Itália. — E
uma planta herbácea, ephémera e notável

pela sua bellcza. Conhecem-se pouco

mais ou menos doze espécies privativas

das regiões tropicaes. Ao Melodia da

Europa, pertencem o acanthus mullis de

Linneo, e o acanthus sjnnosus : o primei-

ro, que se dá nos arrabaldes de Lisboa,

tem as folhas largas, sinuadas, lizas, sem

espinhos, verdenêgras, insípidas, e ino-

doras; o cálice é de dims lábios, a corolla

tie um só, com dons lóbulos, o fructo é

uma capsula de duas céllulas com puucas

sementes ; o segundo tem as fdhas pin—

natiticadas, com laciníos agudos, e es-

pinhosos.

— Em Matéria Medica, todas as par-

tes do acantho são tidas por emolientes.

O decocto das folhas, é especialmente

empregado em lavagens.

— Em Arehitectura, foi d'esta planta

que os architectos gregos, ou Callímaco,

como diz Vitruvio, tiraram as bellas fo-

Ihatrens da ornamentação. O cesto do

capitel da ordem corynthía foi ornado

com folhas de acantho, em vez das folhas

do loureiro e da oliveira, primitivamente

usadas.
— Nos escriptores portuguezes, é quasi

sempre empregado como imagem poética:

Odorífero nardo, alegre acantho.

FERNÃO A1.VAHES DO ORIEME, LIZIT.

TRANSF., p. 1~G.

AU Clicie formosa e o Jaeinto

Se \è. qtti' com Hsíírancia o ar inOamma;
O aeaniho e ameriM-ho ii'ie exlínclo

De seus aronias o vapor derrama.

UABUIEI. PEHE1I1A, IILISS., ciint. 1, cst. 78.

t ACANTHOBÓTRYA, s. f. (Do grego

akantha, espinho, o botrua, gaipo, eaclio."!

Em Botânica, dá-se este nome ás plan-

tas leguminosas da sub-ordem das papi-

lionáeeas, da tríbu das genistêas.

t ACANTHOCARPO, adj. (Do gr. cÚMn-

tha, espinho, o karpos, fructo.) Em Botâ-

nica, caracterisani-se assim as plantas cu-

jos frnctos são cobertos de espinhos.

t ACANTHOCÉPHALO, s. m. (Do grego

akantha, espinho, o íctphale, cabeça.) Eui

Entomologia, é a tríbu dos helminthos,

comprehendendo o vuiíco género echino-

rhyneho, subdividido em sérueo e echino-

rhyncho. ^ Dá-se também este nome ao

género de hemiptéros lieteroptéros, da íii-

milia dos coreanos, cujo typo c o acan-
thoccphalo compressipes.

ACANTHOCÉRO, s. m. (Do grego akan-
tha, espinho, e heras, corno.) Em Ento-
mologia, é o género dos dyptéros brachó-

ceros, da família do tabão, cujo typo é o

acanthocera longicornis do Brazil.—Este

nome designa também o género de coleo-

ptéros pentâmeros, da fomilia dos lamelli-

corneos, da tribu dos searabeidos, cujo

typo é o ucanthiircras spinicornis.

t ACANTHOCHITE, «. m. (pr. acanto-

kite.) Do grego akantha, espinho, e khi-

tõn, túnica.) Género de molluscos pi'0—

posto para classíticar os oscabrièies, po-

rém não foi admíttído na sciencia.

t ACANTHOCÍNO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e kineõ, eu movo.) Gé-
nero de coleoptéros tetrâmeros, estabele-

cido na família dos longícorneos, e substi-

tuído pelo género de acanthodero. Vid.

esta palavra.

t ACANTHODÁCTYLO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e dactulus, dedo.) Em
Erpétologia ou tratado dos reptis, é o gé-

nero da família dos lagarcianos erelodon-

tes.

t ACANTHODÉRMA, s. m. (Do grego

akantha, espinho, e derma, pelle.) Em
Ichthyologia fóssil, género de peixes da
família dus scicrodennos de Cuvier.

t ACANTHODERO, s. m. (Do gr. akan-

tha, espinho, e derê, pescoço.) Em Ento-

mologia, género da ordem dos orthopté-

ros espectros, notáveis pela presença de
muitas espinhas na parte anterior do cor-

po. = Também se dá este nome ao gé-

nero dos coleoptéros tetrâmeros, da fa-

mília dos lonírícorneos. Víd. Acanthocino.

t ACANTHÓDES, s. m. (Do gr. akan-

thòdês, espinhoso.) Em Ichthyologia fós-

sil, género de peixes formado no grupo
dos heterncorqiu.^s lepidoides.

t ACANTHÓDION, s. m. (Do gr. akan-

thodês, espinhoso.) Em Botânica, dá-se

este nome ao género da família das acan-

tháceas, iinica espécie do acanthodion spi-

catam.

t ACANTHÓDON, s. m. (Do gr. akan-

tha, espinho, e odous, dente.) Género de

araneidos teraphosos, secção dos aeuti-

lábros.

t ACANTHOGLÓSSA, s. m. (Do grego

akantha, espinho, e glossa, língua.) Em
Botânica, género de orchideas, formado

por Blum, pertencente á grande tribu das

vandéas.

t ACANTHÓIDES, s. m. pi. (Do grego

akantha, espinho, e eidos, similhança.)

Os acantlios. Víd. Acantháceas.

t AGANTHÓLEPIS, s. m. (Do gr. akan-

tha, espinho, e lepis, escama.) Em Botâ-

nica, é o nome de uma planta annual té-

nue, lanuginosa, com as folhas termina-

das em um pequeno espinho, género per-

tencente á família das compósitas, tríbu

das cynáreas.

t ÁCANTHOLIS, s. m. Em Erpétologia,
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género de aiiolis, caracterisado por ter o

dorso Silpicado dotuborculosponteagudos.

ACANTHÒLOPHO, s. m. ( Du grego

akanthi, espinho, e lophus, crista.) Em
Entomologia, género de coleoptéros te-

trâmeros da familia dos curculinoides,

comprchendendo apenas espécies pouco

conhecidas e estranh;isao nosso continente.

t ACANTHÔMERO, s. m. (Do grego

akantha, espiímo, e mêrkos, coxa.) Em
Entomologia, género de diptéros, divisão

dos brachocéros hexachetes, farailia dos

tabanianos, tendo por typo a espécie úni-

ca do acnit/i iiiifTo-picanço do Brazil.

t ACANTHÓNEMO, s. m. (Do grego

akantha, espinlio, e nêma, tecido.) Em
Ichthvologi.i, gi-nero de peixes fosseis do

Monte-Bolca, distinguindo se dos ampha-
canthos pela í()rma lisa dos dentes.

ACANTHÓNOTO, s. m. (Do grego akan-

tha, espinho, e nôt-js, dorso.) Pequeno gé-

nero de crustáceos amphipodes, da íami-

lía dos CMm iròi's.

t ACANTHONYX, s. m. (Do grego akan-

tha, es|iinhu, o oni/:c, unha.) Género de crus-

táceos decápodcs brachyuros pequenissi-

mos; encontrini-sc no Mediterrâneo, costas

da America, e Cabo da Boa Esperança.

ACANTHÓPHAGO, adj. (Do grego akan-

tha, e?piniio, e phagô, como.) Que come
cardos. — O jumento é um animal acan-

thophago.

t ACANTHOPHIS, .9. m, (Do grego a/jan-

tha, espinho, e vphis, serpente.) Em Er-
petoiogÍM, género de ophidianos, da fa-

mília das viboras; existem em a Nova
Holl^.nda.

t ACANTHÒPHORO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e phorhos, portador.)

Dá-se, em Botânica, este nome ao géne-

ro das florideas phyceas : não chegou a

ser adniittido na classificação.

— Ein Entomologia, género de coleo-

ptéros tetrfimeros longicorneos, tendo por
typo o priíjDi; serraticorneo.

t ACANTHÓPHYLLA, s. f. (Do grego
akantha. espinho, e phyllun, folha.) Em
Botânica, género de compósitas da Ame-
rica meridional, a que se dá geralmente
o nome de f^tronf/yloDU',.

t ACANTHOPHYTON, s. m. (Do grego
akantha, espinlio, ejjhi/ton, planta.) Em
Botânica, género de compósitas, de que
se conhece uma única espécie o acautho-
phyton espinhoso das costas do Jlediter-

raneo e (pie produz duas vezes por anno.

t ACÁNTHOPO, s. m. (Do grego akan-
tha, espinho, c Ops, olho.) Em Entomo-
logia, género de insectos orthoptéros-nian-

tides, peculiar da America meridional.
— Dá-se tainbcm este nome a um gé-

nero de coleoptóros hetcroneiros melaso-
mos. (Da mesma radical grega com^oíis^
pé.)

t ACANTHÓPODE, s. m. (Do g rego
akanthit, espinho, c j)uus, pé.) Em Ich-
thyologia, género formado por Lacépêde;
hoje abandonado.

t ACANTHÓPOMES, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e puma, operculo.) Em
Ichthyologia familia dos peixes ósseos,

sub-ordem dos thoraxicos, composta dos

grupos que tèm operculos espinhosos ou

opereulos dentados.

t ACANTHOPS, s. m. (Do grego akan-

tha, espinho, e ôps, aspecto.) Em Ich-

thyologia, espécie de holocentros, segun-

do Ijacépède. Vid. Acanthópode.

t ACANTHÓPSIDES, s. m. pi. (Do gre-

go akantha, espinho, e ôps, olho.) Em
Entomologia, nome dado a um pequeno
grupo de mántides orthoptéros, caracte-

risado pelos olhos terminados em ponta.

t ACANTHÓPSIS, .?. w. (Do grego akan-

tha, espinho, c Ò2)s, olho.) Em Ichthyolo-

gia, género comprehendendo as espécies

de caboz cora o sub-orbitario espinhoso.

t ACANTHOPTÉRO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, o jyterhon, aza.) Géne-
ro de coleoptéros tetrâmeros longicorneos,

agrupado hoje ao género purpuriceno.

t ACANTHOPTERYGIANOS, s. m. pi.

(Do grego akantha, espinho, e pferhy-

guion, barbatanas.) Em Ichthyologia, or-

dem de peixes ósseos, formada de mais

de quinze famílias, tendo por typos os

géneros òlcnia, scieno, scomhro. = Es-

ta palavra foi formada por Astedi.

t ACANTHORHYNCO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e rhiujkhus, bico.) Em
Ornithologia, género de pássaros mellí-

phagos, que anda ordinariamente reuni-

do ao género phylidónyro.

t ACANTHOSCÉLO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e skelos, coxa.) Em
Entomologia, género de coleoptéros pen-

târaeros, tendo por typo o scarito rubi-

corneo do Cabo da Boa Esperança.

t ACANTHÓSOMO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e soma, corpo.) Entre
os crustáceos, pequeno g(>nero dos am-
pbipodes, cujo typo é o acanthásomo hys-

trido.

— Em Entomologia, género da familia

dos scutellarios.

t ACANTHOSPÉRMA, s. m. (Do grego
akantha, espinho, c sperma, semente,) Em
Botânica, é o género das calycéreas, e é

synonvmo de Acicarpho.

t ÁCANTHOSPÕRO, .v. «,. (Do grego
akantha, espinho, c spurha, semente.) Em
Botânica, planta que forma um dos géne-

ros da faniilia dos amarjdlidáceos. ==
Também se lhe chama honapúrtca.

t ACANTHOTÉRO, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e thckê, boceta.) Géne-
ro de compostas, cujas espécies são pe-

culiares á África meridional.

— Entro os Zoophytos, é o nome de
vermes iutestinaes, próximo aos tremáto-

des.

t ACANTHOTHORAX, s. m. (Do grego
akantha, espinho, e thorax, tronco.) Em
Entomologia, género do coleoptéros te-

tiâmeros, ligado ao género mecocéro.

t AGANTHURO, s. m. (Do grego akan-

tha, espinho, e oura, cauda.) Em Ichthyo-

logia, género de peixes com espinha na

cauda.

ACANTILADO, adj. p.[De alcantilado.)

Talhado a pique, Íngreme, alevantado. A
phrase «serras lavradas a cantil» de D.

Joào Bernardes, na Relação da Ethyopia,

foi. 70, V., mostra que este adjectivo é

formado de uma locução adverbial (ao

cantil); na forma moderna da palavra o

(1 1 » é simplesmente euphonico, substi-

tuindo o «o» na preposição «ao d.

ACANTOADO, adj. p. 'jíettido para o

canto, retirado' refugiado, recolhido em si,

escondido, a!ap:ido, desijrezado, não pro-

curado. — No sentido próprio, iisaram-no

Frei Leão de Sara Thoinás e Frei Antó-

nio das Chagas. No sentido figurado: —
« De nenhuma cousa se raulestam mais os

vassallos de valor, que de verem amontoar

as honras e riquezas em respeito da affei-

ção do Príncipe, estando acantoados os

que trabalham e merecem. » Dr. António

Carvalho de Parada, Arte de Reinar, Liv.

Ill, discurso 7, foi. 137, col. i.

— E' a voz do verbo acantoar, que se

encontra mais frequentemente.

ACANTOAMENTO, s. m. Sitio retirado

onde se conserva o rebanho acommettido

de gafeira, pastando somente ahi, para

não communicar o mal a outros rebanhos,

e alé que a auetoridade administrativa o

deixe circular livremente. = Pôde tam-

bém applicar-se á acçào de acantoar, pôr

para um canto.

ACANTOAR, v. a. Jletter ou pôr para

o canto ; desprezar, arrumar como inútil,

esconder da visía. N'este sentido, reco-

lhido pelo Padre Bento Pereira. No sen-

tido figurado : separar da sociedade, reti-

rar. — Usa-se quasi exclusivamente no
participio. = Também se escreve Encan-

toar.

— Acantoarse, v. rejl. Esconder-se,

occnltar-se, fugir da • convivência, refu-

giar-se. — « Isetitos (os fidalgos) e libertos

para seu proveito, isto sim;porém acan-

toam-se pcra a virtude. » Frei Joào de

Ceita, Sermões, Tom. i, foi. 31, col. 2.

— GiiAM. Este verbo, como os mais
em « oar » , acaba por dons « oo » na pri-

meira pessoa do presente do indicativo c

na terceira do pretérito perfeito ; além
disso, o « O » do radiciíl é ora aberto, ora

surdo : aberto nas trez pessoas do singu-

lar e na terceira do plural do presente

do indicativo, nas correspondentes do im-

perativo e do presente do conjunctivo

;

nos outros tempos tem sempre um som
surdo siniilhante ao do «U».
ACANTONADAS, í. /. pi. Em Heráldi-

ca, sào as quatro pecas que se vêm nos

cantos de eertiis escudos.

ACANTONADO, adj. p. (Do france/.

cantonnt', com o pretixo «a».) Palavra in-

troduzida na phraseologia militar: repar-

tido por diversos logares ou acantonamen-

tos até ao momento de entrar cm cani-

101. 1.— 8.
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panha, ou antes de tomar quartéis de in-

verno.
— Em Architectura, edificio acantona-

do é o que tem os ângulos ou recantos

ornados com columnas, jjil-^stras ou pe-

dras travadas salientes.

— Em Heráldica, chama-se acantona-

do o escudo que tem os quatro vaus

formados pelas íaxas em cruz ou aspa,

occLipados por alguma figura, e as pe(,'as

que ornam o escudo em quadrado.— Acan-

tonado (h quutro conchas de prnta. —
Af/uia acantonada, leàu acantonado, que

está no centro do escudo, acompanliadu

de peças nos ângulos.

ACANTONAMENTO, s. vi. (Do francez

caittonnmieut.) Logar onde estão corpos

militares acantonados. Foi introduzida

esta palavra no século XVII, quando o

marechal Schoraberg veiu a Portugal com

tropas francezas defender o throno de D.

João IV, conti-a a rapacidade licspanhola.

Vid. a locução adverbial—A' chomberga.
— Em Táctica militar, acantonamento

é a acção de aípiartelar as tropas em can-

ti5es ou espaços de terreno circuuiscriptos

e approximados ; toma-se pela estação ou

permanência das tropas alojadas, em quan-

to descaiiçam e esperam o tempo da cam-

panha. Também indica o logar em que

estão acantonadas as tropas, sempre pi-o-

visoriaraente, ale entrarem em campanha
ou tomarem quartéis de inverno. Encon-

tra-se empregada no Portugal Restaura-

do, Tom. IV, p. 297.=Falta n.)Diccionario

da Academia, que traz o verbo e o adje-

ctivo.

—
• Esta palavra tem *un uso assas ex-

tenso no direito administrativo e fiscal

francez, porém nós usamol-a só na acce-

pçào militar.

— Syn. Acantonamento, aquartcJamen-

to ; o primeiro designa um alojamento

provisório, temporário, que se indica ás

tropas destinadas a entrar em campanha
ou, no fim d'ella, a esperar um destino

deiinitivo ; o acantonamento é uma amea-

ça para os estados iimitrophes, um repouso

para entrar em guerra;= o aquarteluinen-

to é o alojamento definitivo e permanente

que tomam as tropas em tempo de paz.

ACANTONAR, v. a. (Do francez canton-

ner, aportuguezado com o prefixo «a».)

Distribuir em acantunamcntus ; repartir as

tropas por legares diversos, mas pouco

distantes, para podôl-as dirigir prorapta-

mente sobre o objectivo e evitar os gran-

des ajuntamentos antes de começar qual-

quer campanha, ou recolhel-as aos seus

aquartelamentos no fim d'ella. =^ Pôde
também empregar-se como verbo neutro

o reflexivo. = Recolhido pela primeira

vez no Diccionario da Academia.

t ÁCANUS ou Acano, s. m. (Do grego

akanos, crista espinhosa.) Em Ichthyolo-

gia, género de peixes fósseis, cujo typo é

o àcanus vllongo.

f ACANZi, s. m. Nome dado pelos tur-

cos aos soldados voluntários que se sus-

tentam pela pilhagem.

f ACAPALTl, s. m. Era Botânica, no-

me de uma planta sarmentosa da Nova
Granada, que produz uma pimenta de

qualidade inferim-. = Também se escre-

vo acapatti e acapathi
;
preferimos a pri-

meira ortliographia por ser a de um dic-

cionario especial.

A CAPELLA, loc. adv. Termo italiano,

usado na musica de egreja, e designa um
ecunpasso a dous tempos.

ACAPELLADO, adj. p. Coberto cora cn-

pello. Figuradamente : soçobrado, sub-

mergido, abafado. Fallando-se das aguas

do mar, onda acapellada, a que vem en-

rolando, prestes a rebentar em marulhos.

— <i E abaixo e acima d'esta saída tudo

era custa, em que o mar quebrava logo

mui acapellado. » João de Barros, Déca-

da 11, Liv. 4, cap. I. — Batel acapella-

do das ondas, revirado, submergido. —
Infortúnios acapellados, que se succedem

e alevantam cada vez mais, como as on-

das fiu-iosas quando acapellam.

— Em Botânica, folhas acapelladas,

que são côncavas, apresentando a forma

de um capuz, ou por serem enrodeladas,

ou por terem os dous lados juntos do pe-

cíol.i encolhidos ; — nectario acapellado,

o que apresenta uma forma simiiliante á

descripta. = Foi introduzido n'esta ac-

cepção por Brotero.

ACAPELLAR, v. a. (Do latim caput,

cabeça.) No sentido próprio, cobrir cora

capoílo, tomar a forma de um capeilo.=

Figuradamente, diz-se das ondas quando

se alevantam e dobram sobre o corpo

boiaute, prestes a rebentarem em vaga-

lhão, e quando são mais violentas e irre-

sistíveis. Por metaphora : submergir, so-

çobrar, afundar, subverter, cobrir, alagar.

— (í E ajuntaram muita gente para de-

fenderem que os nossos não desemharcas-

sem, confiados também no mar, que arre-

bentava em terra, por ser costa brava,

que ao desembarcar os acapellaria, e mor-

reriam todos. » Affonso de Albuquerque,

Commentarios, Part. i, cap. 13.

Não receies que as ondas Ic acapellem.

GAngÃo, ode, etc.

— Acapellar, v. n. Encurvar, maru-

lhar, rebentar, vir uma onda apoz outra.

— Acapeliar-se, v. refl. Alagar-se, so-

çobrar-se, dobrar-se a onda sobre o navio,

rebentando do chofre sobre elle; rolarem

vagas successivas e altas contra a costa

ou penedia; enfurecer-se. Vid. Encapellar.

ACAPITULALG, adj.p. Dividido em ca-

pitules, separado por capitules. = Em
Disciplina Ecclesiastica, reprehendido em
Capitulo ou congresso monachal. Em am-
bas as accej:ições, pouco usado. — «.Dis-

se-lhe, que (S. Paulo) escreve de geito dos

Prophetas, e que me parecia que um li-

vro só, c que o faria acaT^itiúado, porqtie

escrevia a muitas partes. » Francisco Al-

vares, Verdadeira Informação das Terras

do Preste João, cap. 81.

ACAPITULAR, v. a. (Da baixa latini-

dade, capitulure.) Dividir, separar em
capitidos. Em Disciplina Ecclesiastica,

reprehender um cónego ou religioso em
pleno Capitulo. = Está fora do uso.

t A CAPITULO, Ijc. adv. Tocar a ca-

pitulo, chauiar ou convocar os religiosos

para deliberarem sobre os seus negocies.

Deixou de ser empreg^ado no sentido pró-

prio desde 1834. = No sentido figurado,

chamar a capitulo: tomar cimtas, inquirir

actos, repiehender culpas. Ha também ou-

tra locução parecida.

—

Ter contas em ca-

pitulo, isto é, em aberto, que se hão de sal-

dar, significando figuradamente, offensas.

t ACARÁ, s. m. Nome genérico de um
peixe do agua doce do Brazil, talvez o

spare acare de Lacépède.—Em Ichthyologia, acarà-wuctí, nome
brazilico do narval ou unicórnio do mar.
— Em Botânica, pequena arvore ver-

de do Malabar, que se suppije pertencer

á fami'ia d.is anonas.

t ACARÁIA ou Acária, s. w». Em Ich-

thyologia, nome de um peixe do mar do

Brazil, talvez o acará, segundo os Natu-

ralistas.

t A CARAM ou A carão, loc. adv. (Do la-

tim coram, á vista, em presença, com o

prefixo «a» ; segnndo Moi'aes, do grego

kroa, a tez, a flor da pelle.) D'esta locu-

ção, diz Bluteau, que vale o mesmo que

junto e a par. = Falia d'ella Fernão de

Oliveira, na celebre Grammatica Portu-

gueza, cap. 3G.— «...£ a carão da fraga
e do melão M. jazem dois illieos, ambos

muito juntos e agudos. » D. João de Cas-

tro, Roteiro, p. 13. — « Este dia, por

a terra andar muito afumada, nam pude
comprehender como se corria ; somente

quando acertava de ap>arecer, notei ser a

caram do mar...» Idem, ibid., p. 83.

—

«.... dentro do porto a caram da terra,

temos 4 e 5 braças d'agua... » Id., ibid.,

p. 82. — sedenho cinto a carão da car-

ne... » Inéditos da Academia, Tom. iii, p.

258. ^ N'este mesmo sentido, acha-se

empregada por Frei Luiz de Sousa. =
Antigamente, encontrava-se cora frequên-

cia nas inscripções monumentaes funerá-

rias. = Também se escrevia A carom, e

se usava o adjectivo Acaroado. Vid. esta

palavra.

t ACARAPÊBA, s. m. Em Ichthyologia,

peixe do Bra/.il, que tiMU um pé do largura.

t ACARAPINHADO, adj. p. Cabello cur-

to e annellado ou riçado e sem lustro, co-

mo a carapinha ou cabello dos pretos.

t ACARAPINÍMA, s. m. Em Ornitholo-

gia, pássaro que se encontra com frequên-

cia nos rochedos do Brazil. E' excellente

caça.=Em as Noticias do Brazil, do Pa-

dre Simão de Vasconcellos, cucontra-se

este nome, sem o prefixo «a», dado a

uma arvore brazílica.
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ACARAPDÇAR-SE, v. refl. Cobrir a ca-

beça com carapuça, ou, em geral, com
qualquer cliapeo. = E usado- na lingua-

gem rústica, mas a antithcse descara-

puçado, descarapuçar-se é ainda empre-

gada com frequência, e não dá logar a

homonymi.a, como cuhriv-se, preferido na

linguagem culta. Vid. Encarapuçar-se.

ACARAR, V. a. ant. Viterbo define:

Olhar com respeito, tratar com afiabili-

dade. Talvez transformaçiio de acariciar,

como acaecer é corrupção do acontecer.

= Falta no Diccionario da Academia.

ACARAÚNA, s. m. Em Iclitliyologia, pei-

xe do Brazil, da fumilia dos sparos, idên-

tico ao género f/omjjhose.

f ACARDE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e cardo, latino, couceira.) Em Con-

chyologia, dá-se este nome ás válvulas

sem vestígio algum de junctura. — Em
Zoologia, designa o monstro sem o órgão

cardíaco.

ACARDÍA, s. f. (Do grego a, sem, e

kardia, coração.) Ausência congenital do

coração em um individuo, em tudo o

mais bem conformado. E um antigo pre-

conceito scientiíico, hoje inadmissível,

apezar de bastantes auctores julgarem

possível VÁ plionomeno.

t ACARDiOHEMÍA, s. /. Falta de san-

gue no coração. Palavra introduzida por

Piorrv.

t ÀCARDIONERVÍA, s. /. Falta de ac-

ção nervosa do coração. Nome formado

por Piorry.

t ACARDIOTROPHÍA, s. /. Atrophia do

coração, on diminuição do seu volume.

t ACARDUMADO/ «f/J. p. Agglomera-

do, amontoado, junto em cardume. Appli-

ca-se, no sentido próprio, exclusivamen-

te ao bando ou multidão de peixes.

ACARDUMAR-SE, v. rejl. Juntar-se em
cardume; apinliar-se, amontoar-se, agglo-

merar-se.=Applica-se ao ajuntamento de

peixes, e, figuradamente, a um rancho de
tolos ou d(> gente Ínfima c desprezível.

ACAREAÇÃO, s. f. Acção de confron-

tar duas testemunhas no seu depoimento

divergentes, ou de uma testemunha^ com
oréo, ou do réo com os co-réos.=E ex-

clusivamente empregado na linguagem
criminal.^Tem um sentido mais extenso

do que Acareamento.—-«O Juiz cx-ojjicio,

a requerimento das partes, ou a requisição

de qualquerjurado, procederá á acareação
das testemunhas entre si, ou covi as jnir-

tes, ou das partes umas com as outras. -d

Nov. Reforma Judicial, art. 531.
— Svx. Acareação, confrontação. Os

praxistas portuguczes consideram estas

duas palavras como synonymas : — «<Se

as testemunhas não concordarem entre si

sobre as circumitancias imjiortantes do
crime, o juiz, ju/fiando-o necessário, 2}ro-

eederá d confrontação de umas com outras

e do resultante se fará auto, que se jun-
tará ao summario da querella.f Idem,
ibid., art. 970. = Os praxistas estran-

geiros consideram a acareação como
a averiguação do que diz o réo dian-

te dos co-réos ; e a confrontação, es-

sa mesma averiguação do delicto do réo

diante das testemunlias, ou das partes

entre si.

ACAREAMENTO, s. m. Quasi todos os

diccionarius dão este termo como equi-

valente de acareação. Porém Bluteau o

define com um sentido particular, hoje

desusado : — « Uma ceremunia judicial,

em que se confrontam as caras de muitas,

para se vir em conhecimento do delin-

quente. ii Pertencia esta ceremonia ao an-

tigo processo inquisitorial ; na acareação,

procura-so conciliar logicamente os de-

poimentos para deduzir a veracidade do
facto; no acai^eamento, procurava-se, pon-

do a testemunha em frente do réo, veiú-

ficar a identidade da pessoa do crimino-

so.= No sentido de acareação, em que o

apresentavam os outros diccionarios, es-

tá totalmente obsoleto.

ACAREAR, V. a. (Do grego akare, ca-

ra, presença, com o prefixo «a» e a ter-

minação verbal «ar».) Pôr cara a cara

com outro, para que se vejam e fallem.

Na linguagem forense: confrontar as tes-

temunhas com o accnsado, ou o réo com
os co-réos.

— Emprega-se como transformação de
acariciar, e então acarear é captar com
caricias. Bluteau, Supplemento. Segundo
Francisco José Freire, este uso tem máos
exemples: — «Devese dizer acariciar,

e reservar acarear 2^'^''"' o estylo J'oren-

se.D Reflexões da lingua Portugueza,
Part. II, p. 41.

— Em Aucupio, ou caça de aves, —
«... é o mesmo que enxotar os pássaros

brandamente, até os chegar onde possam
cahir no laço.n Bluteau, Supplemento.
= N'este sentido, escreve-se ordinaria-

mente sem o prefixo «a» — «... com um
boi pthantastico caream estas aves á rede.v

Diogo Fernandes, Arte da Caça. — «Só
sentimos que lhe falte a caridade, que de-

sejamos merecer e acarear em tudo o pos-
sivel.» Fr. António das Chagas, Cartilha

Espiritual, cap. 2, p. 46. Vid. Carear.—Gkam. N'este verbo, a figurativa sen-

do «e», encontram-se dons «ee» segui-

dos, quando a terminação principia por
similiiante letra.

ACARI, s.m. (Do grego ahara, indivisí-

vel.) Em Entomologia, género de insectos

acáridos, subdividido cm trez ou quatro

espécies, das quacs nma, o àcdxo scahioso,

vivi; no queijo em fermentação. Segundo
o Dicc. da Academ., este é o acarus círo,

que pertence, na classificação cutomologi-

ca de Linneo, á divisão dos aptéros ou in-

sectos sem azas.= lIoje emprega-sede pre-

ferencia ácaro e acarus. — <íQucm dirá

que em tim bichinho tamanino, que quasi
escapa da vista mais perspicaz o aftenta,

qual é o chamado Acari, e se cria na cera

corrupta, ha lugar p)ara a orga7iisação

de tantos membros, de que é força con-

fessar a razão, que eile se comjjõe?» Pa-

dre Manoel Bernardes, Luz e Calor, Part.

II, opusc. 2, n. 376.
— Na linguagem brazilica, chama-se

acari a uma arvore do matto virgem, que
tem outros nomes : sicupira, sucupira,

seperira, de que ha bastantes espécies

como o açu, o mirim e acari, e acaris.

ACARIA ou Acaraia, s. m. Em Ichthyo-

logia, nome de um peixe do mar do Bra-

zil, de género ainda não determinado.

Confunde-se cora o Acará ou peixinho do

rio.

f ACARIASIS, s. f. Nome da sarna, se-

gundo i-"uchs.

AGARICABA, s. f. Nome brazilico do

hydrocatylo umbeiífero, que nasce nos le-

gares húmidos e pantanosos ; a sua raiz

é bastante aromática e medicinal. =
Também se escreve Acaricóba.

ACARICIADAIrlENTE, adv. Com afagos,

desveladaraente, com enternecimento e

carinho ; com melurias, blandícias, com
exasrerado sentimentalismo.

ACARICIADO, adj. p. Amimado, cober-

to de caricias, desvelado, afagado, amei-

gado, acarinhado, tornado objecto de ter-

nura. = Usado por Frei Luiz de Sousa

e por Franco Barreto.

ACARÍGIADOR, adj. Que faz caricias,

afagos, blandícias, carinhos, desvelos

;

que seduz com meiguices.

—Loc: Palavras acariciadoras, cheias

de agradáveis lísonjas. = ainvençõcs

mercantis grangeadoras, c acariciadoras

decorações humanos.» Jeronymo Freire

Serrão, Discursos Politicos, II, p. 445.

ACARICIAR, V. a. (Do gr. karrkezein,

ou do céltico caricia, derivado de car, pa-

rente, amigo.) Fazer afagos; correr com
a mào docemente pela cabeça e pela ca-

ra; tratar com amor e carinho; amimar.
= Figuradamente : lísongear, acolher com
desvelo ; anafar, seduzir, fazer festas.

por caria asscgorando-o
O clMmn, o acaricia e por Iionr3l.o

A corle faiijue veoha a visiUI-o.

XA.XOSL TBOUtt, INSULAM, LlT. ti, OÍL ISo

Acarinhando o esposo.
FIUMIO, FlBULtS, C. II, p. Ii3.

— Loc: Acariciar seu doiw, diz-se do

cão, quando festeja: — a Aos de casa.

como a conhecidos seus, acariciam (os

cães) e vão diante fazendo mil festas.

«

Francisco Femaudes Galvão, Sermões,

Part. III, foi. 249, col. i.—Acariciar o bi-

gode, anaial-o, passando-o entre os de-

dos. — Acariciar o nú, vestir a imagem
com os pannejamentos ou roupagens de

modo que deixe perceber todos os contor-

nos.

ACARICIATIVO, ndj. Que tem génio

acariciaJor. instincto atlavel ; neste sen-

tido, empregado por Jliguel Leitão de

Andrade, na Miscellanea : — «O serviçu

e recebimento do hospede e gente da casa.

o mais acariciativo, que pode cuidar-se.^
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Dialogo IV, p. 91. = Usado ainda hoje

na linguMjiem poética.

t ACARICOÀRA, s. f. Arvore do niatto

virgem do Jírazil, cuja madeira se em-
prega nns eonstriicçõ<^s navaes e civis.

ACARICÓBA, s./. Nome braí-.ilico da /??/-

ãrocotyla miihelata, de Linneo. Segundo

Brotero, tem o nome vulgar de herva do

cajjitão.

ACARIDAR, V. a. Fazer carinhoso,

apiedar, abi-andar alguém, tratar com ca-

ridade e eomj)lacencia.

— Acaridar-se, v. refl. Ter, usar de

caridade com alguém, compadecer-se.

t ACÁRIDES,"s. /. pi. e adj. (Do gre-

go ahirii . iiidivisivel, e eidos, íorma.) Em
Entomologia, família da classe dos áca-

ros : dá-se também este nome a uma tribu

da classe dos arachnidos. 0«caí-o é o typo

de todas estas subdivisões.

f ACARIDIANOS, adj. j)l. V. Acárides.

f ACARIDIOS, adj. pi. Vid. Acárides.

ACARIMA, .«. V). Em Zoologia, nomo
dado por liuffon a uma formosa espécie

de ouistitis, conhecida com o nume vulgar

de mncacu-leão. = Também se lhe cha-

ma JSLirtkum.

t ACARINHADO, adj. p. Tratado com
carinho, amimado, agasalhado com des-

velo, chamado com meiguice.

ACARINHAR, (•. a. Acariciar, ameigar,

tratar com bnmdura e afago, proteger a

infância, aproximar á cara com um abra-

i,'0 intimo, fazer demonstrações de af-

fecto.

t ACARINOS, adj. pi. Vid. Acárides.

t ACARIO, s. m. ant. (Do latim aqua-

rius, traiisforniando-se a guttural «q», jun-

to de ciu» sesíuido de outra vogíd, no «o»

portaguez: Ex.: qaare, cá, (antigamente,

porquê) quomodu, como ; nunqw^im, inm-

ca; squamn, escama.) — Undécimo signo

do Zodiaco.

t A' CARLINGA, loc. adi: (Formada

da preposição «a» e do substantivo femi-

nino carllnga, derivado do céltico cnr,

pau, e ling, comprido.) Metter o mastro

no encaixe da sobrequilha ; segurar os

mastros.

ACARNA, s. /. Espécie de cnido hor-

tense ; em liotanica, género de compósi-

tas, agru])ado ao género atract//Iis.

ACARNANO, s. m. Peixe parecido com
o ruivo ; em lehthyologia, tem o nome de

tracliinus draco.

ACARNAR, s. /. Em Astronomia, no-

me árabe de uma estrella de primeira

grandeza, que occupa a extremidade cen-

tral da constellaeâo Eridano. =^ Também
se escreve Acharnar.

ACARNO, s. 711. Vid. Acarnàno.

ÁCARO, s. m. (Do grego a, sem, e /,-«-

re, divisão.) Género de animaes articula-

dos, da classe dos arachnidos, lamilia dos

acárides, dos qnaes um género, o Savco-

ptes de Latreille, encerra as pequenissi-

mas ouções que se encontram nas borbu-

lhas da sarna, quer no homem (sarcuptes

scaJjiei) quer no cavallo (sarcoptes egui.)

O ácaro tem um quarto a meio millime-

tro de diâmetro ; á simples vista é bran-

co, no campo do microscópio apresenta

algumas manchas avermelhadas.= Tam-
bém se encontra nos folliculos cebaceos

do nariz.

ACAROADO, adj. j). ant. (Formado da
locução adverbial a carão.) Chegado, apro-

ximado, encostado, posto a par ou junto,

achegado, em contacto, cosido com :
—

«... ide nas justas acaroadas com a ter-

ra.^' Azurara, Chronica de Dom Pedro,

p. 345. = Está fora do uso.

f A CAROM, loc. adv. Acha-se empregado
promiscuamento no Roteiro de Dom João
do Castro. — Viterbo define: «A' face, á
vista, junto, perto, a descoberto, sem cau-

sa alf/uma de -permeio. y> Vid. A carão.

7 ACÃRON, s. m. Era Botânica, esj)e-

cie de myrtho selvagem, empregado na
Medicina.

t ACARPELAD0,"f//.7). Nome dado por
Lindlev ;ís ilorcs privadas de carpelios.

t ACARQUILHADO, adj. p. Cheio de car-

quilhas, franzido, enrugado. = Mais ge-

ralmente, Encarquilhado. Vid. esta pala-

vra.

t ACARQUILHAR, v. a. Amarrotar,
amarfalhnr, enrugar, franzir.=Est;i mais

em uso Encarquilhar. Vid. esta palavra.

t ACARRAÇADO, udj.p. Agarrado como
o carroço. Figuradamente: demorado,
vagaroso, associado c(nn alguma parce-

ria indigna: — viver acarraçado com
uma ntarafona. = Pouco usado.

AGARRADO, adj. p. Agarrado, acom-

mettido de calor, de somno ou de em-
briaguez. (Palavra antiga, do céltico car,

elevado, longo, derivado para nós do fran-

cez antigo carré, e carreau.) Usou-o Pai-

va de Andrade, nos Sermões, Tom. ii,

p. 582.
— Segundo Bluteau, acarrado, se diz

de quem tem o somno muito pesado. Na
antiga marinha franceza, chamava-se car-

ré, ao sitio do tombadilho onde os offi-

ciaes tinham os beliches em que dor-

miam.
— Segundo Bluteau, acarrado, desi-

gna também o homem que está muito bê-

bado; e no Diccion. da Academia, o que

está amortecido por excesso de doença e

intensào da febre. Na velha phrase fran-

ceza : laisser quelqiiun sur le carreau, é

dcixal-o por morto, sem se poder niovcr,

nem levantar.

.— No sentido próprio, accrcscenta Blu-

teau que se diz das ovelhas, quando, no

abrazamento da calma, se chegam umas
ás outras, e com as cabeças baixas estào

como pasmadas. No francez também se

encontra n'este sentido carreau, signifi-

cando a pastagem fechada por largos fos-

sos. = Diz-se mais, gaUinlia acarrada,

a que está de choco sobre os ovos con-

stantemente.

ACARRAPATADO, adj. p. Como carra-

pato; peguenho, pequeno enojoso, demo-
rado nos movimentos como o carrapato.

= Emprega-se no sentido chulo.

AGARRAR, i'. n. ant. Ficar tixo, fitar,

encarar, quedar-se. Foi empregado na pri-

meira canção de Egas Moniz

:

Mci jn/iilo e ijiin ;iiuar

Eiii lios acarra.

Est. 4, V. 1 c 2.

— Pertence esta palavra ao dialecto gal-

leziano, <•;! que est.ão escriptos os nossos

primeiros monumentos poéticos.= A can-

çíio citada foi pela primeira vez recolhida

por Miguel Leitão de Andrade, na Mis-
cellanea, dialogo xvi, p. 458, e ahi, em
um pequeno glossário, dá a esta palavra

a significação de empreffar. Francisco
José Freire, nas Reflexões da Língua
Portugueza, Parte iii, pag. 7, adoptou
o mesmo significado; porém António Ri-

beiro dos Santos, nos seus Inéditos, que
se guardam na Bibllotheca de Lisboa,

diz que tanto elle como Faria e Stmsa,

erraram esta palavra, que só se encontra

na terminologia jurídica na forma de Aca-

rear. Vid. Acarar.
— Loc: Acarrar o gado, resguardal-o

do sol, procurar e juntal-o á sombra;
acarrar a ijallinha sobre os avos, estar

seunrre no choco, deitada sobre elles;

acarrar com calma, estar quedo com ean-

çasso, com prostração. — Acarrar com
doença, estar quebrantado, sem se poder
mover. — Acarrar covi vinho, cair de
bêbado, não se poder suster. — Acarrar
coí« somno, tosquenejar, cabecear, ficar

em um somno profundo, não dar accordo

de si.

— Acarrar-se, v. rejí. Resguardar-se

do sol ; retirar-se para a sombra; embria-

garse ate cair.

ACARREAR, v. a. Acarretar, trazer em
carro, conduzir juntamente como carga,

e d'aqui se formou o sentido metaphori-

co : trazer eomsígo, importar, occasionar,

causar como conscquenci.a necessária. =
E' usado de preferencia na linguagem po-

pular; Frei Luiz de Sousa emprega-o no
sentido metaphorico: — nAssi o persua-

dia, e juntamente fazia temer, discor-

rendo pelas misérias, e infâmias do pec-

cado e j^clas penas e castigo, que acarréa

em vida e morte. y> Hist. de Sam Domin-
gos, Liv. I, P. I, cap. 11. = Também
se encontra acarear, por acarrear, ainda

que erradamente.

ACARRETADO, adj. p. Transportado,

em carro ou carreta; e figuradamente,

levado á força, juntamente, de cambolha-

da:— «... ver vir os tristes passos da Es-

criptura, vem uns como que acarretados,

outros vem estirados. ..i> Vieira, Sermões,

Tom. I, p. 38.

— Loc. : Mosquetes acarretados, mon-
tados em carretas: — «O Governador

mandou ordenar oito p>eças de artilheria

de campo, e cem mosquetes acarretados.
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t muitas nttenções.i) Diogo de Couto,

Década V, Liv. vii, cap. l].=Modema-
niciitc, para evitar a humonymia, diz-se

Encarretado. Vid. esta palavra.

ACARRETADOR, *. m, O que acarre-

ta, tniiisporta, fonduz ; eniprega-se de

preferencia no sentido translato por cau-

sador. O que ganiia a sua vida no officio

de levar de um logar para outro em car-

ro ou ás costas. — «Sendo os Jidalfjos, e

todos os mais porfuffuezes os acarretado-

ves dos materiaes.» Diogo de Couto, Dé-

cada V, Liv. III, cap. 2.

— Eui Direito foraieiro, acarretador

c o eniphjteuta ou vassallo que paga,

como pens.ào annuai,ao senhorio,uma ida,

jornada ou vi;igeiii, a pé, com besta sua

ou carro, a logares certos, ou incertos,

conforme se tiver estipulado. — «Dizi-

meirus, rendeiros, e acarretadores Consti-

tuições Synodaes do Bispado do Porto,

foi. 83.
— Syn. Acarretador, carreteiro, carrei-

ro, carretão. O primeiro substantivo tem
um sentido maia extenso, applica-se a

todo o que transporta alguma cousa sem
se attcnder ao modo ; d'aqui vem o seu

sentido metaphorico quasi exclusivo. —
Carreteiro, o que ganha a sua vida le-

vando carretos, que pesa em grandes pe-

sos, que é braçíil. — Carreiro applica-se

particularmente ao que trabalha com car-

ro de bois, o que vae adiante a guiar

o carro picando os bois com aguilhada, ou
os dirige pela çoga.

—

Carretão, é também
o que faz carretos, mas applica-se, prin-

cipalmente, ao que limpa as ruas de im-

mundicies, segundo vemos pela auctori-

dade do Padre Vieira.

ACARRETADURA, s. /. A acçcão de
acarretar, como detinem todos os Diccio-

narios ; a quantidade dos objectos acar-

retados, ou, mais propriamente, uma car-

rada; o preço porque fica a carreagem.
-= Foi pela primeira vez recolhido por
.Feronvuio Cardoso.

t ACARRETA PAPEIS, .=. m. Moço de
oscriptorio de advogado ou escrivão, que
leva <is autos a quem compete vêl-os.

ACARRETAR, v. a. Transportar, levar,

coiidu/Jr, mudar, carregar, trazer de um
logar para outro em carro ou carreta

;

também se a])plica a todo e (jualquer

transporto succcssivo ou parcial, feito ás

costas, cm braços, á cabeça, a pau c cor-

da, de rastos. — As cheias acarretam
areias ; — as mulheres acarretam á ca-
òeça e os homens aos hombros.— As for-
migas acarretam no verão o que hão de
comer no ini,crno.

Uns in:iili'irn acarrfinm, outros .ibrcm
Com foiçjs c com ferro a dura lerra.

JKiio^. nnitTB nKAL, seuUNno c«nco db dic,
lant VI, est. «5,

N.lo .ir;ilia de Oillnr

Ouand.> :i as.i so S:nh,
Uns tictinrlaiijo pedra.
Oulros madeira á porlia.

JIOM. CEnAL. II. ÕO. p. 132.

— «... aqui vi uns homens que com
nmito cuidado acarretavam af/ua para o

paf/odc, inqnerindo-us, disseram que era

para se lavar. y> Historia Tragico-Marit.,

Tom. I, p. 293.= Este verbo c frequen-

temente empregado no sentido metapho-
rico jjor : guiar, conduzir, accumular, en-

caminhar, servir de vehiculo, dar jjassa-

gem, occasionar, trazer comsigo, cau-

sar :

Àcarrelaitilo ás costas meu tormento.
KKH.>I. ALVAK., DO OníEST. LeslT, TRANSP.,

p. 452.

— <íE para isto importa saber o que

faz pêra a salvação das almas e não que-

rer antes enijeitar o que acarreta sua per-

dição. >i Heitor Pinto, Diálogos, vol. ii.

Dial. 2, cap. 7.

— Loc. : Acarretar razões, accumular
motivos, fundamentos; foi empregada por

Fernão Lopes. Acarretar valias, apre-

sentar serviços cquiilidades que suppram
a suflíiciencia.—Acarretar lar/rimas, cau-

sar grandes tristezas e aíHicções pelo

successo.—Acarretar a artilheria, pôl-a

em repairns de carretas.

ACARRETO, s. m. (De carreto, com o

prolixo «a» da índole da lingua portugue-

za.) Transporte, a •eào de acarretar. Fi-

guradamente: allegação forçada ou fora

do seu logar e tempo competente. = No
sentido próprio :

—

«Viu que onumerodos
soldados,quealli havia, era vindo a muita
diminuição, e que lhes era necessário di-

vidirem-se uns para pelejarem, e outros

para servirem nos repairus e acarretes

da terra e pedra. » Frei Luiz dos An-
jos, Jardim da Escriptura, p. 50L —
«... per ser lie tanto merecimento c acar-

reto de bem este santo vuto de castidade. »

Frei António Freire, Thesouro Espirit.,

foi. 92. = No sentido figurado, encon-

tra-se empregado jior António Prestes,

no Auto do Mouro Encantado, e por
Jorgí! l'\'rreira de V;isconcellos, na Eu-
phrosina, d'onde se deduz a sua origem
popular. — «Porque sempre anda bus-

cando Como falle nelle por seus acarre-

tes.» Ibidem, act. iv, se. i. = N'este

periodo, tem o sentido do adverbio indi-

rectamente.

— Loc. : Andores de acarreto, aquel-

les que tiram tudo dos outros, que não
passam de meros com|)iladores : — «Ha
préfjadores, que... vindo-lhe tudo de acar-

reto, para se acreditarem, usam oj/icio

de caçadores vãos, etc.» Amador Arracs,

Dialogo III, c:ip. 23. — Acarretes, fuu-

d.unentos, asserções do que não temos a

prov.i, liados na auctoridade de outro es-

criptor ;
t'^xtos deslocados.

t ACARTUM, s. m. Palavra hoje fora

do uso, (]ue antig nuentc designava o deu-

toxydo vermelho do chumbo.

t ACARULISTAS, s. m. pi. Em Ento-
mologia, iaiiiilia dos arachnidos ; synony-

mo de Ácdrides, Vid. esta palavra.

t ÁCARUS" s. m. (Do grego ákarês,

indivisível.) Género de insectos acárides,

formado do trez ou quatr:) espécies. Vid.

Ácaro.

ACARVADO, adj p. ant. Opprimido,
carregado, angustiado, suppliciado.=Está

fora do uso corrente ; e, nos monumentos
antigos, encontra-se sempre Acravade. (A
metathese da lingual forte «r» é frequen-

te nas primeiras edadcs da lingua: es-

toTmento, instj-umento ; desperçar, despre-

zar ; fremoso, fennoso.)

ACARVAR, v. a. ant. (Acravar, forma-

ção do verbo cravar, com o prefixo «a»

da índole da lingua portugueza, e com a
metathese do «r», como se vê em : FtoI,

flor; chancerel, chancelo?-.) Cravar, espe-

tar, enterrar, afundar; embeber. Viterbo,

no Diccionario Portátil, dá-lhe a signifi-

cação de angustiar, affligir, magoar; po-

rém a translação vae até acliavascar, ato-

lar, espeterrar na lama. —«Algumas ani-

malias ha ahi, que acarvam e encobrem

as suas peguadas ulli a cerca donde tem

as jazedas.n Frei Bernardo de Alcobaça,

traducção da Vita Christi, Liv. i, cap.

36, foi. 110. = Emprega-se de prefe-

rencia Acravar, como se encontra nos es-

criptores do século xv. Vid. Acravar.
— Acarvar-se, r. refl. Enterrar-se no

lodo, afunda r-se, acha vascai'-se, atolar-se;

e figuradamente: angustiar-se, affligir-se.

Vid. Acravar-se.

f Á CASCA, loc. adv. Usa-se no volta-

rete, quando se faz jogo com nove das

cartas que ficaram depois de distribuídas

as vinte e sete poios parceiros. Ir á casca.

ACASCARRILHADO, adj. Qualquer jogo

de vasa, em que ha casca, cascarra ou
cascarrilha, como no voltarete as treze

cartas que restam depois de se ter dado
cartas aos parceiros, e com as quaes se

faz o jogo no caso de ninguém ífer pedi-

do licença, ou terem [lassado a primeira

vez.

—

Jogos acascarrilhados, aquelles em
que se pode ir á casca, ou tirar nove

cartas das treze restantes, como no vol-

tarete ou na arrenegada. Vid. Cascarra.

t ACASEADO, adj p. Debruado, co-

sido no sitio da abertura onde apertam

os b()t(5es, com pontos fortes, para não

esgaç.ir com aabotoadura.

ACASEAR, V. a. Dar pequenos corte?,

golpes, a que se chama casas, no fato.

em um sitio correspondente áquelle em
que se pregam os botòes ; debruar ou
guarnecer com ponto de casa esses cor-

tes.—AcasCcir com torcal, ornar .ns casas

do vestido, com um cordão de seda :

usado no principio d"este século, como se

vê em Moraes, que recolheu esta locução

Vid. TorçaL
ACASO, í. m. (Do latim casus, com o

«a» expictivo da índole da lingua.) Even-
tualidade, evento, successo imprevisto,

azar. casualidade, accidente fortuito. Com-
binação de circmustancias independentes

da vontade, que se nào podciu cvitaj-, nem
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prever, nem tão pouco explicar a razão

d'ella. — &Não faz desvanecimento da

sua gloria, o que foi acaso da sua for-

tuna. » Panegyrico do Marquez de Marial-

va. — «Parece acaso, e é providencia

vêr-se a emenda nu. ruim eleição da von-

tade.» Dom Francisco Manoel de Jlello,

Apologos Diaiogaes.

— O acasocontrapõe-se a^roDÍííewcia;

na linguagem do vulgo, designa uma en-

tidade chimerica, que se concebe obran-

do arbitrariamente e j^rodiizindo eíFeitos

cujas causas não estão no nosso alcance.

— Loc. : O acaso do nasciínenio, a im-

portância individual devida não aos mé-

ritos e qualidades próprias, mas ao facto

caprichoso ou fortuito de descender de

certas famili:is nobriís ou dignas de ve-

neração. — Um acaso feliz, um successo

imprevisto, mas que foi aproveitado a

tempo, desigija o effeito e a causa — O
acaso da fortuna, a eventualidade, a in-

certeza de dar- se ou nào certa circum-

stancia. — Entrcgnr-se ao acaso, deixar

as cousas a si mesmas, nào procurar oc-

casiões. — Por acaso, irreflectidamente,

por cfFeito de um aggregado de circum-

stancias imprevistas.

—

Os acasos, os ris-

cos, os perigos, as contingências do que

não depende de nós, e não está seguro

:

— O acaso da guerra, — o acaso da in-

spiração, etc.

—fím Mathematica, doutrina dos aca-

sos, calculo das probabilidades, deduzidas

as eventualidades favoráveis ou contra-

rias á realisação de certo facto. = N'es-

tes principies se fundam as companhias

de seguro de vidas, etc.

— Syn. Acaso, fortuna, azar. Blu-

teau estabelece a synonymia entre acaso,

e fortuna : os antigos equivocaram estes

termos; toda a fortuna era acaso, mas
nem todo o acaso em fortuna. No chris-

tianismo não se admitte o acaso no plano

da Providencia.=A /orít/Hffl depende de

um certo calculo anterior, é o successo

acompanhando a intenção. == O azar ex-

prime quasi sempre um acaso desfavorá-

vel, que, por máo, se receia ; e d'aqui

vem o ser synonymo de agouro, presagio

aziago.

ACASO, aãv. (Formado do substantivo

caso, com o pretixo «a» exprimindo uma
relação condicional. Vid. p. 2, col. 3.)

Por ventura, casualmente, accidentalmen-

íe, aventurosamente, inconsideradamente,

sem reflexão, inopinadamente. = Ser-

ve também para exprimir a interrogação,

duvida, tempo, modo : — «Acaso é o tra-

zer plumas? isso deu a natureza a uma
ave.» Frei António das Chagas, Obras Es-

pirituaes, Part. i, trat. 10, toque 10.

Não se erga o bom Rei, não escollia ou t(imc

Acasa ou a iiiontSo;vença ,i verd:i<le,

Sogigue a inveja ea iiiaiicia tioinc.

A.-íTOMO PE»., POEMAS LOSIT-, t. II. p. 111.

— Loc. : y\o acaso, na expectativa,

fiar-so no que succcder. — Por acaso,

fortuitamente, independente da vontade

de alguém. — tíe acaso, se tiver de acon-

tecer, ou se porventura.—• O mundo não

foi feito acaso, isto é, por acaso. Vid. as

formas antigas Acajuso e Acasuso.

f AGASTA, .^'. m.. Ein Entomologia, gé-

nero de insectos cirrhópodes, que vivem

nas esponjas.

ACASTANHADO, adj. Castanho, mais

usado. De eôr tirante á casca de casta-

nha. — Cahellos castanhos ou acastanha-

dos ; — hnrha ajasíanhada ;
— catmllo

castanho onde cor acastanhada. Vid. Cas-

tanho.

ACASTELHANADO, adj. Affeiçoado a

Castella
;
que segue o partido da usur-

pação bcspanhola contra Portugal ; des-

naturado, sem patriotismo, fanfjirrão co-

mo o castelhano a quem advoga. Palavra

introduzida no século xvii no tempo das

luctas da independência; exprime certo

opprobrio e vileza. — «Bom desengano

pudera já ter o castelhano, e o acaste-

Ihanado, de que é vontade Divina, (pie se-

ja rei Dom João IV.» João Pinto Ri-

beiro, Relação aoPontifice, p. 2õ2.=Está
fora do uso. Aos partidários da união de

Portugal com Hespanha em um só esta-

do, que modernamente se tem discutido,

dá-se o nome de ibéricos, sem exprimir

o sentido desprezível e insultuoso que

encerrava a palavra acastelhanado.

ACASTELLADO, adj. p. Munido, guar-

necido, fortalecido com castello ; defendi-

do, recolhido em castello; diz-se tanto dos

legares e villas que têm castello como das

pessoas que vivem n'elle, c ali se defen-

dem, = Exprime também a forma ou

a construcçào do castello; d'aqni o seu em-

prego figurado : — livros acastellados,

amontoados ;
— nuvens acastelladas, accu-

muladas
;
porém n'este sentido é mais

próprio empregar-se encastellado, quasi

privativo da linguagem methaphorica. =
«... serra da Ipiapaba, onde viviam como

acastelladas, ires grandes nações.)) Vieira,

Vozes Saudosas, Tom. i, voz 1, p. ô.

— Em Heráldica, acastellado é o es-

cudo cuja orla ou cótica está coberta de

pequenos castellos, como nas armas de

Portugal e de Artois.

— Em Táctica militar, Elephante acas-

tellado, armado com um castello de ma-

deira, como se usava nas guerras antigas.

— « Com três elefantes diante de si acas-

tellados.» Damião de Góes, Chronica

de Dom Manoel, Liv. iii, cap. 28.

— Em Architectura, acastellado, com
ameias, em fíirma de castello.

ACASTELLAR, v. a. Fortificar, defen-

der com castello; e figuradamente : armar,

refugiar, acolher a ura logar seguro, dar

guarida; amontoar, accumular, agglome-

rar. — «...fortalecer ou acastellar com

presídios.)) Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, P. ii, L. G, cap. 3,

n. 10. == É pouco usado no sentido pró-

prio, mas corrente na linguagem figurada.

— Acastellar-se, v. refl. Fazer-se for-

te em logar defensável, recolher-se a si-

tio seguro, premunir-se em reducto con-

tra os assaltos, acantonar-se, acoutar-se.

—

«Acastellamse na avareza todos os deli-

ctos, como em uma fortaleza todos os in-

strum.ent<>s de fazer mal.)) João Pinto

Ribeiro, Lustre ao Desembargo do Paço,

cap. n, g 147.

ACASflÇAR-SE, v. refl. Tornar-se cas-

tiço, de boa (pialidade. A significação

antiga era : fazer-se casto, completamen-

te fora do uso por influencia talvez do
verbo castiçar, que designa a cópula dos

animaes. No sentido figurado, applica-se

ao estylo, por isso que ainda se diz pa-

lavras castiças, por legitimas, puras.

—GiiAM. O «ç» perde a ccdilha quan-

do a terminação começa por «e».

ACASTUM, s. m. Nome alchimico do

aluminio.

ACASULADO, adj. p. Que tem a forma

ou feitio de ura casulo. = Nome botâni-

co, introduzido na lingua portugueza por

Brotero, no seu Compendio. — Flor aca-

sulada, que pertence á classe das casulo-

sas, plantas que têm por cálix um casu-

lo. Vid. Casuloso.

t ACASUSA, adv. ant. Empregado no

mesmo sentido que Acaso. Talvez corrup-

ção de cajuso; era usado na linguagem

trivial do baixo povo ; e nos Autos de

Gil Vicente, edição das suas obras de

1562, Liv I, foi. 29, vem

:

Padres, vedes a senhora
Oue eu acliei bem acasiisa.

ACASUSO, adv. ant. Por acaso. Vid.

supra.

ACATADAMENTE, adv. Com acatamen-

to, com respeito, veneração; com a mais

alta consideração. = Recolhido, pela pri-

meira vez, no Diccionario de Barbosa o

no Thesouro do Padre Bento Pereira.

t ACATADISSIMAMENTE.afíy.swp. De
uma maneira respeitosíssima, com a maior

veneração.

t ACATADISSIMO, adj. sup. Respeita-

díssimo, veneradíssimo, considerado em
extremo ; attendido com admiração ; mui-

to reverenciado.

ACATADO, adj. p. Respeitado, reve-

renciado, venerado, considerado, estima-

do. = Usado por Francisco de Moraes,

Diogo de Couto, e Damião de Góes.

Kstava mni acatada,

como princcza servida,

cm meus [niços miiy honrada,

de tudo miiy abastada,

de meu sentiorniuy querida.

CANr.. CBB., t. Ml, p. ()18.

— Estes versos de Garcia de Rezende

encerram todas as idêas correlativas da

palavra acatado.

ACATADURA, s. /. De catadura, aspe-

cto, semblante, com o pretixo « a » da

índole da lingua portugueza.^Nos escri-

ptores do século XVI, é frequente o en-

contrar-se o substantivo catadura, com
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a espletiva, como se vê em Francisco de

Moraes, no Palmeirim d'Inglaterra.=No

Cancioneiro Geral, lO-só, na dcscripçào

das armas e linhagens dos Coelhos, por

João Rodrigues de í?á:

Era campo d'ouio hum lyão

di: iiuiY bravii acutailura,

coelhos |ior urlailiir»

doscoellius SC Amo
armas sem outra mistura.

ODH. cu., tom. it, p. 371.

— Loc. : Uma simples acatadura, nm
lance de olhos, de um relance : qualquer

d'estas locuções vale mais do que o gal-

licisrao (lolpe de vista:— «.Com uma sim-

ples acatadura, contemplo tudo aquello

ijue Deos he em. sua simplicidade. » D.

Frei Braz de Barros, Espelho da Perfei-

ção, Liv. IV, cap. 4.

ACATALÉCTICO, adj. (Do grego a, sem,

e katalêctus, imperfeito, incompleto.) Dá-

se este nome, na Poesia latina, a todo o

verso completo, tendo todas as quantida-

des exigidas pela metriiioaçào ; opp3e-se

a catalerticu, verso cuja syllaba iinal era

ordinariamente truncada.

t ACATALÉCTO, adj. O mesmo que

Acatalectico, e mais conforme com a sua

ctymologia grega. Vid. supra.

ACATALEÍPSÍA, s.f. (Do grego a, sem,

c katalepsis, comprehensâo. ) Empregava-
se, na linguagem philosophica, como sy-

nonymo de pyrrhonismo e scepticismo, e

ainda assim como termo antiquado pre-

valeceu na linguagem medica.
— Em Philosophia, nome de certa es-

chola que sustentava a impossibilidade

de saber ou conhecer certamente uma
cousa. = Os Pyrrhonicos sustentavam a

acatalepsia universal e absoluta.

— Em Pathologia, a acatalepsia é

uma affecçào intermittcnte, na maior par-

te das vezes apyietica, caracterisada pe-

la perda instantânea do sentimento, do
entendimento, e por uma rigidez tetânica

geral ou parcial do systcma muscular.

Todas as funcyõcs da vida interior

exercem-se ; ê rara esta affecção, ob-

servada nos- indivíduos melancholicos e

nervosos; os ataques succedem-se irregu-

larmente como os da hystciia ou da epi-

lepsia.

—]\Iodcrnamento, usa-se na linguagem
ordinária catalepsia, como se encontra
nos livros inglozes, italianos e hespanhoes.

t ACATALÉPTICA, s. /. Seita de phi-

losophos, que professavam a doutrina da
acatalepsia, ou a impossibilidade de sa-

ber ao certo alguma cousa.

ACATALÉPTIGO, adj. Individuo atacado
de acatalepsia ; o que diz respeito a esta

doença. = Na linguagtnn vulgar, diz-se

do que é incapaz do attingir ou conceber
alguma idêa.

t ACATALIS, .s. m. Nome grego da va-
gem (lo y.iuibro, adoptado cm Botânica.

ACATAMENTO, *-. m. Reverencia, res-

peito, mesura, veneração^ consideração,

honra, culto, adoração. No .sentido figu-

i-ado: geito, semblante, presença, aspecto.

I.ORo caila um dos Deoses se partiu

raziíiido seus rcaes acutaiitentos

Pafa os dclcrmíiiados aposentos.

c*M., LUZ., c.int. I, est. 41.

Era .seus olhos se via tal gravidade

yuf alé as feias movi.i a acalameiito ;

K lio í rnioso nisto, uma iita^^esiadc

Que iitdiíao dava ifalto nascimento.

DR. ANTÓNIO FICHUlilHA, POE.MAS LUZIT.,

tom. I, p. i-JS.

vinde, oh bcllas nymphas, vinde asinha

Celebrar com devido cataiitenío

De vossa l)dla Nize o nascimento.

DunsinoES, uma, ecl. 7.

— No Arco de SanfAmia, Tom. ii, p.

163, traz Garrett: — c pundo-se a

um lado afastou com muito acatamento o

panno de raz.» No sentido de : presença,

tispecto : — Cl O acatamento, á primeira

vista, (por a gravidade de sua pessoa)

um pouco temeroso. » João de Barros,

Década I, Liv. i, cap. 16. — <.<. Levaram
dons anjos a alma de Frei Dominr/os até

a apresentarem diante do divino acata-

mento, toda revestida de gloria. v Dom
Rodrigo da Cunha, Catalogo dos Bispos

de Lisboa, Part. ii, cap. 64, n. 3.

— Syn. Acatamento, respeito: o pri-

meiro vocábulo exprime um sentimento

de veneração por qualidades inoraes ele-

vadas, em presença ou no momento em
que se falia no individuo que as possue.

— O resjJeito pode ser filho do temor; dá-

se para com aquelies.que consideramos

mais do que nós, ou pela sua edadc, nas-

cimento ou fiirtuna.

t ACATAPÓSÍS, s.f. (Do grego a, sem,

e kataposis, acção de engulir.) DifRcul-

dade, impossibilidade na deglutição. =.
Emprega-se na linguagem pathologica,

ACATAR, V. a. Respeitar, honrar, ve-

nerar, considerar, mesurar, cortejar, reve-

renciar; na linguagem antiga, olhar com
attenção, vigiar. — a ... d'esta maneira

acatava e honrava e reverenciava o cidto

divina. -a Garcia de Rezende, Chron. de

Dom João II, p. 190. — « Entre as boas

doutrinas, que lhes davam (os Lacederao-

nios aos filhos) principalmente era que

acatassem muito aos velhos, que os hon-

rassem e lhes dessem lugar onde quer que

estivessem. V Dr. António Ferreira, Come-
dia de Bristo, act. i, se. iii, Tom. ii, p.

20.

— Loc. : Acatar as ordens^ guardar

respeito. Por esta locução, vê-se qual é a

ctymologia da palavra, por isso que em
documentos antigos se encontra catar as

ordens, no sentido de respeitar o sacra-

mento de que se está investido. E' pois

acatar, o njcsmo que catar, tomar, guar-

dar, procurar, empregado no sentido mc-
taphorico, c acompanhado do prefixo ca»

da índole da língua portugueza. Blu-

tcau approximtwa-sc d'esta idca, quando

dizia : — « Parece derivado de recato,

porque para a pessoa que se respeita, se

olha com recato de não ojfendel-a.n

ACATARRADO, adj. Que está com ca-

tarro, isto é, com uma inflatnmação agu-

da ou chronica das membranas mucosas,

com o augmento da secreção habitual

d'estas membranas. Acatarrado refei-e-se

unicamente á coryza ou catarro nasal, e,

quando muito, á pharyngite. = Introdu-

zido por D. Francisco ]\lanoel de Mello,

nos Apologos Dialogaes, p. 22: — «... os

fazia recolher pior chuvas e neves, e ven-

tos, mortos, acatarrados e fora de horas.»

A linguagem scicntitíca tem admittido

as palavras catarral, catarroso ; o vulgo

usa mais de Encatarroado, também em-
pregado por Dom Francisco Manoel de

Mello, no Hospital das Letras, foi. 32õ,

e por Jorge Ferreira. = Esta segunda

forma tem o substantivo e o verbo que

faltam á primeira.

t ACATASOL, s. m. Tecido fino e lus-

troso de que usavam os antigos.=Reco-
Ihido por Francisco José Freire, nas Re-

flexões da Língua Portugueza, Part. iii,

p. 7.=Escreve-se de preferencia Catasol.

Vid. esta palavra.

ACATASOLADO, adj. Tecido do mes-

mo modo qtie uma fazenda fina, lustrosa

c cambiante ou de furta-côres, chamada
cata-sol. — (íVestia ao antigo umas rou-

pas largas de uma seda acatasolada, que

fazia varias cores. y> Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, p. 262, col. 3.= No
sentido figurado, emprega-se como cousa

de falso lustre, pouco dm'avel, mudável,

versátil:— «iSe os homens quizessem cahir

na conta de quã varias e acatasoladas são

as cousas do mundo, e ver-lhe o Jio de per-

to. ..ii Heitor Pinto, Diálogos, P. ii, p. 8.

— iloraes escreve acatasolado com
um só « s », ao contrario do Diccionarío

da Academia; em rigor, deve ser assim,

porque vem das duas palavras radicaes

cata e sol.

ACATÁSTICO, adj. (Do grego a, sem,

e katastikos, estável.) Em Medicina, dá-

se este nome ás doenças cujos symptoraas

variam irregularmente.= Também se dá

este nome ás ourinas que mudam de as-

pecto a cada instante.

t ACATECHILI, s. m. (pr. acatékili.)

Nome vulgar mexicano de uma ave, a

que Linneo, em Ornithologia, poz o no-

me de Fringille mexicana.

t ACÁTERA, s. Hl. Em Botânica, nome
grego do grande zimbro de vagens ne-

gras.

ACATES, .>. /. ant. Pedra preciosa com
betas brancas, de que h.a bastantes quali-

dades. Forma antiga da palavra ágata,

porém mais próxima da sua forma grega

okatcs. E' propriamente o quartzo. Vid.

Achates e Ágata.

t ACATHAPANOS, s. m. Em Diploma-

ticT, palavra que. nos velhos códices, de-

signava o prefeito de uma cidade ou pro-

víncia.
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t ACATHÂRSIA, s. /. (Do grego a,

sem, e katharsiun, purgação.) Em Maté-

ria Medica, oiuissãn de um purgante
;

impureza de liumores.

t ACATHISTO, s. m. (Do grego a, sem,

e katcsmos, assento.) Em Historia Ecele-

siasiiea, é uma novena que, na Egreja

grega, se celebrava na quarta semana da

quaresma, em honra da Virgem, á pro-

tecção ou intercessão de quem se attri-

buia o ter sido livre, por três vezes con-

secutivas, a cidade de Constantinojila dos

ataques dos nuisulmanos. = Também de-

signa o hymno que, n'esta funeçàn, se

cantava em honra da mesma Virgem, e

que era de rigor cantar-se em pé.

t ACATHÓLICO, ailj. (Do gr. a, nào,

e A;ít//iy/í:A:(JSjCatholico.) Neologismo intro-

duzido pela linguagem juridica moderna,

para designar o que é christào, mas que

n;io pertence á egreja de Roma; também
se applica aos cultos e seitas dissidentes.

Na maior parte das vezes, emprega-se

como substantivo. = Foi regeitado este

vocábulo na revisão do moderno Código

Civil, roas iiào deixa de usar-se na lin-

guagem fallada, para expriniii' mais facil-

mente as relações jurídicas das pessoas

que n<à'o seguem as disposições canónicas,

f ACATO, s. m. Em Alchiuiia, nome
da feiTugci]! dl' chaminé.

t ACATSJA-VALLÍ, s. m. Em Botânica,

nouie vulgar no Malabar de "uma planta

parasita, da familia das lamineas, chama-
da ca.^íijthe. vitijurme.

t ACAUDADO, acJj. p. (Do latim acait-

ãatus, sem cauda.) Nome dado por Gurlt

ás anomalias que consistem na falta de

coccyx. Vid. Acoccygeo.

ACAUDELADAMENTE, adv. (De acau-

delado.) Acaudilhadamente. Em ordem,

com disciplina, ein marcha regular. —
«... e os outros qiui ficarão fovíjn-se co-

lhendo aa cidade., acaudeladaniente, e to-

dos em huvi.i) Chronica Geral de Kespa
nha, cap. (J9. p. G9.

ACAUDELADO, adj. p. Capitaneado,

sob o commando de mn caudcl ou caudi-

lho. = Acha-se empregado em um dos

nossos primeiros monumentos linguisti-

cos, a Chronica do Condestavel, cap. ii,

e por Damião de Góes, e Frei Simão
Coelho. =^ O Biccionario da Academia
escreve com dois «llu.

ACAUDELAR, v. a. ant. (De caudal.)

Acaudilhar. Capitanear, comuiandar, man-
dar. = Encontra-se nos primcíiros monu-
mentos da lingua portugueza.— «/í Djw
Rodrigo Forjaz acaudelou aqmlhs, que

hl estavam e oolhou hu estana el-rey dom
Sancho e rompeu per todallas aazes. » Li-

vro das Linhagens, p. 281.= Na Ordena-
ção Affonsina, o prefixo «a» desappareee.
— Acaudelar-se, «. refl. Reunir-se sob

o commando do um cabedel, caudel ou
candilho : — aOiitro sy devem obedecer a
seu mandado os Alcaides, e todos os ou-

tros, que forem com el na frota ou na

armada, e caudelarem-se per elle e assy

c-imo Jarinm jier Nós, se preze)tte fosse-

mos.» Ordenação Affonsina, Liv. i, tit.

Liv, § 9. ^ O prefixo tende a desappa-

recer na linguagem cseripta.

ACAUDILHADAMENTE, adv. Com bôa
ordem, disciplinadamente, eapitaneada-

mente ; eui ordem de peleja e de ataque.

= Forma mais moderna de Acaudelada-

mente. Vid. esta palavra.

ACAUDILHADO, adj. p. Capitaneado,

sob o mando de um caudel, disciplinado,

arregimentado.= Aclia-se empregado por

Fernão Lopes, na Chronica de Dom João

I, e por Sá de Menezes na Malaca Con-

quistada, cant. XII, est. GO.

t ACAUDILHAMENTO, s. m. ant. Man-
do, regiuientd, disciplina do caudel; alis-

tamento de acaudilhados. = Na Orden.

Affonsina, encontra-se já sem o pnfixo

«a»: — «... e em a maão seestra hum es-

tandarte l/as nossas armas em sitjnal de

caudilhamento. » Liv. i, Tit. 54, § 4.

ACAUDILHAR, v. a. (De caudilho, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Forma moderna do verbo antigo Acaude-

lar. Capitanear, commandar, guiar, con-

duzir, mandar, governar a gente de guer-

ra, dispor, ordenar, disciplinar soldades-

ca em ordem de combate. = Empregado
por Diogo de Couto.

Àcandilha C;irol mil CaiiiboÚTiios.

SÀ PE MKNKZES. M4LACA CONQ., C. IX, CSt. 17.

f —- Acaudilhar- se, v. refl.. Reger-se

pela ordem do caudel; agnqjar-se disci-

plinadamente, andar sob o commando de

um caudilho.

f ACAULE, ad.j. 2 fien. (Do grego a,

sem, e kaides, haste.) Em Botânica, clas-

sificação das plantas, cujas folhas e flores

pareceTn nascer da coroa da raiz ; existe

a haste, mas em proporções tão pequenas,

que apenas constituo uma toca ou rhi-

zoma.

ACAUTELADAMENTE, adv. Com tento,

scguramriite, calculadamento, ))ensada-

mente, precavidamcnte, prcWidamente,

maliciosamente : — « Essas lembranças

por ventura servir-vos-hão de emendar-

des a vida, i^assandu-a com. muitos escrú-

pulos e mui acauteladamente ? » Fr. Fi-

lippe da Luz, Sermões, Tart. i, Div. 10,

foi. 3.

t ACAUTELADISSIMAMENTE, adv. sup.

Com as maiores caulellas. — Este grau

superlativo augmenta o sentido máo: com
certa malicia, astnciosissiniamente.

t ACAUTELADISSIMO, adj. sup. Previ-

dentíssimo, avisadíssimo, prudentissimo,

— Acauteladissimo nas suas obras. =
Empregado [lelo Padre Manoel Fernan-

des, na Alma Instruída.

ACAUTELADO, adj. p. Previdente, as-

tuto, avisado, resguardado, prevenido, pre-

cavido; e, figuradamente: seguro, sagaz,

malicioso, solerte, vesano, manhoso. —
íiEste é homem acautelado, que sabe u que

ha de fazer no que está d sua conta, que

assim convém mais com o nosso modo de

juUar, etc.i) Francisco Rodrigues Lobo,
Corte na Aldeia, p. h'ò, ed. 1722.
— No sentido figurado :

Tem asinina :t tesíy, a mí»i> jírifanha,

O peito, (la fiípiísa acauIftttuUl.

AI-VAHGS 110 ORIENTE, LUZIT. TllASSF.,

foi. !i8, V.

— Loc. : Acautelado, sabedor dos li-

vros de praxe jurídica, chamados caute-

las.— Acautelado, no foro ecclesiastico, o

que foi absolvido á cautela. Vid. Absol-

ver.

ACAUTELAMENTO, s. m. ant. Precau-

ção, providencia, tento, reserva, prudên-

cia, argúcia. = Recolhido pela primeira

vez por Jeronymo Cardoso e pelo Padre
Bento Pereira.

ACAUTELAR, i;. a. (Do latim cautus,

seguro, prudente.) Prevenir, precaver,

providenciar, avisar, segurar, premunir,

prever, acudir a tempo, resguardar, re-

colher. — « Sobre este fjrande risco de

tornarmos a adoecer depois de sãos e ca-

hir depois de levantados, nos avisa e

acautela o Divino Orácido.» Vieira, Ser-

mões, 4, 3.

— Acautelar, i>. n. Usar de cautela,

presentir o mal, obviar, evitar:

—

a. ..por

quanto o piemedital-os (os males) faz
acautelar contra o damno, que podem
fazer.:) Fr. António Feio, Tratados Qua-

dragesimaes, Part. i, foi. 3, col. 1.

— Acautelar-se, v. refl. Vigiar-se, res-

guardar-so, prevenir-se, ter-se em guar-

da, recolher-se. •

—

Por se o homem acau-

telar não se perde nada.» Sá de Miran-

da, Vilhalpandos, act. iv, sceu. 9. =
Usado |)or Azurara e Frei Luiz de Sousa.

ACAVALLADO, adj. p. Com similhança

decavallo; sobrepíjsto ; d'aqui vem.o di-

zer-se figuradamente : grosseiro, abrutado

de maneiras. = Tem um sentido particu-

lar : a juncção do cavallo com a égua.

Leis Extravagantes, Add. 13.

— Loc: Dentes acavallados, cnfresta-

dos, sobrepostos, que não saem direitos

dos seus alvéolos, e parecem amontoados

uns por sobre os outros.

ACAVALLAR, v. a. Segundo o Diccíon.

da Academia : — «... lançar a egoa ao

cavallo para que a cubra.» Acha-se em-
pregado na prosa legal, nas Leis Extra-

vagantes, recolhidas por Nunes de Leão,

Add. 21 : — « ... dar-lhe-hei juramento

dos Santos Evangelhos, que acavallem

todas as suas egoas com o dito cavallo so-

mente.» No sentido figurado, também de-

signa : agrupar, amontoar, sobrepor do

uma maneira feia e sem ordem.

ACAVALLEIRADO, adj. Mais próprio

do que acavallado na locução apontada;

agrupado em cima de outras cousas sirai-

Ihantes, empilhado.
—Em Botânica, /oZ/jas acavalleiradas,

as que estão de tal forma conchegadas.
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que umas cobrem as outras, de modo que

as duas margens da folha exterior abar-

cam as duas da folha interior e conver-

gem sobre a nervura dorsal d'ella, como

os lyrios, juncos e aljrtunas gramas. Pela

disposição d'estas folhas, se denominam

bigameas, i ri(jnmeas . ctc.

t A CAVAÍiLEIRAS, loc. adv. Andar ás

costas de outra pessoa. = Usada na lin-

guagem popular: — aTraze-mc a cavãl-

leiras, dar-te-hei mel e cêra.y Anexim. O
rapazio diz : A cavelleirotas.

t ÁCAVE, s. hl. iíollusco do género de

hélices de grande abertura e com uma co-

lumna bastante arqueada.

t ACAVIACO, s. m. Em Ornithologia,

certa ave da 2sigricia.

ACAWÉRIA, s. /. (pr. acavéria.) Ar-

busto de Ceylào, cuja raiz amarga se em-

prega contra as mordeduras dos animaes

venenosos ; é o Ophioaylum serpentinum,

de Linneo. Xas boticas tem o nome vul-

gar de rais de serpente.

t ACAYRELADO, adj. p. Vid. Acayre-

lado. Xo Cancioneiro Geral, onde se nào

encontram regras nem uniformidade de

orthographia, vem :

Eu (ie footc ttcttyreittdo

por lillia de miuba soi;ra, ele.

TOM. Ill, p. 133.

j ACAZIR, s. m. (pr. acadzir.) Nome
alchimico dado ao estanho puro.

AÇAABARCAR, v. a. ant. (Aqui dá-se

a vocalisaçào do « m » ; em Açamarcar,

dá-se a syncopa do «b».) Vld. Açam-
barcar.

AÇAAGABOR, s. m. ant. Vid. Açacala-

dor, e Cacalador.

AÇABARCAR, v. a. Monopolisar. Acha-

se empregado na Ordenação Manuelina.

Vid. Açambarcar.
AÇAGAL, s. m. ant. (Do ai*abe assàkca,

participio do verbo sakca, dar de beber,

regar as plantas, vender agua.) Aguadei-
ro, que acarreta agua. — « Porque levaes

tão má vida ? não cançaes de ir tantas

vezes ao rio, fazerdes de vós açacal, não

é direito. » Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Euphrosina, act. ii, scen. iii.=João

de Barros cmpregou-o como adjectivo:—
« ... bois açacaes de acarretar agua. » Dé-
cada n, Liv. II, cap. 9. = Esta é a opi-

nijio de Francisco José Freire, nas Refle-

xões da Lingua Portugueza, Part. ii ,p. 7.

Vid. Açaqula.

AÇACALADAMENTE, adv. ant. (Forma-
do do verbo açacalar, que também se es-

creve acicalur.) Polidamente, lustrosa-

mente.=Ei?coIhidú pela primeira vez nos
Diccionarios de Jeronymo Cardoso e Pa-
dre Dento Pereira. = Está fora do uso.

Piidc adnptar-se a fúrma moderna acica-

ladaraente.

AÇACALADO, adj. p. (Do árabe sakca-

la, brunir, no participio. i Brunido, poli-

do, luzente, lustroso, eoni brilho raetalli-

co. = No sentido metaphorico, recolhido

VOL. I.—9.

por Bluteau : Limpo, puro. — « As ar-

mas mamiaes dos soldados tão limpas, tão

assacaladas, e tão luzidas. y> Vieira, Ser-

mões, Tom. V, p. 424. — «...escudos que

pareciam espadas açacaladas. » Segundo

Cerco de Diu, foi. 190. = Empregado
também por Jeronymo Corte iíeal, e

Castanheda. = No sentido figurado: —
8... entre os quaes os Machados de sobra

conservam os açacalados Jios. » Vida do

Irmão Pedro de Basto, p. 2, col. 1. Pie-

feria-se á pureza da sua linhagem.=Em
alguns auctores encontra-se esta palavra

escripta cora « ss », mais próximo da or-

thographia árabe.

— Phon. : Bluteau diz que também se

escreve acicalado ; de facto o « a » breve

na sua derivação do árabe é pronunciado

geralmente como « i », es. : Liçãn, licín
;

hilàd, bilíd; çafr, cifra.

O ttekalaão f.Tro luminoso
Toma a duas Diãos. ..

SÁ DE MESEZ., MALACA CONQ., C. IV, Oi!. 33.

AÇACALADOR, s. m. (Do árabe assah-

cal.,) Alfageme, armeiro que limpa, lustra,

pule e dá têmpera ás espadas e outras

armas brancas. Ainda se emprega na te-

chnologia moderna : o brunidor ou limpa-

dor de espingardas, etc. = Na Ordena-

ção Affonsina, encontra-se empregado sem

o « a » expletivo e prefixo, portanto mais

próximo da sua ctymologia árabe : — «O
Marichal haverá, de cada mercador, que

seguir a hoste, e armeiro, e cacalador, e

barbeiro, e reguatão, e de cada hua mo-

Iher da mancebia cada sabbado doze reaes

brancos, etc. » Liv. i, tit. Õ3, § 4. =
Nos monumentos litterarios, também se

encontra Açacador. Vid. esta palavra.

AÇACALÁDURA, .9. /. O acto mecâni-

co de polir ou açacalar qualquer arma

;

a arte ou profissão que exerce o artitice

que é açacalador; o efteito do lustro ou

polimento dado a uma arma. = Recolhi-

do pela primeira vez pelo Padre Bento
Pereira, e por Bluteau no Vocabulário,

significando officio de alfageme.

AÇACALAR, v. a. (Do árabe sakcala,

brunir, limpar; com o prefixo «a». Na
Orden. Affons. encontra-se sem o «ar ex-

pletivo.) Polir, lustrar, dar brilho raetal-

jico por meio do esmeril ; no sentido fi-

gurado: afinar, aguçar, aperfeiçoar, apu-

rar. — «... levantando todos sua artilhe-

ria e açacalando suas armas. » Diogo de

Couto, Década IV, Liv. iii, cap. 9.—Fi-

guradamente : — « E de se iretn açaca-

lando os engenhos modernos, Jicam os an-

tigos botos e ferrugentos, que não tem

aco. )) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Aulegraphia, act. ii, se. 10.

— Duarte Nunes de Lciío, na Origem
' da Lingua Portugueza, traz esta palavra

a que nào pôde dar origem certa.

— Loc. : Açacalar o engenho, dar-lhe

certa agudeza, illustraçào ; açacalar des-

cendências, invcstigal-as, esmerilhal-as.=

Também se escreve assacalar, menos fre-

quentemente.

AÇACANHÃO, í. m. ant. O que tem o

costume de calcar aos pés. = Recolhido,

pela primeira vez, pelo Padre Bento Pe-

reira. = De origem incerta.

AÇACANHAR, v. a. Pizar, calcar aos

pés. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira. =^ Talvez de Acalcanhar, segundo

Moraes.

t AÇACU, s. m. Arvore do matto vir-

gem do Brazil, cujo sueco é venenoso
;

attribue-se-lhe a virtude especifica de cu-

rar a mnrpliêa.

AÇAFATA, s. /. Formado da locução

Moca do açafate ou cestinho em que, ain-

da no século xviii, as criadas apresenta-

vam os toucados, lenços ou camisas. Mo-
ça das rainhas, que tem por officio apre-

sentar-lhes as roupas e ojudal-as a vestir

e despir, e a quem compete também o

cuidado das vestimentas. = E' de uso

palaciano.

AÇAFATE, s. m. (Do araba assafafha,

transformando o sim ou « s » árabe em
aç», ex. : Assod, açude; assav.te, açou-

te, etc.) Pequeno cesto tecido de vimes

delgados e descascados, de trez ou qua-

tro dedos de altura, sem arco ou azas,

largo e leve, servindo para guardar ob-

jectos de costura, bordados, engommados,

etc.
As Ninfas coroadas de ouro e rosas

Em ricos arnfates lhe apresenum
I)e seus tiejlos jardins fruilas mimoíias.

DIOGO FERXA^VDRS, COM. DO PALUEIBIV,
Par!. III, cap. GO.

Que encham mil açafales dos luzidos

iiubis que a índia pára Venns guarda.

GALIIEGOS, TEUPI.0 DA IIEZOHIA, LÍT. 1, eSl. 31.

JiK.vra velha, quebrada
lL'Vara3S por açafate.

civc. ccit., t. f, p. 96.

— Loc. : iloca <7o açafate, a cuvilheira,

aia ou ama que apresenta á rainha os

vestidos; a criada que traz o toucado ás

infantas. = Acha-se abonado por Carva-

lho, na Chorographia. Vid. Açafata.

— Encontra-se também, e com mais

frequência, sem o prefixo « a ». Vid. Ça-

fate.

t AÇAFATINHO, s. m. dim. Açafate

de pequenas dimensòes, mais para brin-

quedo on enfeite do que para uso.= Re-

colhido por Jeronymo Cardoso, pelo Pa-

dre Bento Pereira e Barbosa.==Tambem
se escreve Çafatinho.

AÇÁFRA, í. /". Bigorna, incude, legar

onde os ferreiros batera o ferro. = Tam-
bém se escreve Çafira. Vid. Safra.

AÇAFRÃO, í. M. ;Do árabe azzáfartin,

em que o « z » ò substituido pela aspiran-

te áspera dental «ç», ex. : Zolham, Ço-

ramc.'!

— Em Botânica, género da tamilia das

irídeas ; comprehende as plantas bulbosas,

que nào se elevam a mais do que vinte

centimetros de altura. Linneo, no seu

svstema dos vegctaes. deu-lhe o nome de
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Crocus officinalis sativus, pertencente á

Triandria monogynia. Ha também o Cro-

ats atitiminalis, conhecido com o nome
vulgar de açafrão palhinha^ citado na

Pharmacopêa Tubalense ; e o Crocus ver-

nus de Linneii, ou o açafrão da 2^rima-

vera. O açafrão cultivado c originário da

Ásia, mas nasce espontaneamente nos

Pyreueos. = Os stygmates são amarellos,

tendo um certo aroma agradável pronun-

ciado, capaz de produzir graves aílecções.

=^Emprcga-se como condimento pai-a dar

cCr ás comidas. E' muitas vezes falsifica-

do com o Carthamo ou açafrão hasturdo.

— Na linguagem usual e poética, si-

gnifica a cOr amarella, a côr doirada das

cearas, dos fructos

:

De açQjrão dnrc e liiiilo

O y:iÍL'ro tingir resplandecente.

VEIGA, I,AURA Dt! A.NFRISO, OtlC 6, V.

•— « lifuitas i^iedras furadas i^or den-

tro... inas sào mui i^zadAis e- umardlas

como açafrão. » Frei Joào dos Santos^

Ethyopia Oriental, P. i, Liv. iv, cap. 1.

— Em Matéria Medica, o açafrão, ap-

plicado cm pequena dose, é empregado

como narcótico contra as convulsões.

—
• Em Pharmaeologia, álcool de aça-

frão, tintura de açafrão composta, xaro-

pe de açafrão, nomes de diversos prepa-

rados.

— Em Cliimica, o açafrão dá pela ana-

lysc uma matéria colorante vermelha ala-

ranjada, um óleo volátil aromático, um
óleo lixo, gomma, albumina e alguns saes.

Dá-se também este nome a diversas com-

binações raetallicas em razão da sua côr:

açafrão dos nutaes, 6 o oxijdo de anti-

muiiio sulpihurado semi-vitroso e opaco,

(crocus metallorum) assim chamado por

causa da côr cinzenta aniarellada.—Aça-

frão de Marte aperitivo, carbonato de

ferro, formado na maior parte de peroxy-

do de ferro; obtem-se, expondo o ferro

ao ar húmido, ou ao orvalho. — Açafrão

de Marte adstringente, é o tritoxydo de

ferro. Estes dous carbonatos empregam-
se como exccllentcs tónicos.—Açafrão de

Marte zu-clfer, tritoxydo de ferro de um
veruiollio brilhante, ipie se obtém decom-

pondo a limalha de ferro pelo azotato de

potassa.
— Em Náutica, açafrão é o largo do

leme junto á palheta, o qual serve para

facilitar o movimento do mesmo lerae.=
Iveeolhido por Bluteau.= Também se dá
este nomo, na marinha francoza, á parte

do leme que se acha acima do plano de

fluctuação.
—

• Em Historia Geral, o açafrão era

empregado pelos habitantes de Tyro, pa-

ra tingir os véos das noivas ; entrava na
fabricação dos perfumes, nas preparações

culinárias, e na pharmacia. Os Egypcios

e os Hebreos enipregavam-no na colora-

ção dos alimentos, e aspergiam com elle

os templos, os theatros e as salas dos fes-

tins. Os sybaritas bebiam uma infusão de

açafrão antes de se entregarem aos pra-

zeres da meza. Na Chronica Geral de

Hespanha, mandada traduzir por El-Rei

Dora Diniz, fallando das excellencias de

Toledo, vera :
— « E o seu açafram Jie

melhor que nenhum outro de todos os des-

2)a7iha, asst/ en tintura como en cóór. »

Cap. 32, p. 41, ed. doDr, Nunes de Car-

valho.

AÇAFRAR, r. n. ant. (Do adjectivo çà-

faro, bravio, áspero, indócil, rude, mon-
tezinho ; cora o prefixo « a » e a termina-

ção verbal «ar».) Fazer-se arisco, esquivo,

desdenhoso, sáfaro, intractavel. = Acha-

se empregado em uma tn)va de Martim
Atfonso de Mello, a Dora Francisco de

Byveiro :

Senhor, d'\lliargas capuz
llití nianday de tafetaa

e liM/ bn/,,

(|ne com mais ni-afraran.

CA^C. GER., t. 111. p. 2ó0.

— Este verbo, empregado no século

XV, p('ide ser melhor comprehendidqappro-

ximado do provérbio francez : Etre re-

duit au safran, sair-se mal no negocio.

De facto o verbo açafrar foi empregado
n'este caso, porque Dora Francisco do

Byveiro, segundo a rubrica das trovas :

— «... andaua negociando cm dar uma
mula e touca e tobardo e sombreiro a uma
dama que lh'o mandou pedir, para um
caminho, e era recado falso. )y = No ve-

lho symbolismo jurídico açafrava-se, ou

pintava-se de côr de açafrão a casa do ne-

gociante fraudulento e a de qualquer pes-

soa convicta de velhacaria e má fé. Por-

tanto a historia dá um sentido ditfcrentc

do recolhido no Diccionario da Academia.

AÇAFROA, s. f. (Nome vulgar do car-

thamus tiiictorius,ãe Linneo ; no allemão,

Sufior.) — Planta herbácea annual, da

syngenezia polygâmia egual de Linneo,

da fanvlia das synanthéreas, cujas péta-

las são conhecidas no commercio pelo no-

me de açafrão bastardo. As flores apre-

sentam dous principies colorantes : um
amarello chamado Carthamina, outro em-

pregado nas tinturas côr de rosa e ver-

melho carregado, chamado Carthameina.
— Em Matéria Medica, a semente de

açaíi'ôa é empregada como purgativo. —
« O sumo da semente da açafroa, tomado

em caldo de gallinha relaxa o ventre... «

Desengano para a Medicina.
— Em 'Botânica, a fòr da açafroa

differe do açafrão, com o qual se con-

funde no commercio, era que ella se d:l

a conhecer pelo tubo vermelho, quinqui-

fido, encerrando o pistillo e os estâmes,

e porque não tem a brandura e cheiro

agrailavol do açafrão.

AÇAFROADO, adj. p. Tinto com aça-

frão, temperado, adubado com açafrão

;

que tem a côr de amarello tostado. No

sentido figurado: com uma leve tintura,

imperfeitamente instruído em qualquer
arte ou sciencia. — « Vinha (o Naique)
todo açafroado com uma cabaya muito fi-

na, os pés descalsos á usança da terra, e

n'elles uns chempos ou tamancos prezas
entre o dedo polegar e o risinho, com uma
formosíssima pérola. » Hist. Trag.-Mar.,

T. I, p. 300. — « ^ planta (niandragora)

é alta um corado, dá uns piomos como
maçãs, amarellos de fora, como açafroa-

dos, e vasios de dentro. » Fr. Pantaleão

do Aveiro, Itinerário da Terra Santa,

p. 421, ed. do 1732.

— Loc. : Cabello açafroado, bastante

louro, tirante a vermelho tostado.

—

Arroz
açafroado, adubado com açafrão. — Aça-

froado Com alguns annos de estudo, com
uma leve tintura de sciencia: empregada
por Frei Pedro Calvo, nas Homilias da
Quaresma. — « Caldo açafroado. » Cur-
vo .Semedo, Atalaia, p. 43.

AÇAFROAL, s. m. Agro ou canteiro se-

meado de açafrão.

AÇAFROAR, v. a. Tingir do açafrão;

dar côr araarellada; adubar com açafrão.

= Recolhido por Jeronymo Cardoso, Bar-

bosa e Bento Pereira.

AÇAFROEIRA, s. /. A planta que dá a

flor cliamada açafrão. — Açafroeira do
Brazil, arvore que dá uma flor branca,

que tem a côr do açafrão, e também ó

empregada na coloração de guisados ; é

cheirosa como o jasmim, e cáe a cada
manhã. E' a arvoro triste da Índia, ci-

tada por Fernão Alvares do Oriente.

AÇAFROL, s. m. Açafrão agreste, for-

mando duas variedades da açafroeira,

uma o açafrol do outomno, outra o aça-

frol da primavera. Dá-sc também este

nome aos estâmcs c estylete do verda-

deiro açafrão.—Açafrol bastardo, é a flor

da Ixia bulhocodium de Linneo, que tem
grande analogia com o género Crocus.

Todas estas castas se dão em Portugal

sem cultura.— « Oh também por ser agres-

te, e se chamar por isso açafrol, e se cui-

dar ser o que muitas vezes nos vendem

falsificado. » IMiguel Leitão, Miscellanea,

Dialogo IV, p. 05.

— 8yn. Açafrol, açafri\.o: Pela citação

de Miguel Leitão de Andrade, ve-se que

o açafrol designa as duas variedades da

açafroeira, que no commercio se falsifica

vendendo-as pelo açafrão aromático. Se-

gundo o Diccion. da Academia, a distinc-

cão entre estes dous nomes foi oriírina-

da d'csta fraude.

f AÇAHI, s. m. Fructo do açahizeiro,

do Brazil. = Também designa uma be-

bida refrigerante, preparada com o sueco

do coco açahi, muito usada no Pará,

d'onde veiu o fazer-se o anexini brazilico :

Onem vem ao Pará, parou
;

K se bebeu açuhi. lioou.

t AÇAHIZEIRO, s. m. Palmeira fructí-

fcra do matto virgem do Pará ; nas ou-
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trás províncias dá-se-lhc o nome de ju<;a-

rú. Vid. esta palavra.

j AÇAGAADOR, s. m. (De açacalador ;

o caf ou «c» árabe é ás vezes abrandado

pela guttural «g», cx.: alhondoc, almon-

def/a ; azzaiica, azouí/ue ; o « 1 » medial

árabe, também acontece ser syncopado

no portugucz, ex.: adaltl, adaíl ; niihi/â-

la, maqnia.) O que açacalava, polia, dava

corte e afiava todo o género de ferramen-

tas e armas : — «João Lourenço açagaa-

dor, e Âffonso Esteves cuiteleiro.» Doe.

ant.

AÇAIMADO, adj. p. Com focinheira ou

freio a modo de bolsa, feito de pequenas

corroas afiveladas, com que se prende o

focinlio dos cães para que não mord.am.

= Usado na linguagem popular : na lin-

guagem escripta usa-se Acamado.
AÇAIMO, s. m. Mais correctamente Aca-

mo, segundo a sua origem árabe. Diz

Francisco José Freire que os bons anti-

gos — 0... chamaram açâmo e não açai-

mo, ao freio ou cabi'cstinho.i> Reflexões

da Lingua Portugueza, Part. ii, p. 40.

Vid. infra.

AÇALHAR, V. a. ant. Assestar, fazer

pontaria, pôr as peças em repairos de

carretas. — «... andando elle dando or-

dem para se açalhar uma Lombarda.»

João de Barros, Década VI, Liv. 10, cap.

11. = Também se escreve Calhar e Sa-

Ihar. Vid. estas palavras.

ACALMADO, adj. p. ant. Provido de

açaimo ; figuradamente : abastecido, for-

necido, cheio, farto. Rofere-so ])r(>pria-

raente a munições de guerra.— «Outro sy

daraa Cartas pêra os Corregedores das

Comarcas, e Juizes que vejam os nossos

castellos como estam açaimados, e corre-

gidos, e o que lhes mingua, pêra o dize-

rem a lios.» Orden. Affons., Liv. i, tit. 5,

§ 12.=^0 «ç» era antigamente substituído

por «o»; d 'aqui vem o eneontrar-se esta

palavra em vários eseriptores com a for-

ma Acalmado. Vid. esta palavra.

AÇALMAMENTO, s. m. ant. Abasteci-

mento, provisão, vitualhas, petrechos de

guerra; e figuradamente : defensão, guar-

da, provimento, reparo segundo Viterbo

no Diccionario Portátil. — «Açalmamen-
to de tiriiiKH e mantimenf ts.» liny de Pi-

na, Chronica de Dom João II, cap. 'òO.= \\d. Acalmamento, empregado impro-
priamente no mesmo sentido.

ACALMAR, V. a. ant. Prover, abaste-

cer, fortalecer com munições de bocca e

petrechos de guerra; guarnecer, fortifi-

car uma praça, cnchel-a de tudo o preci-

so para o tempo de guerra. — «... açai-

mou muito lem suas fortalezas. » Inédi-

tos da Academia, Tom. iii, p. 8G.=Vid.
Acalmar, empregado no mesmo sentido
por l'\n-nrio l^opcs.

ACALMO, s. m. ant. (Do latim salnia-

gum, píjdim de fructas, pastel de carne,

segundo Lacerda; ou, melhor, do latim

salmo, salmão, notável pela sua extrema
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abundância, c além d'isso no velho fran-

eez significa hala e martdlo.) Provisão,

abastecimento, munição de bocca, petre-

chos de guerra.—^«... vendo que nom ti-

nha hi açaimo, j)a^'>'C' ''-'' «*•*" aquella for-

taleza.-» Inéditos da Academia, Tom. iii,

p. 79. == Pertence ú segunda edade da

lingua; acha-se empregado por Azurara.

ACAMADO, adj. p. Com a bocca presa

em uma focinheira ou acamo, para não

morder. — Cão acamado, com o focinho

preso com corroas afiveladas ao modo de

cabeçada. = Figuradamente: comprimi-

do, abafado, domado, como emprega Do-
mingos Jlaximiano Torres.

— No Direito foraleiro, eram acamadas
as mulheres de má lingua. Vid. o Eluci-

dário, vocábulo Zegoniar.
— Em Heráldica, chama-se acamado,

todo o animal que tem acamo de difte-

rente esmalte.

ACAMAR, r. a. (Do hebreu hhassam,re-

freiar, segundo Moraes, ou, melhor, do ára-

be acame, do verbo camma, ligar, cobrir,

enfreiar.) Pôr acamo, cabresto, fiscella,

para evitar que um animal morda, assim

se faz ao cão ; ou coma os gommos das

plantas, assim se faz ao boi ; ou mame,
como ao novilho. ^Figuradamente: con-

ter, pôr mordaça, fazer calar, ter mão na

lingua ; n'este sentido, tem uma aecepção

desprezivel : refreiar, domar, domesticar,

vencer alguma cousa, ou suceesso.— «/))!-

poria encabrestar ou acamar os bois p)cira

que não roam as vergonteas tenras das

arvores. » Leonel da Costa, Éclogas de

Virgílio, trad., p. 42.— E Jorge Ferrei-

ra, na Euphrosina, acto iii, scena ii

:

«... ainda que os acameis como libreos,

ctc. »^Também se emprega reflexivamen-

te:— (íEllcs mesmos se acamam, com aca-

mo da cobiça. 11 Serrão, Discurso I, p. 119.

AÇAMARCAR, v. a. ant. (De açambar-

car, dada a syncopa do «b» medial, ou,

melhor, pela líermutaçào da labial pela

letra «m», como cannahis, ctmhanio.) Vid.

Abarcar.= lvecolhido p)or Parbosa e pelo

Padre líento Pereira.

AÇAMBARCAR, v. a. (Do substantivo

sambarco, travessa que se lançava por or-

dem judicial ;i porta da casa aonde se fa-

zia j)enliora.) Abarcar, atravessar merca-

dorias, monopolisar, abranger ; no senti-

do primitivo, pôr travessas ás portas pa-

ra ninguém poder entrar n'ellas.

—

aPor-

que não cuide nenhum gcdante que Açam-
barca com boas razões o que a razão não

síiffre. it Jorge Ferreira de Vasconccllos,

Aulegraphia, act. v, sccn. 0.

— Em Direito, açambarcar, era pôr

cambarcas ás portas onde se fazia cita-

ção ou penhora:— «... e aqucllas que tes-

temunhiir )iã'> ipiizcrem consfranja-as c

cambarcando-lhes as 2>ortas...i> Ordena-

ção Affonsina, Liv. iii, tit. OU, Prol. =
Esta palavra cambarcar, explica a ety-

mologia; o «c» tojn o valor de «ç» nas

primeiras cdades da lingua, como se vê

em acalmar por açaimar; na forma ver-

bal falta também o prefixo « a » menos
usual na linguagem escripta. O verbo

cambarcar acha-se reduzido á forma mais

moderna açambarcar, no Liv. iii das

Ordenações Manuelinas, tit. 42. — « E
em todo o caso onde algumas 2}<íssoas não

cpdzerem testemunhar, ojulguador as con-

stranqerá que testemunhem, penhorando-as

e açambarcando-lhes as ])ortas...v Edi-

ção de 156Õ, foi. XLix.

— Este termo foi recolhido por Bento

Pereira, derivado extensivamente da lin-

guagem jurídica para a vulgar ; hoje, ad-

mitte-se na linguagem da Economia Po-

litica, no sentido de monopolisar, não por

privilegio, mas por abarcamento.

ACAMO, s. m. (Do árabe câmano, voz

corrupta de camma, ligar, enfreiar, com o

«a» expletivo; o « c » vale por « ç » ; o

«n» medial árabe é syncopado em portu-

gucz, ex.: almonadiga, almoeda.) Cabres-

tilho ou focinheira que prende as maxillas

fechadas por meio de uma liga de correia

ou camba afivelada por detraz das ore-

lhas do animal que se quer impedir que

morda. Bota-se aos cães, aos bois, aos fu-

rões, para que não mordam, ou não comam
os rebentões dos campos. = Figurada-

mente, exprime uma repressão aviltante.

Em quanto o acamo as fortes prezas cerra.

MOCSINBO UE QCEVEDO, AFFOXS. AFRIC, Mnt. X,

foi. 119.

Sete Hectores são estes e bastantes

A pòr a todo o mundo aramo e freio

IDEM, cant. Mil, foi.

— Bluteau traz a fónna açaimo, usa-

da na linguagem popular, e condemna-

da na linguagem escripta por Cândido Lu-

sitanii.

ACANHAR, V. a. Provocar san/ja. Usa-

do por João de ]5arros. = Mais correcta-

mente Assanhar. Vid. esta palavra.

f AÇAQUAL, s. m. O mesmo que Aça-

cal. Mesta forma, acha-se empregado no

Cancioneiro de Rezende, em umas tro-

vas do Coudél-Mór

:

Com pão (Io rreal

putiti.tdo ao ?ato,

tri'S oylos o pato,

o dous o açaquoL

TOM. I, p. 137.

— 3Iais correctamente açacal. Vid. esta

palavra.

t AÇARILHADO, adj. p. Xome dado

em Botânica aos ramos dispostos aos pa-

res, do modo que formam uma cruz ao

tocarom-se; também se applica o mesmo
nome ao tronco onde os ramos toniíim es-

ta disposição. Vid. Ensarilhado.

t ACC, Abreviatura de accusativo.

ACÇÃO, .«. /. (Do latim adio: o «cr

de oct" transfonna-se geralmente em «i»,

cx.: Actus, Aito (Gil Vicente) c, pela

aproxiinaçiio do «i» e «u», Auto.) Opera-

ção, obra, feito, exercicio, pnitica, acto,

influencia, postura, figura, gcito, do cor-
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pO; feito, movimento, demanda, recontro,

batalha, entrecho, assumpto, argumento,

parte de um certo capital. = Dá-se este

nome ao exercício de toda a potencia

activa, e, particularmente, aos actos do

homem tanto physicos como intellectuaes
;

no sentido moral, designa a manifestação

exterior da actividade intellcctual ; o pro-

ducto exterior da determinação interior;

a maneira como uma cousa se exerce.

— Em Seieucias Naturaes, as acções

phi/siccts nào sào outra cousa mais do

(j^ue o movimento do choque, do impulso,

ou certas alterações, exercendo-se a dis-

tancias mais ou menos apreciáveis.— As
acções chiraicas, dào-se entre as molécu-

las dos corpos, a distancias inapreciá-

veis, o têm por efieito a sua separação,

approximaçào ou combinação.—As acções

2)h)/siolofiicas, que se dão nos seres or-

ganisados, caractcrisam a vida, como a

nutrição, a irritabilidade muscular, ou a

encrvaçSo, ctc; e, quando estas acções

concorrem para um mesmo íim, tomam o

nome ãe funcçues.

— Em Mecânica, acção é o movimen-
to communicado a um corpo por outro

corpo: quantidade da acção, o prodncto

de um corpo multiplicado pela sua velo-

cidade e pelo espaço jjei-corrido.

—

Ef/ual-

daãe de acção e ãe reacção^ principio que

forma a terceira das leis fundameutaes

da Mecânica de Newton.
— Em Direito Romano, acção era a

ordem dada pelo Pretor, para verificar a

existência da criminalidade de um facto e

de pronunciar tal ou qual decisão depois

da verificação d'cssc facto. — Em Juris-

prudência em geral, a acção exprime o

direito e meio de reclamar diante dos

tribunaes o que nos é devido ou o que

nos pertence; e, particularmente, acção c

uma demanda judicial, fundada n'um ti-

tulo ou lei, pela qual se requer que aquel-

le contra quem se intenta, haja de dar,

fazer ou omittir alçuraa cousa, ou que

seja a isso compellido o juiz.—A acção

c 2)essoal, real e niixta := pessoal, a que

c dirigida contra uma pessoa, que pre-

tendemos ser obrigada para comnosco

;

tal é o contracto, qunsi.-contracto, de.licto,

c quasi-delictu. — Acção real, a que é

dirigida contra o detentor de uma cousa,

sem que exista da sua parte alguma obri-

gação pessoal. — Acção mixta é a que,

sendo j^essoal no seu principio, tem o re-

sultado da acção real. — Acção arJdtra-

ria c aquella em que o juiz piíde deter-

minar o género de satistacção que o rúo de-

ve prestar ao cj^ueixoso, e não o condem-
nar se prestar essa satisfacção. — Acção
de hoa fé, aquella em que o juiz tem o

poder de avaliar, segundo a equidade, a

importância da condemnação. — Acção

civil, a que se derivava do direito civil,

cm opposição á acção pretoriana. —
Acção de direito stricfo, a que o juiz, ad-

stricto a uma certa fórmula, não podia

condemnar o réo a pagar uma somma
maior ou menor. — Acção publica, a que

pertencia a todo o cidadão.

— Em Processo Civil, s

naria, summaria e sunnnarissima ; na or-

dinária, ha libello, contrariedade, réplica

c tréplica ; na sinmnaria abreviam-se os

tramites da príjxe ordinária do processo

;

na summarissima dá-se a discussão de

plano sem fórmulas.

— Em Direito Civil, acção é um do^

meios [lelos quaes os lezados em seus di-

reitos podem ser restituídos, iudemnisa-

dos e assegurados na fruição d'elles.

Cod. Civil, art. 2õ3õ, — Acção civil é

aquella cujo conhecimento é ordinaria-

mente attribuido aos tribunaes civis, ou

cuja decisão se confia a árbitros.—Acção

confessória, a que tem por objecto con-

servar um direito adquirido real ou pes-

soal na propriedade alheia, como uma
servidão. — Acção directa, é a acção

pessoal que nasce da obrigação principal

em proveito daquelle cm cujo favor é

contraída, conti-a o que é obrigado, a

fim do constrangel-o a executal-a. — Ac-

ção indirecta c a que provém da obri-

gação contraída ou da violação commet-

tida por uma pessoa sujeita ao poder

d'aquelle contra quem a acção é dirigida.

—Acção contraria, a que nasce na occa-

sião do contracto de um facto posterior,

que pódc existir ou não.

— Em Direito Criminal, acção crimi-

nal tí aquella cujo conhecimento é ordi-

nariamente attribuido aos tribunaes en-

carregados de perseguir e reprimir os cri-

mes. -— Acção publica, á a que pertence

á sociedade para socego da ordem publi-

ca, c que é exercida em seu nome por

um magistrado, Ministério Publico.

— Em Direito Coramercial, Acção de

avarias é a que compete ao segurado

contra o segurador para reparação da

perda parcial ou deteriorações da cousa

segurada ; só cabe no caso de sinistro

menor. •— Acção de abandono é o acto

pelo qual o segurado, em certos casos

determinados na lei, abandona c cede

ao segurador a propriedade dos objectos

segurados, e reclama a somma convinda

pelo seguro : tem logar no evento do si-

nistro maior. — Acção de auctoria ou

evicção, é a que compete ao comprador

de boa fé para regressar contra o vende-

dor ou traspassador de alguma cousa

alheia obrigada que a venha defender

e segurar-lhe ou pagar-lhe o valor re-

cebido com os prejuízos e interesses. —
Acção cessionária, é a que compete a

qualquer que negociou, comjjrou, perdeu

ou adquiriu por titulo legitimo algum di-

reito e acção resultante do contracto e

causa de debito válido contra o devedor

originário e contra o expromissor. —
Acção conditicia, a que compete ao que

prestou ou traspassou alguma cousa a

outro na esperança e ajuste do prestação

ou cousa honesta e equivalente. — Acção
ãe coriviiodato é a que se emprega para

restituir em espécie a cousa com os legí-

timos fructos e interesses da demora. —
Acção constitutoria ou ãe credito é a

que tem logar em toda a obrigação de
escriptura publica, procedida de qualquer

legitima transacção mercantil, qualquer

que fosse a causa originaria do debito,

reduzida á mera obrigação chirogi-apha-

ria, para se pagar em dinheiro. — Acção
depositaria, sendo directa, c a que com-
pete a quem fez o deposito contra o de-

positário e seus herdeiros, para entregar

a cousa depositada era espécie; sendo con-

traria, compete ao depositário contra o

depositante para obter a indemnisação

das despezas da guarda do deposito. —
Acção cie dolo é a que tem logar contra

os contractos em que se procedeu de má
fé e engano. — Acção directa ex-vendi-

to ó a que compete ao vendedor para

haver do comprador o preço justo no
tempo e logar convencionado ; também
cabe ao comprador a acção contraria jía-

i'a haver do vendedor a cousa comprada.

—Acção da evicção: Vid. Acção da auto-

ria. — Acção edilicia, divide-se era red-

hibiioria e estimaria; ambas têm por

fim engeitar a cousa comprada, permuta-

da ou dada cm pagamento, porque ti-

nha algum vicio occulto não manifestado

pelo devedor. —• Acção exercitoria é a

que compete a qualquer que tem con-

tracto com o mestre do navio ou com o

proprietário. — Acção fidejussória é a

que compete ao credor que abonou a di-

vida simplesmente, ou como principal

pagador. — Acção da gestão ãos negócios

é a que se dá ao senhor da cousa ou
seus herdeiros contra o gestor dos negó-

cios, ou vice-versa. — Acção hjjpotheca-

ria é a que se dá contra qualquer ter-

ceiro possuidor, que retém a cousa que
foi obrigada ao penhor para a i'esti-

tuir, ou pagar a divida com todos os

legítimos interesses. •— Acção in debito

compete áquelle que em boa fé pagou o

que nào devia, ou mais do que devia.

—

Acção institutoria é a que compete a

qualquer que tratar com a pessoa publi-

camente proposta e auctorisada por quem
a propoz, para alguma negociação e mer-

cancia terrestre cm praça, casa, loja ou

taverna. — Acção de mandato é a que

compete ao commjttente, constituinte, man-

dante e proponente, contra o comraíssa-

rio, procurador, caixeiro, que não execu-

tou a procuração, depois de a haver accei-

to, ou que excedeu os limites prefixos ou

vice-versa. — Acção de mutuo é a que se

propõe para reembolso do dinheiro em-

prestado ou outras mercadorias para se-

rem restituídas em género. — Acção pi-

gnoraticia, quando directa, é que se dá

ao devedor, quer fosse elle ou não o do-

no do penhor, que pagou plenamente a

divida conta o mesmo credor, para lhe
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restituir a cousa em penlior, c resarcir-

Ihc os interesses o damnos causados pe-

la demora ; sendo contraria, é a que se

dá ao credor contra o devedor para ob-

ter o seu pagamento e indcmnisação. —
Acção da proposição e caixaria é a que

compete ao proponente contra seus propos-

tos e acreditados em negócios domésti-

cos, terrestres, raaritimus, para lhes exi-

gir contas; e a estes para satlsfacçào dos

seus salários. — Acção regressiva é o

meio pelo qual o portador de uma letra,

não podendo amigável c extrajudicial-

mente obter segurança ou a satisfacçào da

letra, recorre a deraanda c compulsória

judicial. — Acção reivindicatória c a

que compete ao senhor da cousa para a

reivindicar aonde quer que cila se achar.

— Acção rescisória é a que compete ao

comprador para rescindir a venda no ca-

so de retracto convencional. — Acção

revogatória é a que compete aos credo-

res para desfazerem a venda, doação, e

alienação fraudulenta, com prejuizo de

créditos anteriores ou privilegiados. —
Acção sequestraria é o mesmo que a

acção depositaria, porém o deposito c

feito por auctoridade judiciaria. — Acção
tributaria é a que compete aos que tra-

taram com filho autliorisado pelo pae a

uegociar em qualquer tráfico.

— Em Commercio e Fazenda, acção

ó uma fracção do fundo social; parte de
interesse que uma pessoa tem em uma
sociedade commercial, tendo por fim uma
operação determinada; é igualmente o ti-

tulo que estabelece essa parte de interesse,

a que se chama também apólice.—Acção
ao portador, usa-se nos empréstimos pú-

blicos; opera-se a cessão pela tradição

do titulo. — Acção nominatifu, emissão

de acções. — CupiZes de acções, certas

porç(5es ou fracções de acções

—

Vender,
comprar, negociar com acções. — As
acções estão altas, quer dizer, figurada-

mente, que o credito augmenta.— Acção
na banca, segundo Bluteau, escripto ou
bilhete que dá direito a quem o tem,
para cobrar do Banco certa somma de
dinheiro. Suppl. do Vocab,
— Em Táctica militar, acção é um

combate ou recontro em terra ou no
mar.—Acção decisiva. — uPara que não
houvesse acção em qtie o Conde de tí. João
não tivesse parte. v D. Luiz de Menezes,
Panegyrico da Vida do Marquez de Távo-
ra, p. 'Ò4. — Entrar em acção, rcalisar

uma operação de guerra, defender ou ata-

car um forte.

— Em Grrammatica, a acção expres-
sa pelo verbo ; acção de faliar.— Em Khetorica, acção c o gesto ou
movimento dos braços c corpo com que o
orador, o actor ou qualquer pessoa, fallan-

do, acom})anha a voz, e anima a expres-
são para lhes dar a força e viveza cor-
respondente. — o7i donde lhe vinha a
tíanto António esta ião extraordinária
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efficacia? Vinha-lhe de que dizia e da

voz e acção com que o dizia. » Vieira,

Serm. XI, n. 424. — Dcmosthenes dizia

que trez cousas fazem o bom orador

:

acção, acção, acção.

— Em Litteratura, acção c o entrecho

principal de um poema, de um drama, de

um romance. Segundo Horácio, a acção

de um poema épico deve de ser uma e

simjíles, isto é, de um só heroe, e que

não se possa dividir em outras acções.

—Acção iUustre, não só pelo heroe, como

pelo seu cumprimento; a acção deve de ser

perfeita, c[\jiQ nada falte para o seu com-

plemento, nem se lhe possa accrescentar.

— Acção proporcional, ou de certa gran-

deza, nem tão extensa C[ue se não possa

alcançar com a memoria, nem tão curta

que se não possam enxergar as partes de

que se compõe.—Na epopêa, a acção é

uma das cinco partes componentes, e pro-

priamente a matéria do poema ; consta de

partes csscnciaes, taes são, o exórdio,

nexo e solução ; c das partes não csscn-

ciaes ou episódios.=0 exórdio é apropo-

siçãoda acção, a invocação c dedicatória;

— nexo é o encadeamento dos successos

desde aquella parte da acção d'onde o poe-

ta começa a narração até ao ponto cm que

a empreza começa a pender para a catas-

trophe ou resultado ; — solução ó tudo o

que se segue até ao fim completo da ac-

ção.=0s ep)isodios são as acções inciden-

tes e subordinadas áacçã0 2>i'i"Cí^)«i^ ser-

vindo para a desenvolver e communicar-
Iho variedade e interesse : o Episodio do

Adamastor na acção dos Lusíadas. — «O
poeta escolhe uma só acção de um heroe,

e essa refere não pontualmente como foi,

mas como devia ser.» .Severim de Faria,

Discursos Vários, foi. lOG, v.

— Em equitação, ter acção, se diz do

cavalio que é fogoso.

— Em Theologia ascética, acção de

graças, agradecimento, testemunho de
gratidão, acto devoto e humilde em que
se confessam os benefícios recebidos. —
«E ainda então oras em espirito, guando
o coração acceso cm desejos celestiaes,

todo he occupiado em louvores divinaes, e

j)aga a J)eos e lhe apresenta acções de

graças. » Infanta D. Catherina, Regra da

Perfeição, cap. ii, p. 5.

—

aFoi dizer mis-

sa, a qual acabada, se recolheu em acção
de graças.» Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, P. ii, liv. 4, cap. 1,

n. 7.^^As Vozes dá-sc o nome de acção

ao cânon da missa. — Acção indifferente

é a que nada inHue nos costumes, o que
por si não produz bem nem mal;—acção

meritorin, é, cm Theologia moral, a que
se pratica ajudado i)ela graça divina. —
Acção também significa a acta de um
Concilio, a sessão: — «... com o que se

concluiu a segunda acção do segundo dia

do Si/nodo.» Fèo, Tractados Quadragesi-

maes, P. i, foi. 78, col. 1. \'id. Acções.
— Loc. : As boas ^^«^«irrts requerem
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boas acções.—Acção, em pintura, designa
a posição ou postura, e também a expres-

são. — Por acções, com acenos, segundo
diz Vieira. — Fallar com acção, com ca-

lor, com vehemencia, com grande acciona-

do ; diz respeito a tudo o que é continên-

cia, decoro, movimento de quem falia.

—

Linguagtiin de aoção, signaes naturacs ou
artiticiaes com que se supre a palavra.

—

As acções abaixaram, o credito diminuo
na praça. —Caucionar uma acção, empe-
nhar esse titulo pelo seu valor real. —
Moral em acção, principios moracs exem-
plificadas por successos históricos e pará-

bolas.—-Acções cZe Príncipe, isto é, certa

generosidade, grandeza.— Pôr em acção,

realisar, pondo em prática. — Ter acção,

influencia, dominio.

—

Instaurar uma ac-

ção, trazer aos tribunaes.

—

Dar uma ac-

ção, um combate. — Fazer tima acção,

praticar um acto notável. — Homem de

acção, que tem actividade, que se não
fica em palavras. — Acção do tempo^ i\

realisação de certos phenomenos lentos c

demorados. — Ter acção contra alguém,

poder deniandal-o em juizo. — Acção do

remédio, o seu efieito.—Acção da luz so-

bre a vegetação. — Acção do Concilio, a

acta ou relatório, e também a sessão. —
Acção p«òZ/ca^ um discurso, aranzel,

ou prática, (ainda usado na linguagem
popular.) — Empreza por acções.

— Syx. : Acção, acto: Confundem-se
no uso vulgar : não obstante, a acção tem
um sentido mais abstracto, e o acto, mais
concreto ; aquella exprime a faculdade, o

momento potencial e a operação :—o acto

é um resultado, é a operação eíiectuada,

é a realisação de um 'facto qualquer, i)ro-

veniente da acção de um agente.=A ac-

ção confunde-se com o acto, quando ó

apenas considerada com relação ás suas

consequências.

ACCEDENTE, adj. p. 2. gen. (Do latim

accedens, tis.) Que cede a alguma razão

ou motivo; que se conforma com o pare-

cer ou voto de alguém.
— Em Direito Commercial, credor ac-

cedente é o que se conforma, ou se su-

jeita ao compromisso concedido pelos de-

mais credores.

— Em Direito Politico, potencia acce-

dente é a que adhere a um tratado esta-

belecido por outros estados.

ACCEDER, V. a. (Do latim accedcre;

de ad, para, e cedcre, ir, vir.) Consentir,

adherir, conformar-se com ura compix)-

misso consentido por outras pessoas.

— Loc. : Acceder ao voto, estar ' ^

essa determinação.—Acceder ao fr<

adherir. — Acceder ao compromisso, cm
Direito Commercial, subscrever com os

mais credores.

ACCEITAÇÃO, *. /. Kecebiraento, re-

cepção, acolhimento; e, figm-adamente

:

apphuiso, estima, approvaçào.— *P
sem desejo c acceitação de nossa

j

não podtímos receber esta tamanha fiitici'.''
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Cardeal Dom Henrique, Meditações, foi.

102, V. —• u... ouvido sempre com i/r(í»Jc

acceitação.» Frei Luiz de 8ousa, Histo-

ria de S. Domingos, P. II, liv. 2, cap. 10.

•— Em Direito Commercial, acceitação

de delegação ou de transferencia, é o

acto pelo qual um homem se obriga a pagar

o que outro deu para ser liavido d'elle.

•— Em Dirsito Cambial, acceitação de

letra, c a promessa obrigatória, feita ao

apresentante, de prestar a solução do di-

nheiro conthcudo n'ella. Está substituído

no uso vulgar pela palavra acce/íc.—«O
termo acceitação seria por certo mais

2)ortugue:: do que aceeite ; o uso comtudo

tem legitimado a palavra aceeite.» D'a-

quella usa o Alvará de 6 de setembro de

1700, § 4, quando diz

—

a. ..que a accei-

tação de uma letra de camhio pôde ser re-

forçada com mais uma ou duas firmas de

negociantes , queficam obrigados collectiva-

mente com os acceita.ntes.y Ferreira Bor-

ges, Dicc. Juridico-Commercial.= N'este

sentido é synonymo de Aval.

—Em Moral Theologica, acceitação de

piessoas, é uma affeieào, paixão ou incli-

nação que se -tem a uma pessoa mais do

que a outra, sem olhar ao tnerecimento,

nem attender á razão.—«£ a acceitação

de pessoas hum humano e desordenado

respeito, com que se distriouem os lens

communs,não conforma aos merecimentos,

partes, e dignidades de cada pessoa, mas
conforme ao favor, graça, ou interesse

p)artiadnr: quando essa distrilmição se

deverá fazer segundo a igualdade d'esta

parte da justiça. y João Pinto Ribeiro,

Lustre ao Desembargo do Paço; cap. ii,

§ i:..

— João de r)arros, na Dedicatória das

Décadas, escrevo acceptação nuiis próxi-

mo da etymologia latina acccptationcm.

No «pt» media], o «p» é ordinariamente

syncopado, outras vezes é dissolvido em
vogal. Ex. : receitar, receitar, conce-

pfuiD. conceito. Vid. Acceitação.

ACCEITADO, adj. p. Acccito, recebido,

adraittido. =^ Usado por João do Barros,

Jorge Ferreira, Frei Thomé de Jesus.

—

«Os serviços eram mal acceiíados d'ella. ii

Palmeirim dlnglaterra, Liv. iii, foi. 114.

—

-«O amigo acceitado 2^0'' causct do pro-

veito, contentará em quanto fòr p)roveito-

so.íi Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. iv,

SC I. Vid. Aceitado.

ACCEITADOR, adj. (Do latim acceptor.)

Que recebo, acceita
;

que se obriga a

pagar uma letra de cambio, quer seja sa-

cada sobre elle, quer intervenha como
terceiro.=Emprega-se também como sub-

stantivo.
•— Em Direito Commercial, acceitador

é o luesmo que acceitante.

— Importa escrever com «cc» para

evitar a hómonymia com aceitamento em-
pregado nos nossos antigos monumentos
linguisticos como re}ito, duello, desafio.

Vid. esta palavra.

— Loc. : Acceitador de 2^essoas, o que
favoíTce a uns mais do que a outros, não
segundo o merecimento, mas levado só

de algum aftecto ou motivo particular e

sem attender á razão. •—
• «Muitos quize-

ram nesta parte tocar a Luiz de Camões
de homem affeiçoado e acceitador de j)es-

soas.» Manoel Correia, Commentarios dos

Lusíadas, cant. vii, est. 84.^Também
se escreve Ace tador.

ACCEITAMENTO, s. m. Recebimento,

acceitação, acolhimento, agrado, estima.

— « Vede como o povo derradeiro no cha-

mamento é primeiro no acceitamento.»

Frei t ilippe da Luz, Sermões, Part. iil,

foi. 1<>2. col. 2. = Pouco usado.

ACCEITANTE, adj. 2 gen. (Do latim

accipicns, tis.) Que recebe, que dá o con-

sentimento expresso pelo qual uma pro-

messa, uma convenção, ou uma doação

se torna definitiva, moral e legalmente

exigivel. =Emprega-se geralmente como
substantivo.

—

aPromettemos per solemne

estipulação, feita per interrogatório do

Notário abaixo escripto acceitante, como

pessoa publica, etc.» Duarte Nunes de

Leão, Chron. de Dom Affonso V, cap. 4G.

—Em Direito Commercial, acceitante

é aquolle sobre quem a letra de cambio

é sacada, e que se obriga a satisfazcl-a

;

porém, cm quanto não acceita a letra, cha-

ma-se sacado. = Também se lhe chama
acceitador, primeiramente introduzido na
legislação portugueza, mas substituído

na linguagem corrente pela palavra ac-

ceitante. Não obstante, Ferreira Borges

considera a palavra acceitador mais por-

tugueza.—«Ò termo acceitador seria sem
duvida melhor mesmo nas letras 2.>ara de-

signar o sacado, que acceita; e d'elle se

serve o Alvará de 23 de Novembro de

1746 ; porém o uso tem adoptado com

2')referencia a palavra acceitante.» Fer-

reira Borges, Diccion. Jurídico Commerc.
— «Seria mais portuguez Acceitador, po-

rém o uso tem adoptado com 2'referencia

a palavra acceitante...» Idem, Ibid.

ACCEITAR, v. a. e h. (Do latim accipe-

re, na forma frequentativa acce2)tare.)

Receber voluntariamente o que é oflere-

cido; acceder, resignar-se, submctter-sc
;

admittir, approvar, ter por bom. — «E
como não acceitassem eíicíísrt, e tornassem

a instar de novo...» Frei Bernardo de

Brito, Chron. de Cister, Liv. vi, cap.

37. = Tem vários usos technologicos.

— Em Direito Civil, acceitar a heran-

ça, 6 declarar o herdeiro presumptivo, que

quer adhir a herança a que é chamado.
— (íDeixando icm onzeneiro por herdeiro

de muita fazenda ao Abbade Arsénio, não

na quiz elle acceitar, nem tomar nada
d'eUa, nem dar-se 2"^'' herdeiro, v Heitor

Pinto, Diálogos II e V, n. 10. —Acceitar
a beneficio de inventario, declarar que se

recebe a totalidade dos bens, mas que não

será mais obrigado pelo passivo da he-

rança do que até ao valor constatado do

inventario.—Acceitar a doação, declarar

que a quer receber, sem o que não fica

válida.

— Em Direito Commercial, acceitar a
delegação, obrigar-se a pagar uma divida

contraída por outro. — Acceitar «nua le-

tra de cambio, obrigar-se o sacado ou

outro qualquer acceitante que se obriga

a pagar o valoi' constante da letra.

— Também tem um sentido especial

na linguagem theologica, designando a

palavra acceitar, o modo de receber as

constituiyòes do Papa.
— Loc. : Acceitar um cargo, compi'o-

metter-se .-i cumprir com os deveres inhe-

rentes. — Acceitar um baptisnw, fazer-se

christão. — Acceitar a verdade, reconhe-

cel-a admittil-a. — Acceitar pessoas, dis-

tinguir, favorecer a uns mais do que a

outros. — «Então se diz acceitar, e hon-

rar algum povo, quando se lhe faz algu-

ma grande mercê e pirivilegio mais que

aos outros. .,i) A. Arracs, Dial. X, foi. 46,

o Portuguez acceita de vontndfi

O que ledo MoiuMÍde llic oITerere.

Cí\M , LU/.. c;iiit. \!i, est. 28.

Cada qual d'elles csUi cmpreza s.inta

Na mais ^eí,'ur;i parle (ralitia ncvcila

QUEVEDO, AF^o^so AFH., eant. v, est.

.... se as eidades

E O cuidailo das torras .inles i)ueiras

Visitar, c te acrcitc o lari^o mundo.
LHON. D\ COSIA, GEOnolC, lul. 41, V.

— Syn. Acceitar, receler : o primeiro

verbo refere-se mais a offerecimentos, fa-

vores ;
= receber, diz respeito a benefí-

cios, graças, e tem uma significação mais

restricta.

ACCEITAVEL, adj. 2 gen. (Do latim ac-

ceptabilis.) Que pôde, deve ou merece ser

recebido. Admissível, exeqnivel, agradá-

vel. — «Propostas cpie sç/Voiiacceitaveis.»

Gazeta de Lisboa de 1721), Hollanda, foi.

I,j0, fino

—

«Nem eu vol-a vendo por mui-

to acceitavel.» Miguel Leitão de Andra-

de, Miscellanea, Dial. iv, p. 100.

ACCEITE, 5. m. e p. Termo de Direi-

to Cambial. Ferreira Borges define: —
«... e em geral a p)i"omessa obligatoria,

feita ao appresentante, de pirestar a solu-

ção do dinheiro conthcudo n cilas (letras

de cambio).» Dicc. Jurid. -Commercial. O
termo acceitação seria por certo mais por-

tuguez do que aceeite : o uso comtudo tem

legitimado a palavra aceeite. — O aceei-

te de uma letra deve de ser claramente

expresso, escripto, e assignado, datado,

se tem cei'tos dias de vista.

— Loc. : Pôr o aceeite, assignar o

acceitante na letra de cambio, pelo que

se obriga a pagar aqtiantia sacada sobre

elle.—Aceeite por honra, charaa-se assim

o acto pelo qual um terceiro declara ac-

ceitar, por conta do sacador ou dos in-

dossadores uma letra de cambio protes-

tada por falta de aceeite do sacado. O
aceeite por honra, só tem logar depois do

protesto da letra. D'esta phrase mercan-
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til nasceu a locução vulgar

—

acceitar por

honra da fifma, no sentido de contra a von-

tade. = Também se escreve Aceite.

t ACCEITISSIMO, iidj. sup. Muito ad-

luissivcl, agradabiliísimo, bem recebido.

Empregado j3or Frei Marcos de Lisboa,

Paiva de Andrade e Frei Tliomé de Je-

sus. = Pouco usado.

ACCEITO, adj. p. irr. (Do latim ac-

ceptus ; o «p» de «pt» vocalisa-se, como

era Ctpía (Azurara), Ceito e Ccuírt.) Rece-

bido, bemquisto, aeceitado, admittido, at-

tendido, approvado.

Alõm <Ie ser tão desusado feito,

Que (It* neiílmui do mundo Sfja acceilo.

nlEVEDO, AFFONSO AFRICANO, C. IV, CSt. 60.

De Floris, a que eu seja sompro accrila.

FERREIRA, Ccl. 8.

Os olhos Uic occupou o snrano acceiío.

CAMuES, LUZ., canl., xcst. 68.

ACCEITO, s. w. Valido, fanriliar, ami-

go, pi'ivado.

—

«E lhe deram a carta, que

traziam... de que o capitão com (d(juns

seus acceitos esteve zombando. i> Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, p. 203.

Só me falece ser a vós acceilo.

camOes, luz., cant. x, est. 153.

— Loc. : Bem acceito ; mal acceito.=
Emprega-se também por Acceitoso.

ACCEITOSO, adj. ant. Acceitavel, agra-

dável. = Empregado por Dom Francisco

Manoel de Mello, na Çamfonha de Eu-

Mas dir-l8-Iici que o que lazia,

Inda assim m'era acccilum.

ACCELERAÇÃO, .<?. /. (Do latim accele-

ratio.) Pressa, augniento de velocidade,

celeridade, rapidez progressiva, precipi-

tação, inconsideração, fervor, actividade.

— <íA ninguém punhas as mãos com acce-

leração precipitada, nem te carregues

dos pcccados «//íe/aç.ftUernardes, Flores-

ta, Tom. III. p. ^í),'j,

— Fim Astronomia, acceleração do mo-
vimento diurno das estrellas, adiantamen-
to que se observa diariamente no seu nas-

cimento e occaso e na sua passagem pelo

Meridiano. — Acceleração de um planeia,

é a que se d;l nos movimentos dos pla-

netas, quando o seu movimento diurno
real é maior do que o movimento diurno
médio.—Acceleração do movimento médio
da lua, tlcscobcría do Halley, em que a
lua augmenta de velocidade 10 minutos
segundos por século.

— Em Pliysiologia c Pathologia, a pa-
lavra acceleração exprimo a maior veloci-

dade com que sccum])rem c repetem certos

actos da vida : o ]ndso tem acceleração,
a respiração tem acceleração, quando, em
um dado tempo, o numero das puisaçucs
arteriacs e movimentos respiratórios são

mais consideráveis do que no estado ijormal.

Quando a acceleração do sangue é ex-

cessiva, o coraçàd, os pulmões, as artérias,

o cérebro estão sujeitos a graves acci-

dentcs.

ACCELERADAMENTE, adv. Com rapi-

dez e celeridade; com pressa c presteza;

precipitadamente, estouvadamente.— «Ac-

celeradamente mandava a Lei comer o

cordeiro Faschoal, jyurque a devoção di-

ligente tem mais cojnosus fridtos.» Ama-
dor Arraes, Dialogo X, cap. 40.

— Loc: Respirar acceleradamente,

com cançasso. — Respionder accelerada-

mente, de um modo inconsiderado, não

calculado.— Viajar acceleradamente, era

vapor, ou por vias acceleradas.

—

Passar

acceleradamente, passar por alto, não re-

parar, não attender.

ACCELARADISSIMAMENTE, adv. sup.

Celerrimamentc, rapidissimamente, com
a maior presteza.

ACCELERADISSIMO, adj. sup. Celérri-

mo, rapidissimo, velocíssimo, agilissimo,

promptissimo.

ACCELERADO, adj. p. Veloz, rápido,

presto, prompto, ligeiro; e figuradamente:

ágil, fogoso, precipitado, violento nas suas

determinações, irascivel.

As correntes se vêm, que acceleradas...

Se vão entrar nas aguas neptuninas.

CAMÕES, canç. 15, est. 2.

As costas logo vira acccicrailo.

QUEVEDO, APPO.NSO AFRICANO, CaUtO VII, CSt. 113.

Muitas cous.is na mente revolvia,

E, partindo no sen carro atccierailo,

Tomou da ilha líulia a incerta via.

G. I-EREIUA DE CASTI\n, ULVSSEA, C. II, CSt. 2Í.

— Em Physiologia, pulso accelerado é

um effeito do temperamento sanguíneo e

colérico.

—-Em Astronomia, dá-se o nome de ac-

celerado ao planeta cujo movimento diur-

no ú mais rápido.

— Em Physica, dá-se o nome de força
accelerada, ;í que communica a ura movi-

mento mais rapidez e continuidade.

— Em Mineralogia, crystal accelera-

do, c aquellc cujo signal tem expoentes

simples, fazendo parte de uma progressão

que é completada pelos expoentes relati-

vos a um deercsciíncnto mixto ou inter-

mediário, do modo que a progressão pa-

rece apresentar uma acceleração.

— Loc: Viação accelerada, eaminiios

ou navegação a vapor.

—

Xatural accele-

rado, génio irascivel, impetuoso.

—

Cura

accelerada, não esperada, tomada como
nulo prenuncio.— Pulso accelerado, fre-

quente, febril.

ACCELERADOR, adj. Que tem o poder

de activar o movimento, de imprimir ra-

pidez, do produzir ])ressa.—Nomo do al-

guns músculos, ^'id. o substantivo.

— Em ^lecanica, principio accelera-

dor, se chama a força que, continuando a

excrcer-sc sobre um móbil depois do seu

primeiro impulso, produz assim unui im-

pressão que lhe communica a cada in-

stante uma nova velocidade. Vid. a forma
feminina Accelaratriz.

ACCELERADOR, s. m. Xome dado ao

bulljo-cavernoso, pertencente ao bulbo da
urethra e do corpo cavernoso. E' um mus-

culo que pertence exclusivamente ao ho-

mem, ao qual corresponde na mulher o

constrictor da vagina. Chama-se-lhe acce-

lerador da ourina ; está situado no peri-

neu abaixo e a cada lado da urethra, e

tem pior funcçào o accelerar a ejaculação

da ourina e do spermen; d'aqui lhe vem
o nome de museido accelerador.

ACCELERAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que acceleração. — As palavras embara-

çadas, como que o acceleramento com que

as dizia, causava torvação nellas. » Fran-

cisco de Moraes, Diálogos, foi. 44. = Os
substantivos terminados em «mento» dif-

fcrem dos terminados em «ão», em se re-

ferirem mais ao acto moral e abstracto,

como exprime a palavra mens, espirito,

intenção.

ACCELERANTE, adj. 2 gen. Que impri-

me celeridade
;

que communica pressa,

velocidade. — Força accelerante, accele-

raãora ou acceleratriz, palavra introdu-

zida na traducção do Curso de Mathema-
tica de Belidor, Tom. iv, p. 62.

ACCELERAR, v. a. (Do latim ac por ad,

e celer, veloz; donde accelerare.) Apres-

sar, imprimir rapiidez, commimicar cele-

ridade, causar velocidade, augmentar a

violência; figuradamente: abreviar, en-

curtar, aligeirar, adiantar, desenvolver,

precipitar, avançar, provocar a conclu-

são, antecipar.

Crescendo sempre a liorriíla prorclla

Com que o luar o furor acce/tTara.

UIZ lEREIRA, ELEGIADA, C. VI, CSt. 72.

Ao sol, que ao Occidente caminhava.
Fez queioniasse mais veloz corrida,

E a noite <» negro coche accelerasse

Poiíiue a batailia férvida deixasse.

CASTRO, ULVSSE.I, Cailt. VI, CSt. i6.

E por tanto o caminho começado
Áccclerain com prospero murmúrio.

FRA.xco BARacTO, ExEiDA, Liv. S, est. 31,

—Em Physica, a gravidade de um cor-

po que cae, accelera o seu movimento.
— Loc: Accelerar a ruina, provocal-a,

contribuir para o seu apparecimento. —
Accelerar a circidação, agital-a, tornal-a

frequente. — Accelerar a fecundação; a
maturação, etc. Applica-se não só ao mo-
vimento no espaço, se não também á ma-
nifestação phenomenal.
— Accelerar-se, v. reji. Agastar-sc. af-

Higir-se, precipitar-se em uma determina-

ção impensada.

IEiUMs entre tanto SP acrelrra

.\ [ilr em terra a forte companliia.

I
FRINCO RIRRCTO, E.XCIDl, Clnt. I, eSt. &).

j

ACCELERATRIZ, s. /. (Forma feminina

i irrogidar de Accelerador.") Applica-se qu.isi

I

exclusivamente ás forcas na Mecânica.
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— Em Physica, força acceleratriz é a

<|ue, continuando a obrar sobre mn cor-

po móbil, depois do primeiro movimento,

lhe comraunica progressivamente nma no-

va velocidade. A relnção da velocidade

adquirida com o tempo é constante para

a mesma força acceleratriz; aiigmonta ou

diminue segundo as forças sào mais ou

menos intensas.

t ACCELERÍFERO, s. m. (Do latim ad,

para, cclerc, rapidamente, e/erens^ que le-

\!í.) Espécie de diligencia Tisada na via-

ção das grandes cidades. Vid. Celerifero,

e Velocífero.

t ACCENDALHAS, s.f. pi Maravalhas,

ou fitas que os carpinteiros tiram da ma-

deira que aplainam com ajimteira ou ra-

bote; aparas, gravetos, palhinhas, cisco

de lenha, cavacos em que facilmente pe-

ga o fogo. — Usa-se raramente no sin-

gular : — «... desastre foi pegar-se o fogo

pelo cocliim, e não se advertirem d'elle

j)ara o tirarem antes da hatalha ;
por-

que em semelhantes succcssos, o capitão

do fogo ha de ser muy advertido em afas-

tar todo o modo de accendalha. » Melchior

Estaciú do Amaral, Tratado das Bata-

lhas e Sncccssos do galeão de Sam Thia-

gu, naHisí. Trag.-Marit., Tom. i, p. 529.

— Loc. : Accendalhas dos vicíus, pro-

vocações, incitamentos.=Usada por Hei-

tor Pinto. Eoboredo dá-o como synony-

mo de isca.

t ACCENDALHO, s. m. Vid. Accenda-

lha. = Itccolhido pela primeira vez no

Diccionario do Barbosa.

ACCENDEDALHA, s. f. O mesmo que

Accendalha, que é a forma conlrahida.

(.'avacos, isca, maravalhas. — « Nas pa-

litas de trigo, que offereceu (Caim) levou

as accendedalhas para o fogo eterno, em
que se ahrazou. » Frei Balthazar Lim-

po, Doze Fugas de David. Fug. ii, disc.

oõ, p. 90, col. I. = Palavra antiquada.

Também se escreve Accendedalha c Acen-

dalha.

ACCENDEDOR, wl]. anf. O que accen-

du ; incendiário, intlannnador. = Acha-se

empregado na Vita Christi como instiga-

dor ; e, 110 uso litterario, usa-se no senti-

do metaphorico. Desde que existe o sys-

tema de illuminação das cidades, o ter-

mo, accendedor tornou-se vulgar no sen-

tido próprio, e é sjmonymo de lampianis-

ta. — » E se taes accendedores que põe

fogo ds taes cousas foi'em amoestados po-

ios Ordinários, etc. » Vcrcial, Sacramen-

ta!, Part. III, tit."98, foi. 13.3. = Tam-
bém se escreve Acendedor.

ACCENDER, v. a. (Do latira accenãere.)

PGr fogo, inflammar, abrazar, fazer arder,

incendiar, atear chamma, pegar o lume

;

figuradamente : instigar, excitar, provo-

car, irritar, encrudescer, exacerbar^ avi-

A povoação spm muro c som defeza

Iisbombiirdea, Rcccmii' e dcsbaratj.

CAM.. LUZ., c.iiil. I, est. 90.

a força da cobiça

L"iii desejo iminortal lha iiecenãe c aliça.

CAM., LUZ-, cant. 8, Cãt.

Airende m.iis o fogo que resiste

Na niur cliamma. De ca te \ejo arder.

Depois qiieo nosso lume mono viste.

rBRREiíu, Elegia :.

Acccmlri vossos peitos

liugenlios bera cieados.

IDEM, Ode 1, est. 1.

— Loc. : Accender o fogo, pleonasmo

vulgar:

—

nFaz accenâer fogo em carvões

mortos. í< Vita Christi, Liv. i. cap. 3, foi.

34, V. — Accender o coração, animal-o,

instigal-o. — Accender a guerra, provo-

cal-a, causal-a. — Accender tima briga,

levantar desordem repentinamente, dar-

Ihe origem. — Accender o cigarro, che-

gar fogo ao tabaco para aspirar-ihe o

finno. — Accender o lume, preparar o

combustivcl na lareira de uma cosinha.

— Accender o desejo, despertal-o, produ-

zir uma grande agitação na vontade.

— Accender-se, v. refl. Inflammar-sc

ftxcilmeute, promptamente ; tornai--se vio-

lento, irascivcl, encrudescer.

E coiítra ti.sc acccnda o fero amor.

CAii., Ode IV, est. G.

Acceude-se o desejo, ilue se cov.i

Nas alvas caraes súbito mostradas.
luiiM, LUZ., c. 9, est. li.

ACi'L'ndt'-se a peleja hórrida c fera.

COniE IVEiL, NiUF. DE struLV., c. IX, cst 90.

ACCENDIDISSIMO, adj. .^up. Inflamma-

dissimo, abrazadissimo; figuradamente:

muitissiiuo enfurecido. = Usado pelo pu-

rista Bernardes.

ACCENDIDO, adj. p. Ateiado, abraza-

do, incendiado; inflammado, encendido,

enfurecido, irritado, instigado.

A grila se alcvanta ao eéo da gente;

O 'mar se via em fogos accéitdidv,

K não menos a t<'rra : e assi festeja

Ura ao outro ã maneira de peleja.

CAMÕES, LUZ , Cíint. II, est. 91.

— Em Pintura, accendido applica-so

a certas cores para dar a entender que

são vivas, carregadas. •—
•
Vermelho ac-

cendido.

Oueni sete caslellos doura

.Sobre vermelho aaciididt'.

He o sangue conhecido

For tomar ós Mouros Moura,

Donde trouxe o appellidu.

CANC. CLB.iL, toai. 2, p. 317.

ACCENDIMENTO, s. m. Acção de atear,

lançar fogo, abrazar; figuradamente: in-

cendimento, vivacidade, fervor, ardor,

commoção veheraente, animação, viveza,

actividade de alguma paixão, excitação.

Mais empregado no sentido figurado, —

•

«E conliecoiido isto nella, veiu-lhe um ac-

cendimento tão grande ao desejo de a vin-

gar, e uma piedade amorosa da sua tris-

teza, que lhe saltaram as lagrimas fora. !>

João de Barros, Chronica do Imperador

Clarimundo, Liv. ii, cap. G5.

t ACCÉNDITE, s. m. (Do imperativo

latino accendite, accendei.) Palavra usada

na liturgia, para designar a ceremonia de

accender os cirios nas festas solemnes.

t ACCENDÓNES, s. m. pi. (Do latim ac-

cendones, accendedores). Nome dado, nos

espectáculos do circo em líoma, áquelles

que animavam os gladiadores ao combato.

ACCENDRADO, adj. p. Purificado, acry-

solado. Vid. Acendrado.

ACCENDRAR, i-. a. Acrysolar, purifi-

car no cadinho ; aquilatar, aperfeiçoar.

Vid. Acr^iidrar.

ACCENSÃO, s. /. anf. O mesmo que

accendin:i iito, furor, inflammação ; e, figu-

radamente, fervor do cnthusiasmo. —
«... na maior accensão do sangue se lhe

allumiava com extraordinários relâmpa-

gos a mente. y> D. António Álvaro da Cu-
nha, Eschola das Verdades, Verd. 11, § 4.

ACGENSO, s. m. (Do latim ad, para, e

census, ronda.) Na Jurisprudência feudal,

designava o arrendamento de uma pro-

priedade. Era temporário ou perpetuo. Ex-
tensivamente, significava a própria casa

arrendada. — Em Historia romana, cer-

to official publico.

ACCENSOS, í. m. pi. (Do latim accen-

sere, arrolar.) Na Milicia romana, reser-

va, ou soldados supplementares para sub-

stituirera os que morriam na batalha; bi-

sonhos, mal vistos, tirados da quinta clas-

se da gente pobre. = E' um termo vago

que designa qualquer supplente ou supra-

numerário.
— No singular, significa o official pu-

blico encarregado de convocar o povo ro-

mano para as assemblêas, de assistir ao

Pretor em quanto presidia, e de lhe desi-

gnar a hora em voz alta. (Do latim accen-

sus; deaccere, convocar.)

—

«Os Romanos
ordenavam os seus exércitos repartidos

em trez linhas: na primeira os soldados

que chamavam Rorarios, na segunda os

que chamavam Accensos, na terceira os

que chamavam Triarios.n Vieira, Sermão

IX do Rosário, Tom. vii, p. 478. — Sa-

bellico, nas Eneadas, traduzidas por Do-

na Leonor de Noronha, refere-se aos Ac-

censos, que serviam os Magistrados ou

Pretores. — Plavia o accenso domestico,

accenso forense, e accenso militar.

ACCENTO, s. m. (Do latim accentus ;

do accinere, cantar do accordo ; no gaulez

acen; no provençal acccnt; no italiano ac-

cento.) Modulação, inflexão da voz huma-

na que se eleva ou se abaixa em certas

syllabas, dando-lhes mais ou menos in-

tensidade; canto, intonação rhetorica,

pronunciação particular, linguagem, der-

radeiros sons, nota isolada, signal que

em uma letra indica a pronunciação ou a

especificação grammatical.

Cantava a hella Ninfa, e e'os accentus,

(Jue pelos altos passos vão .soando,

lÍMi consonância igual os instrumentos

Suaves vèni, a uui tempo, conformando.
cAíj., LUZ., cant. 10, est. (».
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De accfiiicis ora agudos p ora graves

Concertada barmoiiia se formava.

CiSTRO, OLVss., canl. i, Cil. 92,

— Era Grainraatica, accento, é um si-

gnal que estabelece uma ditierença na

pronunciação das palavras ou das sylla-

bas em particular. O accento é agudo,

(/rai-tí ou nii(t/õ. Segundo Moraes, o accen-

to civcumjiexo nos ó desnecessário ; os

grammaticos accentuamcom elleasvogaes

graves. (Gram., p. 31.) Os accentos gram-

maticaes emprcgam-se também para evi-

tar a homonymia das palavras. Ex. : esta,

está; torno, torno ; também se empregam
para denotar contracção de vogacs. Ex.

:

Aa,á.—(iGomo as27alavras constam de vo-

zes, naturalmente as nãopodemos pronun-

ciar senão com differença d'accentos, sci-

licet, uns altos e predominantes, e outros

ijraves e baixos. E accento chamamos o

tom que damos a cada syllaba, que em ca-

da uma adecção levantamos ou abaisza-

mos... E os accentos são trez: o agudo,

grave e circumjlexo. Agudo é o qne levanta

mais a voz etem esta Jigura «à». O gra-

ve é o que abaixa e assi é «à». Circum-

jlexo é o que participa de ambos e assim

tem a fguratíã.».» Duarte Nunes de Leão,

Orthographia, p. 66. = Apesar de Mo-
raes rejeitar o accento circuvijlexo, este

ó hoje extremamente usado, pondo em
desuso o accento grave. Os nossos anti-

gos cscriptores confundiam o accento gra-

ve, com o agudo. Nas primeiras edades

da lingua os accentos eram substituídos

pelas letras dobradas.
— Xa Prosódia das linguas romanas,

o accento substitue a quantidade do ry-

thmo latino; o accento refere-se ao tom,

por isso é agudo ou grave: a quantidade

refere-se ao tempo, por isso é longa ou bre-

ve. Na lingua lnúna, a quantidade era um
elemento grego introduzido na sua prosó-

dia ; o vci so saturnino, o mais antigo, era

medido pelo accento syllahico, e era por
isso que o verso trochaico se harmonisa-
va com o accento na penúltima cora os

hábitos do ouvido ; conciliava o movimen-
to do verso saturnino com as exigências

da métrica grega. Em muitos hymnos da
Egreja, encontra-se o accento cm vez da
quantidade, como por ex. : no Dias Irae,

no Stabat Mater e cm vários hymnos
de .Sani Damuso. O accento, na Poética

das linguas romanas, é tudo ; da sua dif-

ferente disposic;ào vem a diversa natureza
do verso. Accento na segunda, quarta,
nexta, oitava e decima sijllaba, estructu-

ra do verso heróico, ou endccasyllabico.
— Em Rhetorica, accento oratório, ou

pathetico, é aquelle que, por diversas in-

ílexões da voz, por um tom mais ou me-
nos elevado, exprime os sentimentos da
jjcssoa que falia, e qtie os comnuinica a
quem ouve ou lê. Os accentos oj-íi?o)-í'^s sào

]>rincipalmente : a admirarão «la que cx-
jtrime qualquer epiphonema, e a interro-

gação «?». Também se podem escrever «i»
VOl. I. — IO-

no principio da phrase interrogativa para

advertir o leitor da intonaçào do periodo.

— Accento lógico ou racional, confun-

de-se geralmente com o accento gramma-
tical ; pertence-lhe, propriamente, indicar

a connexào maior ou menor que as pro-

posições têm entre si, e portanto facili-

tar a sua intelligencia. A pontuação rea-

lisa este facto. Ex. : Avirgula « , » aparta

os adjectivos unidos por conjuncções, as

phrascs incisivas atadas por ellas, os in-

cidentes. O ponto-virgula « ; » aparta os

sentidos com dependência de outros ; isto

mesmo sunoXa. com o% dous 2)ontos o:» mo-
dernamente empregados para designar

falia ou discurso referido, textual. Opon-
to final «.» indica sentença acabada e

sem dependência de outra. O parenthe-

sis «( )» inclue uma sentença inteira que
corta outra, não tendo dependência uma
da outra para o sentido. Estes accentos

também sào grammaticaes.
— Em Historia, attribue-se aos gregos

a invenção dos accentos, para facilitar

aos estrangeiros a f)ronuucia da sua lin-

gua. Isto mesmo aconteceu na edade me-
dia com a pronuncia do latim dos Mis-

saes, quando as regras da prosódia lati-

na eram ignoradas pelo clero rude. Ou-
tros atti'ibuem o uso dos accentos aos

árabes, aperfeiçados por Alcalil, algura

tempo antes de Mafoma, sendo por fim

introduzidos na Bíblia pelos Mossorotas

de Tíberíades. Os hebreus chamam ao

accento gosto, porque por elle se aper-

feiçoa a pronuncia e a comprehensão da
palavra. Segando a observação de Chiis-

tian Keuin, os livros manuscriptos nào
tinham accentos ; nas Pandectas de Flo-

rença, não se encontraram; d'aqui se col-

lige que os antigos escreviam as palavras

seguidas, ligadas entre si, sem distincçào

alguma, corao se conhece hoje pelos livros

sanskritos, e como usam os esclavonios,

moscovitas e húngaros. Logo que se re-

conheceu a necessidade dos accentos, os

copistas começaram a dobrar as letras,

Ex. : j)'^^', V^ 'i

rool, rol. Vid. AA.
—Accento nacional, a iurlexào da voz

peculiar e característica de uma nação.

Accento portuguez ; accento francez, eíe.

Na edide media, antes de se conhecer a

genealogia das línguas e de saber classi-

tical-as pela sua ordem, era este accento

nacional, que as caracterisava : Lingua
d'Oc; lingua d'Oil; lingua do Si; lin-

gua do Ya. Na linguistica moderna, tem-

se descoberto que existe uma relação in-

tima entre a nossa constituição physica e

as nossas paixões, entre os nossos gostos

e o estado dos nossos orgàos; por isso a

voz olhada corao o resultado de uma or-

ganisação da laryngo, raosti^a conjuncta-

racnte as nossas paixões e instinctos. Os
climas intiucm poderosamente no accento

nacional; nos paizes quentes, abundara os

sons gutturaes, corao se vê no árabe e no
hcspauhol ; nos paizes frios, as linguas

distingucm-se por articulações dentaes,

sibilantes, nasaes e palataes, como se

vê nas linguas do Norte.
— Accento provincial, é ao que, em

grammatica portugiieza, se chama pro-
vincianismo ; e era Grlossoloçia, dialecto

provincial. E synonymo de pronunciação
viciosa; é uma maneira incorrecta e ar-

chaica de articular ou pronunciar as pa-

lavras.—Temos o accento do Minho, em
que se troca o «v» por «b» e vice-versa.— tBinho herde. n — «Diz ao Wento que

feche a porta que o "Bento avriu.»—O ac-

cento íZa Beira, em que predomina o «eh»:—«Diche por disse; che por se.»— Ha o
accento de Lisboa, o algarvio, e o insu-

lano. Não temos um accento que se pos-

sa apresentar como typo da perfeita lin-

guagem portugueza ; em Coimbra e Vi-

zeu, é aonde se encontra o accento mais
puro.
— Accento popular, é a pronunciação

rude, grosseira e estropiada com que o

baixo povo falia, a qual se torna ás vezes

mais reparavel, quando se mistura cora

o accento provincial. Nos Rasgos Métri-

cos do poeta Alexandre António de Li-

ma, vem muitas d'estas incorrecções era

uma Despedida de um Marujo, em esti/lo

Alfamista:

E' posshii que le apartas
D*esle coração a/hítj ?

Mal li;il liajaquein faz incexsios

Por neiíbum lioiuem mariobo.
Dciííe (jue sei i]ue Catzrntas
Chorara inei^ olhos infindo
Com ui3:S prurecas correntes
Qac o chafariz da Recchio.

Vae, qne ei cá marlelizada
De Irumentos incessiros.

Chorarei luas niimorias

SeDi o mai> inimo allivio

Sendo esta cara uma trjiatie

Creio que has de acbar-aie em vindo,
Uma eslalela da morte.
Um cscaraíeto vivo, ele.

— Accento musical, são certos signacs

que servem para fazer variar as diversas

partes de uma peça de musica pelas al-

terações da força, da brandura, da ousa-

dia, graça, cte. Estes chamados sombrea-

mentvs, dão ao canto caracteres especiaes,

evitam a monotonia, e commimicara-lhe

mais sentimento. O accento -==mil indi-

ca um crescendo progressivo: osto^Ii:__—=—

designa que o som deve diminuir gra-

dualmente; a reunião dos dous accentos

-===rZZI I — j exprime que o pas-

so deve começar brando, augmentar até

ao meio, e diminuir insensivelmente até

ao fim. O signal ^ sobre rana só nota,

dá-lho ura tom esforçado. Outras vezes, os

accentos fiizcm-se porletras : p., pMuno;
^'p.

,
piannissimo; dol., dolcc; f.,fort«; ou-

tras vezes, os accentos fazem-sc por j\aia-

vras, tacs são: expressivo, -. li-

gado, ligiirj. com força, c . ig{-

tado, animado, etc. Estes accentos a ppli-

cam-sc t.anto A voz como aos instnuncn-

tos ; o accento musical, deve de ser racio-

nal c pathetico, conforme se dirige aoco-
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raçào ou ;i intelligencia. Os sons contí-

nuos, a força da voz, o crescendo e todas

as cambiantes do canto, ora ingénuas ora

apaixonadas, pertencem ao domínio doac-

cento inusical, o qual escapa á influencia

das regras e a todas as analyses, como o

accento uratorio. Um mesmo sentimento,

uma mesma paixào, expressos por difteren-

tcs oradores, rcvelam-se por inflexões par-

ticulares a cada um ; o mesmo acontece

com a harmonia ; ás vezes o instrumento

tem accentos peculiares, como também
acontece com a palavra, que recebe uma
intonação característica com o accento ixi-

cional; o mesmo succede com o accento

musical
,
que varia também cora os paizcs.

ACCENTUAÇÃO, s. f. Arte de accentuar

a palavra segundo o género da elocução;

maneira de elevar a voz sobre uma syl-

laba. Acção de empregar o pequeno sí-

gnal chamado accento.=Os manuscriptos

antigos não têm accentuação.

—

aA accen-

tuação dus vocábulos^ que é o que j^ro-

2)riamente chamam os gregos Prosódia...

não é cousa de tão pouca rmjwrtancia,

que ás vezes não possa favorecer uma
heresia.)^ Bernardes, Nova Floresta, Tom.
IV, Dise. 11, § 94.

ACCENTUADO, adj. p. No sentido pró-

prio, designa o modo como, em uma lín-

gua, certas syllabas se pronunciam com
um tom mais ou menos agudo.

—

Si/Uaha

accentuada
;
palavra accentuada. Figu-

radamente : bem declarado, carregado,

nítido, profundo :•

—

Traço acceiítuado;

—

linguagem accentuada;

—

caracter accen-

tuado.

— Em Historia Natural, dá-se o no-

me de accentuado, ao animal que tem
manchas similhantes ás da escripta. —
A aranha accentuada é assim chamada
])or apresentar dons accentos circumfle-

xos no lombo e no abdómen.
ACCENTUAR, v. a. (Da baixa latínida-

dc accoituare.) Proferir nitidamente uma
palavra : pronunciar com um tom mais
ou menos elevado certas syllabas de uma
palavra, ou certas palavras de uma phra-

se. Augmentar as intonações e inflexões

da voz para exprimir meliior o pensa-
mento. — Pôr accentos nas letras ; com-
prehende tanto o accento grammatical,
como o lógico, o prosodico, e oratório.—
utiómenie devemos accentuar as dicções,

em que pode haver differença.» Nunes
Leão, Orthographia, foi. 17, v. — «E
(saberá) accentuar, 7Jro?7«?!fi«r e cantar
per arfe de caniorhão de cordes.-a Con-
stituições do Bispado do Porto, foi. 2(3,

verso.

ACCEPÇÃO, s. f. (Do latim acccptio;

de capere, tomar.) No sentido primiti-

vo : acceitação, recebimento, preferencia,

attenção para com alguém. = Daqui
vem a phrase : Accepção de 2yessoas

; pre-

dilecção por alguém, inclinação, aíiecto,

paixão que se tem era favorecer uma
pessoa cm vez de outra, sem attender a

merecimentos, nem á razão. =; Eucon-
tra-sena Ordenação Manuelina:

—

«Semter
nem affeição, nem algunta injusta accep-

ção c/e pessoas.» Liv. I, tit.l.

—

nEm Jul-

(/adores e Chronistas nenhum vicio é tão

intolerável ct/))io accepção d.e piessoas.))Yr.

i3ernardo do Brito, Monarchia Lusitana,

Tom. I, lív. 2, cap. 4. = Recolhido por

Bluteau. = Na língua franceza, também
se encontra esta locução.

— Em Gramniatica, accepção é o sen-

tido em que uma palavra é tomada ou

recebida, assim se diz: — Accepção pri-

mitiva, natural, ordinária, rigoroza,

2)rop>ria, translata, figurada, material,

formal, especifica, universal e commum.—
ítE mostrando a enfermidade e j^cccados

do mundo : que falta no rnysterio 2?a''íí

não ser sacrificio,cm toda a rigorosa ac-

cepção?» Frei João de Ceita, Quadrage-

nas, Tom. i, p. 289, col. 3.— «.Esta de-

claração consta da accepção commum,
etc.» Vieira, Carta III, p. 95.

— Em Medicina, a palavra accepção

era antigamente empregada para desi-

gnar tudo quanto era recebido no corpo,

quer pela pelle quer pelo canal alimen-

tar.

ACCEPTÁBULOS, s. m. 2)1. Termo me-
dico, com (pie se designam os ligamentos

por onde o feto está preso ao útero. ^=
Está fora do uso este terrao ; aeiía-se na

Pharmacopêa Tubalense, de Manoel Ro-

drigues Coelho, Tora. ii, p. 37. == Re-
colhido na sesta edição de Moraes.

ACCEPTAÇÃO, s. /. ant. Vid. Acceita-

ção. No « pt » medial o «p » vocalisa-se.

= Acha-se empregado por Duarte Nu-
nes de Leão. Hoje é um archaismo. =
O mesmo se entende para com os seus

derivados.

ACCEPTADO, adj. p. ant. Acceitado.

Empregado nas Ordenações Manuelinas,

Lív. I, tit. G7.

ACCEPTADOR, s. m. ant. O mesmo
que Acceitador. = Empregado por Frei

Heitor Pinto, Dialogo II, Part. i, p. 23.

ACCEPTANTE, adj. p. ant. Vid. Accei-

tante.=Acha-se nas Provas da Historia

Genealógica, recolhido por Dom António

Caetano de Sousa, Tom. i, rcferindo-se

ao anno de 1428,

ACCEPTAR, V. a. ant. Vid. Acceitar
;

escrevia-se quasi sempre com um só «c».

ACCEPTAVEL, adj. 2 gen. Vid. Accei-

tavel. = Acha-se na traducção da Vita

Christi, de Frei Bernardo de Alcobaça,

ACCEPTILAÇÃO, s. /. Terrao privativo

do Direito Civil romano ; dá-se este no-

me a um acto pelo qual um credor des-

carrega ura devedor, e o tem quite, posto

que d'este nenhum pagamento recebesse.

— A acceptilação é uma espécie de doa-

ção
;
porém não está sujeita ás formali-

dades prescritpas para as doações pro-

priamente ditas ; a simples quitação do

credor basta para sortir effeito, "salvo

sendo feita em fraude dos credores legi-

times. =Entre os romanos era ura modo
de livrar-se sem pagamento por palavras

solcmnes, que tinham o poder de extin-

guir as obrigações verbalmente contraí-

das. — A acceptilação, corresponde no
direito moderno :l quitação, que é uma
declaração por escrijito que se dá a al-

guém, pela qual fica desonerado de qual-

quer somma de dinheiro ou de qual-

quer cousa devida
;

por isso a quitação

(acce2^talio) dissolve a obrigação por ser

feita uma confissão pelo credor de estar

satisfeito pelo seu devedor do que lhe

era devido.

ACCEPTISSIMO, adj. sup. ant. Vid.

Acceitissimo. = Empi-egado por André
de Resende e Amador Arraes. := É ar-

chaismo.

ACCEPTO, adj. p, irr. O mesmo que

acceitado e acceiío.==Encontra-se na tra-

ducção da Vita Christi, e pertence á lin-

guagem erudita dos escriptores ascetas

do século XV.

t ACCÉRCITOR, s. m. (Do latim accer-

sitor.) vVlguns auctores dão este nome
aos escravos romanos, que tinham por

obrigação irem adiante dos seus senhores

annunciando-os.

ACCESO, adj. 21- irr. (Do latira accen-

sus ; a explosiva nasal «n» é com fre-

quência syncopada, na combinação «ns».

Éx. : mensa, mesa ; tensus, teso ; ansa,

asa. = Frederie Diez também achou
esta tendência no vasconso, o que é um
dos principaes carecteristicos da lingua

portugueza no grupo das linguas roma-

nas.) Abrazado, inflammado, vivo, ateia-

do, pegado, incendiado, activo. = Figu-

radamente: arrebatado, impetuoso, trans-

portado, inquieto. = Metaphoricaraente :

diligente, afervorado, vermelho, abrazea-

do, raivoso, embravecido ; violento, vehe-

mente.

E tu. nobre Lisbon,i]UC no mnnclo
Facilmente ilos outros és jirinceza.

Que edílitadn fuste do facundo

I'or cujo engano foi Dardania ccce.^a.

CAU-, LUZ., cant. lU, est. 70.

oh quantas lau(,:as

Era fogo ardente acccsas se arremessara.

COHTIÍ REAf., 9.0 CERCO DE DlU,Cant.

s, est. 70.

piie em ferros (jnebra as pernas, indo accc^o

k balatiia onde foi vencido e preso.

Cia., mz., cant. ut, est. 70.

De f<'', que não de sopliismas

(..iner Deus os peitos accc.'ios.

SÁ Dii Min., CART. iV, est. 21.

— Em Heráldica, accesos se diz dos

olhos de um animal, esmaltados com di-

versa côr do corpo,

— Loc. : Acceso em ira, encolerisado.

— Em fogo acceso, candente, rubro co-

mo um corpo era ignição. — Acceso em
sede, com uma sede insupportavel. —
Andar acceso, diligente, curando de um
negocio de cuidado. — Es2nrito acceso,

activo, perspicaz. — Cõr accesa, viva,
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In-illiantc, mais do que amarellada, —
Rosto acceso, vermelho como em estado

plethorico. — Palavras accesas, furiosas,

duras, severas. — Batalha accesa, no

maior furor, no maior auge do encarni-

(^amento. = Taniliem se acha a forma

antiga Acesso, no Cancioneiro Geral.

Nem en estoa 13a acesso

|iolo que estua ordenado.

lou 11. p. 286.

ACCESSÃO, s. /. (Do latim accessio; de

accederc, approximar-se, achegar-se, sobre-

vir.) O sentido próprio era jurídico ;
no

sentido usual : augmento, crescimento,

acrescentamento; juncçào; entrada, che-

gada, acce.íso, ataque de febre, adhesão,

assentimento, consentimento a uma cou-

sa, a um acto, a um contracto qualquer.

— Em Direito Publico, a accessão é

absoluta ou condicional ; é a adhesão de

um ou muitos estados a um tratado já
concluído entre duas ou mais potencias.

— Em Direito Civil, accessão é o di-

reito que a lei d;i, ao proprietário de uma
cousa movei ou iramovel sobre tudo o que

ella produz, ou sobre o que se lhe nne e

se lhe encorjjora accessoriamente, quer

natural quer artilicialmente. = D'aqui o

aphorismo juridico: — O accessorio se-

f/ue o principal. Segundo o Código Civil

Portugez : — « Dá-se accessão, quando
com a cousa qúe é pruj)riedade de alguém
se une e encorpara outra cousa que lhe

não pertencia. » Art. 2289. = Pôde ser

produzida pela acqão da natureza, ou por

industria do homem, e subdivide-se entào

era mobiliaria e immohiliaria.

— Em Medicina, dizia-se antigamente

accessão, em vez de sezão e de accesso.

— « Todas as entradas e saídas frias e

accessões. » Correcção de Abusos, pag.

236.

ACCESSIONAL, adj. 2 gen. Que se ad-

dita, ajunta. Dizia-se antigamente das
febres e de outras doenças. Àelia-se, n'cs-

te sentido, empregado na Pharmacopêa
Tubalense, e hoje totalmente fora do uso.

ACCESSIT, s. m. (Terceira pessoa do
singular do pretérito perfeito do indicati-

vo do verbo accedo, chego.) Palavra la-

tina adoptada nas Universidades, Aca-
demias, Collegios e Escholas, que signifi-

ca simplesmente chegou, attingiu. — E'
uma menção honrosa dada ao discipulo

que obteve mai.s valor logo depois do pre-

miado. Data do tempo em que se lailava

latim nas Universidades. E' tida por um
incitamento pueril e degradante para uma
verdadeira intelligeucia, mas imposto pe-
los prngrammas offieiaes.

— Loc. : Ganhar um acoessxt.— Urso
de accessit, Cítudante que se não ajunta
a não ser com os premiados.— Um acces-
sit haliilita para informações redondas.— Em Direito Canónico, accessit é
synonymo de accesso; significa o escrutí-

nio definitivo, pcK) qual os canleaes, aban-
donando o candidato que primeiro tinham

escolhido, votam sobre outro para que te-

nha a maioria precisa. Como as listas

d'esta ultima votação não se queimam,
diz o povo, que espera a eleição do pontífi-

ce:

—

<(Non chfumata, alhiamo un papa. -d

t ACCESSIVAS, adJ. f. pi. Termo bo-
tânico, dado ás partes da flor ou corolla,

a que Liniieo chama os nectarios.

ACCESSIVEL, adj. 2 gen. (Do latim «c-

cessibilis.) A que se pôde chegar facil-

mente, attingivel; figuradamente: lhano,

tratavel, fácil de attingir, sem soberba,
aíiavel, que se communica cora facilidade.— « Príncipe de cuja conspecto a qual-

quer hora accessivel. » Yarella, Numero
Vocal, p. 414.— « Os fumiliarcs de um
valido tem o rei mais accessivel para as
suas prefenções. » Bernardes, Nova Flo-

resta, Tom. II, p. 128.
— Loc. : Accessivel ás paixões, que

se não sabe dominar.— Accessivel ao in-

teresse, que é venal. — Accessivel á ra-
zão, não tão incompreliensivel que n?io

possa ser explicado. — Cuusa accessivel,

fácil do se conseguir.

ACCESSIVO, adj. Que acresce. = Usa-
do por Jirotero.

ACCESSO, s. m. (Do latim accesstis, de
accedcre, chegar.) Emprega-se também
como adjectivo e participio. — Chegada,
entrada, approximação

;
principio, gráo,

escala, acolhimento, recepção, ataque, mo-
vimentos interiores, decisão, concorrência.
= Tem vários sentidos technologicos.
— Era Astronomia, accesso do sol é

o movimento que o chega mais ao Equa-
dor ou Linha Equinoxlal ; o movimento
contrario a este chama-se recesso. — « Na
índia 2>or exjíeriencia vemos que os ven-
tos não se regulam com o accesso, ou
recesso do Sol. » João de Barros, Década
III, foi. 102, col. 2. — « Escreveram, co-

mo a outava Esphera tinha um movimen-
to por quantidade a outo grãos e este era
de accesso e recesso. » Avellar, Chorogra-
phia, p. 27.

— Em Direito Canónico, o accesso é
a maneira de concorrer á eleição definiti-

va do um papa, quando os votos se acham
hiulto divididos, e os cardeaes que votam
por accesso, desistem do seu primeiro suf-
fragio, e escrevem em um papel accedo
domino, dou o meu voto a... Deriva-se
da antiga forma de deliberação do senado
romano. Viã Accessit.

— Em Disciplina Ecclesia-stlea, o ac-
cesso é uma espécie de coadjutorio e di-

reito, que um clérigo pode vir a ter de
futuro. Os Canonistas, sempre subtis,

distinguiam o accesso, o ingresso e o re-

gresso.

— Em Jlystica, também se emprega
esta palavra :— a Nossas depi-ecaçães acha-
ram accesso ao vosso conspecto divino. »

Vieira, Sermões, Tom. iii, p 484.

—

a /;>-

chadiicom alguma, difjíruldade o accesso. »

Padre ]\Ianocl Fernandes, Alma lustrui-
da, Tom. ii, p. 220.

•— Em Pathologia, accesso é o conjun-
cto de symptomas que cessam e appare-
cem com intervallo mais ou menos af-

fastados. = Tcm-se confundido com ac-

cesso, as palavras paroxt/smo e exacerba-
ção, que exprimem propriamente, não a
volta de uma doença intermittente, mas
o crescimento, a reduplicação dos sym-
ptomas contínuos de urna moléstia. =
Também se dá o nome de ataque á i-eap-

pariçâo dos symptomas epilépticos, hyste-
ricos, etc. O accesso, nas febres iuter-

mittentes, compSe-se de trez tempos oii

stades: o frio, o calor, o suor. — O ac-

cesso completo é aquclle que apresenta as
trez phases ; accesso incompleto, quan-
do falta um ou dous stades. = O inter-

vallo que separa os accessos, é a apyre-
xia ou intermissão. — Os accessos for-

mam, em virtude da' sua reapparição suc-

cessiva, uma só e mesma doença.

ACCESSO, adj. O que é accessivel.

—

«Aquelles montes que a natureza deixou
accessos e penetráveis, s Vergel das Plan-
tas, pag. IGB.^Recolhidopor Blutean.

ACCESSOR, s. m. 3Iais correctamente,

Assessor. Vid.= Acha-se empregado por
Damião de Góes na Chronica de D. Ma-
noel, Liv. III, cap. õõ.

ACCESSORIAMENTE, adv. (Da baixa
latinidade accessoriè.) De uma maneira
secundaria, como por acrescentamento,
com dependência do principal; secunda-
riamente, accidentalmente. — < Veremos
quanto perigo corre quem trata da sua
salvação accessoriamente.» Paiva de An-
drade, Sermões, Tom. iii, p. 46. »—

«

Outro
sy mandamos e defendemos que dos feitos,
que pertencerem, ou tangerem aos nossos
direitos, que nós ajamos de aver, ou sobre
que seja contenda, se os devemos de aver
para nos, ou nom, quer aconteçam prin-
cipalmente, quer accessoriamente per in-

cidente... >y Orden. Affons., Liv. ii, tit.

63, § 6.

ACCESSORIO, adj. (Da baixa latinida-

de acccssorius, formado de accessor; no
provençal accessori, no italiano e hespa-
nhol accessorio.) O que segue o principal,

adjuncto, achega, o que é dependente,
inherente, dispensável, supprivel, que nào
é essencial. = Também se emprega co-

mo substantivo, e tem variados usos te-

chnologicos.

— Em Direito Civil, é accessorio o

que se ajunta ao principal, que delle de-
pende, ou que é um producto delle. —
« O accessorio segue a natureza do seu
princijial. quando é inseparável d^lle. »

Pinto Ribeiro, Lustre ao Desembargo do
Paço, cap. I, n. 34. ^Xcste sentido, c em-
pregado como substantivo, mas eiitcndc-

se que concorda com objecto ou eous.n.

— Em Anatonna, accessorio, o quo se

ajunta, que é auxiliar. — Accessorio </

sacro-hmbar, musculo actualmente c»ni-

fuudido cora o sacro-Iombar. — Accesso-

rio longo-jlexor comnnim dos artelho^,.
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musculo situado na parte superior da

planta do pé.

—

Nervo accessorio de Wil-

lís, nervo spiual, que nasce da parte la-

teral posterior da espinhal medula, acima

da raiz posterior do quarto nervo cervi-

cal.

—

Glândula accessoria das parotidas,

nome dado por Haller a unia pequena

glândula, que acompanha o canal paroti-

diano, e que é uma porção da mesma pa-

rotida. — Elementos accessorios, nome
dado aos elementos anatómicos que en-

tram secundariamente na formação dos

tecidos
;
por ex. : no tecido muscular, as

fibras laminosas, as vesículas adiposas em
series moniliformes entro as fibras, os ca-

pilares, os tubos nervosos, sào elementos

accesscrios.
— Em Pathologia, grande parte dos

tumores sào devidos a um excesso de

desenvolvimento de um elemento accesso-

rio, que chega a prevalecer localmente

sobre o elemento fundamental. Es. : as

lcucoc3'tes do pus sào elementos acces-

sorios de diversos tumores epithcliacs.=

Também ha symptomas, accessorios, e

meios therwpeuticos accessorios ou auxi-

liares.

— Em Physiologia, é de alta importân-

cia u conhecimento da lei dos elementos

accessorios ; também certos actos são ac-

cessorios de certas funcções. Ex.: no acto

da respiração, o eífeito dos movimentos

do diaphragma sobre as vísceras abdomi-

naes, sobre a circulação, e reflexivamen-

te sobre toda a economia.
— Em Pharmacia, chamam-se acces-

sorias as mudanças qua sobrevem a um
medicamento, por circumstancias exterio-

res, e que lho augmentam ou alteram a

virtude.— Em Mineralogia, chamam-se partes

constituintes accessorias de uma rocha as

que se encontram algumas vezes dissemi-

nadas uniformemente em uma quantidade

abundante, como o quartzo no gneiss.

— Em Esthetica, chamam-se accesso-

rios os objectos que entram em uma com-
posição para cmbellozal-a, não sendo com-

tudo necessários. Em um poema, os ej>i-

sodios, as digressões ; em um quadro his-

tórico, a p><ii^^'9^'»'^í 11^ Achitectura, os

ornatos ; na Musica, a expressão ; na Sce-

nographia, os moveis, as cartas, etc.

•— Em Methodologia, sciencias accesso-

rias são aquellas que, não formando par-

te integrante de uma sciencia, são com-
tudo indispensáveis para o seu estudo re-

gular 6 completo. — A Archeologia, a

Numismática, a Chronologia e a Geogra-
phia são sciencias accessorias ou auxilia-

res da Historia.

— Loc: Conversações accessorias, de-

rivações de outras conversas. (Jorge Fer-

reira de Vasconcellos.)-^i!f(;?'íe accessoria,

morte accidental. —Accessorios da guer-

ra, dependências, consequências d'ella.

t AGGEYTO, adj. O mesmo que accei-

t0.=^Em pregado por Francisco Lopes na

Vida dos Martyres de Marrocos, pag. i

:

D'aquplles mimosos peitos

Do ceo mimosos e hcccijIoh.

t ACCIACAS, s. f. pi. Festas em hon-

ra de Apiillo.

t ACCIACCATURA, s. f. Termo italia-

no usado na musica instrumental, para

ferir rápida e successivamente todas as

notas de um accorde. Nota-se com um
traço vertical em zig-zag pi-ecedendo o

accorde. = Outras vezes, serve para fa-

zer ferir algumas notas que não perten-

cem ao accorde. Nota-se cora uma linha

transversal que corta o accorde aonde se

devem tocar as notas extranhas. = Tam-
bém serve de appogiatura que se fere qua-

si ao mesmo tempo que a nota principal.

t ACCÍACO, adj. (Do latim actiacus.)

Natural do Promontório Accio no Epi-

ro. = Acha-se empregado na linguagem

poética.

Festejomos a accun-a ríbeir:!.

FRANC. BAKR., EMJIO., llV. 111, CSl. GG.

f ACCIB, s, m. Nome alchimico por que

era conhecido antigamente o chumbo.

f ACCID., Abreviatura das palavras ac-

cidental. accidentalmente.

t ACCIDENCIA, s. f. (Do latim acci-

dtntia.) Termo philosophico introduzido

por Kant, para exprimir um estado, quali-

dade ou a possibilidade de ser do accidente.

t ACCIDENTADO, adj. p. Que apre-

senta accidentes, disposições variadas.=
E' empregado modernamente na Engenha-

ria.

—

Terreno accidentado, que apresenta

altos e baixos, ou cortado de riachos, etc.

— Em Telegraphia, noticia accidenta-

da, que foi interrompida na sua transmis-

são, para dar passagem a um despacho

do governo.

ACCIDENTAL, adj. 2 gen. (Do latim

bárbaro accidentalis, no pirovençal e hes-

panliol, accidental.) Contingente, fortuito,

1,

tece por accidente.

— Em Grammatica, accidental é aqnil-

lo que não se torna essencial a uma cou-

sa, ex. : certos complementos são termoè

accidentaes de uma oração.

— Em Philosophia, accidental, o que é

contingente ; o que não é inherente a um
objecto, por opposição a immanente.
— Em uma bala de ferro, o peso é im-

manente ; a forma i-edonda é accidental.

— Era Musica, signal accidental, é o

que se chama diesis ou sustenido «Jf», be-

mol «b» e hequadro, «H», que, não sendo

notado na clave, mas no decurso de uma
composição, não se refere ao modo ou

tom principal.

—

Linhas accidentaes, as que

se escrevem acima ou abaixo das cinco li-

nhas da pauta.

—

nErn os modos de Bmol,

a que chamam accidentaes, sefazem as imi-

tações...» António Fernandes, Arte da Mu-
sica de Cautode Órgão, trat. i, cap. 24.

— Em Perspectiva, ponto accidental,

casual, ephémero, accessorio, que acon-

ponto na linha horizontal, onde as projec-

ções das linhas parallclas entre si, mas
não perpendiculares á pintura, vêm a en-

contrar-se. Contrapõe-sc-llie o ponto prin-

cipal, cpie é o ponto opposto, aonde cáe

a perpendicular tii-ada do olho para o

quadro.
— Em Physica, accidental é a causa

que sobrevem, e que não parece estar su-

jeita a leis nem a repetições forçadas.

— Em Pathologia, chamam-se acciden-

taes os symptomas que sobrevem no cur-

so de uma doença, sem connexão neces-

sária com ella. —• « Ficaram sem a febre

accidental que tinham. » João de Barros,

Década III, Liç. 9, cap. i.

— Em Anatomia, tecidos accidentaes,

os que se desenvolvera em consequência

de um trabalho mórbido.
— f^m Theologia, gloria accidental é

a que gozam os bemaventurados além da

gloria essencial de vêr a Deus na visão

beatifica: — «Dous géneros de bens ha no

céo, uns a que chamam gloria accidental,

cpte são immortalidade, ligeireza, conhe-

cimento das cousas, estar na companhia
iVaquelles espíritos e outros cVestas cali—

dades... » Paiva de Andrade, Sermões,

Tom. I, p. 52, v.=E' ao que, nos catecis-

mos modernos, se chama dotes do corpo

glorioso.— « A gloria essencial consiste na
vista clara de Deus, e a accidental na
vista dos bemaventurados e mais recrea-

ções, que ha no céo cmpi/reo. » Padre Ma-
noel Fernandes, Alma instruída. Tora. ii,

p. 2, Introd.

— Loc. : Caso accidental, acaso, even-

to fortuito.— Paixões accidentaes, ephé-

meras, passageiras. —• Homem accidental,

que é agastado, colérico : — « E como (el-

rei) era accidental e aptetitoso, qidz logo

ir á fortaleza. » Castanheda, Hist., Liv.

viii, p. 19õ. = Antigamente escrevia-se

Açedental

:

Cuydados, todo seu raali

corà mortal pena sofíremos;

c cuydados, ma) naturail

suspiro.?, açeílental,*i{c.

OANC. GEUAL, foi. 13, COl. 3.

ACCIDENTALMENTE, adv. (Do proven-

çal accidentalmente.) Por accidente ou ca-

sualidade, por circumstancias occorrentes,

e não segundo a ordem natural.— « Além
de contendermos accidentalmente per ar-

mas, com homens de varias nações, etc. »

João de Barros, Década II, Liv. 7, cap. 2.

— Syn. Accidentalmente, fortuitamen-

te : o que acontece por accidente e sobre-

vem contra toda a expectativa, sem que

se descubra a causa, mas que na realidade

existe.

—

Fortuitamente, é o que acontece

por acaso, (do adverbio latino forte) sem
se lhe conhecer a origem

;
pôde designar

também um evento favorável.^ Podem-
se empregar piroraiscuaraente sem erro.

t ACCIDENTAR, v. a. O participioacci'-

A-nfrt(?o, usado na Engenharia, supf)õe ne-

cfissariaraente o verbo, ainda não recolhido.

=Tornar desigual um terreno, dar-lhe as
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pcctos diversos, dar-llic pendor ou incli-

nação, produzir um plano inclinado; in-

terromper uma noticia telegrajjhica.

ACCroENTARIAMENTE, adv. O mesmo
que accidentalmente

;
(do latim acciden-

taliter.) O « 1 » medial permiita-se com
frequência por «r» ex.: paWidiis, pardo.

—t Também se pode dizer quente e humi-

du accidentariamente. » Manoel Leitão,

Pratica de Barbeiros, trat. i, cap. 6.

ACCIDENTARIO, adj. Que não é es-

sencial, mas accidental ou aeeessorio. —
a Pelo que o ser sal e ser santo, é o essen-

cial do Prelado e Doutor; o ser luz é

accideníario. » Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. II, p. Õ7, col. 3.

ACCIDENTE, *. m. (Do latira accidens,

tis; de cadere, cair, acontecer; no pro-

vençal, accedent; no hespanhol e italiano

accirfeníe.) Acontecimento imprevisto, caso

fortuito, successo inesperado, aconteci-

mento casual; toma-se geralmente no

sentido de desgraça, ataque, desastre,

excepção, accesso, casualidade, qualidade

accidental, symptoma, perigo, i-isco.

— Em Pintm'a, accidentes são as mo-
dificações feitas sobre o effeito de um qua-

dro na disposição da cGr e da luz.—Acci-

dentes de luz ; accidentes de claro-escuro.

— Em Musica, cliama-se accidente ou
signal accidental qualquer sustenido

«JJ»,
bemol «b» ou bequadro <ih»,que, não sen-

do indicado ua clave, prolonga a sua ac-

ção j)or todo o compasso em que apparece,

e ás vezes ato á primeira nota do seguinte.

— Em Jardinagem, Topographia e

Geologia, accidentes do terreno são cer-

tas configurações, variedades e inflexões

do solo. = Também se emprega n'estc

sentido em Táctica ililitar.

— Em Jurisprudência, cliamam-se ac-

cidentes todos os casos fortuitos, e espe-

cialmente aquellcs de que deriva algum
damno, 3 em que a vontade do homem
não teve parte alguma.
— Em Direito Commercial, chamam-se

accidentes do mar todos os casos fataes

que SC podem dar em a navegação, entre

os quaes os mais óbvios são as borrascas e

tempestadcs.^='Ta.mhcm se dá o nomo de
accidentes do mar ao encontro de corsá-

rios, aos efleitcs de um raio, ás varações
e encalhes involuntários, e a outros in-

convenientes que succedcm no mar ou
provêm d'elle. O accidente que succede
a um navio nas suas viagens por um es-

colho ou borrasca, também tem o nome
de fortuna de mmr, risco, caso fortuito,
perigos, força maior, etc.

— Em Pathologia, accidentes de uma
doença ou s//m2>(onMs uccidtntaes são os
symptomas (juc tendem a aprcsental-a
cada voz mais grave, como uma hemor-
rhagía, convulsões, quando estes sympto-
mas não lhe são próprios ou essenciaes.

= Também se dá o nome de accidentes a
todos os phcnomenos que sobrevêm no
curso de uma doença, quer a sua appa-

rição seja ou não de gravidade. K'este sen-

tido, é synouymo de ejjijjhenomeno. Vul-

garmente, dá-se este nome ao ataque de

apoplexia, paralysia, epilepsia, etc.

—

«Es-

tava elle lançado na cama com mostra de

v.m accidente que lhe dera.í> João de Bar-

ros, Década III, Liv. viii, cap. í).

Vae o (luro acriílatle ali fobrinilo

De moi'[al sombra a p:illida ngura.

LUIZ PEHEMtA, EL?.íil.\li\, Cant i , foi. 203.

— « Vejamos agora como se deve acudir

ás doenças e ás causas das doenças, e ac-

cidentes que sobrevem, a que chamamos
symptomas. í> Morato, Luz da Medicina,

Liv. i, cap. IV.

— Em Philosophia, accidente é o que,

não sendo parte integrante de uma cousa,

se pôde supprimir sein alterar a sua natu-

reza. Contrapõe-se-lhe essência. = Em
Lógica, as qualidades abstractas, como a

brancura, a redondeza, são accidentes.

— Era Gramraatica, chamam-se acci-

dentes todas as alterações que as palavras

experimentam ; os géneros e os números

são accidentes dos nomes.
— iS^^a Industria, chama-se accidentes

aos pequenos desenhos em relevo que os

fabricantes de contas ou camanduleiros
formam sobre as pérolas falsas e sobre as

contas dos rosários.

— Em Theologia, chamam-se acciden-

tes a côr, o cheiro, e o sabor do pão e

vinho depois da consagração. —nO Senhor
que também vinha encoberto com as corti-

nas dos sagrados accidentes.» Padre Bal-

thazar Telles, Chronica da Companhia,
Liv. II, cap. 5, n. 9.

— Eni Oratória, accidentes de Prega-
dor, de Orador, a boa voz, a boa líresen-

ça, o bom accionado.

—

«Dizemos que tem
bons accidentes.» Bluteau, Vocabulário.
— «Este pregador não tem outra cousa de

bom senão os accidentes.» Idem, ibid-

— Loc: Ter um accidente, um des-

maio. — Cair com iim accidente, com
uma apoplexia.— Entrar em accidentes,

em convulsões. — Por accidente, fortui-

tamente, casualmente. — Accidentes eu-

charisticos, as qualidades da hóstia, que
se sentem depois da consagração. — Ter
bons accidentes, ser bom orador, ter bom
accionado.

ACCÍDIA, s. f. (Do gr. a, sem, e kedia,

cuidado.) Langor mystico, tédio e abor-

recimento por eíieito da solidão e das prá-

ticas religiosas. No Leal Conselheiro, en-

contra-se Aucidia. Vid. Acidia.

t ACCÍNITE, s. /'. (Do grego axene,

machado.) Em IMineralogia, pedra cujos

crystaes adelgaçam cm fornia de macha-
do. Derrcte-se ao massarico, dando um vi-

dro esverdeado ; c um silicato de alumi-

nium e cal.=r:Tambem se escreve Axinite.

t ACCIOCÁ, s. /. Em Botânica, planta

indeterminada, com propriedades medici-

nacs : \ii\Ac substituir a /io-ia do Paraguai/.

ACCIOMA, }••. m. (Mais correctamente

Axioma, do grego axios.) Proposição tão

evidente que não precisa de demonstração.
— «Conforme o accioma de Aristóteles.)^

Severim de Faria, Discursos Vários, foi.

67, V.— Deve seguir-se a etymologia de
preferencia á transcripção phonica n'esta

palavra, por ser de uso scientifico. Vid.

Axioma.

ACCIONADO, adj. p. Acompanhado de
acção, movimento, vigor oratorio.^Tam-
bem se emprega como substantivo : ges-

tos, movimentos, recursos oratórios do
jDrégador, do actor; accidentes rhetoricos.

Na linguagem do povo, diz-se: ter bom ac-

cionado, por : fallar bem, com eloquên-
cia.

ACCIONADOR, s. m. O que gesticula

quando falia
;
que braceja, e se occupa

mais da acção do que das idèas. = Em-
prega-se em má parte.

ACCIONAR, V. a. Acompanhar com
gestos, com movimento de braços os dis-

cursos. = Extensivamente: esbracejar,,

declamar, arengar.

— Em Direito Commercial, accionar

é intentar pleito ou acção contra alguém,
demandar em juizo. = Inti-oduzido por
Ferreira Borges. = De origem franceza.

ACCIONARIO, s. m. Pessoa que possue

uma ou mais acções nos fundos de uma
Companhia mercantil, Banco ou Empreza
Commercial formada por acções, para

gozar dos juros e^ outros producíos das

mesmas acções.=É de origem franceza,

mtroduzido no tempo das operações fi-

nanceiras de Law.

—

«A Gazeta de Lisboa

(de 1720) diz Actionario, com «t!);^a mim
me 2^urece mais certa orthographia de

Accionario, com « cc » que se deriva de
acção. » Blnteau, Supplemento do Voe.

ACCIONISTA, s. m. Na accepçào pri-

mitiva, era o que fazia commercio de ac-

ções, principalmente em Inglaterra. =
Foi introduzido em Portugal no século

XVIII.— «A vos publica de se haver for-

mado um grande j)o.rtido contra Monsu
Law, tem muy inquietos os accionistas.»

Gazeta de Lisboa, de 1720. 21 de no-

vembro, p. Tuò. — Accionista é o que
tem acções no fundo de uma Companhia,

Sociedade, Banco ou outra qualquer Em-
preza d'este género. — «O accionista

não responde além do valor da sua ac-

ção.v Ferreira Borges, Diccionario Juri-

dicoCommercial. Se a acção é lavrada

de tVirma que seja titulo especifico de um
accionista designado, só pode ser trans-

ferida por indosso seu, e é costume la-

vrar-se nos livros da companhia um ter-

mo em conformidade. Se é passada ao

portador, torua-se transferível por sim-

ples entrega.

t ACCIPENSER, A-. «i. Em Icbthyologia,

nome latino de um peixe, que se suppõe

ser o esturjão. = Tainbem se escreve

Acipeuser.

t ACCÍPITER. .«. m. (Do latim accipi-

ter, gavião.) Em Cirurgia, dava-se este
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nome á bandagem que se applicava ás

feridas do nariz, assim chamada pela si-

milhanra com a garra do gavião, e pelo

aperto cpic ali exercia.

t ACCÍPITRES, s. VI. pJ. (Do latim «c-

cipiter, gaviào.) Em Ornithologia, nome
dado por Linneo á primeira ordem da

classificação dos pássaros, cpie Cuvier

chamou de jtreza, e Dumeril rapaces.=
Tem garras aduncas e bico revolto; di-

videm-se em nocturnos^ com os olhos pa-

ra diante ; e diurnos, com os olhos para

os lados.

t ACCIPITRÍNA, s. /. Em Botânica, es-

pécie de leituga selvagem, assim cha-

mada porque o gavião a procura de pre-

ferencia.

ACCIPITRINAES, s. f. pi. Em Orni-

thologia, sub-familia das aves de rapina,

comprehendendo geralmente o gavião, o

acAr. o inilhnno, etc.

'aCCIPITRÍNO, adj. Em Ornithologia,

dá-se este nome aos pássaros que têm

analogia com as aves de rapina : com os

accipitres, em quanto á conformação. =
No plural, emprcga-se como substantivo,

para designar a terceira classe dos acci-

pitres.

t ACCISA, s. f. (Da baixa latinidade

acisia, imposto.) Imposto, taxa, d'onde

se derivou Cisa ou Sisa, palavra que se

julga de origem hebraica.

t ACCISMO, s. m. Palavra latina ado-

ptada por outros povos, para exprimir

a recusa das cousas que se desejam. =
De uma rapariga a quem se falia casa-

mento, a resposta é um accismo, ou ne-

gação formal.

ÂCCLAMAÇÃO, s. /. (Do latim accla-

matio; de ad, jiara, e clamare, gritar.)

Grito de enthusiasmo em favor de al-

guém ou de alguma cousa; applauso ge-

ral, ovação, proclamação jubilosa.=Signi-
íica, em sentido mais restricto: cacto de

investidura da soberania, reconhecida pela

voz do povo. = Em Portugal, tem um
sentido especial, e refere-se á eleição de

D. Affonso Henriques, de D. João I,

e D. João IV. — «Assistiu á acclama-

ção fclice de el-rei Dom João /. » Espe-

rança, Historia Seraphica, Liv. i, cap. i,

p. 53, n. 2. — nCom esta felice e ale-

gre acclamação de el-rei nosso senhor

Dom .Juão IV.i> Dom Nicolau de Santa

Maria, Chronica dos Regrantes, Liv. ii,

cap. 11, n. 7.

— Em Rhetorica, acclamação é nma
figura de elocução, a que também se

chama epiphonêma.
— Em Historia Geral, em Roma ha-

via acclamações /«Msífts, infaustas, hono-

rificas, ignominiosas, com que o povo

manifestava a sua boa ou má vontade,

em festas solemnes, em triumphos, em
desposorios, nos theatros, no fim das tra-

gedias e comedias. = As fórmulas das

acclamações faustosas, eram : — Dii ser-

tent — Dii te perpetuent — Felicis-

simc vivas — Félix imperes. — As ac-

clamações infaustas, ou imprecações,

eram : Memoria aholctur. — Ubicumque

fereatur— Tolle, tolle— Corjms nemo se-

pjeliut, etc.

—Na Historia Ecclesiastica, acclamação

era uma simples fórmula de homenagem
aos soberanos na abertura dos coneilios

;

também exprimia a unanimidade em fa-

vor do uma moção qualquer. D'aqui vem
a locução adverbial, por acciamação.

— Loc: No tempo da acclamação, isto é,

no tempo de Dom João IV ; encontra-se

nos historiadores, e Bescherelle a recolheu

talvez das memorias particulares dos otfi-

ciaes francczes que vieram consolidar a

nossa independência. — Por acclamação,

de uma voz, sem recorrer ao escrutínio.

—

« Quiz pôr a votos de cada um o cpie até

li fora aprovado e feito per acclamação

e voz de todos. -n Lucena, Vida de Sam
Francisco Xavier, Liv. v, cap. 11. —
Entre acclamações, entre gritos e vivas.

— Festas de acclamação, as que se de-

cretam em regosijo nacional, quando o

rei sobe ao throno, mesmo sem ser por

eleição.

ACCLAMADO, adj.p. Exaltado ao thro-

no, proclamado rei, apontado pela voz

geral, applaudido, festejado. = Empre-
gado por Amador Arraes, Frei João de

Ceita c Vieira.

ACCLAMADOR, adJ. o suls. O que ap-

plaude, que concorre para as acclama-

ções.

—

«A vosso lado virá a Virgem Afa-

ria, já não intercessora de peccadores

,

mas acciamadora de justiça e vingança

sobre os que vos não quizerem receber.»

Padre Diogo Monteiro, Arte de Orar,

trat. 14, cap. 13.

— Em Historia de Portugal, dava-se o

nome de acclamadores aos quarenta íidal-

que aeelamaram D. João IV. — «Foi

um dos cinco acclamadores de el-rei Dom
Juão JV.« (]arvalho, Chorograp., Tom. i.

ACGLAMANTE, adj. 2 gen. O mesmo
que Acciamador. = Empregado por João

Pinto llilíciro.

ACCLAMAR, v. a. (Do latim acclama-

re ; de ad, para, e clamare, gritar.= No
radical céltico ciam, grito.) Soltar vozes,

proclamar, levantar, clamar por applau-

so ; e, figuradamente : eleger, exaltar ao

throno, a^sprovar por unanimidade.=^En-
tre os romanos, também se tomava em
má parte, por apupos; na edade me-

dia, também significava: trazer a juizo,

fazer appellido de guerra, annunciar um
acontecimento próspero.

A(\m .ilonnçniiios (lescjailn ninbo
Qut' fstfs sii;ii;ies (|ue vejo iii'o declaram,

A (jue loilos com vgzes aaiamara^ii.

GAtmIEL PER., ULYS., caiit. V, csl. 80.

Por(|iie em Iirevc circiiln lioje vejns

A graiiile^a uiaior queu muudo atclama.

Ra' de MENEZES, HAL-\C. CONQ., Cailt. IV, CSÍ. 7.

o p>ovo com voz uniforme o ac-

clamou e reconheceu por seu legitimo rei.i>

Frei Bernardo de Brito, Blonarchia Lusi-

tana, Tom. I, Liv. I, cap. 21.
— Loc: Acclamar vivas, bradar dan-

do vivas ; n'este sentido, empregada por
Frei João de Ceita.—Acclamar pontífice,

elegel-o por unanimidade.—Acclamar por
santo, proclamar como santo, publican-

do milagres. — Acclamando por armas,
gritando ás armas : usado por Diogo de
Couto.—Acclamar victoria, declarar, pu-
blicar o trimnpho.

ACCLARAR, v. a. 'Esclarecer, dar luz

;

evidenciar, ^'id. Aclarar.

ACCLIMAÇÃO, s.f. (Gallicismo quando
se escreve acclimaíação.) Modificação mais
ou menos profunda, produzida no orga-

nismo pela permanência prolongada em
um clima bastante divei-so d'aquelle em
que se tem habitado. Ha uma grande
differença entre acclimação e natura-
lisação ; a acclimação dá-se conjuncta-
mente entre os individues e as espécies

;

a nctturalisacão, só se appliea ás espécies.

=Demais a mais, a palavra naturcdisa-

ção tem também um sentido jurídico no
Direito Internacional Privado.

— Sociedades de acclimação, socieda-

des scientificas, formadas com o fim do
introduzirem nos paizes em que trabalham,

plantas exóticas e nnimaes de outras zo-

nas.

t ACCLIMADO, adj. p. Afeito ao clima;

que solireu a doença da acclimação
;
que

se dá bem no clima extranho. = A cere-

jeira, antes de ser transportada para a Itá-

lia por Lucullo, havia cem annos que
estava acclimada na Gran-Bretanha. =
O cavullo está acclimado na America.
ACCLIMAR, V. a. (Palavra hybrida, do

latim ae, por ud, e clima, do grego; com
a terminação verbal «ar».) Afazer ao cli-

ma, acostumar o organismo ás condi-

ções especiaes de novo clima ; applica-se

tanto ao homem como aos animaes o

ás plantas. Falta nos velhos Dicciona-

rios da lingua, ate no da Academia, de

1793; porem o classicismo tem de ceder

diante das exigências das seiencias mo-
dernas. Foi o Abbade llaynal o primei-

ro que se serviu d'esta jialavra para de-

signar a naturalisação ; só em 1798, é que
a Academia franceza a reconheceu, ad-

mittindo-a no seu Diccionario. Os nos-

sos homens de sciencia, derivando-a do
francez, propagaram o gallicismo Accli-

matar (de climat, com a terminação ver-

bal «ar»), o que é inadmissível para nós,

porque, tendo o substantivo clima, para for-

mar o verbo, não ha mais do que posi^ôr-

Ihe a terminaç.ão verbal, com o prefixo

da índole da lingua.=;Tambem se escre-

ve Aclimar.
— Acclímar-se, v. refi. Afazer-se, ha-

bituar-se a um clima extranho. No sentido

figurado : aeostumar-se a uma cousa, con-

( foniinr-se eoni certos nsos.

t ACGLINADO, adj. p. (Do latim ad,
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para, c cliuis, inclinado.) Palavi-a empre-

gada exclusivamente em Historia natu-

ral, para designar a disposição dos den-

tes uos manimiferos, quando os dentes de

uma maxilla cobrem os da outra pelo lado.

ACCLIVE, aãj. 2 gen. (Do latim accli-

vis; do urego clino, inclinar.) Em ladei-

ra, costa acima, íngreme. — nAfé... com-

liara S. Juão Clirysostomo com uma es-

cada inqrcme e acclive...)' Frei João de

Ceita, Sermões, Tom. i, p. 207, col. 3.

t ACCO, s. m. Nome dado antigamente

no pergaminho ou pelle de bezerro pre-

parada.

ACCOGULAR, v. a. Vid. Acogular e

Acucular.

f ÁCCOLA, s. m. Em Ichthyologia, no-

me que se dá cm Malta a uma espécie de

scombro, mais pequeno do que o atum.

t ACCOLADA, s.f. (Da baixa latinida-

de adcolata, do latim aã colum.) O abra-

ço de cavalleiro. Termo usado na caval-

leria antiga, na recepção de um novel.

No Regimento de Guerra Portuguez, tra-

duz-se esta palavra por pescoçada :

—

<íE

quando esto houver jurado, devo-lhe dar
huma pescoçada, porque estas cousas so-

breditas lhe vcnhom emmetite.ii Ordenaç.
Affons., Liv. I, tit. 66, § 23.—El-rei Dom
Duarte, no Leal Conselheiro, emprega o

verbo d'este substantivo. Vid. Acollar.

t ACCOLIM, s. m. Em Historia Natu-
ral, pássaro do México, do tamanho da
codorniz, que anda nos lagos, e se alimen-
ta de pi^ciuenos pássaros.

ACCOMMETTEDOR, adj. e s. m. Vid.
Acommettedor.
ACCOMMETTER, v. a. (Do latim aã,

para, cwn, cnm, e mittere, enviar; o «i»

medial é ordinariamente permutado por
«e». Ex. : lilo, bebo ; cito, cedo ;/ibra, fe-

bra.) Investir o contrario, atacar, assal-

tar; e, figuradamente: emprehender, ten-
tar, seduzir, forçar, violar, instigar, pro-
vocar. N 'estas ultimas accepções, acha-se
empregado nos cantos populares da tra-

diçiio oral

:

Ciivalleiro de malvado
l)e amores a acvommeltia.

ROM. GEK., II. U.

I,á chci:aiida á estrada
l)f risos o ttcmmmfllia.

IDEM, II. II.

A rada passo que dava
Sou |i:idre a accommciiin.

IDEM, 11. 12.

— Este sentido é quasi privativo ài\

linguagem iiopular. Vid. Acommetter, c
Acommettedor.
ACCOMMODAÇÃO, s.f. (Do latim accom-

modatio, no acc. accommodaiionem.) Ac-
ção, eífeito do accommodar; concerto,
conciliação, combinação harmónica, re-
conciliaçrio, arrumação, arranjo, disposi-
ção. — Uma casa com accommodações

;

accommodarão de textos. — Emprci^-a-se
na linguagem de Philosophia, de Physio-
logia c de Thcologia.

—Em Philosophia, accommodação c sy-

nonymo de deducção, do apropriação.

Conhecer por accommodação, por analo-

gia, conhecer uma cousa pela idêa que se

tem de outra.

— Em Physiologia, dá se o nome de

accomniodação do olho, ás mudanças que
n'elle se operam para tornar distincta a

visão a distancias diversas ; facto difficil

de explicar, cujas demonstrações mais ra-

soaveis se podem reduzir a trez grupos

:

Por adaptação; por theorias de meios

refrin/jentes ; por theorias mathematicas,

A mais admirável é a adaptação, em que
os meios do olho se modificam physiea-

mente, adaptando-se uns aos outros, para
que o vértice do cone luminoso incida so-

bre a retina. As opiniões das causas da
adaptação tem sido : alongamento e enco-

lhimento do eixo do crystallino; convexi-

dade maior da córnea ; deslocação do crys-

tallino pelo circulo e paredes ciliares ; in-

fluencia compressiva dos músculos sobre

a forma do olho. D'entre todas estas cau-

sas, só a deslocação ligeira do crystallino

tem sido demonstrada.
— Em Exegese Theologica, a palavra

accommodação resume um systema de in-

terpretação dos livros santos, antiquissi-

mo, e que deu origem, no século passa-

do, ás polemicas entre os catholicos, e ra-

cionalistas. Segundo os catholicos, o svs-

tema de accommodação consiste em attcn-

der ao estado e ás necessidades dos ho-

mens, negando que Jesus Christo e os

Apóstolos alterassem por isso a essência

dos preceitos e dos dogmas. — «Decla-
rado (o verso de David) no sentido em
que o declara Origenes por accommoda-
ção ao j^ovojudaico. y> Frei Filippeda Luz,
Sermões, Part. iii, p. 15, col. 1.—Viei-

ra também empregou a palavra Accom-
modação no sentido exegetico : «Xão e

imaginação sem fundamento minha, é ac-

commodação verdadeira, tirada com toda
a propriedade.)-) Vieira, Sermões, Tom.
V, serm. lõ, n. ÕOI. Os racionalistas de-

finem a accommodação de outro modo:
são os meios mais ou menos perfeitos,

empregados por Jesus Christo e pelos após-

tolos para se fazerem entender peio povo
rude ; d'aqui concluem para o diflerente

sentido do Evangelho, segundo o estado
do espirito de quem penetrar a pura dou-
trina. Os thcologos também lhe chamam

:

Sentido accommodaticio, transumptivo.

ACCOMMODADAMENTE, adv. Propor-
cionadamente, a propósito, como convém;
com commodidade, com conveniência. —
'(Como Nosso Senhor sabia o bom animo
e determinação que as religiosas, tinham
do viver, onde quer que estivessem com
a observância regular, que tinham no seu
mosteiro, as proveu com paternal provi-
dencia de Igreja, e claustro e alguns apo-
sentos, onde o podessem fazer accommo-
damente.» Frei Belchior de Santa Anua,
Chrouica dos Carmelitas descalços, Liv.
II, cap. 5, p. oU'J.

ACCOMMODADISSIMAMENTE, adv. sup.

iluitissimo bem accummodado ; com to-

das as commodidades possíveis.

ACCOMIMODADISSIMO, adj. sup. O me-
lhor accomniodado ; bem disposto ; o mais

apto possível; figuradamente: serenadis-

simo
;
quiclissimo.

ACCOMMODADO, adj. p. (Do latim ac-

covmvjdatus.) Próprio, apto, ajustado, ar-

ranjado, disposto, arrumado, opportuno,

conveniente; extensivamente: manso, quie-

to, pacifico, limitado^ socegado, tranquillo.

Entrando assi a fallar-lhe a tempo e horas
A' sua falsidade accommodadas.

CIMÕES, LL-2., Mnt. II, cst. 78.

E tomei ijorto ao pé de uma alta serra,

Àccommuãado sitio para a guerra.
SÁ DE UE.NEZ.ES, MALACA CONQ., Liv. IV, OSt. 77.

— Loc. : Casa accommodada, em bom
sitio, com todos oscommodos parauma boa
vivenda; também significa: arrumada,

silenciosa. —- Juizo accommodado, segu-

ro e assentado.—Accommodado em traba-

lho, empregado, entregue a suas funcções.

— Por preço accommdado, custo rasoa-

vel, não excessivo. — Pendências accom-

modadas, apaziguadas, desfeitas, applaca-

das. — Ra'paz accommodado, quieto. —
Hora accommodada, própria.

ACCOMODADURA, s.f. ant. Accommo-
dação, arrumação, quietação.

—

«Impossi-

bilidades, determinações, pactos, accommo-
daduras de uns e outros. n Paiva de An-
drade, Exam. cap. 'J, p. 87.=Está fora do

uso, e substituído por Accommodamento.
ACCOMMODAMENTO, s. »«. Acçào e ef-

feito de accommodar ; conciliação para

terminar amigavelmente uma pendência
;

accordo, arranjo, disposição, arrumação,

emprego ; na pintxira, tem um sentido es-

pecial : ajustamento das roupagens ou pa-

nejamentos ; concerto de uma casa, meio

de conciliar vontades.— «Então não hade

haver requerimentos de acredores, nem
satisfação de creados, nem accommoda-
mento dos filhos, nem disposição da casa,

ctc.» Vieira, Sermões, Tom. li, n. 417.

—

«Mandou propor meios de accommodamen-
to.)' Portugal Restaurado, Liv. 7, p. 2!^.

ACCOMMODAR, v. a. (Do latim accúm-

modare ; de ad, para, e co7)íJ)iorfare, ajus-

tar.) Arranjar commodamente, ordenar,

dispor, arrumar, estabelecer accordo, con-

ciliar, applicar, adaptar, conformar, soce-

gar, concertar, convir, compor desavin-

dos, empregar, albergar, agasalhar, con-

tentar.

As luercis aos serviços se úceomisodfm.

BCR.NARiics, um, CjfU 16.

— ^E não é muito que pintando um ros-

to foiínoso da terra, lhe accommodasse
cores e attribufos celestes.» Francisco Ro-

drigues Lobo, Corte na Aldeia, Dialogo

V, p. 48, V.

—Em Theologia , accommodar é o mes-

mo que interpretai-, fazendo applicaçijcs

do texto.

—

«E posto que esta prophccta da



80 ACCO

SyUlla Cwma, que o Poda erradamente

torceu e accommodou ao filho de Pollião^

ou de Audusto, se ha de entender toda á

letra, da vinda do filho de Deus á terra,

ctc.» Leonel c!a Costa, trad. das Ecclo-

gas do Virgilio, Liv. IV, not. c.

Loc.: Accommodar uma criança, ca-

lal-a, adorraecei-a, dcital-a.— Acconimo-

dar as ixirtes, concilial-as.—Accommodar

uma cousa a outra, aproprial-a, ajustal-a.

—Accommodar em casa, dar agasalhado.

—Accommodar o génio, condescender.—

Accommodar os filhos, cmpregal-os. —
Accommodar com o estado presente, con-

íormar aos novos usos e novas idêas. —
Accommodar as orelhas, dar ouvidos.

—Gram. Accommodar tem os «oo» mu-

dos excepto no indicativo accommódo,

ódás, óda, e no plural accomm(klmn.==^o

conjunctivo, accommóde, odes, (Jde, ôdem.

— AcGommodar-se, v. refl. Adaptar-

se, conformar-se, afazer-se, acostamar-se,

aquictar-se, concordar, contentar-se, pro-

curar o seu comniodo. — «Accominode-se

ao génio com que se achar, v Frei Antó-

nio das Chagas, Obras Espirituaes, Tora.

II, p. 2S4. — lA razão que mais se ac-

commcda com meu juizo...v Monarchia

Lusitana, Tom. vii, p. 110.—«£ i^^r sa-

qacidade que este homem tinha, e uma

disco-ição aprazível na conversação com

que seaccommodava á vontade de muitos,

tudos se lhe affeiçoavam.» João de Bar-

ros, Década ÍI, Liv. v, cap. 15.

Que como em sagaz, pniiloiilc c. astuto

Com todos sabiamente se aceoiiiiiiuila.

LUIZ PEREIB*, EI.EGllDA, cauí. IX, fol- 127.

— Loc. : Accommodar-se ao costume,

afazer-sc : — Accomodar-se á capacidade

dos ouvintes, tornar-se claro, facil. — Ac-

commodar-se ao tempo, transigir com os

usos. — Accommodar-se 2)rt?Ye um canto,

rcfugiar-sc, recolhcr-se para longe do ba-

rulho. — Accommode-se ! esteja quie-

to.

ACCOMMODATICIO, adj. Empregado

exclusivamente ra Exegese theologica,

como: sentido, interpretação, explicação

accommodaticia. = E' o sentido que se

dá ás palavras da Eseriptura, applican-

do-as ou accommodando-as a outro sen-

tido differente d'aquelle em que se dizem

e entendera, segundo a sua própria e ri-

gorosa significação. — Seja o sentido al-

lec/orico ou accommodaticio, como mais

quizerem os doutos.» Vieira, Sermões,

Tom. i, p. 401.

ACCOMMODATISSIMO, adj. sup. íDo la-

tim accommodatissimus.) Vid. Accommo-

dadissimo. A regra geral da plionologia

da lingaa portugucza é que a dental «t»

mediai desce á media «d» ;
cumpre po-

rém notar que as palavras de origem mo-

derna ficam quasi sempre isentas do pro-

cesso da rusticação. (Amador Arraes _e

Frei João de Ceita, eram bastante erudi-

tos para adoptarem a palavra latina

ACCO

aportuguczando-a levemente, tirando-llie

simplesmente a flexão do caso.)— «Digo

que foi decentissimo, e ao Mysterio da

Incarnação do Filho de Deos Accommo-

daticio.» Frei Amador Arraes, Dialogo

II, cap. (.).

ACCOMMODAVEL, adj. 2 gen. Que é

susceptivel ou apto para se adaptar. =
Emprega-se modernamente como termo

de conciliação entre as partes litigantes.

= Falta no Diccionario da Academia.

ACCÓMMODO, adj.p. Corrupção do par-

ticipio accommodado ou, melhor,^ parti-

cipio irregular. Opportuno, apto,_ idóneo.

uA simtlhança natural é mui accom-

moda á doutrina do Espirito Santo.» D.

Hilário, Voz do Amado, cap. 12., foi. Gl,

V. = Pouco usado.

ACCOMPANHAR, v. a. Vid. Acompa-

nhar, e seus derivados.

ACCORÇOADO, adj. p. Animado, insti-

gado, fortalecido. Vid. Acoroçoado_. —
Acha-se empregado por Filinto Elysio.

Tciulu-os accorçoado it |ieiiiloncia.

obuas, Tom. 8, p. 134.

ACCORDADO, adj. p. Concordado, con-

ciliado. Vid. Accordado. Deve conservar

porém os «cc» para evitar a liomonymia.

t ACCÓRDAM, s. m. Sentença, decreto

das Relações. Vid. Acordam.

ACCORDAR, V. a. Concordar, harmonl-

sar. Vid. Acordar.

ACCORDE, adj. 2 gen. Vid. Acorde.

ACCORDEON, .s. m. Instrumento de te-

clas organisado, inventado ha alguns an-

nos na AUemanha. Moraes traz Acordeon.

t ACCÓRDO, s. m. Espécie de rabecão

italiano de quinze cordas.

ACCORRER, V. a. (Do latim accurrere;

de ad, para, e curerre, correr.) Acudir

com pressa, soccorrer, valer, fornecer, aju-

dar, prevenir, remediar. Acha-se empre-

gado na traducção do Te Deum de líer-

man Pcrcz de Gusmão, feita cm verso

portuguez por Frei João Claro, no sécu-

lo XV :

Pnis Seiílior, doce, siMCioso,

Teus servos, poi-íiuem sparKCSte

Teu saiinue sancto, precioso,

Acoiire como accurrcsle

.

CANC. POPLI.., p- 38.

— Foi empregado por Azurara, na

Chronica da Conquista de Guiné: —
«... por cujo fallecimento {A eU-ei Dom

Duarte) se seguiram no rei/no mwj gran-

des disordyas, a as quaes a presença do

iffante (D. Henrique) foy tam necessarya,

que de todallas outras cousas se esqueeceo

por acorrer e remedyar aos perigos e tra-

òalhns em que o reijno estava.» Cap. IX,

p GG. — (íProuve assij a -nosso senhor

Deos,' que nas pressas e trabalhos acorre

aos que em seu serviço andam...» Idem,

cap. XXII, p. 125. - Acha-se também

empregado no Lael Conselheiro, de cl-rci

Dom Duarte : usaram-no Bernardim Ri-
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beiro, Paiva do Andrade, Heitor Pinto,

Frei Bernardo de Brito, e Frei Marcos de

Lisboa. = Emprega-se modernamente

a forma Decorrer.

Itraiica m.iua que lazcdcs ?

Meu amur. Deus vos ajude,

guc est lU no ataúde.

Se me vós não accorredcí;.

GIL VICEME, ODBAS, TOUI. ill, p. 3U!).

— Este verbo, segundo Roquette, em as

notas do Leal Conselheiro, já no temi)o

de Barros e Camões estava cm desuso.

— Accorrer-se, v. refl. Amparar-se,

defender-se, acolher-se, cíiegar-se a quem
pixlc pi-cstar amparo e favor. — «Que

dizemos dos Eomãos, antre os quaes ain-

da que houvessem diversos Ministros da

Republica, Príncipes, Magistrados, e Di-

gnidades, comtudo em suas grandes ne-

cessidades e affrontas ao império de um
só Dictador se accorriam. D. Francisco

Manoel do Mello, Falia nas Cortes.

ACCORRIDO, adj. p. Refugiado, acoi-

tado, acolhido, soccorrido. = Emprega-

do por El-Rei Dom Duarte, no Leal Con-

selheiro, cap. IV, p. 30.— «£ a estes de-

fensores sam dadas grandes liberdades

e previlleqios por a grande necessidade a

que per elUs toda a communydade sam

algãas vezes no tempo do grande mester

accorridas.» — «Sem ser accorrido de

nenhum...» Fernão Lopes, Chron. de Dom
João I, p. 2, Part. II, cap. 13'J.=Acha-

se também emiíregado por Vercial e Duar-

te Nunes de Leão.

ACCORRIMENTO, s. m. cmt. Acção, ef-

feito de accorrer; auxilio, ajudatorio, re-

curso, amparo, soccorro. = Acha-se em-

pregado na Chronica da Conquista de

Guiné, por Azurara; e, em tempo mais

remoto, em uiaia doação do reinado de

D. Diniz : — «Fago doaçom e traspassa-

mento da ametade d'ctqueUe chouso e paid,

ca eu hei na Alpiiarça, aas donas do

mosteiro de Almoster, pêra accorrimento

das damas que joiíverem na enfermaria.»

Frei Izidoro de Barreira, Historia e Mar-

tyrio de Santa Iria, p. 25.

ACCORRO, s. in. ant. Soccorro, auxi-

lio, ajuda, reforço: — «Esguardaram a

altura dos céos, firmando os olhos em el-

les, bradando altamente como se pedissem

accorro ao padre da natureza...» Azura-

ra, Chron. da Conquista de Guiné, p.

133. — ííE logo em esse dia mandaram

dizer a El-Rei... que visse tomar o Cas-

tello antes que visse algum accorro.» Fer-

não Lopes, Chron. de Bom João I, Liv.

II, cap. 14. — «E aliem de tudo esto,

guardavam, que cavallos nem armas, que

'são cousas que convém muito aos Cabal-

leiros de as trazer sempre comsigo, que

as não apanhassem, nem as mal metessem

sem mandado de seus senhores, por gran-

de coyta que houvessem, ainda que nenhum

outro accorro no7n podessem haver.» Re-

gimento de Guerra, na Orden. Affonsina,

Liv. I, tit. 09, § 28.
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t ACCREÇÃO, s. /. (Do latim accre-

tio; de ci-escere, crescer.) Acção de cres-

cer, de se desenvolver; differe de cres-

cimento; significa um crescimento por

jnxtaposição. == E de uso scientifico.

t ACCREMENTIÇÃO, s. f. i Do latim «c-

cremcntum.} E o phenomeno caracterisa-

do pelo apparecimento de elementos ana-

tómicos entre os que já existiam, sendo

similhantes a ellcs. E devido a uma radi-

cula ou plumula que os mesmos fornecem,

d'onde provem um augmento de tecidos,

e, por consequência, do corpo todo.^Este

augmento é devido : l.'';l multiplicaçào do

numero dos elementos; 2." á an5plificação

dos primitivos.

t ACCREMENTICIAL, adj. 2 rjen. Per-

tencente á accrementicão. Burdach chama
geração accrementicial, a que consiste cm
que uma parte orgânica, quebrando os

liames que a prendiam ao individuo em
quem se formou, e com o qual primi-

tivamente não fazia senão um, se desen-

volve em um novo individuo distincto c

completamente similhante áquelle de que
procede. = Dá-se este caso em muitos

vegetaes e animaes inferiores.

t ACCRESCENTADAMENTE, adv. ant.

Amplamente, largamente, com nccrescen-

tamento. =^ Usado nas Provas da Histo-

ria Genealógica.

t ACCRESCENTADAS, s.f.pl. Muletas

judiciaes. Fiira d'cste caso é adjectivo.

t ACCRESCENTADISSIMO, wlj. sup.

Augmcntadissimo, rauitissimo ampliado,

desenvolvidíssimo ; bastante enriquecido

em favores, valimentos, etc.

ACCRESCENTADO, adj. p. Augmenta-
do, addicionado, additado, ampliado ; fi-

guradamente : enriquecido, abastecido.^
Emprega-se também como substantivo.

Rico, valido, nobre. — «E os moços Ji-

dalçjos, em quanto não forem casados ou

accrescentados, não poderão trazer mais
que lun page e um homem de esporas,

afora o escravo do mandll.» Duarte Nu-
nes de Leão, Collecção das Leis Extra-
vagantes, P. IV, Tit. I, Lei 6. = A pa-

lavra accrescentado, n'este sentido espe-

cial, é uma abreviação da phraso accres-

centado á moradia, inscripto no Livro
dos Fidalgos deEl-Rei, recebendo o orde-
nado competente.

— Loc. : Accrescentado na casa de
Deus, acceito, favorecido, protegido por
Deus. — Accrescentado em Icns da for-
tuna, rico, oi>ui('ntn, abastado.—Accres-
centado, emendado, com appenso ou sup-
plemcnto.

— Também se escreve acrescentado
e accrecentado, monos prú))riampntc.

t ACCRESCENTADOR, adj. O que am-
plia,augmenta, emenda ; favorecedor, pro-
tector, propagador. — «E chamaram a
Octaviano, Augusto, que quer dizer ac-

crescentador.» Frei Diogo do Rozario,
Historia da Vida dos Santos, Part. ii,

foi. 77, col. 4:— Do latim augeo. = Na
VOL. I. — 11.

Ordenação Aífonsina, encontra-se Acre-
centador. Vid. esta palavra.

t ACCRESCENTAMENTO, s. m. Acção,
effeito de acerescentar; augmento, sup-

plcmento, emenda, addição, ampliação,

adiantamento, melhoi-amento. — «El-Iiei

o galardoou com accrescentamento de

honra...» João de Barros, Década I, Liv.

3, cap. 2.

—Loc. : i2t'ce5eraccrescentamentos, re-

ceber honras, favores, protecção. — n E
Utes prometteu muitas inercês e muitas
honras e accrescentamentos.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. l'.)Ó.

= Também se escreve accrecentamento,
com menos correcção: nas linguas ro-

manas e principalmente na portugueza, a

forma nsc» tende a dividir-se em duas

syllabas, por meio do « e » prosthetico
;

porém, neste caso, não se considera o

desappareeimento do « s » como syncopa,

mas como unia dissolução no «c».

ACCRESCENTAR, r.' a. (Do latim ac-

crescere.í Ajuntar, addicionar, augmcn-
tar, ampliar, desenvolver, aecumular, en-

grandecer, ennobrecer, dizer em seguida,

continuar.

Mais e mais a Inrraeiíla accrescenlavam

.

CAMÕES, LU2IADAS, cant. VI, est. 81.

rujo intento

Foi sempre aarruceitlar a terra rhara.

(jAMões, LUZ., Cant. iv, est. 67.

Firarâ accrrsrcNíamlo

A niacliina estclhirite.

Cos planetas que vos Itie haveis de liar.

MANOEL Da veiga, LAUBA D*A>FBIS0.
Ed. 3.

Quando penas a penas arcreacrnla

Soniio ou visão que horrível o atormonla.
SÁ DE ME\EZeS, MALACA CONQUISTADA,

Liv. II, est. 71.

— Loc. : Acerescentar palavras, di-

zer mais, explicar melhor, completar o

sentido.

—

nQuem conta um conto, accres-

centa um ponto.» Anexim. — Acerescen-
tar de sua casa, dizer cousas sem fiuida-

mento, de sua imaginação. — Acerescen-

tar em si, melhorar-se, aperfeiçoar-se :

.— «Louvando-os (Nunalvarez) por hons

homens d'armas, qiie era grande nzo de

accrescentarem em si por tal firma como
d'ellas dara.it Fernão Lopes, Chronica
de Dom João I, Part. it, p. 200.
— Acerescentar, v. n. Pôr mais do

que liavia, augmentar, crescer.

E amor que accresernlamln em meu lorincnto.
FERNÃO Ar.VAnES DO ORIENTE, LUS.

TIIANSF., p. 113., V.

— Accrescentar-se, v. rejl. Augmen-
tar-se, crescer, fazer-se maior, necrescor,

junctar-se demais. — «Accrescentar-se a
esta diligencia a muita santidade e opi-

nião de sua vida.yi Frei líernardo de

Brito, Chronica de Cister, Liv. iii, cap.

la-se rouco a pouro ttccrtaecutattita.

cauCbs, lcz., Cant. v, est. 30.

t ACCRESCENTE, adj. 2 gen. (Do la-

tim accrescens ; de ad, para, e crescere,

crescer.) Dá-se, em Botânica, este nome
ás partes da flor, além do ovário, que
têm o seu crescimento depois da fecunda-

ção.

ACCRESCER, v. a. (Do latim accresce-

re.) Accrescentar-se, ajuntar-se de mais,

vir de novo, aecumular, additar, ampliar,

desenvolver; crescer, fazer-se maior. —
«Ordinário é, a quem não acerta o ca-

minho da verdade, accrescerem de novo

maiores difficiddades.» l"rei Bernardo de
Brito, Monarchia Lusitana, Part. ix, Liv.

15, cap. ;j4.

— Em Jurisprudência, direito de ac-

crescer, entende-se aquelle que adquire

um ou mais herdeiros de uma suecessão,

e um ou mais legatários nas porções de

um ou mais coherdeiros ou legatários, que

não têm podido gozar d'elle ou renim-

ciam. A parte aecrescida partilha-se na
razão da porção que cada um toma no
resto. = Feri'eira Borges diz que este

termo «oííVeiío t/eaccrescerx, é puramente

civil, sem applicação alguma ao Commer-
cio, dando-se principalmente em matéria

de legados, que é alheia á mercancia.

—

((Dir<rito de accrescer entre os esposos, i

Resolução de .') de março de 1759. —
«Pertence ao dono da cousa ou do prédio

tudo o que, por effeito da natureza ou ca-

sualmente accrescer ú mesma cousa ou

ao mesmo prédio.» Código Civil, art.

2290. Corrêa Telles, Digesto Portuguez,

art. 1559.
—

• Em Direito Canónico, chama-se

direito de accrescer, nos Cabidos das

Egrejas, o direito que os prebendados

ou Ministros que assistem ás horas canó-

nicas ou officios divinos, têm áquella par-

te da renda que perdem os que n'ella

são muictados por falta da referida assis-

tência.

ACCRESCIDAS, s. /. Nome elliptica-

mente dado ás custas, que mais se fize-

ram por autos desnecessários. Muletas que

paga a parte na Relação, quando deca-

ída na primeira instancia. — Custas

accrescidas, as que se fizeram sobre ou-

tras vcnciveis até ao termo d'onde se

contam as accrescentadas ou despezas

augraent.adas. — Em Processo Criminal,

testemunhas accrescidas, as que preen-

chera o numero legal para o encerramento

do summario, depois que o querelado j:l

estil indiciado.

ACCRESCIDO, adj. p. Accrescentado,

agglonierado, appenso, .adjudicado. :^

Empregado por Jeronjino de Meudonç.T,

Manopl Tlioiu.TZ. i'tc.

ACCRESCIDOS, í. m. pi. Era Geologia,

nome dado clliptieamento aos terrenos de

alluvião, que vieram ajuutar-se ás terras

da beira di^ agua.

ACCRESCIMENTO, s. )!). Accrescenta-

mento ; talvez forma contraída. Accrcs-

cimo, augmento, apropriaç.w, adhesão,
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união por juxtaposição. = Empregado
por Pinto Ribeiro : — «...o accrescimen-

to ãe Porturjal á Hesixinlia.» Desengano

ao Parecer Enganoso que se deu a El-

Rei de Castella, p. 8.

ACCRÉSCIMO, s. m. Augmento, accres-

cimento, addiçào, ampliação. = Reco-

lliido por Biuteau, Supplemento do Voe.

ACCÚBITO, s. m. (Do latim accubitus,

ac, por ad, c cubitus, cotovelo, antebra-

ço ; em grego kuhiton, cotovelo ; do kuhd,

curvar, dobrar.) Acção de sentar-se á

mesa á maneira dos Romanos, sobre o

triclinio ou cadeira de encosto.—O banco,

leito ou cadeira de encosto em que se

sentavam os Romanos, quando comiam.
— Acção do se reclinar, deitar e des-

cansar o corpo. = Diz Ruperto Abbade,
— «...que as vezes, que S. João esteve

encostado sobre o i)eito de Christo, tive-

ram numero; mas a frovidencia, qxie

Deus d'eHe teve, foi continua, e não me-

nos amorosa, e familiar do que foi o

accubito, que sobre seu peito teve. 11 Frei

António Fôo, Tratado das Festas e Vi-

das dos Santos, trat. 1, foi. 184, col. 1.

t ACCUBITÔR, s. m. O criado que dor-

mia porto dos imperadores de Constanti-

nopla.

t ACCUBITÓRIO, s. m. Sala ou casa de

jantar, refeitório. = Também se escreve

Acubitorio.

ACCUMULAÇÃO, s. /. (Do latim accu-

mulatiu, radical cumtãus, agglomeração.)

Acção de agglomerar^ de amontoar mui-

tas cousas, juntando-as umas ás outras.

Acervo, amontoaçào, cumulo, montão,
pilha. — '1 Geral accumulação de todos os

li-iis soberanos.)^ Frei Thomc de .Jesus,

Trabalhos de Jesus, t. 1, trab. 1.3, foi.

300.

—

«Esta he a accumulação dos bens.v

Frei Heitor Pinto, Imagem da Vida Chris-

tãa, Tom. 2, Dial. .">, cap. 2õ.

— Em Direito Civil, accumulação ju-

dicial de muitas acções. — Accumulação
de autos, de aggra vos, ajuntar uns aos

outros. — Accumulação de direitos, ac-

crescimos de direitos sobre um objecto.

— Em Direito Administrativo, accu-

mulação de ftmcções, compatibilidade em
servir dous ou mais cargos civis e numi-
cipaes.

— Em Direito Crimimal, accumulação
ãe crimes, dá-se quando um mesmo réo

é accusado de crimes de ditferente natu-

reza. — «Accumulação de j)<'nns, é a
aijgravação d'ellas, segundo as regras ge-

raes, em attenção ás circumstancias aggra-
vantes e especiaes da pessoa do réo, ou
de accumulação de crimes: tem logar só

nos casos especialmente declarados vo Cod.
Pen. excepto a pena de muleta.» Código
Penal, art. 87.

— Em Economia Politica, accumulação
é a conversão de productos improducti-
vos em capital productivo. — A accumu-
lação dos productos, convertidos em capi-

tães, não prejudica a consummação : con-

verte uma consummação improductiva em
uma consummação reproductiva. (J. B.

Say.)

— Em Rhetorica, é a figura que con-

siste em reunir em um periodo, debaixo

de uma mesma forma, e no mesmo movi-
mento oratório, muitas circumstancias e

particularidades, que desenvolvem a idêa

principal.
•— Em Medicina, accumulação de soro,

em alguma cavidade normal ou anormal,

nas malhas do tecido cellular.—Accumu-
lação do sangue, em alguma cavidade nor-

mal ou anormal nos vasos capillares, como
na inflammação.—Accumulação de forças

vitaes, é a manifestação exaggerada dos

efteitos do força vital em algum ponto es-

pecial do organismo: também se chama
concentração ãe forças vitaes.— Accumu-
lação ãe matéria fecal, é a reunião dos

resíduos da alimentação no coecum.
— Loc: Accumulação de juros, é a ca-

pitalisação dos juros vencidos no capital

primitivo. •— Accumulação de titulos, ó a
reunião de vários titulos em uma mesma
familia ou n'uma só pessoa, tanto por ac-

quisição immodiata de mercê regia, como
por succcssão ou herança. — Accumula-
ção de empregos, a reunião de vários of-

íicios em um mesmo individuo, não ha-

vendo incompatibilidade legal no seu exer-

cício.

ACGUMULADAMENTE, adv. Em montão,

amontoadamente, em pilha, aos montões,

em ciunuln.

ACCUMULADISSIMO, adj. sup. Muito

accumulado, agglomeradissimo, amontoa-
dissimo.

ACCUMULADO, adj. p. Accrcscenta-

do, ajuntado, augmentado, agglomerado,

amontoado, acervado, coacervado, api-

nhado, empilhado, addiccionado, somma-
do ; figuradamente: unido, conjurado, con-

spirado. «Qual foi « conjuruçòo de seus

propirios filliõs, que accumulados com al-

guns Príncipes do Império, o constrange-

ram a deixar as insignias impcriaes. ii

Brito, Monarchia Lusitana, Liv. 11, cap.

7. — «Levantando-se com ella (fragata)

o tenente que era francez, ... accumu-

lado com muitos marinheiros, que leva-

va, também francezes.yi Mercúrio, cie no-

vembro de 16(50.

ACCUMULADOR, s. m. Aquelle que ac-

cunuda, amontoa ; amontoadbr, aggrega-

dor, ajuntador, collcccionador, coilector.

ACCUMULAMENTO, *. m. Acção de ac-

cumular, de- amontoar ; effeito da accumu-

lação; montão, cumulo, pilha, acervo, co-

gulo, ruma. = Empregado na Sentença

do Padre Malagrida.

ACCUMULAR, r. a. (Do latim accumu-

lare.) Amontoar, agglomerar, ajuntar, em-
pilhar, reunir, sobrevir, apresentar so-

bejamente, acarretar. « Ha mister muita

vigilância para se não perãer quem tra-

ta, não tanto ãe sustentar e remediar a

vida, quanto de accrescentar e accumular

fazenda. II Paiva de Andrade, Sermões,
t. I, p. 331.

De iguarias suaves e divinas

Se accumu/am os pratos de fulvo ouro,
Trazidas lá do Atlântico thesouro

CAMÕES, LUZ,, cant. X, est. 3.

— Em Direito, accumular, ajuntar por
ordem do Juiz os Autos ou acções, que
têm dependência com a que actualmente

se segue, para ser sentenciada com pleno

conhecimento. « Manda El-Rei nosso Se-

nhor, que quando alguma parte vier com
artigos accumulativos, ou dejyenãentes, e

se der vista á, piarte p)ara os contrariar,

querenão a parte accumular, venha logo

com os artigos accumulativos que tiver, no
tempo que lhe foi assignaão , para contra-

riar, sem lhe ser ãaão oídro algum ter-

mo.» Nunes de Leão, Collecção das Leis

Extravagantes, P. iii, tit. i, Lei 8.

— Em Commercio, accumular os juros,

reunil-os ao capital, para ir augmentan-
do o rendimento.

•— Loc: Accumular razões, apresen-

tar fundamentos, motivos. —- Accumular
exemplos, produzir provas, fortalecendo-as

com factos. — Accumular empregos, en-

carregar-se de ditferentes funcções para

perceber-lhes os ordenados. « Dando-se
uns aos outros não se accumularão os em-
pregos e os cargos. yi Varella, Numero Vo-

cal, pag. 497. — Accumular honras, di-

gnidadbs, cngrandecer-se. — Accumular
culpas, tornar o crime mais aggravado
pela reincidência, ou por diversos delictos.

— Accuraular-se, v. refl. Ajuntar-se,

agrupar-se,reunir-se, concentrar-se, amon-
toar-se, agglomerar-se.

—

«O que se mos-

tra pela repirehensão do Apostolo feita aos

que com sua doidrina apartavam os ou-

tros d'estes vicios. a qtie elles mesmos se

accumulavara.» Catecismo Rom., p. 30.

— Loc. : Accumular-se com alguém,

unir-sc, associar-se, conjurar, conspirar.

—

«Accumulando-se com os outros seusvisi-

nhos se piuzeram em armas. d Frei Ber-

nardo de Brito, Monarchia Lusit., P. i,

Liv. I, Tit. 7. — «Aquém aggravos par-

ticulares fizeram accumular-se com o

sobrinho e ãe commum j^oãer privarem o

velho ão Imj^erio.» Monarchia Lusitana, t.

I, foi. 102, col. I.

ACCUMULATIVAMENTE, adv. Em cu-

mulo, de um modo accumulativo, em mon-
tão, ás pilhas.

ACCUMULATIVO, adj. O que se ajunta,

agrupa, agglomera, juxtapõe, ao que

d'antes estava.

— Em Direito, artigos accumulativos,

os que se acerescentavam aos anteriormen-

te oíferecidos.

—

«Manda El-Rei nosso Se-

nhor, que quando alguma parte vier com.

artigos accumulativos, ou dependentes...)-)

Nunes de Leão, Collecção das Leis Ex-

travagantes, P. III, tit. I, Lei 8.

—

«Âcor-

ãoii-se... que a orãenação acima, que de-

fende vir com artigos ãe repiUca e tre-
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plica aos accumulativos, «ão aja logar

nos artigos da nova razão, etc.» Idem,

Lei 9. tPorgue o Baldo, iiem esse outro

Bartolo, nunca navegaram além da linha

de um lihdlo, e uns artigos accumulati-

vos.) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, act. iii, se. u. — Os ac-

cumulativos já não existem no Processo

moderno, e estào substituidos pela contra-

riedade, replica e treplica.

— Em Administraçào, jurisdicção ac-

cumulativa, alternada, jurisdicção que

exerce o magistrado que previne a outro,

a quem também compete o conhecimento

da causa. Biuteau, no Vocabulário, defi-

ne: aJurisdicçào accumulativa, a que o

príncipe concede a alguém em tal forma,

que na dita concessão não ficam inhihi-

dos, nem privados da sua jurisdicção os

mais juizes.»

ACCUPAR, V. a. ant. (Occupar ; o «o»

inicial acha-se frequentes vezes substituí-

do por «a». Ex.: abstinação, ohstinação;

avençaes, ovençaes; acorrer, occorrer.)

Acha-se empregado por Fernão Lopes.

Este processo pbonologico applica-se ás

derivações d'esta palavra. ^^^ E' plebeis-

mo.
ACCURADAMENTE, adv. Com cuidado,

com bastante cautela ; com perfeição, com
esmero, cuidadosamente, primorosamente,

com exactidão. «Nas quaes (horas) o mais
accuradamente possivel, e com o maior
cuidado desembargarão osfeitos que nesse
dia houverem de despachar.» Ordenação
Manuelina, Liv. i, Tit. i.

— Etyji. Do latim accurate; a dental

«t» desceu media «d»; o «e» transmuta-se

em «a». Ex.: kvangelho,Y,vangelho; degra.-

tal,decretai. A terminação adverbial «men-
te», não é indispensável, como se nota no
emprego de dous advérbios. Ex.: «Accura-
da e cuidadosamente feito. )>

t ACCURADISSIMÀMENTE, adv. sup. O
mais cuidadosamente possivel ; esmeradis-

simamente ; com extrema diligencia ; bas-

tantemente aperfeiçoado.

t ACCDRADISSIMO, adj.sup. Com bas-

tante cuidado, c(jra extrema diligencia,

muitíssimo perfeito, esmeradíssimo, exa-

ctissimo.

ACCURADO, adj. p. (Do latim accura-
tus, descendo a dental «t» á media «d».)
Exacto, aprimorado, esmerado, acabado,
feito Cdiii cuidadM. com diligencia.

ACCURATISSIMAMENTE, adv. sup. (Do
latim accuratissime; o «t» medial conser-

va-se inalterado, porque esta palavra foi

introduzida no uso litterario, independen-
te do processo phonologico da rusticaçào.)

Esmeradissimamcnte, exactissimamente

;

acabadissiraamente.— « Dispensou (Numa)
assi os mezes, que se antrepunhão, que ca-

da vinte e quatro annos que Macrobio ac-

curadissimamente recolcgeo...^< 1>. Leo-
nor de Xon.iiiia, trad. das Eneadas de
Sabellicn, Liv. n, cap. 3, n. 49.

ACCURATISSIIMO, adj. sup. Exactíssi-

mo, cabalmente perfeito, diligentissima-

mente feito, esmeradissimamente acaba-

do. Víd. em Accuratissimamente, a sua
phonoloíia.

t ACCURBITARIO, s. m. e adj. Nome
que os auctores antigos davam á tenia ou

solitária. Ainda se diz verme accurbita-

rio.

t ACCUSABILIDADE, s. f. Palavra de

formação moderna, mas formada segun-

do o génio das línguas romanas, e como
tal admissível : a qualidade ou caracter

do que merece censura, reprehensão ou

accusação ; a natureza do acto que se con-

demna.
ACCUSAÇÃO, s. /. (Do latim accusatio,

acc. accaaationem.j Imputação, reprehen-

são, exprobração feita a uma pessoa por

algum mal, delicto ou acção digna de

censura e castigo. Confissão da pratica

de um acto, figuradamente n'este senti-

do; revelação de um facto.

— Em Direito, accusação é a acção de

deferir o conhecimento de um crime a

uma alta jurisdicção, e de promover con-

tra aquelle que o praticou, a vindicta pu-

blica.— Acto de accusação é a exposição

clara e precisa de todas as circumstancias

do facto criminoso, e de todas as provas

contra o aecusado.

—

Jury d^i accusação, na
legislação criminal da Inglaterra e dos

Estados-Unidos, jury encarregado de co-

nhecer a culpabilidade do acto. — Accu-

sação dos crimes públicos; dos ]jarticula-

res;— accusação das citações; das acções,

ete.

— Em Moral christã, accusação é o

mesmo que revelação, confissão no tribu-

nal da penitencia. « O demónio... se foi
vencido e triste, deixando o santo livre

das suas accusações.» Bernardo de Bri-

to, Chronica de Cister, Liv. i, cap. 26.

— Loc. : Accusação de si mesmo ; reco-

nhecimento da culpa. <í... pedirperdão com
palavras... e de accusação de si mesmo.-»

Garcia de Resende, Chron. de D. João II,

cap. 46.— Accusação de uma carta, con-

fissão, declaração de que a recebeu. —
i^:<sf-c accusação, íncrepação, reprehensão,

exprubraçào.

ACCUSADO, adj. p. Increpado, expro-

brado, rcprehendido, denunciado á aucto-

ridade criminai, revelado, descoberto.

—Em Direito Criminal, aecusado ê sy-

nonymo de réo ; é aquella pessoa a quem
em justiça se imputa um delicto ou crime;

a que é trazida aos tribunaeâ para ser

julgada, porque ate então só estava in-

diciada.

— Luc.:i>íí(ico íící aecusado, banco dos

réos, logar dentro da teia do tribunal

aonde se assenta o indiciado de um cri-

me para ser julgado. — Aecusado publi-

camente, reconhecido gerabnento por cri-

minoso.—Aecusado de avareza, tido por to-

dos como avaro, julgado pela opinião pu-

blica como avarento.—Aecusado tmjuizo,

no tribimal, pela auctoridade competente.

— Citação accusada, apregoada publica-

mente em audiência.

ACCUSADO, «. m. O réo a quem se

imputa em juízo o crime, para se lhe ap-

plicar a pena ou vindicta publica. — «A
accusação nos crimes públicos cessa... pela

morte do aecusado, e /jeía absolvição le-

gitima pronunciada. ri Novíssima Reforma
Judicial, art. 1183.

ACCUSADOR, adj. e s. m. (Do latim accu-

sator.) U que accusa ou denuncia alguém;

aquelle que imputa uma acção criminosa

para se lhe applicar a vindicta publica

;

querelante.=Fíguradamente : denuncian-

te ,descobridor, revelador, indicador, apon-

tador,

— Em Direito, accusador publico, o

delegado do Ministério Publico, a quem
compete promover a prompta instauração

dos processos criminaes, a sequencia re-

gular de seus termos até se tomar efiiec-

tiva a accusação dos crimes públicos, re-

movendo quaesquer obstáculos que impe-

çam o andamento d'estes, eommunícan-

do-os ao Procurador regío, e requerendo

o procedimento legal contra os emprega-

dos subalternos, que por qualquer motivo,

nàojustitícado, façam protelar o andamento
dos mesmos processos, etc. — Accusador

jjurticular, é o advogado da parte offen-

dida.

— S\"N*. Accusador, querelante : a pri-

meira palavi-a tem um sentido mais com-

plexo, comprehende não só a parte accu-

sadora, senão também o delegado do ili-

nisterio Publico em toda a natureza de
crimes ; bem como qualquer denunciador,

querelante, ou mesmo o coufessador, ou
declarador, fora dos termos judíciaes.

= Querelante, refere-se restrictamente ao

que intenta uma querela ou declaração

que se faz em juízo competente de algum
crime publico ou particular, conjuncta-

mente com o i-equeriniento para que delle

se conheça, inquirindo-se as testemunhas

apontadas.
— Gkam. a forma feminina d'este

nome é, geralmente acceita, accusadora.

Xo latim accusatrix. Ka antiga legisla-

ção encontra-se este nome sem terminaçào

feminina. — aE havendo parte accusador

haverá o terço dos ditos bens.í' Duarte

Nunes de Leão, Collecção das Leis Ex-

travagantes, P. IV. tit. II, liv. 11.— n E
aos latidos de sua consciência accusadora

se fazia instnsivel.» Padre Manoel Ber-

nardes, Nova Floresta, t. i, liv. iii, cap.

02. — nXvite digna de seres riscada da
memoria dos temj)os, para que não sejas

accusadora do género h<imaH'.'...y Padre

Manoel Fernandes, Alma Instruída, P. u,

Liv. I, eap. 2.'>. n. oõ.

ACCUSAMENTO, s. wi. ant. O mesmo
que accusat.ào, repto. E' antigo e fora

do uso. r = Eneontra-?e nas Provas da

Historia Genealógica da Casa de Bragan-

ça:— iJieto e Mm accusamento que fa-

zem os Jilhos d'algo cavaili iros, etc.» T.
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III, p. 343. :^ Kos desafios ou reptos

autigos, comcçava-sc por accusar a lalsi-

dade do contrario, des-fidure, tirar a íé,

desafiar, fazer accusamento.

ACCUSANTE, p. a., e aãj. 2 gen. U
que accusa, accusador : — «-E se o frade

uccusado achares iunocente, castiga ao

murmurador e accusante com dura correi-

ção. )> Frei iMarcos de Lisboa, Chronica

dos Menores, t, i, liv. i, cap. 25. -—

« Pêro a nos ficará prouver sobre as di-

las susjjensõcs, conferida a qucãidade do

accusante e accusado, como sentirmos seer

lem ao serviço de Deos e nosso.» Orden.

Manuelina, Liv. iii, tit. 8, procni.

t ACCUSA-PILATOS, s. m. Mexeri-

queiro
;
pessoa que sente prazer em de-

nunciar alguma falta que oljserva nos ou-

tros ; o que leva e ti-az ; o que se queixa

c accusa o mal que lhe fazem, sem ter

motiv(j para isso.

ACCUSAR, r. a. (Do latim accusare ;

uc por ad, c causar, de causa, ou caussa,

uo sentido de cu^ju, crime. Do céltico

accussi ; a privativo, e cus, occulto, des-

cobrir. Pôde dar-se outra etymologia, e

é: caus; rad. celt., discurso, causa, pro-

cesso, e o ad augmentativo.) Criminar ou

denunciar alguém como réo de algum de-

licto, culpar, imputar, increpar, reprelien-

der, confessar, declarar, dizer, taxar, ar-

guir, descobrir.

Ura filho próprio m:it;i, InjTO ticciísa

})o homicídio Thoiiié, que era innoceiíte.

CAM., LUZ., faul. 10, ost. 114.

Ali í;mU' (Itira, ingrata, genlp erga,

Quv premie, ufciiíni emprega iriiiii iiiadciro

Um Ião manso cordeiro entre ladrões

!

FIt. AGOST. UA CKU/, l'OES. ECCL., 4.

— « ^4 lembrança dos crimes passados

nos está accusando continuamente.)) Paiva

de Andrade, Exame de Antiguidades, n. 9,

cap. 0(».

— Em Direito Civil, accusar « cita-

rão, é a apregoaíjVuo, em audiência, feita

primeira e segunda vez pelo official de

diliírcncias, do demandado ou citiulo.

Novíssima Reforma Judiciaria, art. 489.
— Accusar notificações, sentcijças ou des-

paclws interlocutórios, tornou-sc obriga-

tório pelo Alvará de 22 de janeiro de

1810, que diz :
— « Como por direito

nenhuma notificação interlocutoria e sen-

tença pode ter o seu devido effeito sem
serem accusadas em audiência, o Juiz

Commissario Delegado as fará accusar
lias Casas do Concelho.))

— Em Direito Criminal, nos crimes

públicos, em que nào lia auctor particular,

compete exclusivamente ao IMinisterio Pu-
blico o accusar os crimes, isto é, fazer o

libello accusatorio, inquirir as testemu-

nhas de accusação, instar as de defeza o

orar na audiência de julgamento ; se, no
crime publico, lia também anetor particu-

lar ou se o crime é particular, compete,
ou conjunctamente com o Jlinisterio Pu-
blico ou exclusivamente ao advogado da
accusação particular, o accusar o crime.

— Em Tlieologia ]\íoral, accusar os

seus peccadoSj confessal-os no tribunal da

penitencia

:

E «luando meus peccados me ari:usaram

A ti lòra husear.

A.MO.MO FERRtlRA, I'OE.M. CASTR., SC. 4.

— Em Esculptura e Pintura, accusar

o nú, fazer com que se distinga e se per-

ceba, através de seu involtorio, a fónua,

a disposição e o movimento dos membros
que o vestido encobre.—Accusar os mús-

culos e os ossos debaixo da 2)elle, é dese-

nhar o nú correctamente, e algumas ve-

zes tornar sensíveis as curvaturas, intu-

mescências e inserções dos músculos, as

saliências e articulações dos ossos, ainda

mais pronunciadamente do que, mesmo
em a natureza, o permittem a espessura,

o gráo de flexibilidade e brandura da
pelle.

— Loc. : Accusar o jogo, niostral-o aos

parceiros, quando a isso se é obrigado pelas

leis do mesmo jogo. — Accusar a recejição

de uma carta, deum pircsente, ou de outra

cousa, participar á pessoa que mandou o

objecto accusado, que este chegou ao seu

destino.— Accusar uma dôr, uma molés-

tia, queixar-se. — Accusar a consciência,

sentir remorsos.
— Accusar-se, v. refl. Reconhecer-sc

culpado, confessar a sua falta, denuneiar-

se a si próprio, em juízo, como réo; de-

clarar ao confessor os seus peccados. —
(.iPor lhe parecer cousa santa accusar-se

rigorosamente (em confissão).)) Compendio

e Summario dos Confessores, cap. 22,

n. 38.

—

«.Natural é do cubiçoso roubar a

capa ao próximo, e não achar na confis-

são de que se accusar.» Primor e Honra,

etc, P. II, cap. 2.

,\lí, depois (|iie deixe de aíritaar-mc,

K de tomar da vida conta estreita.

Proponho na futura melhorar-me.

FK. AGOSTINHO UA CKIZ, EclOga 8.

ACCUSATIVO, s. m. (Do latim accusa-

iivus.) Designação dada ellipticamente ao

quarto caso dos nomes latinos, chamado
caso accusativo ; também se dá este no-

me, nas linguas cujas palavras têm fle-

xões particulares, ao caso que denota

differentes relações, por isso que serve

para accusar, isto é, declarar, expor, ma-
nifestar. O accusativo é um caso que, á

idêa principal da palavra declinada, ajunta

a idêa accessoria do termo consequente

de uma relação indicada por uma das pre-

posições destinadas a reger propriamente

este caso. — « Em o quarto caso a que

chamam Acton, se põe a cousa feita ou

amada; ex.: os homens bons amam. a vir-

tude. Esta virtude em que obram os ho-

mens, fica em accusativo.» João de Bar-

ros, Grammatíca, p. 98.

— Loc. : Estar em accusativo, dizem os

grammat., estar o nome no caso que signi-

fica o objecto ou ijaciente da acção do

verbo. = Esta palavra tem um sentido

exclusivamente grammatical; as idêas que
este adjectivo contém, são expressas pe-

los adj(_'ctiviis accusaturio, uccusavel.

ACCUSATORIAMENTE, adv. Em forma

de accusação, á maneira ou com espirito

do accusador, como accusador.

ACCUSATORIO, adj. (Do latim accusa-

torius.) Pertencente á accusação, ou es-

sencial á accusação, que diz respeito a

quem accusa.

— Em Direito, libello accusatorio ó

o articulado por Provarás, que a parte

accusadora ou queixosa, apresenta em
juízo, e em que especifica os factos cri-

minosos de que arguo o réo accusado.—

•

Animo accusatorio, c a tenção formada
ou predisposição coin que alguém faz uma
accusação a outrem, ou a habilidade e

aptidão natural de uma pessoa mais jiara

accusar du (|ue para defender.

ACCUSAVEL, adj. 2 gen. Que se pôde
accusar

;
que merece ou deve de ser accu-

sado. Assim se diz de um crime commct-
tido com circumstancias taes, que tornam
fácil e certa a sua prova, ou de um crime

que merece severa e justti punição.

ACEADAMENTE, adv. Com aceio, ador-

nadameiíte ou com adornos; limpamente.
— « Ermida custosa e asseiadamente or-

nada.» Padre Carvalho, Corographia Por-

tugueza. Tom. iii, liv. 27, ti-at. 7.

ACEADISSIMAMENTE, adv. sup. Muito
aceadamente, com todo o aceio, com todo

o esmero.

ACEADISSIMG, adj. sup. ]\Iuito aceado,

o mais aceado possível, com toda a lim-

peza, lavadissímo.

ACEADO, adj. p. Limpo, sem nó-

doas, claro, são, puro, sereno, lustroso,

decente, escovado, varrido.=Usa-se tanto

com relação ás pessoas como aos objectos:

— « Os Senhores tão asseados, que nem
um argueiro, nem um átomo soffrião em
suas gcãas, já se medem com o pió e cin-

za.» Padre Luiz Alvares, Sermões, n. 1,

P. i, serm. 7, § 20.

—

«E estavão os ves-

tidos tão limpos e asseados, como quando

sahirão do guarda-roujM.» Padre Antó-

nio Vieira, Sermões, n. 12, t. 16, serm.

4, § 431. —• « Xos dias de Festa assi ti-

nha asseado e limj)o o refeitório, que pa-

recia, um cro.» Frei Manoel da Esperan-

ça, Historia Seráfica, etc, P. ii, liv. ii,

cap. 39, n. 3.

— Loc. : Edição aceada, sem erros ty-

pographícos, e bem impressa. — Casa

aceada, aquella que está elegantemente mo-

bilada e cujas alfaias são limpas c em per-

feito uso.

—

(/hra aceada, em geral assim

se diz para significar um objecto artístico,

bem acabado, e cuja perfeição é sensível

e incontestável.^ Também se toma á má
parte, como increpação.

ACEAR, V. a. (Do latim a.ssicare ou

adsicare, seccar; dá-se a syncopa do «c»

guttural, como em decunus, deão ; epiis-

copus, bispo; e o « i » na rusticação per-



ACED ACEI ACEI 85

juuta-se geralmente cm « e »). Alimpar,

jnirificar, ornar, concertar, enfeitar. \iá.

Asseiar, mais conforme com a etymologia.

— Acear-se, v. reji. Vestir-se, ataviar-

se com limpeza. — « N'istu vieram a p«-

rar ttias 2^>'<^su>ições, o cuidado, com que

te asseavas.» Padre Luiz Alvares, Ser-

mões, n. 2, ?. I, Serm. 7, § 20.

j ACEBURG, s. m. Droga medicinal,

que os Cliius de Cantào importara da

Batavia.

ACECALAR, v. a. (Do árabe assaJccala,

cm portugucz Açacalar; porem, como o

«a» breve do árabe é pronunciado geral-

mente como «e» e ás vezes como «i»,

d'aqui resulta termos as seguintes for-

mas : Acicatar e Aceccãar). Polir, lus-

trar; brunir. Vid. Açacalar.

t ACECHE, s. f. Em Geologia, certa

qualidade de terra, que se encontra no

campo de Sevilha, com a qual se fabrica

uma tinta de escrever.

t ACEDARACH, s. /. (pr. acedaráke.)

Em Botânica, nome vulgar de uma arvo-

re da Itália, que produz um fructo ve-

nenoso.

ACEDÀRES, s. m. pi. (Do latim cetaria,

com o firefixo «a» e a permutação da
dental «t» pela media «d», trocado o «i»

por «e», como acontece em viridis, verde,

avaritía, avareza.) Esp)ecie de redes mal
cheirosas e de malha 'estreita, que afu-

gentavam as sardinhas dos rios, impedin-

do a sua aproximação á praia, pela per-

manência no mar. Acha-sc empregado
em Documentos antigos.

ACEDIA, s. f. (Do grego a, sem, c ke-

ãos, cuidado
;
palavra formada na baixa

latinidade ; no fraueez antigo acide, e em
portuguez também acídia e aucidia.)

Melancholia profunda e incurável, langor

mystico, nostalgia desesperada, commum
e frequente nos mosteiros da edadc me-
dia. Era causada esta doença moral polo

tédio e aborrecimento da solidão, pelos

jejuns, pela exaltação das vigilias c pela

excitação da leitura de livros piedosos de

visões e prophecias. Atacava principal-

mente os monges nos primeiros tempos
da profissão ; caracterisava-se pela triste-

za, confusão c abalo do espirito, por uma
amargura infinita da alma, que lhe tira-

va todo o encanto da vida espiritual e

contemplativa, e levava o doente a um
desespero irremediável, e ;'i morte pre-

matura. Este estado psycho-physiologico,

digno das mais serias observações, na
vida ascética, era considerado como o lan-

ce e provação mais terrivol. ^'id. Acidia.

j ACEDIOSO, '/(/;. Que tem acedia ou
acidiíi. \\ã. Acidioso, mais frequente
nos escri]itor('s mysticos.

ACEDRENCHADÒ, <(dj. p. ant. (Corru-
pção de a.c(idrt::iido, por isso (jue em Nu-
nes de Leão, Orthographia, íol. 208, e

no Palmeirim de Inglaterra, Liv. i, cap.

38, se encontra axedrez e axedrêche por
xadrez.) Axadrezado, acolchoado, em con-

traposição a barrado ou ornado com bar-

ras ou lavores nas extremidades, ou sim-

plesmente longitudinaes.— Cocedra ace-

drenchada; cJiinuiços acedrenchados. =
Acham-se empregados em documentos do

meado do século xiv.

ACEEDER, V. n. ant. Acontecer, corru-

pção de Acaecer. Cair em sorte, em qui-

nhão, por herança.

ACÉFALO, adj. Recolhido por Bluteau;

deve porém aduptar-se a orthograj^hia

grega. Vid. Acéphalo.

j A CEGAS, luc. adv. Impensadamen-
te, irreflectidam('nte, ás apalpadelas. Vid.

A's cegas, que se usa mais geralmente.

ACEIAR, V. a. Mundificar, limpar. Vid.

Acear e Assear.

ACEIFAR, 1-. o. Ceifar, com o prefixo

ou expletiva «a» do génio da lingua por-

tugueza.

ACEIMAR, V. a. O mesmo que Açaimar.

Jloraes confundiu este verbo com Acoi-

mar.
ACEIRADO, adj. p. Apalavrado, ajusta-

do, contractado, finalisado. No sentido

primitivo, recolhido em tcira.—«£ elles

traziam o ne<jocio tão aceirado, que... »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aulegra-

phia, act. v, se. õ. N'este sentido, nego-

cio finalisado, ajustado.

— Em Cutelaria, aceirado vem de acei-

ro, azeiro, que ó o mesmo que aro. —
«Por aceirado que seja o elmo.» Tempos
de Agora, Liv. ii, cap. 7'J. — Temjje-

rado como aço, convertido em aço.

Em Agricultura, ter aceirado.

atalhado, o que se pratica em redor das

mattas por meio de uma valia pi-ofunda

para evitar a communicação dos incêndios.

—Cannavial aceirado, atalhado com um
rego fundo em redor. — Mafto aceirado,

rapado, arrancado em volta de qualquer

floresta.

ACEIRAR, V. a. ant. (Segundo Bluteau

vem de ceira, com o pi-cfixo «a» ea ter-

minação verbal «ar» :

—

«Dcriva-se da cei-

ra, que os marotos trazem ás costas piara

acarretarem o que se compra. ^>) Alugar,

ajustar, apalavrar alguém para fazer um
recado, carreto ou outro serviço.

— Loc: Aceirar alguém, tel-o sempre
disposto, prompto para o seu serviço. =
Ainda usada no século xviii, como phra-

se de cortezania.

—Em Cutelaria, aceirar vem <\.caceiro

ou a<;o, c significa dar têmpera, reforçar,

endurecer como o aço. D'aqui figurada-

mente: aceirar o coração, o a)u"nio, dar-liie

rigidez, severidade, firmeza.= Dcriva-se

do francez acierer, converter o ferro cm
aço. A cementação é uma operação pela

qual se aceira o ferro fundido, levado ao

estado de pureza. E' de uso technologico.

Faltam-nos os substantivos Aceiração, ou

a (ii)rração pela qual se produz o aço; o

Aceiraria ou a otficina, fabrica onde se

trabalha n'esta industria.

— Em Aiíricultura, aceirar « é cortar

todas as plantas e hervas, deixando o
campo a modo de ceira, sem folha nem
ramo, e junetamente tirar toda a matéria
eombustivel por certo espaço, de maneira
que se não possa queimar quando se po-

nha fogo no matto visinho.» Bluteau, Vo-
cabulário.

— Aceirar-se, v. rejl. (De aco au acei-

ro.) Fortalecer-se, roborar-se, fortificar-se,

tornar-se rigido, severo.— aCom os traba-

lhos mais se aceira a virtude, como o ouro

se afina no crysol.» Moraes, Diccion.

ACEIRO, s. m. ant. (Da baixa latinida-

de aciarium, dando-se a metathese do «i»

como em ajnum, a/po^ rabies, raiva ; no
francez acier ; no grego akiis e no célti-

co ale, ponta, gume.) Aço ; nome dado
ao ferro com que se fabricavam as armas
oftensivas, qtuisi todas delgadas e cortan-

tes.

Cora fones pregos de aceiro.

GIL VICE.ME, Liv. I, foi. 72. V.

Vi''-se já M.irte junto á bramia Musa,
lJ':iiitt*s loflo diamante, malha e aceiro,

Sem esjicnir tempo ou receber escusa.

Da. A. FcitnEirtA, cártí ii, est. 10.

— Loc: Cavallo coberto de aceiro, cora

rede de malha.— Escudos de aceiro, fir-

mes, de aço.

— Em Agricultura, aceiro é uma ou
duas geiras do terra, lavradas em vol-

ta de ura pinhal ou covão, para que no
espaço da lavoura se não crie matto, aon-

de possa passar fogo que queime o pinhal

ou covão. i. Bluteau, Vocabulário. Vid.

Regimento dos Pinhaes de Leiria.

ACEIRO, adj. ant. (No francez acie-

rnix.) Dá-se este nome ao ferro quando
tem as propriedades do aço. O ferro é

tanto mais difficil de trabalhar, quanto

mais duro e aceiro. — «TaZ era a forta-

leza da rede aceira. Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Memorial dos Cavalleiros

da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 38.

— Loc: Voz aceira, traducção defér-
rea vox, voz de ferro ;

=; empregada por

André de Pesende.

ACEIROS, 5. m. pi. Barrinhas de aço

tocadas na pedra de cevar, e que atraves-

sam a rosa da agulha.

—

-e.As Agulhas de

marear que levam os aceiros debaixo da
jlor de liz, não mostram o jmnto verda-

deiro do Xorte, senão em trcz paragens
do mundo somente. y> Valentim de Sá. Re-

gimento V. — «As agulhas que tiverem os

aceiros no Xorte sempre lhe dareis seu-

abatimento au resguardo. i> M. de Figuei-

redo, Arte de navegar, foi. 13, v.

ACEITAÇÃO, s. /. Acç.ão c eftcito de

acceitar; recebimento, ajiprovaçào. ilais

circumstanciadamente. Vid. Acceitação.

ACEITADO, adj. p. Pecebido. appro-

vado, que se acceitou. Vid. Acceitado.

ACEITADOR, <i'//. (>(iuo acceita ou cos-

tuma aciiitar. Vid. Acceitador.

ACEITAMENTO, ,-. m. No sentido de

acccitnçào, Vid. Acceitamento, — Assei-



86 ACEL ACEN ACEN

tamento ou acceitança, traição, insidia,

aleivosia; c, segundo o Elucid. Suppl.,

também significa: doesto, requesta, duel-

lo, repto, desafio. — « Outro sy, Senhor,

bem sahedes como os Reix, que ante Vós

forom, fezerom suas Hordenaçoões, que

nenhuas nom fossem presos pior querellas,

nem demmciaçoões, nem enformaçoões, que

delles fossem dadas, posto que em ellas

dissessem, que o fezerom sobre venditas^

e revenditas, e aceitamentos, e segurança

britada, salvo se ouvcssc hi ferida, laida,

ou membro tolheito.» Ordenação Afonsina,

Liv. 5." Tit. 58, § 3.° — nOutro sy...

que nenhãs nom fossem presos per libei-

los famosos, nem píer vendita, nem reven-

ãita, nem aceitamento de segurança que-

brantada... >> Ord. Aff., Liv. õ." Tit. 58,

§ 5.°. = Também se escreve : Asseita-

mento, asseitança, asseitar. (\id. estas

palavras. )«Seitosamente seãiz comoatrai-

çoada, aleivosamente : v. g., quem segurou

alguém, e o injuria, avilta, desJionra, fere

vindo elle sobre seguro promcttido. Ven-

dita, ou revenãita, ou. seitosamente ou de

propósito, ou sobre segurança,» pai'ece

ser no sentido em que a Ord. Filip. em-

prega os termos acintosamente, de reixa

velha. Ord. Filip., Liv. 1.° Tit. G5. §§
26 e 27.

ACEITANTE, adj. 2 gen. Que aceita,

recebe. \'n\. Acceitante.

ACEITAR, v. a. Receber o que dá

ou oiierece, appro%'ar, admittir. Vid. Ac-

ceitar.

ACEITÁVEL, adj. 2 gen. O que pode

ou é digno de se acceitar ou receber. Vid.

Acceitavel.

ACEITE, s. m. E' um termo exclusiva-

mente uzado e empi-egado no Commer-
cio, para exprimir a declaração que o

acceitante assigna na letra de cambio, pela

qual se obriga a pagar a quantia que a

mesma letra representa, c que foi sacada

sobre elle. Vid. Acceite.

ACEITISSIMO, adj. sííp. Muito bem ac-

eeito. Vid. Acceitissimo.

ACEITO, ((((/. p. irr. Recebido, admit-

tido. Vid. Acceito.

ACEITOSAMENTE, adv. Insidiosamente,

com aleivosia^ por meio de traição.

ACEITOSO, adj. Acceito, agradável.

Vid. Acceitoso.

t ACELDAMA, s. m. Logar perto de Je-

rusalém : assim chamado em Hebraico,

significando Campo do sangue, porque foi

comprado com os trinta dinheiros, que
Judas tornou a dar depois da sua traição.

Teve anteriormente o nome de Campo do

Oleiro, porque d'elle se tirava barro, com
que se fazia louça; servia de Cemitério

para os estranhos e peregrinos, que mor-
riam em Jerusalém.

ACELERADO, adj. p. Apressado, pres-

suroso. = Acha-se empregado no Cancio-

neiro geral, de Garcia de Resende

:

Fundcy-me em partir muy acelerado.

TOM. I, p. 171.

ACELERAR, v. a. Vide Accelerar.

ACELGA, s. f. (Do árabe assilka; mu-
dando-se o «i» em «é», ex.: azebre, acci-

bar ; o « k » abranda-se em « g » ; abun-

dam os exemplos.) Planta hortense; é a

Beta vulgaris, segundo Linneo, das Pen-
tandrias Digynias. E' originaria da Eu-
ropa meridional, tem variedades, a que
se chama acelga vermelha ou betarraba,

[Beta vulgaris rubra radice rapce.) Em
Portugal, segundo Grislei, ha duas espé-

cies de acelgas bravas, a Beta cicia, e a

chamada Limonio ou Sfalice limonium.

«As quaes (mandragoras)sõo umas pilan-

tas que têm as folhas como acelgas bra-

vas, mas menores e mais largas.» Frei

Pantaleão de Aveiro, Itinerário da Terra

Santa, cap. 78.

ACELLEIRAR, v. a. Vid. Encelleirar,

formado de preferencia com a preposição

«tíi», que significa sobre, dentro, e não
por «ad«, que significa junto, para.

f ACÉLUPHO, adj. (Do grego a, sem, e

keluphos, casca.) Em Zoologia dá-se este

nome á parte que se apresenta privada

de casco.

ACEM, s. m. Assem, ou, como vulgar-

mente se diz, a suão, as costas. «Carne do

acem é ruim, mas sabe bem, não a quem
muitos filhos tem.)) Adagio. Vid. Assem.

ACEMÉTES, s. m. pA. (Acaimetes, que
não dormem; do grego a, sem, e koiman,

dormir.) Nome de certos religiosos cele-

bres nos primeiros séculos da Egreja,

assim chamados não por terem os olhos

sempre abertos, mas por que observavam
nas suas egrejas uma psalraodia perpetua.

Eram divididos em trez turnos, consa-

grando cada um oito horas por dia para

o canto. ::=Também se lhes chamava Stu-

ditas e Sti/litas.

t ACÉMYA, s. m. (Do gi-ego alce, ponta,

e muia, mosca.) Em Entomologia, gene-

1-0 de dipteros da secção dos tachinides.

f ACENA, s. f. (Do grego akenos,

aguilhão.) Em Botânica, género de plan-

tas rosáceas do Brazil, formando uma só

espécie, cujo fructo é inteiramente cober-

to de pequenos picos virados para baixo.

— Em Entomologia, nome dado a um
género de lepidoptéros nocturnos, da tri-

bu dos phalenites.

— Em Historia geral, medida de ex-

tensão usada pelos agrimensores gregos.

ACENADO, adj. p. Chamado com ace-

nos, sacudido, provocado.

ACENAMENTO, s. m. Signalque se faz

por meio de acenos ou de gestos. — nE
nom lhe abondou o acenamento, mas di-

celho.)) Vita Christi, P. iv, cap. 5,fol. 13.

= E' termo antiquado, pouco usado hoje.

ACENAR, V. n. t^No romance de Tris-

tan, vem um verso que indica a etymolo-

gia d'esta palavra

:

Tristan le vait, vers Ia le ceine.

No francez antigo dizia-se acener ; no

provençal cenar, e em italiano, cenare.)

Fazer acenos ou signaes com as mãos ou
com a cabeça, significando chamamento
ou consentimento.

Co'os paniios e co'os braços aeenavâo,

A's gentes Liizitanas que esperassem.
CAM., LUZ., caiit. I, est. 48.

— Syn. Mostrar, convidar, instigar,

provocar, ofterecer, prometter, ameaçar,

declarar, dar a entender. — «Chamão a
isto vodo, ou p>or razão de se fazer por vo-

to, o que o nome acena, oti...y> etc. Fr. Luiz
de Sousa, Historia de S. Domingos, P. i,

liv. 4, cap. 4. — « Acenarão a Christo

nosso Senhor com este indemoninhado, logo

lançou mão d'elle e o sarou. )> Francisco

Fernandes Galvão, Sermões., Vol. i, foi.

103, col. 3.

— Loc. : Acenar co77i a mão, chamar.
-—

• Acenar com a cabeça, dizer que sim

ou que não, consentir ou desapprovar.—
Acenar com o lenço, chamar, dizer adeus,

dcspedir-se de longe.

ACENDALHA, s. /. Cavacos, marava-
lhas, fitas que os cariiinteiros tiram da
madeira que aplainam. Vid. Accendalhas.

ACENDALHO, .s. m. O mesmo que
Acendalha. Vid. Accendalho.

ACENDEDALHA, «. /. O mesmo que
Acendalha. Vid. Accendedalha.

ACENDEDOR, adj. ant.O que accende,

incendiário, inflammador. Vid. Accende-
dor.

ACENDER, V. a. Licendiar, pôr fogo,

communiear o fogo a inna substancia in-

flammavel ou combustivel. Vid. Accender.
— Acender-se, i-. i-efi. Inflammar-se.

Vid. Accender-se.

ACCENDIDISSIMO, adj. sup. de Acen-
dido. ^Imio accêso, intlammadissimo, Vid.

Accendidissimo.

ACENDIDO, adj. p. Liflammado, abra-

zado, ateiado. Vid. Accendido.

ACENDIMENTO, s. jíi. Acção de accen-

der, de intlammar ; figuradamente: viva-

cidade, fervor. Vid. Accendimento.

ACENDRADO, adj. p. (Do castelha-

no ccndra, que significa copclla ou vaso

em que se afina o ouro, a prata e outros

metaes. Bluteau, Vocabul.) Purificado,

aciysolado, afinado, acinzentado.

— Em Anatomia, sidjstancia acendra-

da do cérebro, a substancia cortical do cé-

rebro.

— Em Astronomia, lu~ acendrada, a

claridade que espalha a lua nova.
•— Em Technologia, mistura de pedra

de cal calcinada, e cinza de carvão de pe-

dra que servem de cimento nas copellas.

— Loc. : Ouro acendrado, fino, puri-

ficado.

De ouro aeeudrailo e de marlim bornido.
Barreto, Vida do Evang., GG, 10.

ACENDRAR, v. a. (Do castelhano cen-

dra, cadinho, com o prefixo «a» e a ter-

minação verbal.) Apurar, acrysolar, afi-
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nar os metaes, o ouro; e figuradamente:

provar, experimentar, mortificar.

A auzeacia é nm crisol

Onde i constância se acenara.

CRTSIAES DiLMl, p. SO.

Loc: Acendrar o amor, purifical-o por

meio do sotlrimento e provações.

ACENHA, s. f. ant. O mesmo que Aze-

nha, do árabe assanha, o que explica esta

forma antiga. Yid. Azenha.

ACENHEIRO, .«. m. O dono da acenha

ou azenha. « Os mohiros e atafoneiros e

acenheiros serão obrigados ter meio al-

queire e maquia, e serão affilados duas

vezes no armo, como dito é, sob a dita ])e-

na.y> Ordenação Philippina, Liv. i, tit. 18

§ Õ3.

— Em Bibliograpliia, é o nome de um
chronista porttiguez chamado Chrístovam

Rodrigues de Acenheiro, cujas obras se

podem vêr nos Inéditos da Academia,

tomo V.

ACENO, s. wí. Signal natural, expres-

são espontânea que se faz com a cabeça,

com os olhos, com as màos, para commu-
nicar aos outros o que pretendemos ; é

uma expressão de saudade, quando é fei-

to para longe, e de ironia, quando se faz

para as pessoas que estão perto.

Vé logo por signaes e por acenos

Que com isto se alegra grandemente

címSes, lcz., canto v, es t. 29.

Vede, príncipe raro, estes acenos

Com qae o vosso planeta tos provoca.

MANOEL Dí VEIGi, laUBA D'A>'FRIS0, dediC.

—Loc: Fallar por acenos, não ter uso

da falia, ou por não saber ou por não po-

der. íiMas em toda a frota nwj houve pes-

soa, que o pudesse entender (ao preto) se-

não por acenos.» Damião de Góes, Chro-
nica de D. Manuel, Liv i, cap. 3õ.

—

Man-
dar por acenos, mandar imperiosamente,

sendo obedecido com temor, adivinhando
a vontade.

—

aNão perdia occasião nenhu-

ma, em que não acudisse ao minimo ace-

no da vontade de tão magnifico bemfei-
tor.i) Padre Balthazar Telles, Chronica
da Companhia, Liv. i, cap. 5. — «Para
os entendidos os acenos bastam.» Anexim.— Estar dependente do aceno de alguém,
dar-Ihe muita attençâo.

—

A qualquer ace-

no, ao mais leve indicio da vontade.

ACENOSO, adj. Emprega-se na lingua-

gem botânica; ch;una-sc fiôr ou tronco

acenoso, quando, em razão do seu peso, por
debilidade, bamboa e inclina para o so-

lo. Brotcro, Compendio de Botânica.

t ACENTRO, .--. m. i Do grego a, sem, e
kentron, aguilhão.) Género de coleoptéros
pentameros, família dos curculionides, es-

tabelecido sobre uma única espécie do
Meiodia da França.

t ACENTROPTÉRO, s. m. (Do grego a,
sem, kentron, aguilhào, e ptcron, aza.)
Em Entomologia, género de coleoptéros

pentameros, da familia dos chrysomelinos,

estabelecido sobre uma única espécie do

Brazil.

t ACEPHALADO, adj. p. Vid. Acepha-

lo.

t ACEPHALENCIA, s. m. Acephalobra-

chia.

ACEPHALÍA, s. f. (Do grego a, sem, e

kephah-, cabeça.) Em Anatomia, ausência

•total de cabeça; estado de um embryào
ou de um feto privado de cabeça, e mui-

tas vezes também de uma grande porção

da parte superior do tronco. Quando ap-

parecem vestigios da base do encephalo

ou do craneo, este vicio de conformação

toma o nome de Anencephalia.

t ACEPHALIANOS, adj. pi. (Este ad-

jectivo é sempre substantivado.) Em
Teratologia, nome dado por Isidoro

Geoffroy e Saint-Hilaire a uma fami-

lia de monstros unitários da ordem dos

emphalosites, que apresentam simples

vestigios de cabeça, apreciáveis somente

pela analyse anatómica, de modo que os

órgãos dos sentidos são menos do que ru-

dimentares. São divididos em Acephalia-

nos, Perecephalianos, Myracephalianos.

ACÉPHALO, adj. (Do grego a, sem, e

kephale, cabeça.) Ausência, privação de

cabeça.=Tem vários usos technologicos.

— Em Entomologia, nome de um gru-

po de insectos de que se formou a ordem
dos arachnidos palpistes.

— Em Ichthyologia, ordem dos mollus-

cos de conchas bivalvas, que não têm ca-

beça apparente e cuja boca é coberta, taes

são as osti"as e as lapas.

— Em Botânica, nome dado ao ovário,

que não apresenta iramediatamente esty-

lete; taes são as labieias, as ochnáceas.

—Em Anatomia Pathologica, nome da-

do ao feto que vem completamente priva-

do de cabeça, ou de parte do tronco tam-

bém. D'aqui vera a distincção deacepha-

los em incompletos, nos quaes ainda se

descobre a base do craneo, e alguns ves-

tigios da base do enchephalo ; e comple-

tos, nos em que se dá uma ausência total.

— Em Teratologia, Isidoro Geoffroy e

Saint-Hilaire dá o nome de acephalos aos

monstros acephalianos a quem falta prin-

cipalmente a cabeça com os órgãos que cos-

tumam faltar com ella: os membros sujje-

riorcs são conservados, ou ao menos um
d'elles, e a forma do corpo, afastando-se

sempre da symetria, não é completamen-

te irregular; têm quasi sempre vértebras

cei'vicaes, e alguns rudimentos dos ossos

da cabeça escondidos debaixo da pelle.

— Em Rhctorica, costumavam os gre-

gos chamar ao disciu"so que começava ex

abrupito, acephalo.
— Em Mythologia antiga, nome de um

povo, que Heródoto coUocou na parto Oc-

cidental da Lybia, tendo os olhos no peito;

tem-se explicado como a representação my-
thica de um povo ignorante e atrazado.

— Em Historia Ecclesiastica, nome do

ti-es seitas heréticas; sendo a primeira a

dos que,no Concilio de Epheso, não quize-

ram a condemnaçào de Xestorio, recusan-

do-se a seguir as opiniões dos chefes, S.

Cyrillo de Alexandria, e João de Antio-

chia ; a segunda é a dos que abandona-
ram o seu chefe Pedro Mongus, por este

ter fingido adherir ao concilio de Calce-

donia ; também se lhe dá o nome de Eu-
tichyanos, por negarem as duas nature-

zas em Christo; dá-se também este nome
aos clérigos que não viviam sob a disci-

plina de um Bispo ; bem como aos pobres

que, não tendo bens, não accudiam ao
appellido dos senhores ou chefes.

t ACEPHALOBRACHÍA, s. m. Monstruo-
sidade caracterisada pela ausência da ca-

beça e dos braços. Palavra introduzida

na sciencia anatómica por Breschet.

t ACEPHALÓBRACHO, adj. (Do grego
a, sem, kej)hale, cabeça., ebrakion, braço.)

Nome dado, em Anatomia, ao feto priva-

do de cabeça e de braços.

t ACEPHALOCARDE,' adj. 2 gen. Do
grego a, sem, kejjhale, cabeça, cárdia,

coração.) Xome que, em Anatomia, se dá
ao feto acephalo pn-ivado de coração.

ACEPHALOCARDÍA, s. f. Estado de

um feto caracter! sado pela privação da
cabeça e coração.

ACEPHALOCHEIRÍA, s. /. Do gr. a,

sem, kephale, cabeça, e Jceir, mão.) ilons-

truosidade que apresenta o feto que não
tem cabeça, nem mãos.

t ACEPHALOCHEIRO, adj. ípr. acepha-

lokeiru. Do grego, vid. supra. ^ Caracte-

rístico do feto, quando não traz cabeça

nem mãos.

t ACEPHALOCYSTO, s. /. íDo grego
a, sem, kephale, cabeça, e kusti, bexiga.)

Em Zoologia, nome dado por Laenec aos

corpos que elle considerava como vermes
vesiculares, sem cabeça nem órfãos visi-

veis, a que os antigos auctores chama-
vam hidatides. — Os Acephalocystos,

tem a forma de vesículas ovóides mi ar-

redondadas, do volume de um grão de

linhaça. = Tem-se feito a scsruinte divi-

são em Acephalocystos, ovoidea, granu-

losa, purcidigera e ramosa. = Acham-
se em quasi todas as partes do corpo

humano. E considerado tanto como ve-

getal como animal, e d"aqui vem o ser tido

como o primeiro srau da escala animal.

ACEPHALOGASTRÍA, s. /. i^Do grego

(I, sem, kiphah, cabeça, e gaster, ven-

tre.") Monstruosidade caracterisada pela

ausência da cabeça e do tronco : compre-

hende n'esta deficiência a parte seperior

do abdómen.= Nome proposto por Bres-

chet para estas monstruosidades acepha-

licas.

t ACEPHALOGÁSTRO, adj. Em ^Vnato-

mia, feto privado da cabeça e da parte

superior do ventre.

t ACEPHALÓME, adj. 2 gen. Que tem
a cabooa miaistruosa.

ACEPHALOMlA, í. /. (Do grego a, sem,

kephaU, cabeça, alomai, aíastar-se do
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typo.) Estado do um feto cuja cabeça é

monstruosa.

t ACEPHALÓPHERO, adj. (Do grego a,

sem, kepJudS, cabeça, i^horos, portador.)

Em Zoologia, nume dosanimaes sem vér-

tebras, cuja cabeça não é distincta do

corpo. = No plural, 6 o nome de uma
classe de niolluscos.

t ACEPHALÓPODE, adj. (Do grego a,

sem, kep/ialc, cabeça, pudos, do pé.) Em
Anatomia, feto privado de cabeça e pés.

ACEPHALOPÔDIA, s. /. (Do grego

a, yn-iv., L'-'jihah\, cabeça, e/JocZys, do pé.)

Monstruosidade caracterisada pela au-

sência de cabeça e pés em um feto.

ACEPHALORÀCHÍA, s. f. (pr. acepha-

lovdkia; do grego a, sem, kephale, ca-

beça, e rhakis-, dorso.) Em Anatomia, es-

tado do feto caracterisado pela ausência

da cabeça c da columna vertebral.

t ACEPHALÓRACHO, adj. Que não tem
cabeça nem c(^lumna vertebral.

ACEPHALOSTOMÍA, s. /. (Do grego a,

sem, kephídc, cabeça^ c storna , bôea.) Em
Anatomia, estado de um feto que não tem
cabeça nem boca apparente.

t ACEPHALÓSTOMO, adj. O que não

tem cabeça nem bôea apparente ; mons-
truosidade anatómica em que se dá esta

deficiência; qualificação dada aos fetos ace-

phaios que ajjresentam na parte superior

uma abertura similliantc a uma boca.

t ACEPHALOTHORÁCIA, s. f. (Do gr.

a, sem, kc-plialê, cabeça, e thorax, peito.)

Em Anatomia, género do aberração or-

gânica de agenesia parcial, caracterisada

pela ausência da cabeça e do peito.

t ACEPHALOTHÓRIA, s.f. Nome dado
por Breschet ao estado dos monstros
accplialos cujo peito ficou estacionário,

depois de ter attingido um certo grau de

formação. WA. Acephalothoracia.

t ACEPHALÓTHORO, adj. Qualificação

dada a(.)s monstros sem cabeça nem thorax.

ACEPILHADO, adj. p. Lavrado ou ali-

sado ao cepillio, plaina de carpinteiro

ou lima de espingardeiro; no sentido fi-

gurado : polido.

•— Loc. : Mal acepilkado, mal vestido.— Mal acepilhado no f(dlar, que falia

grosseiramente. Bluteau, Vocabulário.

ACEPILHADOR, adj. e s. m. U que
acepilha

; o que pule. = Colligido pelo

Padre Bento Pereira.

ACEPILHADURA, s. f. Acção de ace-
23Ílhar ou lavrar ao cepilho; os cavacos
que faz o cepilho. = Colligido por Car-
doso e pelo Padre Bento Pereira.

— Loc. : Acepilhaduras da madeira,
maravalhas, raspas.

ACEPILHAR, V. a. (De cepilho, com o
prefixo «3" e a terminação verbal «ar».)

Ai^ainar, alisar, polir. — « Deixo aqutlle

excesso de pjrofunda admiração^ com que
a minha se esmorece^ de estar serrando
com Jbstó oií acepilhando um madeiro com
sujeição de tantos uitnos cu/uelle mesmo
artijice que... ctc.» Vieira, Serm. Vli,§ i.

t ACEPIPADO, adj. p. Que sabe, que
tem o gosto do acepipe; temperado, con-

dimentado, gostoso.

t ACEPIPE, s. m. Guisado bem feito,

fricassé, pitéu, golosina. — « Eti escuso

de acepipes 2>ara. comer, pois o tenho para
seis hois.ii Comedias do Judeu, t. i, p. 04.

= Este vocábulo é de formação popular

do século xyiii ; nem Moraes nem seus

continuadores o conheceram.

ACEPTAVEL, adj. 2 gen. Vid. Accei-

tavel; o «p» do «pt» medial converte-se,

gei'a.lmente, em «i».

ACEQUA, s. f. (Do árabe assaquiat.)

Vid. Acéquia.

ACÉQUIA, s. f. (Do árabe assaquiat,

plural de saquiaton, o regato ou ribeiri-

nho.) Aqucductos, vallas.^bertas por onde
se derivam e levam as aguas dos rios

para as terras que se hão de regar, ou
para fazer mover alguma azenha.

—

cPor-
que antes de chegarem a ella (Marrocos)

haviam de achar muitas acéquias e mata-
morras, que lhes haviam de impedir o ca-

minho. ii Damião de Góes, Chron. de D.

Manoel, Liv. iv, cap. 74.

ACER, s. m. (Do latim accr, bordo.)

Nome de uma arvore exótica, cuja ma-
deira serve para a construeção dos costa-

dos dos navios. Bordo, roble, espécie de

carvalho silvestre.—Acer saccarino (Acer

saccharinum de Linneo), espécie d'esta

planta, que d:'i, por meio da perfui'ação do
tronco, na primavera, uma abundante sei-

va, da qual se extrae o assuear, e d'on-

de se pôde fazer também álcool e vinagre.

Este género de arvores tem muitas

espécies como são :—o acev si/comoro (accr

pseudo-platanns do Linneo), que produz,

como o antecedente, grande quantidade

de assuear ; — o acer platanoide (acer

platanoides de Linneo), distingue-se pelas

flores amarellas em forma de corymbo;
também produz o assuear ;

—
• Acer cam-

piestre (acer campestre de Linneo.) Esta
espécie só tem valor pela boa madeira que
dá para construcções navaes. = Significa

também alecrim , losna , faia, cipreste,

macella.

ACERÁCIAS, s. /. pi. Em Botânica, fa-

milia de plantas que tem por typo o gé-

nero ctcer, no systema de Jussieu. =
Também se escreve Acerinias.

t ACERÁCIO, s. m.. (Do grego a, priv.,

o kerdtion, corno pequeno.) Género de

plantas eleocarpiadas, das quaesM. deCan-
dolle só refere uma esjjecie, e que se reú-

nem ordinariamente ao género eloecarpas.

ACERADAMENTE, adv. Usa-se simples-

mente no sentido figurado, significando o

mesmo c|ue sarcasticamente, de uma ma-
neira picante.

ACERADISSIMAMENTE, adv. sup. Usa-
se no mesmo sentido que o antecedente.

Muito p)icante, muito aceradamente.

ACERADISSIMO, adj. sup. Muito cor-

tante, que corta ou pica muito.

ACERADO, adj. Cortante, aguçado, a-

fiado, temperado com aço de modo que
corte bem ; figuradamente : mordente,
maledicente, mordaz, satyrico.

ACERANTHO, s. m. (Do grego a priv.,

kcras, corno, o anthos, ílôr.) Género es-

tabelecido sobro mna planta do Japão, da
fiimilia das berberidias, c cujas flores,

formadas por dous verticelos alternos, não
têm cornetos.

ACERAR, V. a. (Do latim acuere, afiar,

e do vellii» francez acierer.) Significa pro-

priamente armar ou temperar de aço.

Aguçar, afiar, amolar, tornar picante ou
cortante.—Diz-se, mais vulgarmente, dos

instrumentos e ferramentas cujo fio se

torna cortante e afiado, temperando-ocom
aço ; figuradamente : maldizer, exacerbar.

ACERAS, s. m. (Do grego tt privativo,

e keras, corno.) Género de plantas orclii-

deas, proposto por Brown, e descripto

por Richard debaixo do nome de coro-

fjlosiun.

ACERATHÉRIUM, 5. m. Fóssil; mam-
mifero de que apenas se coiiliecem uns

fragmentos fosseis.

t ACERÁTO, s. m. (Do grego a priva-

tivo, e keras, corno.) Género de plantas

asclepiadeas da America septentrional

;

confunde-sc com o género asclepias.

ACERÁTO, s. m. Em Chimica, sal for-

mado pelo acido acerico e por uma base.

ACERATOSÍA, s. /. (Do grego a, sem,

o keras, corno.) Monstruosidade dos ru-

minantes caracterisada pela falta de cornos.

ACERATOTÉRIUM, s. m. (Do grego a,

sem, kcras, corno, e therium, animal.)

Animal cuja monstruosidade consiste na

ausência de cornos. Vid. o adj. Mocho.

ACERBAMENTE, adv. Com aspereza,

com rigor, com crueldade. —«.4 compai-

xão da jiòr da sua edade, tão acerbamente

cortada. 1) Mariz, Dialogo IV, cap. 10.

Derrubam Jo cavallo acerbnmcnlc.

FRANCO DARUETO, Ii\LIDA, L. 11, Oit. HG.

ACERBIDADE, s. f. Agrura, qualidade

de cousa acerba; aspereza, amargura, ri-

gor, crueldade.

—

uCausou a morte de este

Príncipe rjrande tristeza em todo o género

de homens, a qual acrescentava a acerbi-

dade do caso.y> Fr. Nicolau de Oliveira,

Grandezas de Lisboa, trat. 3, cap. 13.

ACERBISSIMAMENTE, adv. sup. Jluito

acerbamente, com a maior acerbidade.

ACERBISSIMO, adj. sup. Muito acer-

bo, muito áspero, rigorosíssimo.

ACERBO, adj. (Do latim acerhus, rad.

acer, acre, agro, azedo.) Ainda não ma-

duro, aspei*o e desabrido ao gosto, que

tem lun sabor entro azedo, acido e amar-

go; cruel, rigoroso, duro de soíFrer, pun-

gente, terrível. Emprcga-se mais no senti-

do figurado.
Vl'ssc e tocasse o acerho friicto.

Cam., cani;. 10, est. 9.

X noite sempiterna,

Cruel, avciba e triste.

Cam., ccl. i, est. 20.
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— ti A festa de Savi Tude, a quem os

Wandalos derão acerba morte. y> Jorge

Cardoso, Agiologio Lusit., T. iii, p. TIO.

ACERCA, adv. (Do latim circum, com

o prefixo «a»). Visinho, junto, perto, na

visinbauça de alguma cousa, próximo,

immediataraente. A respeito, no tocan-

te, em quanto. = E' quasi sempre se-

guido da particula de. — «Estava este

arraial d'Èl-Eei de Marrocos assentado

acerca da costa. -n Damião de Góes, Chro-

nica de Dom Manoel, P. ni. cap. 34.

—

•iEn-

r/anados mais por a similhançadosnovies,

que por acharem assi escrito acerca de al-

gum autor apj)rovado.y> Barreiros, Choro-

graphia, pag. 123, v.

—

«Murava nas ser-

ras acerca da villa. » Chronica geral de

Hespanha, cap. xii, pag. 27.=Proxima-

mente, immediatamente, fallando de tem-

po :

Bem acerca de três horas.

CA.NC. GERAL, t. I, pag. 501.

— (íCom tenqão de ir ao Algarve carre-

gar defigo para levarem a suas terras por
quanto o tempo da carregaçãojá era acer-

ca.» Azurara, Chron. de Dom João I, P. i,

cap. 16.=Arespeit5, no tocante, em quan-

to:

—

«O que eu acerca d' isto vi, direi aqui. »

Damião de Góes, Chron. de Dom Manoel,

P. I, cap. 56. .= Na opinião e juizo de

alguém, para com alguém : — a E mais
que acerca dos homens honrados mais se

estimavão os méritos da honra, que os vo-

cábulos d'ella.» João de Barros, Dec. da

Ásia, Dec. iii, liv. 9, cap. 3. ^ Quasi:
-— <i E de alli a casa de Zackarias são

três milhas ou acerca.» Vita Christi, liv.

I, cap. 6, foi. 21.

t ACERCADO, adj.p. Avisinliado, apro-

ximado, próximo. No sentido de rodeado
ou posto em cerco, é hoje pouco usado,

c então escreve-se cercado sem o prefixo

«a». Vid. esta palavra.

ACERCAR, V. a. (Do latim circa, perto,

em volta, com o prefixo «a.») Cercar,

aproximar, avisinhar, estar perto, estar

junto. Como verbo activo, é menos usado
do que como reflexivo.

— Acercar-se, v. refi. Avisinliar-se,

aproximar-se, chegar-se. — «Divisou um
sumptuoso edificio, e acercando-se viu um
magnifico Palácio. y> Academia dos Sing.

de Lisboa, P. i, oraç. 4. = Fallando do
tempo : — «O dito S. João kia pregando
pelo deserto, e dizendo ás gentes, que se

convertessem e fizessem penitencia de seus

j)eccados, porque o Reino dos ecos se

acercava.» Dom (íaspar de Leào, Trata-
do, cap. 12, foi. 44, V.

t ACERDÉSE, s. m. Scsquioxydodemnn-
gancz liydratado, mineral muito com-
mum, do côr parda ou cinzento do. ferro,

mais duro do que a cai carbonatada ; d;l um
p('( pardacento, empregado ordinariamente
na fabricação do cldoro o dos chloruretos
de oxydos. Esta substancia, pertencente
ao grupo das manganides, e visinha da

\0L. I — 12.

pyrolukina, distingue-se sempre facilmen-

te pela poeira constantemente escura em
que se desfaz. Esta substancia encontra-

se tanto no estado crystallino, debaixo da
forma de prismas rhomboides rectos de um
brilho metallico, como em massas mame-
liformes na superfície dos stalactites

;

também apparece debaixo de formas de

herborisações negras, cobrindo certos cor-

pos calcareos. Encontram-se grandes ca-

madas e depósitos d'este mineral em to-

dos os terrenos.

t ACERDÉSIO, adj. Usa-se em sentido

figurado, significando : mal empregado,
que é mal applicado, que não produz

bom resultado nas artes.

t ACEREIJADO, adj. j). ant. Averme-
lhado, tostado, de côr de cereja, rubro.

Vid. Acerejado.

f ACEREIJAR, V. a. Pôr ou fazer da côr

de cereja, sazonar. Vid. Acerejar.

ACEREJADO, adj. p. Côr de cereja,

amadurado, maduro ; avermelhado, en-

carnado ; e figuradamente : tostado, bem
assado. Diz-se de um prato, ex. : de lom-

bo bem acerejado, por : bem assado. =
Ainda hoje se escreve acereijado, mas
é antiquado, e não tão boa orthogra-

phia. Sazonado; u'oste sentido, diz-se

dos fructos que amadurecendo se aver-

melham, e tomam a côr de cereja.

f ACEREJAR, V. a, (Do latim cerasum,

cereja, com o prefixo «a», e a terminação
verbal «ar».) Tornar côr de cereja; polir

c brunir uma cousa de modo que fique

como uma cereja; amadurar, sazonar,

amadurecer, assazoar, encarnar.
—

• Loc: Acerejar um assado, tostal-o

de modo que se não queime.

t ACERELLADO, adj. Em Botânica, que
termina em ponta pouco aguda.

ACÉRIA, s. f. (Do grego a privativo, e

kairos, tempo.) Estado de uma cousa in-

tempestiva, fora de tempo. =Usa-se quasi

exclusivamente como termo medico, para
exprimir ordinariamente um symptoma
ou um desenvolvimento precoce de qual-

quer órgão no estado pathologico.

t ACÉRICO, s. f. Acido extrahido da
seiva do ácer (espécie de bordo) ; acha-se

na arvore, combinado com cal.

ACERICO, (((//. Que pertence ou diz

respeito ao acido acerico, que se acha na
seiva da arvore vulgarmente chamada
Bordo ou Acer.

j ACÉRIDO, s. m. (Do grego a privativo,

e Icers, cera.) Termo usado na Piíarniá-

cia, emplasto em cuja composição não
entra a cera. ^-= Póde-se também usar

como adjectivo.

t ACÉRÍNA, s. f. (Do rad. grego ake,

ponta. Em Iclitlivologia, género de per-

coides, estabelecido por Cuvicr, que con-

tém a acerina, vulgarmente chamada la-

grimas ou li/tliiispcrme.

t ACERINADO, adj. Em Botânica, per-

tencente a uma secção da familia dos

Bordos ou A'ccros, que tem por typo o

castanheiro da índia, pelo systema e me-
thodo de Jussieu.

t ACERÍNIAS, s.f. pi. Vid. Acerúcias.

t ACERNA, s. f. Alfaia do serviço da
Egreja. Antigo ornamento ecclesiastico.

ACERO, s. m. Planta e raiz medicinal

aromática. E' o Calamus aromaticus de

Linneo. Género de plantas da familia das

arvideas comprehendendo duas espécies,

uma originaria da índia, outra trazida da
China. Vid. Acoro.

t ACERÓDON, s. m. (Do grego a priva-

tivo, keras, corno, e odous, dente.) Gé-
nero de mammiferos, proposto por Jom--

dan como da espécie de morcego gigan-

te, ou peixe-gata da ilha de Luçon, que
Meyer appellidou depois pteropo-pyroce-

phalo.

t ACERÓMION, s. m. Um dos trez pro-

cessos das espadoas, que está no extremo
da espinha, e se une com a extremidade

da clavícula : é o mais compi-ido e o mais
alto de todos, e vae por cima do hombro.

t ACERÓSAS,ar?j./.pZ. Folhas em for-

ma de alfinetes, pequenas, finas e pon-

teagudas, como as do pinheiro.

ACERÓSO, adj. Em Botânica, diz-se da
folha linear, rija, estreita, persistente,

ponteaguda, como a do pinheiro, ás vezes

envaginada. = No mesmo sentido tam-

bém se diz das plantas.

t ACEROTHÉRIUM, s. wi. (Do grego o

privativo, keras, corno, e therion, ani-

mal.) Dá-se este nome a um animal fós-

sil, cujos dentes são completamente si-

milhantes aos do rhinoceronte, e cujos

ossos do nariz, adelgaçados, estreitos e

um tanto recurvados para fora, não têm
similhança com cornos.

t ACERQUA, adv. ant. Próximo, visi-

nho. Vid. Acerca.

E acerqua de medrar
tal m'estou qual me nacr.

CA\C. GERAL, t. III, p. 3S4.

ACERQUE, «fZr. ant. O mesmo que o

antecedente. Usado nas Provas da Histo-

ria Genealógica. Vid. Acerca.

t ACERRA, s.f. Arcasinha quadrada de

que usavam os romanos para guardar o

incenso destinado aos sacrificios.

— Em Numismática, um altar e ar-

casinha denotam, nas medalhas, a figur.a

da piedade ; ignora-se comtudo a que ci-

dade pertenciam estas medalhas.
— Acerra significa também uma espe-

cii' de altar que os romanos levantavam

diante dos defunctos, no qual os parentes

e amigos do morto queimavam incenso

até se dar o corpo á sepultura.

ACERRIMAMENTE, adv. sup. Com gran-

de actividade, com muita pertinácia, com
atlinco, tenazmente, com bastante contumá-

cia.— «O qual defende acerrimamente •

Author das questões do Xovo e Velho Testa-

mento. » Fr. João de Ceita, Quadragena de

Sermões, Vol. i, foi. 25, eol. 3. — aCome-

çoH « pugnar acerrimamente pela verdade
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da Fé.« Fr. Leão de S. Thomaz, Bene-

dictina Lusitana, Tom. i, trat. 2, P. v,

cap. 3.

—

II Dos quaes (Priscillianistas)/oí

acerrimamente perseguido.» Jorge Car-

doso, Agiologio Lusit., Tom. iii, pag. 89.

ACÉRRIMO, adj. suj). irr. (Do latim

accerrimus, superlativo de acer.) Muito

forte, muito activo, penetrante, pertinaz.

— <iServindo-lhe de cinto o som acérrimo

(da artiliíeria).»— nE jior isso se esfria-

rão na accusação que d'antes fazião acér-

rima.» Miguel Leitão d'Andrade, Miscel-

lanea, Dialog. x, p. 298.

—

^Passou

a tratar com aquelle Príncipe cousas to-

cantes á Fé, de que era defensor acérri-

mo.» D. Rodrigo da Cunha, Historia dos

Bispos de Lisboa, P. v, cap. 17.

ACERTAÇÃO, s. /. ant. Acerto. É em-
pregado este termo nas Provas da Histo-

ria Genealógica da Casa Real Portugueza,

Tom. IV, p. 320.

ACERTADAMENTE, adv. Com acerto e

jjrudencia, com juizo e discrição. — kA
ordem por onde o humano entendimento

se determina em algum juizo, é que se

lhe offerece 2)rimeiro alguma razão ver-

dadeira ou apparente, má ou hua, pola
qual com engano ou acertadamente se de-

termina a jidgar mal, ou bem da couza.i)

Fr. Thomé de Jesus, Trabalhos de Jesus,

P. I, trab. 20, tbl. 453, v.—

«

Que u bom
julgador para proceder acertadamente,
havia imitar o bom Cirurgião.» Fr. Luiz
de Souza, Vida de Frei Bartholomeu dos
Martyres, Liv. i, cap. 12.

ACERTADISSIMAMENTE, adv.sup. Com
todo o acerto e prudência, com muito jui-

zo.=Fr. Bernardo de Brito empi-ega este

termo na Chronica de Cister.

ACERTADÍSSIMO, adj. sup. Muito acer-

tado, o mais conveniente possivel. = E'
termo frequentes vezes empregado por
Vieira nos Sermões.

ACERTADO, adj. p. Ajustado, coinci-

dido, que diz bem com outra cousa, ex.

:

duas peças de madeira, que, applicadas

uma á outra, ajustam e dizem bem, di-

zem-se acertadas. E figuradamente : con-

certado, conveniente, judicioso, prudente,
sensato, disposto.

ACERTADOR, s. m. O que acerta; o

que adivinha por acaso ou por acerto.

Adivinhador. = Recolhido por Bento Pe-
reira.

ACERTAMENTO, s. m. Acção e effeito

de acertar. Acaso. =E' termo antiquado
e pouco empregado, bem como acertação.
Pinto Ribeiro usa d'elle e também Ean-
nes de Azurara. — « Para o bom acerta-

mento da justiça.» Pinto Ribeiro, Lustre
ao Desembargo do Paço, Cap. 2, n. 111.
ACERTAR, V. a. Dar no alvo, no fito;

achar ao certo; ajustar, coincidir.

o váo i máo de aecrlar.
Se m'o não mostrar aljíiicm.

si DE MlnANDA, CARTAS, CSl. U.

— (í Mas ainda que de todo não acer-
j

tassem o fito, etc.o Frei Heitor Pinto,

Imagem da Vida Christã, Tom. ii. Dial.

õ, cap. 25. ^ Obrar ou proceder com
acerto, com discrição.

Não V sesudo o Juiz

Ouií lein geíto iw iiiic diz,

É Jlão acerta o (ilie fyz.

aH VICBMB, OBRAS, Liv. 1, foi. SO, V.

— <iE estes negros casainentos quem os

acertara?» António Ferreira, Comedia do
Cioso, act. I, SC. I.— nObras sumptuosas
raramente se acertam.» Padre Balthazar

Telles, Chron. da Companhia de Jesus,

P. II, liv. IV, cap. 25, n. 3. = Ajustar,

concertar, combinar, convencionar. —

•

« Estava n'este tempo acertado já o ca-

samento da Serenissima Infanta D. Ma-
ria coih seu Primo Irmão o PrincÍ2)e D.
Filippe.» Padre Balthazar Telles, Chron.

da Companhia de Jesus, P. i, liv. i, cap.

42, n. 1.— «ií logo a cabo de temp>o El-

Rei enviou seus Embaixadores áquelles

tutores d'El-Pei com suas cartas de cren-

ça, para acertarem com elles as pazes
entre ambos os Peinos.» Eannes de Azu-
rara, Chronica de D. João I, P. iii, cap. 4.

•— Em Artes e Otficios, termo de al-

faiate, que significa recorrer o panno cor-

tado, pondo-o no justo, que deve ter para

coser-se.;= Termo de carpinteiro, ajustar

as taboas de sorte que umas digam com
as outras. = Termo de pedreiro, ajustar

as pedras para servirem no seu logar. —
« Deíi grande brado... a chegada da pe-

draria, e saber-se, que a toda a piressa se

Ma acertando.» Fr. Luiz de Sousa, Vida
de D. Fr. Bartholomeu dos Martyres,

Liv. 6, cap. 4.

— Acertar, v. n. Pensar bem, cora

juizo
;

proceder com prudência, obrar

acertadamente, com razão.— « Hé tão ho-

nesto errar antes pelo conselho de quem
pola. idade tem experiência de muitas
cousas, que acertar polo de quem. não pas-
sou nenhua.» Francisco da Moraes, Chro-

nica do Palmeirim d'Inglaterra, P. ii,

cap. 153.

—

«Que eu sou só o que acerte,

e todos errem, não pode ser.» António
Ferreira, Comedia do Cioso, act. v, se. v.
-— « Ainda que o sujierior erre, e nós

acertemos, o erro é desobedecendo acertar,

e o acerto fora errar obedecendo.» Padre
João de Lucena, Historia da Vida do Pa-

dre Francisco Xavier, Liv. 4, cap. 4. =
Significa também acontecer, succeder por

acerto e não deliberadamente, assim se

emprega na portuguezissinia linguagem
da Historia Tragico-Maritima : — «que se

acertaram de não topar aquelle navio en-

tão, pijde muito bem ser que aquelle fora
o derradeiro dia dos seus trabalhos. »

Tom. I, p. 248.

Niiiicn vy tal acertar,
de lipre des Qii',iqui ando.

CA.VC. GERAL, tODl. III, p. 91.

M:ts vy tani mal aeerfar
o que era mais sabido.

CANC. CERAt, tom. 11, p. 587.

— E' ordinariamente seguido de um
infinito sem partícula, ou com a partícula

«a» ou «de».— «6e algãa hora acertão (as

mulheres) a ter rasão, haveis-lhe confessar

que sabem mais que vtjs.» António Fer-
reira, Comedia do Cioso, act. iii, se. iv.— « E acertando eu nesse comenos de
chamar o China.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinação, cap. 214. = Tinha antiga-

mente ainda a significação de: achar-se,

ou estar presente por acaso ou acciden-

talmeute :

—

kE pior sua sciencia entendeu

que havia de haver um filho, o qual seria

sempre vencedor cm todolos feitos de ar-

mas em que se acertasse.» Fernão Lopes,
Chronica de D. João I, P. i, cap. 4. —
«Nom. sem grão perigo dos padres que se

então acertarão na jurara.» Sabellico, tra-

ducção das Eneadas, P. ii, cap. 8, p. 142.
— Loc: kcertar alguém de fazer algu-

ma cousa, succeder-lhe, acontecer que a
faça.

S'aeertaríle.'i de o haver á mão, atai-m'o.

Não iiajaes de suas lagrimas piedade.

ASTOMO FERREIRA, l-OEW., eleg. 7.

Acertar uma cousa com outra, ajus-

tal-as, dizerem bem entre si, ajustarem-

se. — « Dos Gardeaes liichelieu e Maza-
rino se disse, que tinlião pmra isto itm

molde, com que nenhum outro acertava.

»

António de Souza de SLacedo, Eva e Ave,

P. i, cap. 40, pag. 21(3, n. 13.—A acer-

tar, forma advei-bial : de leve, inconside-

radamente e imprudentemente.

ACERTO, s. m. Acção e effeito de acer-

tar. — «O mór acerto, que toda pessoa

pôde fazer, he fugir culp>as próprias.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo,

act. I, SC. II.—«Não admira tanto a des-

graça do Poeta (Eschylo) quanto o acerto

de águia.» António de Souza de Macedo,

Eva e Ave, P. i, cap. 28, p. 145, n. 14.

= Juizo, discrição, cousa feita com pru-

dência; consequência do bom raciocínio,

sabedoria: «o acerto fora errar obedecen-

do.» Lucena, Vida de S. Francisco Xa-

vier, Liv. IV, c. 4.

Pôde ser que seja erro ou seja aeerto.

SÁ DE MIRANDA, eclog. 4.

— Os nossos desvarios temos pwr acer-

tos, e os seus acertos 2^'-^'' desvarios. »

Fr. Heitor Pinto, Imagem da Vida Christã,

Tom. II, Dial. 3, cap. 22.= Dita, fortu-

na, boa sorte, casualidade, acaso.

—

«Mas
já pode ser que me tenha Deus guardado
este acerto, tudo vem de sua mão.» An-
tónio Ferreira, Comed. de Bristo, act. iil,

SC. l.

—

«Mas que depois p>or conjuncções

de acertos que cahira ao mar, tomara

mais quatro embarcações.» Fernão Men-
des Pinto, Peregrinação, cap. 51.

— De ou por acerto, forma adverbial,

por acaso, inesperadamente.— «A mcttia

em duvida se seria aquello de acerto, se

por querer ordenado.» Bernardim Ribei-

ro, Menina e Moça, Liv. ii, cap. 9. =
Occasiào, ojiportunidade.
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Oia quero-me mostrar

Asbi coiuo por acerlo.

CAUÕBS, FILODEM.p p. lõl.

— Loc. : Bom acerto para qualquer

cousa, boa occasião.— Asserto, homony-

mia de acerto, significa asserção.

ACERÚCIAS, s.y. j)l. Família de plan-

tas que tem por typo o género acer, no

systema de Jussieu. = E' o mesmo que

Aceracias e Acerinias.

ACERÚRIA, s. /. (Rad. celt. ac, ponta,

e acer, aco.) Termo de scrraliíeria. Por-

çào de aço preparada para ser soldada ao

ferro que se quer aceirar.

ACERVO, s. m. (Do latim acervus.)

Jlontào, cumido, pilha, ruma. — «Essa é

a propriedade ; e energia maravilhosa,

cora que o nosso mesmo Texto chamou ao

Sacramento acervo...» Padre António

Vieira, Sermões, Tom. ix do Rosário,

Serm. lõ, § :3, n. 214.

t ACERVULARIO, s. m. Em Zoologia,

género de plantas polypileras ; ex.: a po-

lypeira.

t ACÉRVULO CEREBRAL, s. m. Em
Medicina, nome dado aos pequeninos

grãos, como de arêa, do plexus choroi-

des (acervulus plexuum choroideorum) e

da glândula pineal (acervulus cerebri)

;

são concreções formadas por camadas con-

cêntricas, de superfície lisa, ou, mais fre-

quentemente, moriforme, muitas vezes

reunidas em grupo, e então visíveis ao

olho desarmado. Depois de dissolvidos

nos ácidos, estes grãos deixam uma finís-

sima rede ou urdidura orgânica da mes-

ma forma e com as mesmas linhas con-

cêntricas ; os saes são : grande porção de

carbonato e de phosphato de cal, algum
phosphato ammoniaco-magnesiano, e car-

bonato de potassa. = Segundo alguns

auctores, esta substancia só se observa

no organismo e economia humana depois

da puberdade.

ACESAMANTE, adv. Ardentemente, com
diligencia, com actividade, com faina.

ÁCESCENCIA, s. /. (Do latim acescen-

cia; de acescere, tornar-se acre.) Dispo-

sição, tendência para azedar-sc ou tor-

nar-se acre.—Na velha Medicina dos hu-

moristas, era uma espécie de alteração que
os líquidos experimentavam nos corpos

vivos, e reconhecia-se pelo cheiro do aci-

do expirado pelo suor e pela ourína.

Consideravam-na como um resultado de
ronniMitneão.

ACESCÈNTE, adj. 2 gcn. (Do latim aces-

cens, tis, do radical acer.) Que se azeda,

que começa a tornar-se acre.

t ACÉSE, s. f. Palavra grega, pouco
usada cm Thei-apeutica, para designar
remédio ou cura.

t ACESIS, .s. /. Nome grego de uma
espécie de giesta chamada contra-pestc.

= Dá-sc também este nome a uma qua-
lidade de bórax, mineral que sorve para
soldar os motaes.

ACESO, adj. p. irr. Abrazado, in-

flammado, encendído, diligente. Vid. Ac-

ceso.

Quem puzessi' os oll)os n'ella,

Altos t' acesoíi amores
Sfiupre teria com ella.

sj' DU uiriANDi, Satjra ii, n.° 17.

t ACESOADO, adj. p. Maduro, de vez.

Segundo Líluteau: « Deriva-se de sazão,

ou sezão ; e o que se faz em sita sezão, se

faz a tempo. A fructa que não está ace-

soada se arranca das arvores comforqa.ri
— « Todos succosos, frescos e doces quan-

do acesoados.» Padre Simão de Vascon-

cellos, Noticias do Brazil, p. 2G1. Vid.

Acesonado, Assesoado e Sazonado.

ACESOAR, 1-. «. Amadurecer, maturar,

e propriamente, produzir, causar o acccsso

da febre intermittente e remíttente, a que

se chama cesão.

ACESONADO, c(dj. p. Vid. Sazonado.

ACESOR, A", m. (Do latim assessor.) O
que assiste para ajudar com seu conselho

o juiz pedaneo. Vid. Assessor, cuja or-

thographía é mais colierente com a ety-

mologia.

t ACESSÓRIO, adj. Forma recolhida

por Bluteau. Vid. Accessorio.

f ACESTAR, V. a. Forma recolhida

por Bluteau. Vid. Assestar.

t ACÉSTIDE, s. f. Nome dado pelos

alchimistas ás chaminés das fornalhas de

derreter o cobre.

t ACESTÓRIDE, s. /. Nome dado pelos

gregos ás mulheres que exerciam a Medi-

cina, princijjalmente ás parteiras.

t ACÉSTRIDE, s. /. Vid. Acestoride.

t ACETABULADO, ccdj. p. O que tem
a forma de um copo, como se encontra

na fructitícação de muitos lichens, ou no

tortulho.

t ACETABULARIADO, adj. p. Em Zoo-

logia, dil-se este nome ao que se parece

com um acetábulo.

t ACETABULARIO, s. m.. Ein Zoologia,

género de polyj)os, que têm forma de um
guarda-sol ab<Tto.

t ACETABULÍFEROS, s. m. pi. (Do la-

tira acetum, copo, e ferens, que leva.) Di-

visão dos molluscos cephalopodes, encer-

rando todos os animaes d'esta ordem que
são providos de pequenos copos ou ven-

tosas.

t ACETABULIFORME, adj. 2 gen. Em
Plistoritt Natural, o ([ue c escavado em
fiirma de có])o, gargalo.

ACETÁBULO, s. m. (Do latim acetalu-

litm, do radical acetum.) Primitivamente,

significava o vaso de conter o vinagre;

ampliou-se depois a toda a qualidade de

vaso ; frasco de que se serviam os char-

latães no tempo de Soneca ; era também
medida de litjuidos e de peso.

— Em Anatomia, cavidade articular

profimda (pie recebe a apophyse de um
osso para formar uma enarthose. Chama-
se-lhe hoje cavidade coti/londc, tal é a do

osso coxal que recebe a cabeça do fé-

mur.

— Em Zoologia, dá-se também este

nome aos cotyledons da placenta dos ani-

maes ruminantes.
— Em Coneheologia, sinus ou exca-

'vação de imia concha, aonde se contém o

corpo do animal.

— Em Entomologia, cavidade do tron-

co dos insectos, aonde se implanta a pata

trazeira.

— Em Ichthyologia, espécie de vento-

sa produzida pela reunião das barbatanas

peitoraes de certos peixes.

— Em Botânica, nome dado ás fibras

seminaes ou cotyledons de algumas plan-

tas. =E' também um género de cryptoga-

micas marinhas, classificado entre os zoo-

phitos, mas reunido hoje ao reino vege-

tal. O acetábulo observado vivo,encrusta-

se de saes calcareos, como as coralinas e

os iiullif)oros ; assemelha-se a irai peque-

no agarico verde, meio transparente, com
um pequeno disco.

T ACETÁBULO SO, adj. O que se asse-

melha a um vaso ou a um copo, como o

calyce do marrubium acetahulosum.

t ACETADO, adj. p. O que se conver-

teu em vinagre, que está azedo ou ace-

toso. = Vulgarmente, azedado.

f ACETAL, s. m. Em Chimica, nome
de um composto de acido acético e ether;

um dos elementos d'estes dous coi'pos.

t ACETÁRIA, s. /. Nome dado em Hy-
giene ás substancias vegetaes de conser-

va cm vinagre, e a todas as espécies de

salada.

ACETATO, s. m. Nome genérico dos

saes formados pela vmião, em proporções

definidas, do acido acético, com as bases

salificaveis. Estes compostos só existem

no estado neutro e no estado de saes bá-

sicos ou sub-saes. São geralmente mais ou

menos solúveis no álcool e na agua ; de-

compõe-Dos o acido sulphurico, que desen-

volve um cheiro de acido acético, fácil de

reconhecer. Expostos á acção do calor,

dão, quer a totalidade do acido e da base

ou metal (como o acetato de prata) ou so-

mente uma parte d'este acido, com gazes

hydrocarbonados, oxycarbonados, e um
producto ethereo particular, chamado espi-

rito-hi/dro-acet ico. ou, finalmente, produ-

ctos ordinários da decomposição das maté-

rias vegetaes, taes como o acido carbóni-

co, agua, hydrogeneo carbonado, oxydo
de carbono, etc. Eis os ditlerentes saes,

formados pelo acido acético : Acetato de

ammoiíiaco ; acetato de prata : acetato rfe

haryta; acetato de cal ; acetato de cobre

c ammoniaco ; acetato de ferro: acetato

de mercúrio; acetato de morphina; ace-

tato de chumbo: acetato de i'otn.<.<iij: ace-

tato de quinina : acetato </' •'"tAí.

— Em Nomenclatura chimica. como
muitas vezes, entre os oxydos do um me-

tal, ha dous ou trez que podem unir-se ao

acido acético, e formar outros tantos ace-

tatos particulares, convencionou-se deno-

minal-os diversamente : os pnifo e deuio
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acetato, quando o sal neutro é composto

de acido combinado com proto ou com
deutoxydo ; hi e trihasicos, se da reunião

do acido com um excesso duplo ou triplo

da base d'aquelle que se contém nos saes

neutros.

t ACETE, s. m. Nomo antigo dado aos

acetatos. = Também se dá este nome a

um género de crustáceos decapodes, for-

mado sobre uma única espécie do Gan-
ges, o aceto indiano.

ACETÉR, s. «i. (Do árabe assutet, cal-

deirinlia.) Púcaro de beber agua; peque-

no balde de tirar agua ; lavatório portá-

til. «Elle pediu-lhe na aravia da agua
por DeoSf cá se nam podia ali levantar,

e ella deu-lh'a 2''or um acetér.» Nobiliá-

rio do Conde Dom Pedi-o, cajt. 21.

ACÉTICO, aclj. (Do latim aceticus.) Dá-
se este nome, em Chiinica, ao acido que
se contém no vinagre, o qual está diluido

em agua e misturado com muitas outras

substancias. O acido acético faz parte da
seiva de qu;isi todos os vcgetaes, do suor,

do leite, da ourina
;
produz-se durante a

decomposição dos vegetaes pelo fogo, por
certos ácidos e por alguns alcalis; fórma-

se durante a fermentaçào acida e duran-

te a putrefacçào das matérias vegetaes e

animacs; é liquido, incolor, transparen-

te, volátil, de um cheiro forte ; dissolve o

phosphoro e forma saes com a maior par-

te dos oxydos.
— Em Toxicologia, o acido acético

co7icentrado c um veneno enérgico, capaz
de determinar a morte prompta no laomera

e nos auimaes, quando é introduzido no
estômago. O melhor contraveneno é a
agua saturada de magnesia calcinada.

— Em Therapcutica, o acido acético

concentrado só pôde ser a2:>23licado exte-

riormente e com extrema precaução, fa-

zendo-o respirar ás pessoas desfallecidas

com syncope.— Empregado como fricção,

substituo em certos casos os vesicatórios.

— Em Chimica orgânica, fermentação
acética, a que dá logar á formação do vi-

nagre.

ACETIFICAÇÃO, «. /. Nome chimico
dado a toda a transformação em acido
acético, ou conversão em vinagre. Esta
transformação tem ás vezes logar por meio
de reacções directas pouco conhecidas, sob
a influencia das quaes a gomma dissolvida
passa ao estado de acido acético, ou pela
combustão do álcool por meio da esponja
de platina, ou por uma espécie de oxyge-
nação, quando o liquido está em contacto

i

com o acido chiorico. Porém a acetifica-

ção dá-se particularmente no acto da fer-
mentaçào acida.

t ACETIFICADO, «<://. p. V. Acetificar.

ACETIFÍCAR, v. a.' (Do latim acctum,
vinagre, faccre, ftxzer.j Converter em vi-

nagre
; azedar, tornar acido, avinagrar.:^

Também se pode empregar reflexivamen-
te. E' de uso scientifico.

t ACETÍMETRO, s. m. Vid. Acetómetro.

t ACETINA, s. f. Formação chimica,

análoga á stearina, pela combinação da
glycerina com o acido acético. A presen-

ça, frequentemente assignalada do acido

acético nos corpos gordos naturaes, pare-

ce indicar a existência de uma acetina na-

tural, análoga á butyrina e á pliocepina

naturaes. = Hoje, conhecem-se a monace-
tina, a diacetina c a triacetina.

ACETITOS, s. m. p)l. Nome dos saes

formados polo acido acetoso, quando o

julgavam diflerentc do acido acético, por

efibito da çrande concentração.

ACETO, s. m. ant. Nome dado antiga-

mente ao acetato.

t ACETO-DOLCE, s. m. Nome do uma
conserva de fructos c de pequenos legu-

mes, primeiro preparada com vinagre, a

que se ajunta ura residuo de vinho novo
que se ferve até á consistência de xa-

rope.

ACETÓL, s. m. Nome dado, em Pharma-
cia, ao vinagre ordinário.

t ACETOLADO, s. m. Nome dado por

Béral a todo o medicamento formado de

vinagre distillado e de principies medica-

mentosos, que ali estão unidos em totali-

dade ])or solução directa.

ACETOLATO, s. m. Nome dado por Bé-

ral aos medicamentos líquidos que resul-

tam da distillação do vinagre sobre uma
ou mais substancias vegetaes, e que são

formados de vinagre e de óleos esseuciaes

ou outros |)vinci])ios voláteis.

t ACETOLATURA, s. f. Nome das tin-

turas que resultam da acção do vinagre

sobre uma só ou muitas substancias ve-

getaes susceptíveis de ceder a este mens-
truo princípios medicamentosos mais ou

menos complicados. As acetolaturas a-

presentam extractos pela concentração, in-

dependentemente dos princijjios que con-

stituem o vinagre.

ACETÓLICO, s. w.e adj. Nome genérico,

dado por llcral a todos os medicamentos
que consistem em vinagre carregado de

princípios medicamentosos. Esta classe

comprehende os acetolatos, as acetolatu-

ras, e os acctolados.

t ACETOLOTÍVO, s. m. Nome com que

Béral designa os vinagres saturados de

princípios medicamentosos, cuja compo-
sição especial ou a energia da sua ac-

ção, faz que apenas possam ser applica-

dos exteriormente.

ACETOMEL, s. m. Nome pharmaceuti-

co, dado ao xarope de vinagre, tendo fior

base o mel.

t ACETOMELADO, adj. e s. m. Nome
dado por Béral aos medicamentos que se

obtêm misturando o acetomel com as ace-

tolaturas ou tinturas acéticas, e concen-

trando depois a mistura até á consistência

do xaro|io.

ACETÓIMETRO, s. m. (Do latim ace-

tum, vinagre, metron, medida.) Em Chi-

mica, nome de um instrumento próprio

para medir a densidade do vinagre, a

que vulgarmente se chama pesa-vinagre.

ACETONA, s. f. Nome dado ao espirito

pyro-acetico, liquido inflaramavel, incolor,

límpido, de um sabor acre o ardente. Ob-
tem-se distíllando os acetatos alcalinos de
cal, de baryta, bem seccos. N'esta ope-

ração, o acido acético se transforma em
acido carbónico, que permanece unido á
base, e em acetona, que se volatilisa.

t ACETONITRÍLO, .«. m. Vid. Vatero-

nitrilo.

ACETOSA, s. f. Nome latino da herva

azeda, vulgarmente chamada Azedas.

ACETOSELLA, s. /. Diminutivo de A-

cetosa. Em Botânica, nome da Oxalis

acetosella, de Linneo, família das Oxali-

deas, donde se extraem os oxalatos e o

acido oxalico.

t ACETOSELLADAS, s. /. jyl. Em Bo-
tânica, família das plantas do flores bioi-

cas.

t ACETOSELLADO, adj. p. Em Botâ-

nica, o que se assemelha á herva azeda.

t ACETOSIDADE, s. /. Estado das cou-

sas acet<isas ; azedume.

ACETOSO, adj. Que tem gosto acido,

que é azedo, acre. Em Chimica, deu-se

ao vinagre distillado o nome de acido

acetoso, até que se descobriu que não

era menos oxygenado do que o acido acé-

tico. — Fermentação acetosa é a que se

dá, produzindo-se o acido acético em um
licor alcoólico, em virtude de uma trans-

formação do álcool.—«^ pobreza c agua

acetosa, amargosa c útil. » Vida de S.

João da Cruz, p. 77.

— Era Botânica, snhor acetoso, nome
empregado para designar um gosto acre,

bem pninuneíado.

t ACETRE, s. m. (Vid. Acetér; dá-se

aqui a metathese do «r», como em frol,
flor.") Lavatório portátil; gomil; vaso de

deitar agua ás mãos, jan"0.

t ACÉTUM, s. VI. Nome do vinagre,

t ACETYLO, s. m. Nome dado por

Liebig ao radical hypothetíco do acido

acético e do aldehyde, que é C H^.

t ACEVADADO, adj.p. Alimentado, far-

to de cevada; lançado á cevada.=Reco-
Ihido por Blutcau.

ACEVADAR, i>. a. Fartar com cevada.

:= Kccolhido pelo Padre Bento Pereira.

ACEVAR, V. a. Cevar, com o prefixo «a»

do génio da língua portugueza. Fartar:

Qii.Tndo já por mais não fora

Oiii' acerar os di/ulore.s,

IJm-s (nicro inundar eiiibor.i

Mostrar o.-i seus pescadores.

D. FllASCISCO MANOEL, ÇANF. D'£UIEBrn, Gl.

ACEYO, s. m. Vid. Aceio e Asseio.

t ACEYTE-DE-SAL, s. m. Nome chimi-

co, dado ao licor proveniente de um sal,

que é uma combinação de iodo com chloro.

ACHA, s. f. (Do latim assula; a ge-

minação « ss » é ordinariamente reduzida

a «eh», ex.: passionem, paixão; crassus,

gra.fo. O «1» é frequentemente syncopa-

do quando medial, ex. : popuhis, povo

;
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diabolus, diabo.) Pedaço de pau ou esti-

lha, cavaco partido a machado, que serve

para íixzer o kiine nas Lareiras; cacete

curto, e grosso em imia extremidade

;

tranca, racha de lenha.

—

<iiAssi fazei vós,

se me lá achardes, catai-me o rabo com

uma acha.» Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Euphrosina, act. v, se. 3. — «íSae

a acha ao madeiro. « Anexim. — «De tal

acha tal racha.» Idem, — «De bom ma-

deiro boa acha.» Idem.
— Loc. : Fuzer-se em achas, despeda-

çar-se, fazer-se em pedaços. — Acha de

lenha, pequeno cavaco para accender o

lume. = Bluteau dá como etymoiogia

d'esta palavra o latim schidice, emprega-

do por Vitruvio.

ACHA, s. /. (Do latim ascia, no fran-

cez hache, e no allemão hacken.) Instru-

mento de ferro, cuneiforme, que tem um
cabo; serve para rachar madeira.

— Em Mechanica racional, a acha é

equiparada a uma cunha, instrumento ou

arma que se usava antigamente na guer-

ra.— «Junto da qual (tenda) tinham mui-

tos piques, espadas, e achas pêra. o com-

bate. y> Jorge Ferreira, Memorial dos Ca-

valleiros da Tavola Redonda, cap. i, pag.

47. — « Levava o seu machado e a sua

acha ás costas.» Vieira, T. i, serm. vi,

§ 4, p. 486. Vid. Acha de armas.
— Em Historia, acha de pedra, arma

de pedra que se encontra nas excavações

dos velhos celtas.

— Em Arte Militar, nome da arma

que levam os porta-machados, que vão na

frente dos regimentos de infanteria, da

qual se servem para abrir caminho nos

bosques, nos cercos, etc. = Também se

dá este nome ao velho fi-ankisque ou acha

de dous gumes.
— Em Botânica, acha real, asphodelo,

cuja flor tem a forma de um sceptro.

— Em Heráldica, acha consular, acha

cercada das varas dos lictores, que iam

adiante dos cônsules. — Acha dinamar-

queza; Ordem de acha, etc.

•— Em Musica, passo de acha, dansa

característica, espécie de pyrrliyca moder-

na, executada por bandos de soldados,

de scythas, de selvagens, do cyclopes ou

de bacchantcs, armados da cabeça até aos

pés, ou cobertos de pclles de feras, tra-

zendo achas ou machados curtos nas muos.
— Na Opera da Vestal, a dansa dos sol-

dados romanos ; na Iphigenia em Tauri-

da, a dansa dos scythas, sào 2'>asso de acha.

— As árias dos passos de acha, sao ca-

denciadas com força, e acompanhadas de

tambores, de timbales e de outros instru-

mentos d<! percussão.

ACHAADA, s. f. Planície escampada,

terra baixa e plana.: -Também so escre-

ve Achãada o Achanada. ^'id. Achada.

Ma achaJa, ma onlrncla.

GIL ViCKMt, t. Ill, p. 18.

« ... aldci/as, as quaes eram no

achaada da serra. » Inéditos da Acade-

mia, Tom. II, p. 356.

ACHÃADO, adj. p. Vid. Achanado.

t ACHÃAR, V. a. Aplanar, terraplenar,

fazer plano ; tiguradamente : lavrar, arro-

tear. = Pela rusticação, tem-se alterado

a orthographia recolhida, ediz-seAchãsar.

ACHACADAMENTE, adv. Com achaque,

com má disposição; viciosamente, des-

gostosamente ; com dores, com desgosto,

com molcstia habitual.

ACHACADIÇO, adj. (Da terminação iço,

que exprime habito, e achaque.) Sujeito

a achaques, fácil em adoecer, achacôso,

frequente em certos actos, atreito a acha-

ques.

NSo vos quizera assi tão amardios,

Nem tão afhacadiçt)S.

s\' DE MinANDA, ecl. 4.

— Queixoso de tudo com leve causa.

t ACHACADISSIMAMENTE, adv. sup.

Com muitos achaques, com péssima dispo-

sição, com muitas dores, penosamente,

molestamente.

t achacadíssimo, adj. sup. Muito

achacado, muito sujeito a achaques, mo-

lestissimo.

ACHACADO, adj. p. Atacado com acha-

ques, sujeito a doenças. = Usa-se mais

como adjectivo do que como participio, e

assim se diz: um homem achacado, em
vez de: um homem achacôso.

t ACHACANA, s. /. Em Botânica, é

uma espécie de cacto de Potosi, no Peru.

Tem uma raiz que se pôde comer. Esta

espécie, ainda não descripta, tem muitos

pontos de similliança com o cacto mam-
millar.

ACHACAR, V. a. ant. (Dohebr. hhaschak,

imputarfalsos crimes; ou, com maiscerteza,

do árabe xaca, axaca ou assaca, que na
3.* eonj. quer dizer: dar queixa contra

alguém, accusar.) Antigamente: Imputar,

attribuir. •—Na Jurisprudência antiga, si-

gnificava: accusar, dar libello contra al-

guém, dar por motivo, allegar por pre-

texto ou razão supposta.— « Tomarem al-

guns o caso por sirpiificação de vontade

de Deus, era mais achacar agouros de

gentios, que estimar as cousas com pru-

dência.» Padre João de Lucena, Historia

da Vida do Padre S. Francisco Xavier,

Liv. V, caj). I.— (1^1 esta conta achacarão

o defeito de illegitim idade em Dona Ta-

reja.» João Pinto Ribeiro, Injustas suc-

cessões dos Reis de Leão, § b, pag. 81.

— Achacar, c. n. Adoecer, enfermar,

(jueixar-se, lamentar-se de dòr, cair doen-

te. — «Quando a intemjJerança dos ares,

ou vicio d'algum dos elementos, faz com

que achaque a consonância d'esta natural

har))i(iiii(i.^> Frei António das Chagas,

Obras Espirituaes, P. i, trat. xi, golp. 11.

ACHACER, !'. )i. anf. Também se es-

creve achaecer. Significa o mesmo que

Acaecer. \'id. esta palavra. =^ Aconte-

cer, succcder. No uso jurídico antigo,

significava tocar por sorte, ex. : o quinhão

na partilha.

f ACHACHI, s. m. Termo empregado
em Alchimia para designar a agua de luz,

que significava n'aquella seieneia o mer-

cúrio, assim chamado porque, pela sua

virtude activa, tem a propriedade de pu-

rificar o latão.

t ACHACOSISSIMO, adj. sup. Muito

achacôso, muito sujeito a achaques.

ACHACÔSO, adj. Valetudinário, que pa-

dece achaques ou moléstia habitual. —
« Forque ando muito achacôso. » Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

II, se. 7. — «Porque andava já muito

achacôso e quasi com ameaços do mal.-»

Diogo de Couto, Décadas da Ásia, Dec. 7,

cap. 11. = Antigamente, significava mo-

roso, impertinente, que busca ou allega

achaques, isto é, motivos ou pretextos frí-

volos.— «Esquecido, enfastiado, achacoso,

orgulhoso e rebelde para vos a7nar.>< Fr.

Tliomé de Jesus, Trabalhos de Jesus, P.

I, trab. 1, foi. 59.— «Corpo achacoso não

é cheiroso.» Adagio, que se encontra na

Floresta, de Manoel Bernardes.

t ACHACÓSOS, s. m. pi. Eram os sol-

dados romanos chamados causarii mili-

tes, que tinham direito para se despedi-

rem, ou os que se despediam do exercito

por causa de achaques.

ACHADA, s. f. Acção de achar; a mes-

ma cousa que se acha
;
planura, planície;

(neste sentido substitue perfeitamente o

gallicismo plateau.)

Má montanha, má rampanha.
Ma jornada, má (.ousada.

Ma achada, má entrada,

Má arantia, ma fai;antia.

GIL MCesTS, OBB. COHPL., liv. Ir, fol. 193.

— Em Direito, acção de achar alguém

commettendo algum damno ou transgres-

são, por onde tenha de ser acoimado ou

condemnado.—«O Escrivam da Almota-

çaria escreverá todas as achadas, assi de

guados, e bestas, como de Mestciraes, Car-

niceiros, Paadeiras, Reguateiras, e ou-

tras quaesquer que em coimas cahii-em, que

poios Rendeiros, c Jurados lhe fôr noti-

jicado.» Orden. Manuel., Liv. i, tit. 53.

t ACHA DE ARMAS, .•?. /. comp. Em
Heráldica, timbre que denota no brazào

que a nobreza veiu por feitos bellicos.

ACHADÊGO, í. m. Alviçara, premio

que .«o dá ;i pessoa que, achando uma cou-

sa perdida, a entregou a quem a perdeu.

— « Achadego não se deve da ave ou de

alimária achada cm laço ou cepo, que

outro armasse.-^ Orden. Affons., Liv. v,

t. 60, § 6.

— Significa tiimbera a cousa achada

:

— * E tão C07itente andava de aqucUe

achadego, que não tinha lembrança de

outro nenhum ganho. ^ Gomes Eannos de

Azurara, Chrouica de D. João I, P. iii.

cap. 85.— «Achadego </<,' encravos, aves. c

outras coHSií.-'." Duarte Nunes de Leão,

Repertório das Ordenações, foi. 1, v.

y ACHADHA, --. ))í. Mez do kalcndario
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indiano, que corresponde a parte do niez

de junho e parte do de julho do nosso

kalendario.

ACHADIÇO, adj. Que se acha facil-

mente, que nào custa a descobrir. — «-E

com estas cartas achadiças, provão muitas

coisas.» Frei Antonici da Purificação,

Chron. da antiquíssima Província de Por-

tugal, Addiç., P. 11, § 3. = E' familiar

e jDouco usado.

ACHADÍGO, s. m. ant. O mesmo que

Achadego. Vid. esta palavra.

ACHADO, adj. p. Descoberto, inventa-

do, apparecido, comprehendido em algu-

ma cousa, ou tomado n'ella. — « Mas
amoestados, que sendo achados outra vez

em culpa, serião castigados com todo o

rigor. yi Fr. Luiz de Sousa, Historia de

S. Domingos, P. i, liv. 1, cap. 3.

—

«.Se-

gundo a falsidade ou malicia em que fôr
achado.» Ordenação do Reyno, de D. Pe-

dro n, Liv. I, tit. 18, § (J.

Porque via desfeito o proveitoso

E bem adiada Srilil.

JEtlO.VYMO CORTE-REAL, SUCC. DO 2." CERCO
DE um, cant. iv, foi. 53.

« O que foi tão bem achado e provei-

toso, que ainda hoje se conserva.» Manoel
Severim de Faria, Discursos Políticos,

Disc. 33.

— Em Direito Civil, cousa achada de

vento ou de evento, cousa de que é impos-

sível conhecer o dono, taes são aquellas

cousas que o mar ou os rios arrojam á

praia ou ás margens.— «Arrematação das

cousas achadas de vento.» Duarte Nunes
de Leào, Repertório das Ordenações, foi.

8, V.

•— Loc: Dar-se jjor achado de alguma
cousa, mostrar que já se tem conhecimen-

to d'ella. — Não se dar por achado, si-

mular desconhecimento ou ignorância, fin-

gir que se nào entende o que nos toca ou
diz respeito.

—

Pagar o achado, darás al-

viçaras.

ACHADO, s. m. Acçào de achar; ou a

mesma cousa achada; descoberta.

Bem coruo o avaro a quem o sonho pinta

O achado de um tliesouro.

CAMÕES, CASi;úES, canç. 2, est. 7.

— « Acharam o 3Ienino cora sua 3Iã{.

Ok achado sobre todos os achados e ve7i-

turas do mundo.» Frei João de Ceita,

Sermões das Festas, Vol. i (de 1634),
foi. 102, col. 2. = Também significa o

premio ou alviçaras que se dào pela en-

trega da cousa perdida. — « Damlo de

achado, e de alviçaras o que nos cofres
trazia. II Fr. João de Ceita, Quadragena
de Sermões, Vol. i, foi. 14, col. 1.

ACHADOR, s. m. O que acha ou achou;

inventor, descobridor.

—

«Forão (os phe-
nicios) inventores das letras, segundo a
opinião de todos, pelo qual merecem mui
grão coroa, como achadores da melhor
arte do mundo. « Fr. Simão Coelho, Com-

pendio das Chronícas, Liv. ii, cap. 22,

foi. 198.=Na terminação feminina acha-

dora; usa d'ella Bluteau no Vocabulário.

ACHADOURO, s. m. ant. Logar onde se

acha ou encontra alguma cousa, ou onde
se costuma deparar, como em mina, cava.

= Recolhido por Bento Pereira. Pores.:
a Califórnia foi um achadouro de rique-

zas.

t ACHAENA, s. f. (pr. akaena.) Em
Botânica, é um fructo de um bago, in-

dehiscente, procedente de um ovário in-

ferior cujo pericarpo está soldado com o

tegumento próprio da baga, e com o tubo

do cálice.= Também se escreve: Achena
e Akena.

f ACHAGUAL, s. m. (pr. akagual.) Em
Historia Natural, é um peixe extraordi-

nário das costas da Xova Hollanda e da

America meridional, de.scripto por Lacé-

pède sob o nome de Chimero antárctico,

e chamado por Daubanton, o rei dos

arenques do siã.

t ACHAINA, s. /. (pr. akaina.) E' o

mesmo que Achaena ; em Botânica, um
fructo monospermico, indehiscente, ordi-

nariamente secco, cujo pericarpo adhere

mais ou menos intimamente ao invólucro

do grão, e ao tubo do cálice

;

próprio

ou grande a

observa-se nas synanthereas : é secco

quando a parte superior não se prolonga

nem em membrana, nem em pello ; é pa-

pilloso quando é coroado por sedas ou

pellos, que n'este caso têm o nome de

papilho.

t ACHALALACTI, s. m. Pássaro de arri-

bação, originário da America meridional,

conhecido no México pelo nome de Micha-

lalacts : vive nos rios e fontes, e alimen-

ta-se de pequenos peixes.

t ACHAL-GAGILA, s. m. (a trad. litteral

do Árabe que diz dotado de promptidão.)

Nome que se dá, em árabe, á águia real,

uia.

.
ACHALYBHÉMIA, í. /. Em Medicina,

é a diminuição do ferro no sangue ; chlo-

rose.

t ACHALYBHÉMICO, adj. Que tem falta

de ferro no sangue ; chlorotico.

ACHAMBOADÀMENTE, adv. vulg. A'

maneira de chambào, grosseiramente, tos-

camente. ::= Usado no século xvi.

t ACHAMBOADISSIMAMENTE, adv. sup.

Muito achamboado, muito grosseiro, o

mais tosco possível.

ACHAMBOADO, adj. p. vulg. Grossei-

ro, tosco, mal obrado, imperfeito, como
um chambão. — «Não me culpe... cpie...

corte dJesta maneira por meus piroximos,

que com bem achamboada ferramenta fa-
zem de nós trancinhas de retalhados.»

D. Francisco Manoel de Mello, Cartas Fa-

miliares, Centúria I, Cart. 85.

t ACHAMBOAR, v. a. Fazer bronco,

grosseiro, fazer uma obra tosca, imper-

feita, á maneira de chambão.
— Achamboar-se, i-, refl. chul. Fazer-

se grosseiro, indelicado, achavascar-se,

adquirir modos e maneiras rudes, dar-se

com gente baixa, e sem educação, adqui-

rindo assim os modos d'essa gente.

t ACHAMECH, s. /. (pr. akaméke.) A
escuma e fezes, que deixa a prata quan-

do é derretida no cadinho.

ACHAMENTO, í. m. Acção e eflPeitos de

achar alguma cousa, achada, encontro, des-

coberta, invenção.— «^4 grande maravilha

e mysterio do achamento, ou, mais com
verdade, conquista das índias.-» Duarte

Galvão, Chronica do Príncipe D. Affonso

Henriques, Prologo.

t ACHAMOTH, s. m. (pr. akamote.) Uma
das emanações divinas, chamadas Eons,

da theogonia dos Valentinianos.

t ACHANÁCA, ít. /. Em Botânica, é uma
planta originaria da Africa, e, segundo al-

guns auctores, é originaria da índia ; dá

ura fructo a que chamam alfar; os indí-

genas eraprcgam-na como sudorífico, e

applicam-na no tratamento das moléstias

venéreas.

t ACHANADAMENTE, adv. A' maneira

de chão, como um jilaino.

t ACHANADISSIMO, adj. sup. Muito ra-

zo, muito plano ; terreno achanadissimo,

é o que está muito aplanado ; bem ter-

raplenado.

ACHANADO, adj.p. Raso, plano, aplai-

nado, terraplenado.

t ACHANAMÁSI, s. m. Quarta oração

que os Turcos fazem, todos os dias, ao pôr

do sol.

ACHANAR, 1'. a. a«<. Rasar, terraplenar,

aplainar, nivelar. E, figuradamente: su-

jeitar, applacar, socegar, facilitar. « So-

lemnemente jurou e fez voto solemne de

nunca me tirarfora d'estes ditos meus Rei-

nos, nem sua senhoria sahir fora d'elles,

até, mediante a graça de Deos, os acha-

nar e pacificar.» Duarte Nunes de Leão,

Chronica de D. Affonso V, cap. 51.—«£n-

trou 2)oderosamente contra elles e achanou

tudo com muita facilidade.» Fr. Bernardo

de Brito, Monarchia Lusitana, P. ii, Liv.

7, cap. 22.

t ACHANDES, s. m. (pr. akandes.) Em
Historia Natural, é um pequeno peixe

que se julga ser a remora, chamada tam-

bém echeneis.

f ACHANE, s. f. (pr. akane.) Antiga

medida persa, que continha quarenta e

cinco medimnos atticos.

t ACHANIAS, s. f. (pr. akânias.) Em
Botânica, é uma planta da família das

malvaceas^ chamada malvaisco ou mcã-

vavisco por alguns auctores: comprehen-

de três espécies, que crescem naturalmen-

te na America meridional.

ACHANTADO, adj.p. Pregado, cravado.

— aE começarom-no a desarmar donas e

donzellas, e quando o desarmarom, acha-

rom-lhc uma seta chantada na j^ema.*

Nobiliário, Tit. ix, pag. 71.

ACHANTAR, v. a. ant. Pregar, cravar.

^Enconti-a-se na Canção de Egas Moniz

Coelho, escripta em dialecto gaíleziano :
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AchanHKsme Tinte enjanos
Que me íeque.

ClNC. POPDl.

ACHANTILHAS, s. /. pi. Em Entomo-

logia, é uma secyào da fomilia dos cimi-

cidas, da ordem dos hemiptéros, compre-

hendendo o género persovejo.

t ACHANTO, «. m. vpr. akanto; do gr.

akanta, espinho.) Planta herbácea, do gé-

nero typo dos Acanthaceos. Escreve-se

mais vulgarmente e com melhor ortho-

graphia Acantho. Vid. esta palavra.

ACHANUM, s. m. Doença contagiosa

que ataca os cavallos e os bois.

t ACHAOVAN, í. m. (pr. «A-«cír«7z.) Em
Botânica, é uma planta herbácea, muito si-

milhante á camomilba ou niacella galle-

ga, empregada nas obstrucções e na icte-

rícia. = Também se escreve Achaova.

t ACHAPARRADAMENTE, adi: A' ma-

neira de chaparreiro ; como um chaparrei-

ro; de um modo baixo e grosso.

ACHAPARRADO, adj. p. Baixo e de

muita rama. Ordinariamente, emprega-se

este termo fallando de alguma arvore ou

arbusto ou em sentido figurado, applican-

do-se a um homem.
— Loc. : Arbusto achaparrado, que

nào cresceu, somente engrossou muito, ou
ganhou muita rama.

—

Homem achapar-

rado, baixo e gordo, cambaio, pote.

f ACHAPARRAR, v. n. Engrossar muito

na parte interior, não subindo ou nào

crescendo em altura. Diz-se propriamen-

te das arvores e dos arbustos, quando
ganham muita rama, engrossam muito

e não crescem para o ar, como acontece

aos vinhedos do Douro e da Bairrada,

que ficam muito baixos e grossos : tor-

nar-se como chaparreiro.

ACHAQUE, s. m. (Do árabe axxaqui,

enfermidade.) Moléstia habitual, má dispo-

sição do corpo, procedida de enfermidade

;

doença, oppressão, defeito, vicio, imper-
feição; figuradamente : escusa, pretexto,

motivo, razão apparente ; dissabor, causa

de desgosto. •— «Além de nndtos outros

achaques tinha pela hocca um p)erpetxw es-

tilicidiu de fleÍ7na.y Frei Bernardo de Bri-

to, Chronica de Cister, Liv. i, cap. 26.

—

«.4 qual chave, logoo Capitão houve a mão
com achaques e respostadas. » Historia

Tragico-Maritima, t. i, p. 442. — aPor
amor dt vós heide ter sempre achaques
com vosso pne.í) Jorge Ferreira de Yas-
concellos, Ulyssipo, aet. i, se. 4.— Loc. : Achaque ao odre que sabe a
2^ez.— Achaques '/ sexta feira, pela não
jejuar.— A" que faz mal, nunca lhe fal-
tam achaques. — Em o verão por calma,
c o inverno por j'rio, não lhe falta acha-
que de vinJio. — Não ha morte sem acha-
que.

— Syx. Achaque, moléstia, enfermida-
de, doença: o primeiro significa qualquer
defeito physico ou morta i^^^molestia, é

um mal-estar, enfadamento do corpo ou
do espirito \= enfermidade exprime a fra-

queza ou debilidade ;=a doença, é um es-

tado doloroso, como a palavra indica, é a

perturbação que sobrevêm em uma ou

muitas partes do corpo, que se manifesta

pelo desarranjo dos actos de um ou de

muitos órgãos, e mesmo de um ou de

muitos apparclhos.

ACHAQUEZINHO, s. dim. Um leve acha-

que. Usado por D. Francisco Manoel de

Mello, nos Apologos Dialogaes.

ACHAQUILHO, s. dim. Outro diminuti-

vo de achaque ; achaque passageiro, rá-

pido. Usado pelo purista Bernardes, na

Floresta.

ACHAQUnraO, s. dim. Diminutivo mais

usual e commum de achaque. Acha-se em-

pregado por Azevedo, na Correcção de

abusos.

ACHAR, V. a. (Do árabe iadjed, elle

acha, em que o adj» se muda em «eh»

como em azzaàj, azech, assalad], azevi-

che.) Encontrar, deparar, descobrir, dar

com alguma cousa buscando-a, entender,

vir no conhecimento, julgar, inventar,

averiguar, reconhecer por prova, verifi-

car, experimentar, excogitar, ser de pa-

recer, crer, topar acaso, alcançar, obser-

var, notar, advertir.

Alegria moi grande foi por certo

Àchermos ji pessoas que sabiam
Navesar, porque entre elles esperamos
De achar novas algumas como achamos.

UMõBs, icz., caut. V, est. "õ.

Nas palhas me acho empolgado.

CA-SC. GEILtl, 1. 1, p. 41õ.

Pedra dura
Em quem agua acha brandura.

DR. AMÓNIO FERREIRA, ecl. 3.

— Loc: Achar o cavallo, tocal-o com
a espora, conhecer que ainda pode mais.

—Achar o amigo, reconhecer os seus ser-

viços em uma occasião precisa. — Achar
de menos, conhecer a falta de alguém ou

de alguma cousa. — Achar bom, gostar.

— Achar jj^ra si, julgar, entender. —
Achar que dizer, ter motivo de censura.

— Syn. Achar, descobrir, inventar; a

primeira palavra exprime uma idêa geral

e complexa, por isso que o que se acha

pôde ser casualmente ou intencionalmen-

te, pode estar perdido, occulto ou des-

conhecido, ou mesmo esquecido ou guar-

dado. = O verbo descobrir comprehende
propriamente o que estava occulto ou es-

condido, e não por acaso, mas com certo

animo de busca ; assim as antigas nave-

gações dos portuguezes, por mares nunca
d'antes navegados, chamavam-se descober-

tas ; applica-se também no sentido de in-

ventar, porém refere-sc mais :ls cousas

materiaes. == Inviiitar se applica ás ope-

rações inexplicáveis do verdadeiro génio,

que sem calcidos, mas por intuição pro-

funda das cousas, chega a penetrar as

I grandes leis do mundo moral e da natu-

i
reza physica ; antigamente, invern-ves si-

i
gnificavam maravilhas.

— Achar-se, v. rejl. Estar, conhecer-

se, assistir, concorrer casualmente.

Serrano, aronteceu que todo um dia

Se achou ali como elle costumava.

FERRCIRA, ecl. I.

por Vénus que a taes vodas

Quiz ali presidir e achar-ae em tudo.

COBT£ REAL, NAUF. US SEPULV., cautO IV, fol. 44.

— Loc: Achar-se áquem dfagxm, Ane-
xim, conservado por Jorge Ferreira.—
Achar-se mal, sentir-se doente. — Com
tats me acho, tal me faço.— Quem guarda
acha, c quem cria mata. Adágios. Achar
faine folgada, ter de comer ; encontrar

mesa posta. = Phrase antiga.

ACHAR, s. m. Bluteau julga esta pala-

vra originaria da índia, porque Christo-

vam da Costa, no Tratado das Drogas

Orientaes, pag. 23, fallando das terras da

índia em que nasce a pimenta, diz : —
« Quando esta pimenta es verde, la echan

en sal y vinagre, para comer como las

alcajmrras, a que ellas llamam achar.»

Por esta palavra achar entendem os por-

tuguezes umas raízes, ou fructos, como
pepinos, cenouras, etc, que postos de

molho em vinagre se comem crus, e des-

pertam o appetite.— « Pode-se-lhe conce-

der para apetite alguma fruita de achar,

não somente o que vem da índia, mas
também o que nestas partes se faz. » Ma-
deira, De Morb. gall., P. i, p. 71.

—

tE
fazem d'elle (anacardo) quando he verde,

conserva com sal pêra comer, a que cha-

mam cá achar, e vende-se na praça, como

azeitonas acerca de jios.u Garcia dOrta,

CoUoq. dos Simples e Drogas, coU. 5, p. 17.

— Loc : Cabeça de porco em achar,

de vinho e alhos.

—

Mexilhões cm achar,

de conserva. =Está fora de uso esta pa-

lavra ; emprega-se hoje cortume.

—Em Historia, Achar, acliard, aichar,

attchar ou atschi, palavras indianas que

servem para designar fructos diversos,

gomos da palmiste e de bambti, de cou-

ves, de legumes, de alho, de raízes de

todas as qualidades, fortemente tempera-

das com mostarda e pimenta, e postos em
infusão com smnmo de limão e -vinagre.

= Os achars de Batavia, deMauricia e

de Bourbon, são afamados.

ACHARÃO, .«. m. O mesmo que charão:

verniz da China e do Japão feito de gom-
ma laca e espirito de vinlio, com que se

pintam obras de papel:— «... w;íi i-eruiz

que chamam acharão.» Frei Gaspar da

Cruz, Ti-at. i;í, 2.

t ACHARIA, #. /. (pr. akária.') Em
Botânica, género fimdado por Chomberg.

de uma planta herbácea, da triandria

monoecia de Linneo.

t ACHARIDE, .«. "). (^pr. ahiride. Em
grcíTO akaris, repugn.inte."! Em Entomo-

logia, género de coleoptéros longicorneos,

da tribu dos lamiarios, fimdado sobre imia

só espécie da America septentrional, o

acharide lunifero.
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t ACHARÍSTON, s. m. (pr. akaríston:

do grego a, sem, e karisfos, agradecimen-

to.) Epitheto antigo de muitos antídotos

e collyrios, taes como o achariston secco

de PhUoxeus ; o achariston de Aécio.

t ACHARITERIUM, s. in. (pr. aharité-

synonymo do ge-

iP akarnar.) No-
de primeira

rium.) Em Botânica

nero oglifo.

t ACHARNAR, s. f.
me árabe de uma estrella

grandeza. Vid. Acarnar.

t ACHARNEANO, adj. O que é natural

da Acharnia ; figuradamente: grosseiro,

carvoeiro, criador de jumentos.

ACHAROADO, adj. p. Envernisado co-

mo as oljras de charão, que vem da Chi-

na e do Japào.:^Recolliido por Bluteau,

no Supp. do Vocab.

t ACHATADO, adj. p. Com forma chata

;

deprimido, atoleimado, confuso.

ACHATADURA, s. /. Figura ou forma

chata de alguma cousa ; a acrào de fazer

alguma cousa rasa ou de lhe aplanar a su-

perticie.

ACHATAMENTO, s. m. O mesmo que

ackatadura ; a qualidade que tem uma
cousa que é plana. — O achatamento da
terra nos poios.

ACHATAR, V. n. ant. (Da Laisa latini-

dade acattare, no céltico achap, no velho

francez achaptar, alcançar.) Alcançar,

conseguir alguma cousa, assentir, conce-

der, acquiescer, outhorgar:— «... nóscohi-

çantes, achatar as vossas peregalhas pia-

dosas. i> Elucidário, de Viterbo.
— Achatar, v. a. Tomar alguma cou-

sa chata, abaixar-lhe a superfície fazen-

do-a plana ; figuradamente : deprimir,

tornar medíocre, fazer que uma cousa se

torne sem-sabor e abaixo de somenos.

ACHATES, s. f. (pr. ákates; o mesmo
que Ágata, do latim achates.) AchA-sa em-
pregado na Vita Christi, traduzida por Fr.

Bernardo de Alcobaça.— «Por isso tani-

hein foi significado na decima pedra fun-
damental da Cidade de Deos, chamada
chrysop>aso ou achates, symholo da mesma
caridade na cor de ouro.íi Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, P. i, liv. ir,

cap. 2, n. 210.
— Em Entomologia, cspecio de lepi-

doptéro diurno do género borboleta.

— Achates, s. vi. (pr. akátes). Em His-
toria geral, amigo e companheiro de Eneas

;

hoje, emprega-se como appellativo, para
designar um companheiro inseparável.

t ACHATIA, s. /. (pr. Akatia.) Em En-
tomologia, género de Icpidoptéros noctur-

nos da tribu dos noctuelites de Latreille.

ACHAVASCADO, adj. p. Palavra de
formação popular : tosco, grosseiro, im-
mundo, nojoso. =:; Recolhido pelo Padre
Bento Pereira, e modernamente introdu-
zido no uso litterario.

t ACHAVASCAR, !:. a. Atamancar;
lavrar mal uma obra de carpinteiro ; e,

figuradamente : tornar rude
immundo, torpe. Vid. Chavascar.

t ACHBAATS, s. m. (pr. Akhats.) Ti-

tulo de um official de policia na Pérsia.

t ACH-BOBBA, s. m. (pr. Akhoha.) Em
Ornithologia, espécie de abutre do Egy-
pto, de vôo baixo ; é considerado como
sagrado ; anda era bandos e alimenta-se

de carne corrupta.

t ACHDAR, s. m. (pr. akdar.) Nome
árabe do pato selvagem ; aproxima-se da
forma adem.

ACHE, s. m. (Palavra chula, talvez

abreviaçào de chaga, empregada quando
se falia cora crianças ; e, como tal, nào vem
do inglez ach, mal, dôr, como quer Mo-
raes, estabelecendo a orthographia com
«eh», ou o Diccionario da Academia de-

rivando-o do grego akeo, dôr, para escre-

ver com «x».) Pequena arranhadura, es-

foladura ou escoriação levissima, de que

uma criança se queixa.

—

Fazer um ache,

um goljiesinho, uma pequena esfoladura.

f ACHEA, í. /'. Género de crustáceos

decapodes, tribu dos macropodianos ou

pés grandes. = Também comprehende
o género dos mammiferos quadrumanos, a

que vulgarmente se chama priguica.

ACHEGA, s.f. O que se ajunta de novo
ao que SC tem; ajuda, auxilio, soccorro;

valedor para alguma cousa, adjutorio; ma-
teriaes para qualquer edifício, addição

;

adherencia.=^ Emprega-se geralmente no

plural: — «E assim deu el-rei ajuda de

todalas as achegas.» João de Barros,

Década II, fui. o3, col. 2. —«Por a. dif-

ficiddade de levar as achegas da obra a

togares tão altos. v Barreiros, Chorogra-

phia, p. 118. — aNão heide dar achegas

ao inimigo com que se melhore e faça po-

deroso. » Luiz Marinho, Apolog. Disc,

p. 52, v.

— Em Direito Foraleiro, achegas eram
os paixeiros que tinham alguma porção

de um casal, encabeçado em um só, o

Cahecel ou Possoeiro, o qual pagava por

todos, recebendo parcialmente de cada

um a sua quota parte. Duarte Nunes de

Leão, Chron. de D. Affonso I, foi. 82.

ACHEGADA, s. f. ant. Acommettimen-
to de perto. = Emjjregado nos Inéditos

da Academia, t. ii, p, 432.

ACHEGADAMENTE, adi: De modo a-

proximado
;

proximamente, avisinhada-

mente.

—

«Que nom ponha palavras lati-

nadas, nem d'outra linguagem, mas toda

seja Portuguez escrijHo mais achegada-

mente cto chão e geral costume do nosso

faliar. D Provas da Historia genealógica

da Casa de Bragança, t. i, pag. 536.

Refere-se ao anno de 1436.

ACHEGADO, adj. p. Próximo, apro-

ximado, propinquo, avisiuhado, contíguo.

— « ] irá hum Tabalião do mais ache-

gado logar, c escreverá na dita causa.»

Ordenação Manuelina, Liv. i, tit. 60.

ACHEGADO, s. m. Parente, alliado,

próximo por parentesco, adherente, pai'-

cial. = Usa- se mais geralmente no plu-

ral.— «O que sabendo o senhorio da nau,

se foi logo queixar a el-rei e apoz elle

outros seus achegados e amigos. y> Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, Liv. i,

p. 59.

—

«Primeiramente foi achado, que
alguns metem 7ias honras seus achegados
e seus Ouvidores e defendem, que nom
entre hi o meu Porteiro, nem venha estar

a direito perante o .Juiz da terra assi

como era usado e costumado. v Orden. Af-

fonsina, Liv. ii, cap. 65, § 8.

ACHEGADOR, s. m. ant. Official de
justiça que penhorava por dividas e fazia

cobrança de dinheiros. = Na Ordenação
Affonsina, encontra-se sem o «a» expleti-

vo ou prefixo. — « A ty hercoles, perse-

guidor dos grandes e poderosos, e ache-

gador dos vys e rejfeoes...» Chron. Geral

de Hespanha, mandada traduzir por El-

rei Dom Diniz, cap. vii, pag. 18.— sE
o abbade nomeia Porteiro e Achegador,
que penhora jjelas dividas.» Fr. Leão de
ÍS. Thomaz, Benedictina Lusitana, Liv.

II, cap. 11.

ACHEGAMENTO, s. m. ant. Acção, ef-

feito de se chegar; aproximação, avisi-

nhamento. — «Não é pouco achegamento
a ser bem aventurado o conhecimento que

o homem ha de sua tniseria e catividade.»

Vita Christi, de Frei Bernardo de Alco-

baça, t. I, cap, XV, foi. 54, V.

ÂCHEGANÇAS, s. /. pi. O mesmo que

achegas. Em Direito Foi-aleiro, perten-

ças, forageus, pensões grossas e miúdas
de um prazo, casal, beneficio, etc. —
« Acheganças tam prediaes, quam pes-

soaes.v Doe. ant.

ACHEGAR, V. a. Aproximar, avisinhar

uma cousa de outra; aprojsinquar, imir,

recolher, ajuntar.

E com pnnlas do mesmo, delicadas

Os golpes do gibSo ajunta e achega.

c\u., LUZ., cant- ii, esí. 98.

Já agora me salvae, que a vós achego.

ALVARBS D'oniKNTe, LUZ. TOANSF., fol. 16, V.

Esta só para si por \arios modos
Quanto todos possuem tudo achega.

ALVARES d'0R1E>TB, LUZIT. TRANSF., p. 220.

Achegar, v. n. ant. Chegar a algum
sitio ou paragem. « E acha-se que to-

mando el-rei pêra Castella achegou ao lo-

gar de Moreira.» Ruy de Pina, Chroni-

ca de D. Affonso II, cap. 9.

— Achegar-se, v. refl. Avisinhar-se,

aproximar-se, abeirar-se, chegar-se perto.

Que a minha pulle, as carnes gastadas,

Logo a meus ossos se achegará.

GIL VlCE.VTt, URRAS, IJV. I, fol. GS.

Loc. : Achegar-se a. caguem, buscar

asylo, protecção. — Achegar-se cdguma
cousa , accrescer.

ACHEGAS, s. TO. 2jZ. Os parceiros que

tinham alguma porção de um Casal, cuja

pensão pagava por junto o que tinha o en-

cargo de Cahecel ou Possoeiro, cobran-

do-as dos Achegas.
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t ACHEGUEDES, voz do v. Achegar;
modernamente achegueis. — «... nunca

acheguedes a rJí e a vossu conselho homens
de baixo sangue e vil condiçom. » Chron.

Geral de Hespanha, mandada traduzir por

El-Rei Dom Diniz, cap. KXI, p. 24.

ACHEILIA, «. /. Vid. Achilia.

t ACHEIRIA, s. f. I pr. akeiría ; do

grego a, sem, e keir, mào.) Em Anato-

mia, estado de um feto privado de mãos.

t ACHEIRO, adj. (pr. akeiro.) Em Ana-
tomia, o que é privado de màos.

t ACHEIROPOETA, s. m. .pr. akeiro-

pijéta; que nào foi feito por màos.) Xome
de um retrato da Virgem, que existe na
egreja de S. Joào de Latrào em Roma,
o qual consta ter sido esboçado por S.

Lucas, e acabado pelos anjos.

t ACHELOIDES, s.f.pod. tj)v.akeloides.)

Nome com que se designam as Xayades.

t ACHELOITE, s. m. (pr. akeloite.) Mol-

lusco do género dos cephalópodes siphoni-

féros, estabelecido por Montfort.

t ACHEMENIS, s. /. (pr. akeménis.)

Planta a que os antigos attribuiam a
virtude magica de amedrontrar os exérci-

tos e pol-os em debandada.

t ACHENE, s. 7)1. (pr. akéne.) Em Bo-
tânica, fructo de uma só semente, inde-

hiscente, proveniente de um ovário infe-

rior, cujo pericarpo está soldado ao tegu-

mento próprio da semente e com o tubo
do calis.

t ACHENION, s. m. (pr. akénion; do
grego aktn, pobre.)Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros brachelytres, compos-
to de quatro espécies.

t ACHENODE, s. m. (pr. akenóde.) Em
Botânica, fructo proveniente de muitos
akenes dispostos sobre um mesmo plano.

t ACHERNER, s. m. Vid. Acarnar.
ACHERONTICO, adj. poet. (pr. akeron-

tiko.) Cousa pertencente ao rio Acheron-
te. ^^ Recolhido por Bluteau

:

Com cobras da acherontica lagôa.

MISUREKBAS, DE;>IRUIÇÃO D'HESr , L. II, Oit. 81.

— Em Historia geral. Livros acheron-
ticos, os livros que os etruscos assim cha-
mavam, por conterem a sciencia e os ri-

tos infernaes.

t ACHERONTIO, s. m. (pr. ahlrontio.)

Em Entomulogia, género de Icpidoptéros

crepusculares, tribu dos sphingidos, ten-

do por typo a sphinge átropos, vulgar-
mente borboleta de cabeça de morto.

t ACHERUSIA, s.f. ipr. akéruzia.) Em
Entomologia, género de coleoptéros pen-
tâmeros, tribu dos bruprestides, tendo
por typo a única espécie conhecida, a ac/^e-

rusia de CJiildren.

t ACHETARI0,«.7n.(pr. aketário.) Gé-
nero de plantas scrophularineas, tribu das
gracioleas; é indígena do Brazil.

|

t ACHETIDES, íí. m. pi. (pr. akéiides.)

Nome dado, em Entomologia, á familia
dos gryllonianos.

>oi. I. — 13.

I ACHETOS, s. m. (pr. akétus ; do gre-

go aketa, estridente.) Epitheto dado pe-

los gregos aos insectos que zumbem e pro-

duzem estridor, como as cigarras, etc.—
Nome dado ao género grillon.

ACHICAR, 1-. n. (pr. axikar.) Ir-se es-

gotando, minguando a agua. No Supp.

do Vocab. traz Bluteau uma curiosa ob-
servação sobre esta palavra:—«Na Acade-

mia dos Generosos, procurei a intelligencia

deste verbo, por ser palavra portugueza

e usada do Padre António Vieira, que no
panigrapho 338 do Sermào nono do Ro-
sário, descrevendo o auxilio da Virgem
Nossa Senhora no risco de um naufrasio

diz assim : Assim como tinha cessado a

tempestade do vento, assim cessou a da
agua, que já rebentava jielas escotilhas.

Achicaram de repente as bombas, o Ga-
leão nu mesmo tempo Jicou estanque, e de

alagado e quasi sepultado, surgiu boian-

te sobre as ondas. N'este logar bem se

vê que achicar é palavra náutica e de
mareagem, mas até agora nào achei quem
me soubesse declarar o genuíno sie-nitica-

do d'ella; só acho que é termo usado no
idioma Castelhano, e que vale o mesmo que
diminuir, e fazer uma cousa mais peque-

na do que era, porque de chico, que vale

o mesmo que pequeno, os castelhanos dis-

seram achicar ; onde no seu Tesoro, diz

Covarruvias:— «Achicar, retaxar una co-

sa, recogerla, y reducirla a menor forma. »

t ACHICARADG, adj. p. A' maneira ou
feiçào de chieara.

t ACHICARAR, r. a. Dar feitio de chi-

eara; di.<tribuir um liquido em chicaras.

t ACHILIA, s.f. (pr. akilia; do gre-

go a, sem, e keilos, lábio.) Monstruosida-
de, disformidade caracterisada pela falta

de lábios. =Tambem se escreve Acheilia.

ACHILLÈA, *. /. (Tpr.akilêa; de Achil-

les, que tinha aprendido de Chiron as

propriedades das plantas.) Um dos nomes
da millefolia, género de plantas ephéme-
ras, da familia das synautbéreas, pareci-

do com os coentros. E' assim chamado
por se attribuir a Achilles o seu uso no
tratamento das feridas.

t ACHILLEICO, adj. (akileiko.) Nome
de um acido, que se extrae da planta cha-

mada Achillêa; crystallisa em prismas
incolores, dissolve-se na agua, e nào tem
cheiro.

t ACHILLEIS, í. /. (pr. akileis.) Em
Botânica, espécie do cevada, que Hypo-
crates recommondava como de acção con-

tra a febre ardente e contra a icterícia.

t ACHILLEOIDE, adj. 2 gen. (pr. aki-

léoide.' Em líitaniea, o que se asseme-
lha .-l ]il.int.i Achillêa.

ACHILLES, .•>. ?/!. (^pr. akiles.) Empre-
ga-se figuradamente para designar os que
têm simiiliança com o heroe grego. E''

um Achilles, isto é, está acima de todos

os perigos; homem forte, guerreiro, intré-

pido. = Também se emprega á má par-

te, para designar que tem vuu lado vul-

' neravel ; extensivamente, significa : razão,

prova, argumento final e mais forte.

Alcides, novo Achilles Luzítano,
Kesurgíu logo o magno ÃfTonso quinto.

MANOEL ItíOUA2, e.\B[OA LtSIT., L. I, oit. 77.

« Todo o fundamento da sua opinião, e

todo o Achilles da sua teima é a desigual-

dade da nossa competência, s Padre Viei-

ra, Sermões, t. vii, serra. 3, § 8, p. 120.

^ Também tem este sentido no francez,

onde se dá o nome de Achilles a qual-

quer argumento sem replica, e particular-

mente ao argumento principal de cada
seita philosophica entre os gregos.
— Em Entomologia, dá-se o nome de

Achilles á borboleta nymphal.
— Em Anatomia, tendão de Achilles,

tendão commum dos músculos gémeos da
perna e solear ; começa no quarto inferior

da perna achatado a principio ; contrae-se

pouco a pouco e se arredonda descendo
para o calcaneum, á protuberância do qual
se prende, excepto a parte superior.

— Loc: Cada Achilles te)n seu Home-
ro. — A fúria de Achilles. — O calca-

nhar de Achilles, o lado vulnerável.—O
Achilles da questão, o argumento mais
forte.

t ACHILLEUM, s. vi. (pr. akiléum.) Zoo-
phyto, género de spongiarios de tecido la-

cunoso, com fibras reticuladas e com a
supei-ficie coberta com uma camada gluti-

nosa continua.

t ACHILLIDES, #. patr. (pr. akilides.)

Descendente de Achilles.=Temos nomes
d'esta natureza, formados segundo a índo-

le da língua.

ACHIM, s. m. Espécie de pimentão da
índia.^Recolhido por Moraes.

t ACHIMA, s. m. (pr. axima.) Nome de
um ídolo citado no Testamento antigo; tal-

vez o Aehnman dos Persas. Vid. Aschíma.

t ACHIMBÁSI, s. m. No Grande Cairo,

nome de um magistrado, que concede
privilegio para exercer a Medicina.

ACHIMENE, s. m. (pr. akim£ne.) Em
Botiiuica, género de scrophuliaceas, for-

mosas plantas herbáceas, que se dão nas

partes quentes da America septentrional.

= 5Ioraes escreve Achime.

ACHINADO, adj. Com o feitio do china

ou chim. = Toma-se, hoje, era um sentido

meio burlesco, meio de.sprezivel.

—

tTitiha

a barba curta e os bigodes á iurquesca,

os olhos algum tanto achinados.^' Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 122.—«Km cujos naturacs se vêem as mesmas
feições e proporções de corpos em tudo tão

achinados, como os Jaós e .Tapões.T Padre
Joào de Lucena. Vida de S. Francisco

Xavier, Liv. x, cap. 22. ;= Hoje, diz-se

Achinezado, tomado em máo sentido, for-

mado do nome ehinez.

t ACHINCALHADO, adj. p. Chacotoado

com desprezo, escarnecido, ultr.ijado.

ACHINCALHAR, v. a. Chacotèar. apo-

dar, dorriear, ridioulisar com risadas e

escarneo. E de formação popular, o iu-
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sultuosa. Talvez se derive do verbo cho-

calhar: descobrir, revelar, mostrar, vindo

assim a exprimir a idêa de manifestar

insultuosamente o lado máo de uma cou-

sa ou pessoa; no Leal Conselheiro, cho-

calhar tem este sentido, (pag. 418 da

edição de Parisi. Nos cantos populares,

emprega-se com a mesma accepção do

século XV :

Fillia que chocalha o pae,

()iic castigo merecia ?

ROM. DE âRAVlAS, n. 4.

f ACHINCALHE, s. m. Chacota, apodo,

remoque insuitante, chufa baixa e gros-

seira, ridiculisaçào, escarneo aggressivo

e constante. E' de giria popular, e de uso

moderno.

t ACHINELADO, adj. ;;. Reduzido ou
posto como um chinelo ; cambado, sem
tacào. Figuradamente: desprezado, de ras-

tos.

ACHINELAR, r. a. Calçar o sapato sem
erguer o talão ; arrastar o sapato pelo

chão; bater o chinelo com despirezo. Re-

colhido por Bluteau.

t ACHINEZADO, adj. A' maneira ou

com caracter de chinez; idiota, imbecil;

emprega-se á má parte, c, n"este sentido,

dlf¥ei'e de achinado,(\ne exprime similhan-

ça physica.

ACHIOTE, s. m. Em Botânica, arvore

da Nova Hespanha, siniilhante á laran-

jeira; a semente dá uma bclla tinta de

carmezim; é medicinal, e emprega-se como
refrigerante.

t ACHIOTL, s. m. (pr. akiotle.) Nome
mexicano, dado ás sementes vermelhas

do urucú, que se reduzem a pó, e entram
na composição do chocolate e em varias

tinturas.

•j- ACHIRA, s. /. (pr. akira.) Nome que
os peruvianosdãoa uma esjjecie de canna
da ludia.

t ACHEIRÍT, s. m. (pr. akeírite.) Em
Mineralogia, nome dado a um silicato de
cobre chamado também cohre hioptose e

diujitose. Vem-lhe este nome de Adir-
Malmed, que primeiro conheceu este mi-
neral. Também se lhe chama Esmeraldi-
na, pela sua côr verde que o assemelha
com a esmeralda da Sibéria,

ACHIRO, s. m. (pr. akiro ; do grego a,

sem, ekf^ir, mão.l Em Ichthyologia, género
de peixes da familia dos heterosomos, for-

mado de muitas espécies, cujo caracter

principal é a ausência de barbatanas pei-

toraes.

t ACHIT, s. m. Nome usado era Mada-
gáscar, com que se designa uma vinha
selvagf^m, que pertence ao género cissus.

t ACHITONION, s. m. (pr. akitonion;

do grego a, sem, e kitonion, pequena túni-

ca.) Em Botânica, género de tortuihos de
pequenas esporas, e sem invólucro al-

gum, formado sobre uma espécie que se

vê nos arredores de Leipsic.

t ACHLADAS, s. f. (pr. oÂ;ZacZas.)Nome

que, na ilha de Creta, se dá á para sel-

vagem.

f ACHLIA, s.f. (pr. aklia.) Nas plan-

tas cryptogamicas, género de phyceas ou

algas, estabelecido sobre algumas diôe-

renças das leptomistes.

t ACHLIS, s. m. (pr. aklis.) Em Zoo-

logia, nome dado antigamente ao alce.

t ACHLUSCHEMALl', s. m. (pr. akelus-

kemali.) Em Astronomia, nome árabe

da constellação chamada coroa boreal.

f ACHLYS, s. m. (pr. aklis; do grego

aclus, nevoeiro.) Em Medicina, obscure-

cimento do olho, produzido por uma ul-

cera superficial da córnea transparente;

nome dessa mesma úlcera.

— Em Botânica, género de plantas im-

perfeitamente conhecido, fundado sobre

uma espécie que parece pertencer tanto

ás renunculaceas, como ás herberideas. E'

indícrena do noroeste da America.

t ACHLYSIA, «. (pr. aklizia.) Er
Entomniogia, insectos ajjtéros da ordem
dos ac;iri(los.

t ACHMAM, s. m. (pr. akmã.) Nome
arabo do antimonio.

t ACHMÊA, s.f. Em Botânica, género

da familia dus asperges, formado sobre

uma espécie única do Peru, aonde a ach-

méa cresce sobre as arvores.

t ACHMITE, s. m. ipr. akmite.) Mine-

ral de côr parda ou verde escui-o, desco-

berto em a Noruega, e de uma fijrma

análoga á do pyroxeno. E' vitroso, esbi-

cado, agudo, e sufHcientemente duro pa-

ra riscar o vidro.

t ACHNANTO, s. m. (pr. aknanto ; do

grego arhnc, lentijoula e anthe, ílôr.) Em
Botânica, é um género de algas micros-

cópicas, de oito ou dez espécies, umas
marinhas, outras de agua doce.

t ACHNATERON, s. m. (pr. aknaferon;

do latim achuutcrum.) Em Botânica, é um
género de plantas gramíneas, estabelecido

como dependente das agrocias.

t ACHNE, s. m. (pr. akne.) Em Medi-

cina, é uma porção de estrias, riscos ou
filetes mucosos estendidos sobre a con-

junctiva do olho. — Fios de linho, sem
cotào, que se applicam nas feridas.= Si-

gnifica também uma espécie de espuma
muito ligeira, que se observa na superfi-

cie dos liquides.

t ACHNERIA, 5. /. (pr. akncria.) Em
Botânica, é um género de gramíneas.

t ACHNODONTE, s. m. (pr. aknodonte).

Em Botânica, c um género de gramíneas,

a que se dá também o nome de Phleonia.

t ACHOAVA, s. f. Era Botânica, é imia

planta muito commum no Egypto e par-

ticularmente na Ibechia, de um gosto

muito desagradável.

t ACHOAVÃO, s. m. E' o mesmo que
Achoava. Vid. esta palavra.

ACHOBBA, s. m. Pássaro do Egypto,
similhante ao gavião.

ACHOCALHADO, adj. Termo de Arma-
ria, que designa o animal que tem choca-

lho de difíerente esmalte; emblema de
brazão.

t ACHOLIA, s. f. (Do grego a privati-

vo, e kolê, bilis.) Ausência da bilis. Al-

guns escriptores deram este nomo á cho-

lera asiática, na qual a secreção da bilis

parece suspender-se.

ACHÕR, s. m. (pr. akôr; do grego

aA'J?-.) Espécie de tinha.—«Ha outro acha-

que mui ordinário na cabeça dos meninos

de menor idade, a que os Auctores cha-

mão Achôr, que vem a ser uns buraqui-

nhos muito pequenos, como buracos de cri-

vo pelos quaes está marejando um humor
muito viscoso.» Francisco Morato Roma,
Pratica Racional, Região 1, trat. 1, c. 7,

— uEntre os a.ffectos do couro da cabeça,

segundo Galeno, se contrm aquelle, a que

os Gregos chamam Achores, e os moder-

nos íííí/ia.» António Ferreira, Luz Verda-
deira de toda a Cirurgia, Liv. 14, p. 321.

= E' mais usado no plural. Vid. Acho-

res.

t ACHORES, s. m. pi. (pr. afcórcs.) Em
Pathologia, são umas úlcci-as superficiaes

na pelle da cara, e da cabeça ; tinha mu-
cosa ; crusta do leite. Entre os gregos,

era o nome de uma erupção que vinha á
cabeça e á face, composta de innumeras
úlceras pequenas que fornecem um liqui-

do similhante ao mel. Os modernos cha-

maram a esta doença tinha mucosa.
— Em Veterinária, chamava-se assim,

antigamente , ás ulcerações superficiaes

que os potros traziam, quando acabavam
os pastws.

t ACHORESE, s. /. (pr. akoréze; do
grego a, sem, e koresis, logar, capacida-

de.) Nome dado por (irossi á diminuição

de capacidade dos reservatórios destina-

dos a conter líquidos, taes como a bexi-

ga e outros.

t ACHORION, s. m. (pr. akórion.) Em
Botânica, é um género de tortuihos ou
cogumelos visinho do género Oidium,

da tribu das Oidiadas, divisão das an-

thresporadas. Espécie única.

—Em Medicina, é uma verruga compo-
nente da tinha mucosa; dá-se essencial-

mente na pelle da cabeça do homem, e,

accidentalmente, também em um ou ou-

tro qualquer ponto do corpo humano.

t ACHORISTO, adj. (pr. akoristo.) Em
Medicina, diz-se de certos signaes que
acompanham constantemente um estado

qualquer da economia animal, a saúde ou
a enfermidade.

t ACHORUTAS, s. f. pi. (pr. akorutas;

do grego o, sem, e koreutes, saltador.)

Em Entomologia, designa um género de

thysonuras, que tem por typo o Achoruto

incerto.

ACHOU, s. m. Madeira da índia.

t AGHOUARIS, s. m. Tribu de aboríge-

nes que dominava em parte da província

do Pará, no Brazil.

ACHOURU, s. m. Em Botânica^ é uma
espécie de loureiro, de gosto amargoso,
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que cresce na America.—fiadeira da ín-

dia.

t ACERAS, s. /. ipr. akras.) Em Bo-

tânica, é um género de plantas com uma
flor em forma de rosa, composta de mui-

tas pétalas dispostas em redondo. Do cá-

lix sae um pistillo, que se torna em um
fructo quasi da forma de um bolbo nào

carnudo, o qual contém uma ou duas se-

mentes como as da abóbora.

t ACHROANTHO, s.m. (pr. akroanto.)

Em BoUnica, é uma planta originaria do

Japào.

t ACHROIA, s. m. Em Entomologia, é

um género de lepidoptéros tincitos.

j ACHROMA, s. /. (pr. âkroma ; do gre-

go a, sem, e kroma, côr.) Descoraçào ou

descoloração parcial da pelle.

j ACHROMACIA, s. f. (pr. akromacia;

do grego a, sem, e kroma, côr.) Em Óp-

tica, é o acto pelo qual um raio luminoso^

separado por imi prisma, é trazido á con-

vergência por uma lente achromatica. —
Achromacia do olho. Arago provou, por ex-

periências, que o olho nào tem esta pro-

priedade.

t ACHROMASIA, s. f. Tpr. akromazia.)

Termo medico, que designa a descolora-

ção do corpo ou a palLidez cachefica: al-

guns auctores empregam este termo como

synonymo de Achromacia, para designar

o phenomeno que consiste em um instru-

mento de óptica ou o olho mostrar os ob-

jectos sem a côr do contorno.

ACHROMATICO, adj. (pr. akromatico ;

do grego a, sem, e kromaticos, corado : de

Arranja, côr.) Sem côr, descorado, privado

de côr. Em Óptica, designa aquillo que

nào dá logar ou nào faz apparecer as co-

res do espectro solar. Diz-se de um pris-

ma que desvia a luz sem lhe distinguir as

cores ; de uma lente que forma no seu foco

uma imagem incolor dos objectos; de um
óculo que faz ver as imagens dos objectos

nitidamente terminadas, circumscriptas

e sem penumbra, isto é, sem franja de
côr emprestada.

— Loc: Óculos achromaticos ; — vi-

dros achromaticos ;

—

lututa achromatica,
— objectivos achromaticos.

t ÀCHROMATISADO, adj. p. (pr. akro-

matizudu.i Em Óptica, diz-se de um ob-

jecto a que foi absorvida a côr, visto es-

tes objecto através de um prisma achro-

matico.

t ACHROMATISAR, r. a. (pr. akroma-
tizar : dii grcgu a, sem, e kromnteisen,

colorar, da rad. kroma, côr.) Em Óptica,

significa destruir, absorver as cores iria-

das, que ordinariamente se percebem na
imagem dos objectos, quando estes são

vistos através de uma lente.

—

«-Se todos os

corpos diáphanos comparados entre si ti-

vessem propriedades refrigentes e disper-

sivas proporcionaes, era impossivel achro-
matisar a hiz rtinvcrfjentc.v 'Encjcl. mod.
ACHROMATISMO, s. m. ipr. akroma-

tismo; do grego a, sem, e kr&matis7>ws.

1
coloração, da radical kroma, côr.) Em

i Óptica, significa a destruição, nos instru-

mentos de Óptica, da confusão iriada de-

vida á sobreposição das imagens de côr

diôerente. A aberração da esphericidade

e a aberração da refrangihilidade, dão

logar, nas imagens, a duas espécies de

confusões ; uma depende da forma das

superficies, que fazem desviar variavel-

mente a luz, a outra faz com que os cor-

pos diáphanos não refranjam, do mesmo
modo, os raios de todas as cores.

t ACHROMATOPSIA, s. f. ipr. akroma-

topsía ; do grego a, sem, kroma, côr, e

ojisis, vista.) Termo empregado em Me-
dicina por Helling e Wartmann, para de-

signar o dultonismo dichromatico, pelo

qual todas as cores parecem brancas ou

acinzentadas, negras ou pardacentas. —
Jiingken e outi-os desviaram a significa-

ção d'este termo e applicaram-no para de-

signar em geral todas as espécies de im-

possibilidades de distinguir uma ou mui-

tas cores.

t ACHROMODERlilE, adj. 2 gen. (pr.

akromoderme ; do grego a, sem, kroma,

côr, e derme, pelle.) Que tem pelle sem
côr, que não tem côr na pelle.

ACHROMODERMIA, s. f. (pr. akromo-

dírmi(x.\ Estado mórbido da pelle, cara-

cterisado pela descoloração completa.

t ACHROMOLENA, «.'/• (pr- akromxjle-

na; do grego a, sem, kroma, côr, e laina,

invólucro.") Em Botânica, é um género

de plantas originarias da Nova Hollan-

da.

t ACHROMOTRICHOMIA, s.f. (pr. akro-

motrikomia ; do grego «, sem, kroma, côr,

e coma, cabelleira.) Descoloração dos ca-

bellos.

ACHRONICAMENTE, adv. (pr. akróni-

camente ; do grego a, sem, e kronos, tem-

po, com a terminação adverbial.) Antici-

padamente, fora do tempo, em logar inop-

portuno, sem tempo.

ACHRONICO, adj. (pr. akrónico.) Ves-

pertino, da tarde. Em Astronomia, diz-se

do nascimento de uma estrella, acima do

horizonte ou do seu occaso, quando isto

acontece a tempo que o sol se põe. E, se

acontece quando o sol nasce, chama-se

então nascimento chronico.

t ACHRONICOS, s. m. pi. e adj. (pr.

akronicos.) Nume dos quatro planetas su-

periores, quando se encontram reunidos

no ]\IiTÍiiian(i.

ACHRONÍZOICO, adj. {-pr. akronizoiko;

do grego a, sem, e kronizein , durar.)

Dá-se este nome, em Medicina, ao que

não tem duração : nome dos medicamen-

tos que se nào podem conservar.

—

Medi-

camentos achronizoicos, nome substituido

por Chereau ao de Magistral, medicamen-

to que só era jiroparado ou composto por

mandado immediato do medico.

t ACHRYSIOS, .<. »i. pi.
(
pr. akrizios ;

do grego <í. sem, e krusos. ouro.) Em
1
Entomologia, género de coleoptéros lou-

gicomios, tendo por typo o stenocoro cir-

cumflexo.

t ACHRYSOLADO, adj. p. (pr. akrizo-

lado.j Vi<l. Acrisolado.

ACHRYSOLAR, v. a. (pr. akrizolar.)

Vid. Acrisolar.

t ACHSTEALDER, s. m. Cpr. akstelder.)

Moeda da Prússia; vale seis soldos e oito

cêntimos francezes.

t ACHTEL, s. m. (pr. aktel.) Medida
de capacidade para as matérias seccas,

usada na AUemanha.

t ACHTELING, s. m. (pr. aktelingue.)

Diminutivo de Achtel.

t ACHTHEOGRAPHIA, s. f. (pr. akteo-

grájia; do grego akthos, peso, grapkia,

descripção.r Sciencia. tratado dos pesos,

t ACHTHEOGRAPHICO, adj. -pr. akteo-

gráfico.) O que diz respeito, que é concer-

nente á descripeào dos pesos.

t ACHTHEOGRAPHO, s. m. (pr. akteú-

grafo. ' ) que descreve os pesos.

t ACHTHEOMETRO, s. m. (^r. akteóme-

tro.) Instrmnento modernamente inventa-

do para conhecer o peso dos carros sobre

as rodas.

t ACHULA, s. f. Nome dado ás moe-
das imperiaes, cunhadas em honra de Au-
gusto, que só apparecem na cidade d'es-

te nome em Africa.

ACHUMRADO, adj. p. Similhante ao

chumbo, ou pela côr ou pelo peso ; o que

está chumbado; n'este sentido, tem o pre-

fixo «a» do génio da lingua.

Se virdes qne vai errado
Vossa mercê o emende,
Lançar-Ihe-hei mais achamiado,
Farei olhos do passado
Porque todo i^e eulende.

CA>C. GEUl, fol.SS, COl. S, T.

— Loc. : Sosto de côr achumbada,
macilento. — Chinelas achumhadas, cin-

zentas. — Fall-ar achiunbado,

vidade exagerada.

t ACHUPALLA, s./. ipr. axupala. t Gé-
nero da familia das bromeliaccas, encer-

rando plantas que se dào na America. O
caule contém uma agua limpida e sem
sabor, que refrigera os viajantes.

t ACHUPAYA, s. /. Vid'. Achnpalla.

f ACHURU, s. VI. Em Botânica, uma
caraiba de uma esj^ecie de mvrto, cujas

folhas dào um cosimento que os naturaes

empregam contra a hydropisia.

t ACHYLIA, s.f. ipr, aktlia: do gre-

go a, s>ui, e clujlo.\ Falta de formação

de chylo no estômago.

T ÀCHYLOSE. .«. /. ipr. akilóse.) Vid.

Achylia.

t ACHYMOSE, 5. /. 'pr. akimõse : do

grego a. sem. e clii/mo.} Má digestão; fal-

ta de formação Ao chymo.

t ACHYRACHENA, ">'. /. ^pr. ak{raki'na;

do grego akitro». palha ; a. sem, e kaínO,

eu abro.) Em Botânica, planta indehis-

cente da familia das compósitas, do no-

roeste da America.
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ACHYRANTHÓIDE, adj. 2 gen. O que

se assemolha ao achyrantho.

t ACHYRASTRO, s. m. (Do grego akii-

ron, palha, nstron, astro.) Em Botânica,

género de plantas chicoraceas, de ramús-

culos divergentes.

t ACHYRATHO, s. ?n. (Do grego alu-

ron, palha, e (uithe, floreação.) Em Botâni-

ca, género de amaranthaceas, constando

de doze espécies, quasi todas equatoriaes.

t ACHYRIDÍAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, subdivisão das crhysoeomadas asteroi-

des, da faniilia das compósitas.

t ACHYRÍTHE, s. m. Em Mineralogia,

synonynio do calcareo oolitico.

t ACHYROCLINO, s. m. (pr. akiroclino;

do grego akurun, palha, kline, leito.)

Em Botânica, género das compósitas da
America, visinho dos stenoclinos.

t ACHYRÔCOMO, s. m. (Do grego cíAm-

ruíi, palha, e ko7nc, cabelleira.) Em Botâ-

nica, género de plantas vermonianas.

t ACHYRÓNIA, s. ./'. (pr. ukinmia.) Em
Botânica, género de leguminosas papilio-

naceas da Nuva-Hollanda.

t ACHYROPAPPA, s.f. (pr. akiropa-

pa ; do grego akurun, palha, e pMppos,
pennacho.) Em Botânica, género de plan-

tas compósitas anniiacs do México.

t ACHYROPHITO, s. m. (pr. akirójitu; do
grego akuron, palha, e phyton, planta.)

Nome dado por Necker, ás plantas cujas

flores se compõem de glumos.

t ACHYROPHORO, s. m. (pr. akirófo-

ro.) Em líiitanica, género de chicoraceas.

t ACHYROSPERMA, s. /. (pr. akiros-

perma ; do grego akuron, palha, e sper-

ma, semente.) Em Botânica, género de
labiêas, espécie de favas do Jladagascar.

t ACHYRY, s. m. (pr. a.rirí.) Em Bo-
tânica, espécie de pcriploco das Antilhas,

tem o caule cylindrico, d'onde lhe vera o

nome vulgar de corda de viola.

f AGIA, s. f. Em Botânica, género de
rosáceas, formado sobre uma única es-

pécie da Guyanna.r=Tambeni se lhe cha-

ma Acisa.

ACIAMO, s. V). Em Botânica, planta co-

nhecida com o nome de Centáurea muntana,
de Linneo, distribuida na Syngenesia Po-
lygamia frustrada. = Os Boticários dão o

nome de Cyano ou Aciano a outras espé-

cies de Centáureas, como o Ciano da
Pérsia, e o Cyano menor. = O Padre
Thomaz da Luz, na Amalthea Onomásti-
ca, pag. 38, chama a esta íiòr Acyamus
maior.

t ACIANTHO, s. m. (Do grego akis,

ponta, e anthos, flor.) Em Botânica, gé-
nero de orchideas malaxideas, originário

da Austrália.

ACÍCA, s. /. ant. (Do hespanhol cica,

bolsa, tirado da lingua dos xaques.iCar-
tucheira, bolso. = Em Jorge Ferreira de
Vasconcellos, encontra-se Aciqua.

t ACICALADO, adj. p. Brunido, lus-

troso, polido. Vid. Açacalado.

ACICALAR, j,'. a. Açacalar. (Moraes

prefere a forma acicalar, por isso que de-

riva este verbo do hespanhol acicular ;

e entre a derivação árabe, acceita a deri-

vação que estaria mais á mão dos nossos

escriptores. =^ Porém do árabe sakcala,

tanto pôde derivarse Açacalar, como Aci-

calar. Vid. a phonologia de Açacalar.)

t ACICARPHO, s. m. (Do grego akis,

ponta, e carphus, espiga.) Em Botânica,

género de calycéreas, estabelecido sobre

duas espécies, uma de Buenos-Ayres, ou-

tra do Rio de Janeiro.

ACICATE, s. m. (Do árabe axxaket,

derivado do verbo xakka, picar, moles-

tar, affligir; o «a» breve do árabe con-

verte-se geralmente em «i». Es.: sakcala,

ací'calar; assab&dj, azev/che.) Bluteau tra-

zia, como etymologia, a palavra chaldaica

Hezccat, que significa aguiihão; porém, no
grupo das linguas semiticas, o árabe foi

o único que directamente influiu na lingua

portugueza.) Espora comprida e dourada
para as cannas; espora de gineta com um
só bico aonde gira uma roseta que sim-

plesmente arranha, e não fere o cavallo.

= Figuradamente : estimulo, incentivo,

incitamento, despertador.

Em mulla tanl'a«'ca/e

Foi granili" coiiliafazer,

Má morte te nunca mate,
Pois com pés cticios de esmalte
Nos niJta>tes de prazer.

CA.NC. OERAL, foi. 176, Col. 2, T.

— Loc. : Bater os acicates, apertar a

espora, mettcl-a contra os ilhaes. — «Lá
me aposentae como quizerdes e hatei-lhe

os acicates, pois me tenho feito professo

em suas angustias. » Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Euphrosina, act. v, se. i.

ACICOCA, s. f. Em Botânica, herva do
Peru, confunde-se algumas vezes com
a herva do Paraguai/, pelas suas proprie-

dades niedicinacs.

t ACICULADO, adj. p. Em Historia

Natural, cpitheto que significa em forma
de agulha.

— Em Botânica, aciculada, se diz de
uma semente que é rajada de modo que
os differentes traços, sem ordem, parecem
feitos pela ponta de uma agulha.

— Em Zoologia, dá-se o nome de aci-

culada á concha que se aproxima, pela

sua forma geral, a uma agulha, ou que
tem a espora terminada em ponta.

ACICULAR, adj. 2 gen. Em Botânica,

nome dado ás folhas estreitas, lineares e

pouco cylindricas, como as de muitas es-

pécies de pinheiros.

— Também se emprega em Mineralo-

gia :

—

crystal acicular, que aífecta a for-

ma de agulheta. = Usado n'este sentido

por Barjona, quando um crystal aftecta

a f(')rma de lun prisma adelgaçado e alon-

gado á maneira de agulha.

t ACICULIFORME, adj. 2 gen. Epí-
theto empregado cm Historia Natural,

para caracterisar qualquer órgão que af-

íecta a forma de agulha.

t ACÍCULO, s. m. Pcllo aguçado que
se encontra no corpo dos annélides.

ACIDAÇÃO, s. /. Em Chimica, acção

de converter em acido, passagem para o

estado de acido. = O mais usado na lin-

guagem scientificaé Acidificação. Vid. esta

palavra.

ACIDADE, s. f. (Do latim aciditas,

abl. aciditate, descendo a dental «t» á
media «d»; no francez acidité.) Na lin-

gua vulgar, indica a qualidade da sub-

stancia que é dotada de um sabor acre e

picante, que produz uma impressão viva

e penetrante sobre os órgãos do gosto e

da olfacção. — A acidade tanto pertence

aos ácidos simpres, como ás sidistancias que
encerram o acido em combinação, e também
aos saes, ou no estado de fermentação.
— Em Chimica, acidade é a virtude

que têm certas substancias do destruir as

propriedades caracteristicas das bases nos

compostos aonde se encontram.
— Em Pathologia, acidade dos humo-

res, antigamente chamavam-se assim as

principaes espécies de acrimónia. =Não
se admitte na sciencia moderna.
—Seria mais correcto dizer-seacididade.

f ACIDÁLIA, s. f. Em Entomologia,ge-

nero de lepidoptéros nocturnos, tendo por

typo a acidalia^3aíí(/ar, bastante commum
em junho e julho.^Género de coleoptéros

chrysomelinos, originários do Brazil.

t ACIDALIANO, adj. Nome poético, em-
pregado como epítheto para designar tu-

do o que diz respeito a Vénus Acidalia.

t ACIDANDRA, s. f. Synonymo de
ZoUermia. em Botânica.

t ACIDANTE, adj

cante.

t ACIDAR, V. a.

acido, tornar acre.

t ACIDAVEL, adj. 2 gen. Que tem a

propriedade de se mudar em acido.

t ACIDENTE, s. m. Vid. Accidente.=
Recolhido por Bluteau.

ACIDEZ, s. f. Tudo que tem proprie-

dades acidas, ou acididade. = Acha-se

empregado por Félix de Avellar Brote-

ro.

ACÍDIA, .?. /. (Do grego akedia, té-

dio, preguiça, tristeza.) Era Theologia,

aborrecimento, fastio dos bens espirituaes,

negligencia da alma para praticar o bem.
=Tambem se considerava como um pec-

cado mortal. No Catecismo, de Frei Bar-

tholomeu dos Martyres, definia-se acidia:

— «é uma tibieza e fastio espiritual , que

a alma tem para o exercício das obras

virtuosas, especialmente para as cousas

do culto divino e communicação com
Deus.n—Frei Luiz de Granada define:

«Acidia he uma frouxeza e cabimento do

espirito 2}'^i''^ ^('^ obrar, e particular-

mente he uma tristeza e fastio das cousas

espirituaes.» Compendio, cap. ii, p. 20,
— t(...lemos na escriptura: demerge ta

orelha ou prove, sem nem uma acidia, e

dá-lke sa divida. v Alexandre Herculano,

2 gen. Vid. Acidifi-

Acidificar : tornar
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Monge de Cister, t. i, p. 7. = Sobre

esta paixão, vid. Du-Cange, Glossarium.

— Oktu. Deve-se preferir a forma

Acedia para exprimir a paixào moral ; a

forma Acídia será preferível para expri-

mir o peccado determinado pelos moralis-

tas catholicos.

t ACÍDIA, s. f. Do grego askidion,

ostrinba.) Género de conchas bivalvas,

tendo a forma de uma ostra ou de uma
bolsa, enchendo-se habitualmente de agua.

= Também se escreve Ascidia, mais

conforme com a etj-mologia grega, ainda

que o «scí se simplifique ordinariamente

em «c».

ACIDÍFERO, adj. (Do latim aciãum,e

fero, trazer. ) Em Chimica, o que tem aci-

do ; dá-se este nome a toda a substancia

que possue um acido qualquer, ou em esta-

do livre ou combinado com muitos outros

corpos unidos a um alcali.

— Em Mineralogia, dava-se o nome de

sulstaticias acidiferas, a uma grande clas-

se de mineraes, comprehendendo aquel-

les que sào compostos de uma base sali-

navel unida a um acido. = Empregado
por Baijona, no Tratado de Mineralogia.
— Em Geologia, dáva-se o nome de

rochas acidiferas, a uma certa ordem
de rochas na classificação geognostica de

Mareschini.

ACIDIFICAÇÃO, s.f. (Do latim acidiji-

catio, acc. acidijicationem.) Acção de se

converter em acido
;
passagem para o es-

tado de acido. — Acidificação do vinho,

assim se chama a sua decomposição quan-
do se muda em acido acético.

t ACIDIFICADO, adj. p. Que está con-

vertido em acido.

t ACIDIFICANTE, adj. 2 gen. (Do la-

tim acidum, e faciens.i O que faz passar

ao estado de acido. Epítheto dado a mui-
tos princípios, aos quaes se attribuiu a
causa das propriedades acidas, que as

suas combinações com alguns outros prin-

cípios manifestavam em certos casos. =
Foi primeiramente attribuida ao oxyge-
neo, que se considerou como o único prin-

cipio acidificante, depois também se cha-

mou assim ao hydrogeneo, em seguida ao
sellenium etellurium. Finalmente reconhe-

ceu-se que não é pussivel admittir prin-
cipio acidificante, e que, quando dous ou
mais corpos dão origem a um acido, ao
combínarem-se, cada um contribue com a
sua parte para a formação do novo cor-

po.

t ACIDIFICAR, r. a. (Do latim acidum,
efacen.; Em Chimica, acção de converter
em acido um corpo liquido, gazoso ou
sólido. () enxofre, o iodo, o sellenium, aci-

dificam o oxygeneo.
— Acidificar-se, v. rcjl. Transformar-se

em acido. Em Chimica antiga, dizia-se: —
cinco metaes são susceptíveis de se acidi-

ficarem.

ACIDIFICAVEL, adj. 2 gen. (Do latim
acidum, e Jiu.) Em Chimica, o que é sus-

ceptível de se converter era acido, isto é,

quando uma substancia está em círcum-

stancias convenientes para dar logar a

essa traiisfiirmaçào.

t ACIDIMETRÍA, s.f. (Do grego oxus,

acido, e metron, medida; mais correcta-

mente: Oxímetría.1 Xome dado á analy-

se volumétrica, pela qual se aprecia a

quantidade de acido livre ou de um sal

acido contido em uma substancia qual-

quer. A saturação das bases serve de li-

mite n'este processo, que se executa por

meio de um licor alcalino normal, ou

puro. O licor fica depois díluido de modo
que occupa um volume determinado ; o

ponto de limite é accusado pela produc-

ção ou pela destruição de uma matéria

colorante.

ACIDIÕSO, adj. Termo theologico, para

designar o que está atacado da doença

de acídia, ou que vive em peccado de

acídia. — « Uma detesfação, e aborreci-

mento que o acidioso tem ás cousas espi-

rituaes.)^ Frei Eartholomeu dos Marty-

res, Catecismo, cap. i, foi. 83, v. =-
N'este sentido, está empregado substan-

tivadamente. O peccado da acídia,já não é

vulgar, e este adjectivo está fora do uso.

ÁCIDO, adj. Azedo, acre, avinagrado;

que tem um sabor agro ou acerbo. —
(iD'este sal acido, que constitue a semen-

te. it Padre Manoel Fernandes, Alma In-

struída, t. II, p. 405.=Emprega-se quasi

sempre ellipticameute como substantivo,

significando substancia acida.

— Em Chimica, dá-se este nome ás

propriedades physicas ou chimicas dos

ácidos. — Propriedad.es acidas; qualida-

de acida. —«.Procede pois a tal forma
do sueco acido, fermentativo das glându-

las do estômago.» Curvo Semedo, Poly-

anthea Medicinal, Liv. ii, cap. 25, §
182, n. 12.

ÁCIDO, s. m. (Em grego akis, ponta,

agrura, no latim acidus.) Dá-se moderna-
mente este nome aos corpos que têm por

caracteres: 1.° Um sabor acre, forte ou
fraco; 2.° o tornarem vermelha a tintu-

ra azul de tornesol; 3." o saturarem

completamente ou incompletamente os al-

calis e os oxydos de reacção alcalina; 4."

o se dirigirem para o pólo positivo da
pilha na decomposição. A palavra acido

tem ura sentido genérico e absoluto, de-

signa os corpos que têra o conjuncto d'es-

tas propriedades. Os ácidos divídem-se em
mineraes e orgânicos ; também se lhes

chama oxacídos ou In/dracidos, segundo

que o corpo, considerado como radical, está

unido ao oxygeneo ou ao hydrogeneo.

—

Os ácidos chamados orgânicos são nu-

merosos ; chamani-se ácidos gordos, os

que se encontram nas matérias gordas,

quer directamente, quer por meio de

reacções particulares, sob a influencia do
ar, do calor, de certos oxydos ou de ou-

tros ácidos. ;^ Também se diz que um
corpo é acido, relativamente a uma base.

— Em Historia da Chimica, chamou-se
primitivamente acido, a todos os compos-
tos que tinham um sabor azedo, e que
tornavam vermelho o tornesol; aos corpos

oxydados que reuniam estas duas pro-

priedades ; aos que possuíam a ultima pe-

lo menos ; aos que, não tendo nem uma
nem outra, eram capazes de saturar os

oxydos, tornando verde o xarope de vio-

letas,

— Em Nomenclatura chimica, o norae

de um acido em geral, termina-se com a

forma em «ico». Ex. : acido sulphurico
;

acido sulphuroso, se a proporção de oxy-
geneo é menor.—Os ácidos também seca-
racterisara com os nomes : incolor, sólido,

pezado, crystallísavel, solúvel na agua ou
no álcool, deliquescente, íncrystallisavel,

efflorescente ;— ácidos animaes, factícios,

ou artijicíaes, naturaes, vegetaes, alcoolí-

sados, etc.

— Era Mineralogia, dá-se o norae de
ácidos, a uma ordem de substancias mi-
neraes, a uma serie de formações, era

pequeno numero, que encerram oxacídos,

que se encontrara livres á superfície da
terra.

t ACIDO-BASICO, adj. Era Chimica,
o que é capaz de dar nascimento a áci-

dos e a bases. Vid. Basigena.

t ACIDO-GORDO, s. m. Norae dado ao
principio que produz a causticidade nos
alcalis ; theoría de Mayer, muito tempo
opposta á descoberta do acido carbónico.

t ACIDONTE, s. m. (Do grego akis,

ponta, e odous, dente.) Em Botânica, gé-

nero de musgos acrocarpos, que nascem
na terra, na cordilheira dos Andes, e ou-

tras partes da America.

t AGIDOS, s. m. pi. Era Mineralogia,

nome dado por Haúy e Hausraann, a
substancias, que encerrara oxacídos em
pequeno numero. Em Geognosia, tem o

mesmo sentido.

t ACIDOS-CONJUGADOS, adj. pi. Áci-

dos que, combinados com ura outro, for-

mam com bases, sem se descorabinarem,

saes differentes d'aquelles que cada um
d'elles forma separadamente. = Dão-se
factos d'esta ordem em Chimica Orgânica.

ACIDOSTEÓPHYTO, s. m. ^Do"" grego
akif. ponta, e osteopdiyto.) Nome dado á

h sà.i chamada /'hííi/us eJcjstosi's, ou exos-

toses o oste('.phytes era forma de agulhas.

t ACIDOTO, 'adj. (Do grego akidotos,

talhado em ponta. ^ Em Botânica, o que
é ti^rminado era ponta.

—

Adtlia acidota, é

assira chamada por ter os ramos espinho-

sos.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros staphyllianos dos arrabaldes de Pa-
ris.

t ACIDÔTON, í. m. Em Botânica, gé-

nero de oupiíorbíaceos da Jamaica.

ACIDRADO, adj. p. A' maneií-a ou for-

ma de uma cidra; com gosto ou côr de

cidra.

t ACIDULADO, adj. p. ;Do latim aci-
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diãatus.) Que adquiriu propriedades leve-

mente acidas, ou um sabor azedo, pela

addição ou pela manifestação de ura aci-

do.

ACIDULAR, !'. a. (Do latim arnlulus, com
a terminação verbal «ar».) Em Chimica e

Medicina, tornar acidulo ou levemente aci-

do. Applica-se este verbo a substancias

ás quaes se communicou um sabor azedo,

por meio de uma joequena quantidade de

qualquer acido.

— Acidular-se, v. refl. Tornar-se le-

vemente acido.

f ACIDULO, aclj. (Do latim acidulus.)

Diminutivo de acido; que é levemente

acido.

—

Afluas acidulas; snes acidules; este

termo applica-se a todos os ácidos bastan-

te diluidus, e mais especialmente aos sue-

cos ácidos dos vegetaes, e também a cer-

tos saes, cujo acido, incompletamente sa-

turado pela base, deixa sentir algumas de

suas propriedades.

— Em Chimica, saes acidules, aquel-

les, cuja quantidade de acido, relativa-

mente á base, ultrapassa o limite que

constituo o estado neutro ou de saturação.

— Em Botânica, ^^/(íh^yí; acidulas, as

que se distinguem por um gosto azedo.

— Em Pharmacologia, substancias aci-

dulas, são as que constituem medicamen-
tos temperantes e refrescantes, frequente-

mente usados na Therapeutiea.=Tambem
se emprega esta palavra substantivada-

mente para designar combinação de um
acido com uma certa quantidade de al-

cali, que, sem o neutralisar completamen-

te, ainda assim lhe diminuo a sua acidez

;

Ex. : acido oxalico, que é o oxalato acidu-

lo de potassa.

— Em Geognosia, aguas acidulas, que

têm em dissolução o acido carbónico li-

vre.

t ACIDUM-FACTICIUM, s. m. Em Chi-

mica, ácidos que se suppozeram resultar

unicamente de processos artificiaes ; con-

trapõera-se aos ácidos nativos, que exis-

tem formados em a natureza.

t ACIDUM HYDROCIANICUM-DILATUM,
s. VI. Acido composto de quarenta e oito

grãos e meio do eyanido de prata, uma
onça de agua distillada e trinta e nove
grãos e meio de acido livdrochlorico.

t ACIDUM-IMPERFECfUM, s. m. Dá-se
este nome ao acido, quando não está ple-

namente satui-ado de oxygeneo. O acido

sidphuroso, com relação ao acido sidj)hic-

rico, c imperfeito. Distinguem-se em a no-

menclatura chimica com a terminação em
«OSO», como os perfeitos com a terminação

«ico».

t ACIDUM-PINGUE, s. m. Vide Acido
gordo.

t ACIDUM-SULPHURICUM-AROMATI-
CUM, .s. m. Composição pharmaeeutiea

:

duas libras de álcool, seis onças de aci-

do sulphurico, onça e meia de casca de
ciunamomo, e uma onça de gengibre. =
E' empregado na Medicina.

ACIE, s. f. (Do grego ahis, ponta; do

latim íícíes.) Agudeza, perspicácia, finura,

subtileza. — aForam tam grandes suas

cousas (dos Romanos) que sua grandeza

abate a acie da invenção pêra as poder

contar.» Frei Simão Coelho, Compendio
das Chronicas, Liv. 1, cap. 9, foi. 32.=
E' piiueo usado.

ACIESIA, s. /. (Do latim aciesia ; do

grego a.j sem, e /i;íte2«, conceber.) Empre-
gava-se, em Medicina, como synonymo de

esterilidade.=Está fora do uso.

t ACIFORME, adj. 2 gen. (Do latim

aciformis ; àaaciis, agulha, q forma, fei-

tio.) Dá-se, em Botânica, este nome ás plan-

tas em forma de agulha.

•j- ACILEPO, s. TO. Em Botânica, é o

mesmo que Vernonia, género de plan-

tas dicotyledoneas, de flores completas,

da família das compósitas, da ordem das

flosculosas.

f ACILIA, s. f. Nome de differentes

leis romanas, das quaes a mais celebre

era a que estabelecia as penas dos con-

cussionarios.

f ACÍLIO, s. m.. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros, tendo por typo o aci-

lio sinuoso da Europa.

ACIMA, adv. Sobre, na parte superior,

mais além, em grau mais elevado, no

alto, subindo. — « Acima d'esta lapa,

para o nascente, no cume do monte, etc.»

Historia Tragico-Maritima, t. i, p. 282.

Por arcai dilTicil, costa tirima.

FILl.VTO, FAUULAS, t. II, p. 31.

Passcava-se Sylvana

Pelo corredor aciítta.

ROM. GER. n." Í2.

D'estes ecos o que acima se imai^ina.

CASTRO, ulyssea, cant. I, est. 60.

..- se Ia sohein acima
Suspiros monsagciros da vontade.

BEHNAKOES, LlUA, CCl. 1.

— Loc: Telhas acima, da parte supe-

rior, e, figuradamente : que é superior

á razão humana.

—

«Ainda das telhas aci-

ma, diz, que o amor com que a alma ama
a Deos, nasce do amor com que Deos ama
a alma.» Vieira, Sermões, t. iv, serm.3,

§ 4, n." 81. «Telhas acima só Deos e os

gatos.» Anexim popular. — Vir acima,

surgir do fundo, sair á tona d'agua:

Eis que começara veros pescadores
Acima vir os peixes era cardume.

MOUSINHO DE QCEVEDO, AFFONSO APRICAHO,
c. V, est. 73.

— Costa acima, rio acima, rua acima,

ao ir subindo, na direcção para a parte

mais elevada.

Rua abaixo, rua acima.

Sempre co'o cti.ipéo iia mão.

CAINT. POPUt.

— Foi-se acima, morreu, deixou este

mundo

:

Depois que o bom Miranda, era cujo seio

O santo foj^o ardeu, se foi acima, ele.

FERREIRA, KCL. 9.

— Pôr acima de tudo, estimar de modo
que não admitte termo de comparação.

—

Estar acima, ser mais graduado.
— Acima, interj. Sus, surge, eia!

Exhortação com que se anima a encetar

uma empreza grandiosa. — «Acima! co-

rações; acima ás cousas eternas.» P.'' Ma-
noel Bernardes, Sermões, t. i, serm. 10,

§ í'-

ACIMADO, adj. p. ant. Atimado, ainda

usado na linguagem popular. Acabado,
concluído, terminado, levado á sua ulti-

ma perfeição, tendo o ramo ou cima, que
se põe na obra acabada, como dá a en-

tender Santa Rosa de Viterbo.

ACIMAR, V. a. ant. (De ciino, parte

mais alta, segundo o Dicc. da Acad.) Aca-

bar, concluir, terminar, atímar, como se

encontra ainda hoje nos cantos populares.

IMoraes traz o seguinte verso no sentido

de elevar, erguer

:

Te acima ás nuvens, e te abysraa ao fundo.

ACIMENTO, s. m. ant. Cimo, altura,

elevação, píncaro, coruto. Empregado no

Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende:

Vós me fareis que remonte
O' mais alto acimenlo.
Como garça falcoada.

FOL. 47, col. 2, V.

f ACINA, s. /. Peso napolitano, em-

pregado na venda do ouro, prata, pe-

dras preciosas e seda.

f ACINACE, s. m. (Do grego akinahes,

cimitarra.) Espada persa e scytha; tam-

bém servia de ídolo, ao qual immolavam
todos os annos grande numero de cavallos.

t ACINACEA, s. ?)!. (Do grego akina-

kes, espada.) Em Ichthyologia, género de

peixes formado sobre o acinaceo bastar-

do do Atlântico.

t ACINACIFOLIADO, adj. (Do latim aci-

nax, sabre, e folium, folha.) Em Botâni-

ca, planta que tem as folhas acinaeifor-

mes.

t ACINACIFORME, adj. de 2 gen. (De

acinax, espada, e forma, feitio.) Em for-

ma de sabre ; dá-se este nome ás folhas

carnosas e achatadas, de modo que apre-

sentam dous bordos, um espesso e obtuso,

outro delgado, e recurvado para traz.

t ACINARIA, s. /. Em Botânica, nome
vulgar do sargaço ou acinaria marítima.

— Acinaria ]>alustre, planta que nasce

nas lagoas e marinhas, como o serpão.

t ACINARIO, adj. (Do latim acinarius;

do grego akinos, bago de uva.) Em Bo-

tânica, o que apresenta ao longo do caule

e dos ramos pequenas vesículas esphe-

ricas e pediculadas, similhantes a bagos

de uva.

t ACINESIA, s. /. (Do latim acinesia,

do grego a, sem, e kinein, mover.) Em
Medicina^ palavra inventada por Ga-
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leno para designar o intervallo que sepa-

ra a systole da dyastole em cada pulsa-

ção.

t ACINESIATROPHÍA, s. f. (Deacme-
sia e atrupliia.) Fahivra introduzida na

sciencia medica por Hutin, para designar

a atrophia por falta de acção.

t ACINETINAS, s. /. pí. Em Botânica,

familia de infusorios de uma só abertu-

ra, e com cilios nào vibrateis.

t ACINETO, s. m. (Do grego ajcinetos,

fixo.) Em Botânica, género de plantas

infusorias, polygastoreas, estabelecido pelo

verticello tuberoso cm razào da quasi im-

mobilidade dos seus appendices cilifor-

mes.

t ACÍNIA, s. /. Em Entomologia, gé-

nero de diptéi'os brachoceros, formado so-

bre a acinia cumulada da Europa.

t ACINIFORME, adj. 2 gen. (Do grego

akinos, bago de uva.) Em Anatomia, o

que tem a forma ou apparencia de um
bago de uva. Qualificação dada a uma
das membranas do olho, também chama-
da uiêa. — Túnica aciniforme.

t ACÍNIPE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de orthoptéros acridianos, formado

sobre duas espécies do sul de Hespanha,
visinho do género pamphagus.

f ACINO, s. m. (Do latim acinus ; do

grego akinos, bago de uva.) Nome dado

a uma bagem molle, unilocular, transpa-

rente, cheia de sueco, contendo sementes

cobertas de uma casca coriacea, como as

groselhas.

t ACINÓCORO, s. m. (Do grego alcinos,

basilisco, e koris, persevejo.) Em Entomo-
logia, género de bgeanos hemiptéros, da
America meridional.

t ACINODENDRO, adj. (Do grego aki-

nos, friicto formando cacho, e dendron, ar-

vore.) Em Botânica, dá-se este nome a uma
planta cuios fructos são em forma de ca-

cho ; tal como o metastome acinodendrum.

t ACÍNOPE, s. m. (Do grego dkinos,

semente, epuus, pé.) Em Entomologia, gé-

nero de coieoptéros carabicos, tendo por

typo o acinope megacépkalo do sul da
França.

t ACINÓPHORO, s. m. (Do grego aki-

nos, pevide, e phorus, portador.) Em Bo-
tânica, género de tortulhos hycoperdaceos,
similliantc ao género poJysaccum.

f ACINOS, s. m. Em Botânica, género
de plantas labiadas, tribu das mellisseas,

formado sobre duas espécies, o clinopode
ordinário, e o thymo hasilico.

t ACINOSO, adj. O que tem relação com
ou diz respeito aos acinos, de que é for-

mado. Em Anatomia, o que se parece com
cacho. Glândula acinosa, que tem a fiu--

ma de cacho.

ACINTE, ndv. (Do latim scienter.) De
propósito, de caso pensado, de animo re-

servado, intencionalmente, adrede, com
certa malignidade, advertidamente; por
capricho, teima, contra razào. — «/í por
aqui vereis quam grave é eleger à scinte

homens indignos, por affeição oii particu-

lar interesse. y> Heitor Pinto, Dialogo, i,

cap. ?j.

ACINTE, s. ?)!. (Do latim scienter, em
que o «s» da combinação «se» se abranda

com o «a» prosthetico; o «r» final é syn-

copado: guttuT, gotta; o que se confirma

pelas formas á sciente, usada por Heitor

Pinto, e á sinte, de Jorge Ferreira.) Acção
que se faz de propósito: — «... essa

gente de Gaya e Villa-nova que lhes não

obedeciam, nem pagavam tributo e que,

fortes da protecção real, lhes faziam mil

acintes, com a sua pesca e seu commer-

rio franco, etc.» Garrett, Arco de Sant'

Anna, t. i, p. 181. — «i7m peccador af-

frontado mais se entrega então aos assin-

tes da vida torpe, que não em braços da
emenda e da pieuiteiicia. » Frei João de

Ceita, Sermões, t. i, p. 169.=Tambem
se escreve frequentemente assinte.

ACINTEMENTE, ndv. (Duarte Nunes de

Leão, na Origem da Língua Portugueza,

cap. 8, diz que os antigus diziam acinte-

mente ou cintemente, como se quizessem

dizer sciente ou scientemente.) Segundo

Bluteau, esta palavra só quer dizer, que

se sabe o que se faz, mas que se faz de

propósito, afim de desgostar ou fazer mal:

— «E esta é uma das palavras em que a

língua latina perde o credito da opulên-

cia, porque dijficultosamente se achará

nella uma só palavra que tenha a mesma
signiJ{cacão...í> Bluteau. — « Como se a-

cintemente lhe pruuguesse de os ojferecer

á morte. )> Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Liv. I, cap. 140.= Na traducção

das Eneadas de Sabellico, também se en-

contra assintemente.

t ACINTLI, s. /. Em Ornithologia, gal-

linha de cabeça negra.

ACINTOSO, adj. Amigo de fazer acin-

tes; teimoso, arreliador, apoquentador,

pertinaz, contumaz.=Palavra de formação

moderna.

ACINTRO, s. m. Corrupção popular de

Absinthio ; nome vulgar da losna. =Re-
colhido por Bento Pereira e Barbosa.

ACÍNULA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de tortulhos ou cogumelos globulo-

sos, siosis ou apodos, originários da Rús-

sia.

ACIDA, s. /. Em Botânica, género de

rosáceas, estabelecido em uma única es-

pécie, a acioã guyanneza, ou da Guyan-
na.=Tcm também o nome de Coupi.

ACIONÍA, s. _/• Espécie de moilusco,

cuja classe ainda nào está bem determi-

nada, contendo conchas uuivalvas, delga-

das, guarnecidas de muitos bordos ou lâ-

minas longitudinaes. As duas espécies

mais notáveis são a Acionia vulgar,' e a

Acionia preciosa. Esta ó cónica e branca,

e cncontra-se nos mares da índia. E' fa-

mosa pelo preço exorbitante por que a

pagam os conchcologistas e amadores.

Aquella, que se acha nos mares da Eu-
ropa, c turriforme, cónica, comprida, bran-

ca ou avioletada, com nódoas avermelha-
das ou côr de violeta.

ACIOTIS, s. m. Em Botânica, género
de melastomacea, herva ephemera e indí-

gena das Antilhas.

ACIPE, s. m. Peixe cartilaginoso.

ACIPENSER, s. «í. (Do latim acipen-

ser.) Em Ichthyologia, nome de um peixe

muito estimado dos antigos, e que se jul-

ga ser o estorjão. E' da ordem dos bran-

chiostegos, com esqueleto cartilaginoso,

sem membrana branchial, e sem dentes.

E' principalmente com os ovários do so-

lho ou bordalo grande, acipenser Luso,

que de ordinário pesam nuiitos centos de
libras, que se faz o caviar. Tem o sabor

da carne de vitella ; usa-se muito no nor-

te: a gordura pôde servir como manteiga
ou azeite: a bexiga natatoria fornece a

melhor colla de peixe. O solho ou bordalo

ordinário, acipenser sturio, tem o mesmo
préstimo. Encontra-se principalmente nos

rios da Rússia e no mar Caspio.

ACIPHOREAS, s. f. pi. (Do latim aci-

phoreai, do grego akis, ponta, e pherô, eu
trago.) Em Entomologia, é nome familiar

da ordem dos myodarios, comprehenden-

do aquelles, cujas fêmeas têm os últimos an-

neis do abdómen sólidos e que servem para

introduzir os ovos debaixo da epiderme

das plantas.

ACÍPHYLO, adj. (Do latim aciphyllus,

do grego akis, ponta e frdlon, folha.) Em
Botânica, planta que tem as folhas pon-

teagudas. Diz-se de uma planta cujas fo-

lhas são lineares e acuminadas, ou as la-

ciniuras das folhas picantes, como no dian-

thus aciphyllus e o ligustrum aciphyllus.

ACIPÍPE, s. m. (Do árabe azebibe; o

«2» árabe é representado por «c». Ex.

:

azzfiferan, açafrão; o «b» também se

permuta jiela labial ténue. Ex. : cJiui-ah,

xarope; djolah , jnlepo ; azehihe, acepi/je;

no árabe, significa passas de uva ; os ára-

bes dão-nas aos doentes atacados de fas-

tio e com ellas brindam os hospedes.) Gulo-

sina, manjar delicado.— «Com sqft'rcgui-

dão e com melindre, capricho, acepipes e

temperilhos. )i Padre Manoel Bernardes,

Armas da Castidade, pag. 11. Vid. Ace-

pipe, empregado por Balthazar Telles,

Padre Jlanoel Bernardes e António José,

mais conforme com a etymologia árabe.

ACIPIPEIRO, adj. Guloso de acepipes,

que d:i os bofos por pitéos.

t ACIPRESTADO, s. m. ant. O cargo,

a dignidade de acipreste; districto a que

se estende a sua jurisdicçào. Mais cor-

rectamente : Arciprestado ; aqui a com-
binação «rc» considcra-se como «rs», e

por isso a lingual forte «r» tende a ser

syncopada. Ex: persicus. pecego.
" ACIPRESTE, s. in. Esta palavra é ho-

monyina do Arcipreste e de Cipreste.

ACIPRESTE, >-. í)i. (.Cipreste, com o pre-

fixo f.ai> do génio da lingua.) Género de

coniferas, que deu o seu nome :i tribu das

cupressineas, e que tem por typo o cy-
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preste fastigiado ou pyramidal do Orien-

te, bastante espalhado no Melodia da Eu-

ropa, aonde attinge proporções desmesu-

radas. Originaria do Levante, tem esta

planta a propriedade de purificar o ar.

—

nPur cima de um acipreste alto, que lhe

ficava defronte.» Frei Luiz de Souza,

Historia de S. Domingos, Part. i, Liv. 5,

cap. 5.

— Na linguagem poética, mudar os

loureiros em acyprestes, mudar a victoria

em lucto; mudar us myrtos em acyprestes,

substituir os prazeres pelas lagrimas. O
acypreste é o symbolo da solidão e da

tristeza. Vid. Cypreste.

As musas de acypreste se coroam.

AMTONIO FERRElBi, elCg. I.

— Em Zoologia, acypreste do imir, no-

me vulgar dos antipalhes e sertulos.

ACIQUA, s. f. awí. (pr. acíA;a.) Palavra

de giria, usada no século xvi, no sentido

de bolsa, arca.— ^Tivesse a aciqua pi'o-

vida semjyre de bons grãos, ou cascos pa-

ra pjder roçar e piar de godo, etct) Jor-

ge Ferreira de Vascoucellos, Ulyssipo,

act. IV, SC. 7.=Moraes explica estas dif-

ferentes palavras de giria:

—

nbulsa provi-

da de vinténs, para comer e beber, como
rico,á regafona .»=^stà fora do uso.

t ACIRANDADO, adj. p. ant. Alimpa-

do com a ciranda, entrançado, tecido,^
Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

ACIRANDAR, v. a. (Do árabe saran-

da, mudando o «a» breve em «i», como
se vê era acicalar, em azeviche, etc. ; com
o prefixo na» e a terminação verbal «ar».)

Passar á ciranda, limpar, joeirar, aplanar.

— f Disse o Propheta: Ajueiral-os-ha o

Senhor ou acirandal-os-ha com ciranda

de fogo.» D. Hilário, Voz do Amado, ca-

pitulo lõ^ p. 85. ^= Figuradamente, puri-

íicar.

t ACIROLOGÍA, s. f. (Do grego a, sem,

ki/ros, propriedade, eícif/ia,, tratado.) Ter-

mo rhetorico, que signitíca: modo de fal-

lar impróprio, ou locução forçada. Blu-

teau também escreve Acyrologia.

—

«Eu-
sinando-me o que era pleonasmo e acyro-

logia, e no que differem. » D. Francisco

Manoel de Mello, Epanaphoras, pag. 249.
— aAssim a acyrologia é falar impró-

prio, como quando Horácio chama ás ca-

bras mulheresi áf> marido fedorento.» BIu-
teau, Vocabulário.

f ACIS, s. m. Em Ornithologia, género
depapa-moscaSjSynonymo do género phe-

nicomio.
— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros cryaomelinos, tendo por typo o acis

modesto das índias oricntaes.

t ACISANTHERIA, s. f. (Do grego akis,

ponta, e antkcros, florido.) Em Botânica,

género de plantas lythrariasou salicarias

da Jamaica.

t ACISBA, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros melasomes, tendo por

typo o acis pontoado de Tanger.

t ACISPERMA, s. f. É um género de

plantas da America do norte, reunido ao

corepsis.

t ACISTÁNO, s. m. ant. Mosteiro, con-

vento, principalmente de monjas.

t ACITÀNO, s. m. ant. Vid. Acistano,

aonde se dá a syncopa do «s» na combi-

nação de «st», o que é raro.

ÀCITÀRA, s. f. ant. (Do árabe sita-

ra.) Keposteiro, tapete, alcatifa, panno de

raz, cobertor bordado, capa, manto de tela

fina e preciosa.= Recolhido por Jeronymo
Cardoso e encontrado por Viterbo, em Do-
cumentos antigos.

t ACITERIÒ, s. m. Vid. Assisterio, e

Acistano.

t ACITLY, s. m. Pássaro do lago do

México ; é iehthyophago.

ACITRINADO,*^arf/. ^. (Do latim citrus,

limão.) Que tem côr de limão ou de ci-

dra. = Em Medicina, dá-se pste nome
á pelle ou aos olhos, quando apresentam

uma amarellidâo particular, como aconte-

ce nas doenças do ligado. — «Hase de

repetir até que o sangue mude de côr e

pareça agoado e acitrinado.» Francis-

co Morato Roma, Pratica Racional, Reg.

12, trat. 1, cap. 4. = E pouco usado.

j ACKAME, s. m. Em Botânica, nome
vulgar, em a Nova Zelândia, de um gé-

nero das cunoniacéas.

f ACLADION, s. «i. íDo grego a, sem,

e klados, ramo.) Em Botânica, género de

tortulhos bissoides, que se criam na ma-
deira podre.

t ACLÁDODE, s. m. (Do grego a, sem,

e kladude, ramoso.) em Botânica, género

de pinheiros, remiido commummente ao

ffenero taliseiro.

A CLARA, loc. adv. Mais geralmente.

Às claras, posto que mais correctamente

se deva dizer A claras.— « Usureiros via—

nifestos, estes são os que tratam este mão
trato à clara sem ^:>a?ZíV(çã(; nenhuma.»

Palácios, Summa caetana, p. 178.=Con-
trapõe-se

—

A occidtas.

ACLARAÇÃO, s. /. ant. Acto de escla-

recer; aelaramento, esclarecimento, eluci-

dação. — «O qual deve acceitar bem o

benevelo leitor, poise só para maior acla-

ração da verdade.» Frei António Bran-

dão, Monarchia Lusitana, Part. iii, Liv.

9, cap. 3.

ACLARADAMENTE, adv. Com clareza
;

sem obscuridade ; elucidadamente ; do

modo mais intelligivel.

ACLARADISSIMO, adj. sup. Desenven-

cilhado, explicado com a maior clareza;

vencidas todas as obscuridades possiveis;

averiguadissimo.

ACLARADO, adj. p. Explicado, expos-

to com clareza, sem dar logar a obscuri-

dades. Figm-adamente: sem mancha, sem
culpa nem nota ; averiguado. Usado por

Frei Luiz de Sousa e Frei António Bran-

dão. — «Não estavam as cousas naquel-

le tempo tão aclaradas, por falta de le-

tras.» Moaarchia Lusitana, t. iv, p. 142,
col. 3.

— LoC: Praça aclarada, estar sem
nota no livro mestre ; não ter nota na sua

baixa. — «Mas sem olhos e com a lança

na mão? sem vista e com a praça aclara-

da?» Vieira, Sermões, t. i, col. 6S2.

ACLARAMENTO, s. m. Acção e effeito

de aclarar ; aclaração. = Recolhido por

Bento Pereira.

ACLARAR, V. a. (Do latim clarare, com
o prefixo «a» da índole da lingua.) Tor-

nar claro, desvanecer, communicar luz,

tirar a limpo, demonstrar, averiguar, des-

cobrir, patentear, explicar diiSciddades,

expor, investigar. Figuradamente : illus-

trar, illuminar, realçar, nobilitar, acredi-

tar, interpretar, declarar, clarificar, dar

alvura.

£ quando a branca Delia a noiíe aclara.

DH.ANTOMO FBRRSIRi, SOU. 1.

Ao escuro dá luz. e ao que pudera
Fazer duvida, aclara.

IDEM, rart. i, est. li.

Venha o resplendor do louro Apolla,
áf/ore d'estes dous o mal occulto.

CORTE REAL, N.4UF. DE SEPULT., C. 4, T. U.

•— Loc. : Aclarar a vista, tirar-lhe as

névoas, dar-lhe mais alcance :—

«

Cujo sum-

mo,branco como leite, apirovtita pêra acla-

rar a vista.» Amador Arraes, DialogoIV,

cap. I.— Aclarar « voz, tirar-lhe a rou-

quidão, dar-lhe mais sonoridade:

—

«E em
dotis uu três dias se tirará a rouquidão e

aclarará a fala. » Curvo Semedo, Atalaia

da Vida, pag. 409. — Aclarar praça, es-

tar sem nota no livro do assentamento,

receber soldo, como em serviço activo.

=Está fora do uso.—Aclarar o texto, ex-

plical-o, tirar-lhe as diífieuidades.— «Acla-

rou Pedro Alves Seco esta matéria.» Mo-
narchia Lusitana, t. vi, p. 323, col. 2.

—

«Destroe a philusophia os erros e aclara

a confusão.» Lobo, Corte na Aldéa, Dia-

logo XVI, p. 329.

—

«Para aclarar o tem-

po da pratica e concerto do desposorio.»

Monarch. Lusit., t. v, pag. 208, col, 2.

— Aclarar, v. n. Tornar-se claro, sem
névoa; app!iea-se propriamente ao tempo,

quando se dissipa alguma cerração ou ne-

voeiro, que tornava a atmosphera carrega-

da. — «O mar se começou de aquietar,

callou o vento, cessou o chuveiro, e acla-

rou o tempo.» Frei Pantaleão de Aveiro,

Itinerário da Terra Santa, cap. 11. —
«Chovcu-nos até dejJois do meio dia, sem
nunca cessar, e depiois aclarou e fez bom
sol.» Historia Tragico-Maritima, tom. i,

p. 400.
— Aclarar-se, v. rejl. Fazer-sc limpo,

evidenciar-se, manifestar-se. = Empre-
ga-se no sentido activo e neutro. —• aE
posto que as aguas vão turvas, logo de-

pois se aclaram, e fazem crystallinas.»

Galvão, Sermões, t. i, p. 67.
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Em Botânica, género

f ACLÁSSIS, s. m. Antiga vestidura

romana.
ACLASTO, adj. (Do grego a, sem, eklas-

tês, quebradiço.) Em Óptica, nome dado

por Leibnitz ás figuras que deixam pas-

sar todos os raios da luz sem refracção

alguma

.

ACLAVADO, adj. Termo empregado era

Botânica, para designar as plantas que

apresentam a forma de clava. = Em-
pregado por Brotero :

—

espif;a aclavada
;

cálix aclavado; pecioJo aclavado.

t ACLÊA, s. m. (Em grego akleês, obs-

curo.) Em Entomologia, género de coleo-

ptéros curcuiionides, fundado sobre uma
única espécie encontrada na ilha de Java.

t ACLEIA, s. / " "^

formado com o cardo morto

t ACLEIDIANO, adj. i Do grego a, sem,

e kleis, kleidos, clavícula.) Epitheto em-

pregado na sciencia Zoológica para desi-

gnar os animaes raammiferos privados de

clavícula.

ACLEIDIOS, s. m. pi. Família dos ani-

maes acleidianos ou privados de clavícula.

t ACLEITROCARDÍA , s. f. O mesmo
que Cyanose

;
palavra introduzida na

sciencia por Piorry, para designar a perfu-

ração da membrana que envolve o cora-

ção.

t ACLERIZADO, adj. p. Feito padre ou

clérigo ; com modos ou parecenças de pa-

dre ;
cum a feição da classe da clerezia.

ACLERIZAR-SE, v. rejl. Fazer-se cléri-

go ou padre
;
padrar-se.

f ÁCLIDE, s. f. Arma de arremesso,

usada nos exércitos antigos. Estava pre-

sa por uma correia, pela qual se tornava

a puxar depois de atii-ada ao inimigo.

t ACLIDIANO, adj. Yid. Acleidiano.

t ACLIMADO, adj. p. Naturalisado,

acostumado, afeito a ura certo sitio. =
Deve cvitar-se o gallicismo aclimatado.

ACLIMAR, V. a. Acostumar o organis-

mo ás condições de um novo clima; sof-

frer a doença da acommodaçào. Yid. Ac-
clímar.

— Aclimar-se, v. rejl. Afazor-se a um
logar, naturalisar-se. \'id. Acclimar-se.

t ACLÍNICO, adj. (Do grego a, sem, e

klinicos, deitado.) Modificativo emprega-
do para designar um óculo modernamen-
te inventado, que não deixa divergir os

raios visuaes, e por isso empregado nos
theatros.

t ACLISE, s. f. Era Botânica, género
de commelinaceas, reunido ao género
pollia.

j ACLOPE, .«. 7)1. Em Entomologia, gé-
nero de coleiíptéros lamellicornios.

t ACLYDE, s. m. Espécie do azagaia de
que se serviam os sarracenos. Vid. Aclide.

t ACLYTRÓPHYTO, *. m. (Do grego a,
sem, kleithrvn, íecho, o ]>hi/tun, planta.")

Planta cujas sementes nào têm invólu-
cro.

t ACMÁDENA, .!. /. (Do grego akmc,
ponta, c adcn, glândula.) Em ÍSotanica,

voi«i. - H.

género de diosnieas; arbusto do Cabo
da Boa Esperança.

ACMÀSTICO, adj. (Do grego akmê,
cume, e staô, permaneço.) Os antigos da-

vam este nome a toda a doença que au-

gmentava gradualmente de intensidade até

um certo ponto, e decrescia depois na
mesma proporção. A febre contínua de-

crescente tinha entre os gregos o nome
de epacmastica.e augmentando de inten-

sidade até á terminação, /Jaracnjasíica.

—

nQuando contínua egual (a febre) cha-

ma-se acmastica. » Luz da Medicina, pag.

390.

t ACME, s. m. (Do grego akmê, vér-

tice, cume, fastígio.) Em Pathologia, pe-

ríodo de uma doença na qual os sympto-

mas offerecem o mais alto gráo de inten-

sidade.

t ACMELLA, s. f. Em Botânica, planta

da índia e da America meridional, de

um sabor acre e apimentado, quando está

fresca.

t ACMÉNA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de myrtaceas, arbustos indígenas da
Nova-ílollanda.

t ACMEODERO, s. m. (Do grego ak-

maios, vigoroso, edere, pescoço.) Em En-
tomologia, género de coleoptéros bupres-

tldes, cujo typo é o acmeodero teniado.

t ACMÍSfiCO, adj. O que é igual do
principio ao fim : — fehre acmistica.

t ACMÍTA, s. ni. Certo mineral ; tam-

bém se escreve akmita.

t ACMOCERO, s. m. (Do grego akmê,
ponta, e keras, corno.) Em Entomologia,

género de coleoptéros da família dos lon-

gicornios, indígenas de Guiné.

t ACNÉA, s. /. Em Pathologia, phle-

gmasia dos foUiculos cebaceos, caracteri-

sada por pústulas, pouco extensas, separa-

das umas das outras, cercadas de uma
auréola roxa ou livida, mais ou menos
dura na sua base ; dá-se no nariz, nas

faces, na testa, e, ás vezes, na parte su-

perior do tronco e no pescoço.
— Etym. Acnea vem do grego acne,

efflorescencia, que por um erro do copis-

ta se converteu em acme, que prevaleceu

até ao presente na sciencia medica. =
Littré foi o primeiro que propoz a sub-

stituição.

t ÂCNÉPHALO, s. m. (Do grego a,

sem, p kiiiji/ndoii, ({qco de lã.) Em Ento-

mologia, género do diptéros, tendo por

typo o acnephalo obreiro, achado em
Paxos.

t ACNÉSTIS, s. /. Em Anatomia com-

parada, iioiue grego da parte do rachis,

estendida desde as pás até aos lombos nos

quadnijiodes.

t ÁCNIDE, .«. /. Em Botânica, género

dechenopiideas atripliccas, pertencentes á

America septeiifrional.

f ACNISTO, í. m. Em Botânica, géne-

ro da fauiili.i das solauacéas, arbustos

da America tropical.

A CÔ, adc. at}t. A c;l, para cá.

t ACÓ, s. m. Em Medicina, medicamen-
to que se dá para opilação, composto de
aço preparado por differentes modos.
— Em Ichthyologia, peixe lacustral.

ACOALHAR, i.-. o. O mesmo que coa-

lhar, com o prefixo «a» da índoleda língua.

— «Se puzeram em altura, que acharam
tanto frio e neves, que se acoalhava a
ar/ua e vinho.» Damião de Góes, Chro-

nica de Dom Manoel, Liv. ii, cap. 9. =
Está fora do uso. Vid. Coalhar.

t ACOALT, s. /. Em Historia Natural,

serpente comprida da índia, de côr azul,

com manchas pretas no ventre e costas.

ACOAR, V. a. ant. Coar, com o prefi-

xo «a» da índole da língua.=Acha-se em-
pregado na traducç<ào da Vita Christi, por

Frei Bernardo de Alcobaça: •— «...acoa-

vam e limjjavam o nioxão...»=:Devepre-

ferir-se a forma moderna por causa da
homonvmia com Acuar. Vid. Coar.

ACOBARDADAMENTE, adv. Amedron-
tadamente, temerosamente, a medo.^Os
diccionarios dão-no como equivalente de

Cobardemente, quando acobardadamente
encerra a ditferença que se dá entre co-

barde e acobardado. = Recolhido por

Bento Pereira.

t ACOBARDADISSIMAMENTE, adv. sup.

Com o maior terror e pusillanimidade.

t ACOBARDADÍSSIMO, adj. siip. Ame-
drontadissimo; temerosíssimo, aterradis-

sinio.

ACOBARDADO, adj. p. (Da baixa la-

tinidade cordardits, vocalisando-se em
francez o «d» em «u», ex. : conard, con-

vertendo-se o «un em nb», como se vê

no poríuguez ahspicio, auspicio, anseii-

cia, ahsencia.) Intimidado, amedrontado,

sem coragem, desanimado. = Usado por

Frei Bernardo de Brito e Jeronymo Cor-

te Real.

ACOBARDAMENTO, s. m. Cobardia, pu-

sillanimidade.^Recolhido por Bento Pe-

reira. = Também se escreve Acovarda-

mento, mais conforme com a etymologia

franceza couard, onde o «u» tende íi

ser substituído por «v» e vice versa, ex.:

Xavi.i. nau; favilla, taiílha.

ACOBARDAR, i-. a. (Do francez couar-

der, com o prefixo oan da índoleda língua.)

Fazer cobarde, intimidar, incutir medo,

amedrontar, desanimar, tirar a coragem.

O pírigo tio pae a acobardara.

ctíTRo, iiT»$ci, caal. i, est. 63.

Com umncas o Aoítro os teotaria.

BAKiino, tMtiDA, cinç. > c^t- S9.

— Acobardar-se, v. rejl. F.nzer-se co-

barde, ou tímido ; ac.anhar-se, intimidar-

se, perder o animo, receiar.

Anilar míu hem huscinlo.

Ê de o poder achar acorarimr-mt.

cimOi;», caDt. 5, eil. S.

— «.Sc SC não rendem a palavra hran-
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da, acovardam-se á áspera.'') Feo, Trata- '

do das Festas, Part. i, foi. 259, col. 4.

ACOBERTADO, adj. p. Arreiado com

peças de annadura, xairéis, cobertas ;
mo-

dernamente significa: coberto, amparado,

escondido: — «acobertado com um p«w-

dmymo. » = Também se diz de uma

pessoa bem enroupada, precatada contra

o frio. Bluteau, Vocabulário. =Diz-se pro-

priamente das cavalgaduras, quando se

lhes lança ura cobertor em cnna levando

ou não cavalleiro.—«Trazia a sua barba

branca, que lhe passava a petrina, e d a-

qui pêra baixo acobertado de brucadúho

verde, que arrojava pdu chão. Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Mem. dos Caval-

leiros da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 44.

e junto d'elle, al[ estendido,

ijm Rfio cavallo ruço arobertado.

CORIt BEtL, SAUFCHGIO D8 SEPULVBDA, Cant.

XIV, foi. 164, t

Indo os mais à ligeira e acobertadoí:.

LUIZ PEBEIBA. ELEOIIDA, cant. IV, fol. 217.

ACOBERTADO, s. m. ant. Grossa cou-

ra de anta ou rede, tecida de malhas de

aço, com que antigamente se cobriam os

cavallos de guerra pelas ancas e pescoço

até baixo dos peitos, para os precatar

dos golpes. — a. ..armas de pé e de ca-

vallo, acobertados, e artilheria e outras

artnas.)> iMariz, Diálogos de Varia Histo-

ria, Llv. IV, cap. ly.

ACOBERTADOS, s. w. pi. Cavalleiros

ou homens de armas com cavallo acober-

tado ; armados de armaduras completas.

Olliae acobertados já rompendo

A espessa muUidSo ilo fero bando.

CORTE REAL, NAUFH4010 DE SEPÚLVEDA,

cant. I, foi. )ó9.

ACOC

verbo Acoçar. — «Deu á costa, acossado

dos inimigos. !> Vida do Irmão Basto, foi.

291 col. 1. — ((Foi elle acossado de tri-

bulações.» Heitor Pinto, Diálogos, pag. 7.

Tal dos monteiros duros aeossado

O leão generoso se retira.

SÁ DE MENEZES, MALACA CONQUISTADA,

Liv. 9, est. 85.

t ACOÇADOR, adj. O que persegue o

touro no curro, ou pica os coços; o que

segue a pista de um animal; o que per-

segue e vexa alguém, ou lhe dá caça.=

Recolhido por Bluteau.

t ACOÇAMENTO, s. m. ant. Acção de

acoçar
;
perseguição, seguimento na pis-

ta ou no encalço. = Acha-se empregado

no Canc. Geral, de Garcia de Resende

:

Ou me farei que tresmonte.

Como de acossameiito

Faz uui cervo de levada.

FOLUA 47, col. 4, V.

Emprega-se com mais frequentiia

acossamento, em virtude da etymologia.

Vid. Acoçar.

ACOÇAR, V. a. (Mais propriamente acos-

sar; na Historia Tragico-Marit., vem a

cosso ou a corso, que indica a origem la-

tina adcursare, correr para alguma

parte, onde, na combinação «rs», o «r»

é assimilado ao «s», ex. : veTSum, avesso;

transversus, travesso ; wrso, usso, etc);

Seguir com instancia, con-er para algu-

ma parte apoz alguém, com animo de

perseguir ou de repellir; molestar, mal-

tratar, dar caça, vexar. — Vieram (os

Cafres) toda aquella tarde acoçando-nos.»

Historia Tragico-Marit., t. i, pag. 132.

ACOBERTAR, v. a. Cobrir cora man-

ta, panno; forma frequentativa do verbo

cobrir; applicava-se, no sentido primitivo,

aos cavallos; figuradamente: occultar,

proteger, defender. — Acobertar alguém,

pôl-o a coberto, a salvo.

— Acobertar-se, v. refi. Acolher-se,

refugiar-se, eseonder-se, escudar-se.

f A COBERTO, loc. adv. A salvo, em

reparo; livre de perigo; nào sujeito a

desastre, protegido ; em guarda.

t ACOÇADAMENTE, adc. Perseguida-

mente, arrebatadamente, aguerridamente.

t ACOÇADISSIMAMENTE, adv. sup.

Perseguidissimamente, instantemente per-

seguido, vexadissiraamente.

t ACOÇADO, adj. p. Seguido com in-

stancia, perseguido com empenho, levado

no encalço, ou na pista; molest.ado. (Blu-

teau dá, como etymologia, o sentido trans-

lato: — «...perseguido, como o touro no

curro que em cast^Uuinn se chama coço.»)

— « Uma corça acoçada dos caens e ca-

çadores. ^^ Doin Rodrigo da Cunha, Cat.

dos Bispos de Braga, pag. 3G9.=Tambem

se escrevecom dous «ss» em vez de_«ç»,

o que indica a etymologia latina. Vid. o

No Ida frondoso as feras acoçando.

rRA»C0 BARRETO, ENEIDA, cant. V, eSt. 60-

Jácom a dextra, já ro'a csi|uerd.i o acoça.

Os golpes uns sobre outros amiudando.

IDEM IBIDEM, caut. V, est 109.

— Acoçar, v. n. ant. Acompanhar na

carreira, seguir a par e passo. — «A^ão

posso acossar comtigo ou andar como tu

andas.» = Recolhido no Diccionario de

Barbosa. Comprova a etymologia.

ACOÇAR, V. n. ant. Coçar, com o

prefixo « a » da Índole da língua. Ro-

çar iterativamente os dedos ou as unhas

em alguma parte do corpo. = Acha-se

empregado por Frei Marcos de Lisboa;

só se encontra na linguagem popular. =
Este verbo tem forma reflexiva. \ id.

Coçar-se.

t ACOCÉPHALO, s. m. (Do grego akon,

orelha, kephalí, cabeça.) Em Entomolo-

gia, género de hemiptéros cigarra, pecu-

fiar á Europa e á America.

ACOCHADO, adj. p. Agachado, acaça,-

pado, empastado. (Talvez da baixa lati-

nidade cuíca, transformado no francez em

cuuche.) Acamado, disposto em ruraa. —
«Cabos bem torcidos e acochados.»

ACOCHAR, v. a. (Do latim calcare ou

ACOG

collocare; todas as vezes que o «o» lati-

no se transforma era «oh», indica intermé-

dio da lingua franceza; a syncopa do «1»

é frequente, quando medial ; a transforma-

ção do «o» em «oh» dá-se era bastantes

palavras como em murcido, murcho; pi-

cem, pic/ie; chicoreum, chic/iarro ;
aduc/to,

em portuguez ant. testemunho.) Acamar,

apertando o que se enfarda, conchegar,

calcar, torcer. O Padre Bento Pereira,

recolhendo a forma Engouchar, e Jorge

Ferreira de Vasconcellos a forma Encou-

chado, bem deixam vêr a origem fran-

ceza.— Acochar-se, v. reji. Agachar-se, aca-

çapar-se, deixar-se caír.=Recolhido pela

primeira vez por Bluteau.

t ACOCHLIDE, adj. e s. m. (pr. akC-

klide.) O mesmo que Octolópodes. Fa-

mília dos molluscos cephalópudes.

t ACOCOLÍM, s. m. Em Ornithologia,

ave de rapina do México e do BrazU.

— Também se escrevo Ococolin.

t ACOCORADAMENTE, adv. Posto de

cócoras; em uma posição grotesca, aga-

chadamente.=Empregase na linguagem

chula.

t ACOCORADO, adj. p. Agachado, aca-

çapado, posto de cócoras ;
figuradamente:

alapardado, escondido.=Usa-se na lingua-

gem chula.

ACOCORAMENTO, s. m. O acto de es-

tar de cócoras.=Pouco usado ; recolhido

pela primeira vez por Moraes.

ACOCORAR SE, v. reJl. Agachar-se, abai-

xar-se, cozer-se com um sitio que oftere-

ça escondrijo, alapardar-se ;
figuradamen-

te: esconder-se da vista, evitar que o des-

cubram.=Só se emprega na forma refle-

xiva.

ACODIDO, adj. p. Vid. Acudido.

ACODIR, V. a. Vid. Acudir.

t ACOELIA, s. /. (Do grego a, sem, e

hnlia. cavidade.) Era Entomologia, gé-

nero de lepidoptéros, tendo por typo o

alucite. condia de ouro.

t ACOELIOS, adj. pi. (Do grego a, sem,

e hjilia, cavidade.) Dá-se, em Pathologia,

este nome aos doentes no ultimo gráo de

marasmo.
, ,t. i .

t ACOEMETES, s. m. pi. ^ id. Aceme-

tes. -= Também se escreve Akimitas.

t ACOETE, s. m. Em Zoijlogia, género

de aphrodisíacos das Antilhas.

t ACOGNOSIA, s./. (Do grego afcos^ re-

médio, e (/íjysís, conhecimento.) Nome da-

do por Kiiáter ao conhecimento dos meios

theraiieuticos, cirúrgicos e medícinaes.

ACOGOMBRADO, adj. p. (Do latim cu-

cumen, pepino, segundo Constâncio; com-

tudo é mais natural deríval-o do fran-

cez cuncombre.) Que tem a forma, a fei-

cào ou gosto do pepepíno. x\ntigamen-

te dizia-se cogombro em vez de pepino;

d'aquí veiu o fonnar-se o adjectivo parti-

cipio com o prefixo «a», e a terminação

em «ado». Ainda se repete o anexim :

«Aborreci ao cogombro, e cahiu-me no
I
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hombro. » = Os outros diccionarios defi-

nem acogombrado por apejnnadojque, na

linguajcem de gíria actual, já não signifi-

ca: coiu feição ou gosto de pepino, mas
chacoteado. ridiculisado; confuso.

t ACOGOMBRAR, v. a. (Do substantivo

cogombru ou pe2^tiio, cora o prefixo «a» do

génio da lingua e a terminação verbal

«ar».) Fazer um cogombral ou plantagem

de cogombros ; semear pepinos; fazer hor-

ta ou pepinal.

ACOGRAPHÍA, s. f. (Do grego akos, re-

médio, e graphS, escriptura.) Termo me-

dico, empregado para designar descripção

de medicamentos,

t ACOGRÁPHICO, adj. Pertencente ou

que diz respeito á Acographia.

t ACOGULADAMENTE, adv. Com engu-

lo. Vid. Acugulado.

t ACOGULADISSIMAMENTE, adu. sup.

Muito acuguladameute, com cugulo muito

grande. Vid. Acuguladissimamente.

t ACOGULADISSIMO, adj.p. sup. Muito

acugulado, muito cheio, a trasbordar. Vid.

Acuguladissimo.

t ACOGULADO, adj.p. Attestado, cheio

além de raza, com cugulo. Vid. Acugu-
lado.

t ACOGULADURA, s. f. Cugulo, cumu-
lo ; acçào de acugular. \"id. Acuguladura.

ACOGULAR, r. a. (Do latim cucidlus,

capuz, barrete cónico; com a terminação

verbal «ar».) Encher além da medida raza

do vaso, até fazer cugulo. Vid. Acugu-
lar.

ACOIMADO, adj. p. O que soflVeu a pe-

na de coima, ou que paga a coima em
que foi condemnado peia transgressão ou

damno que comraetteu; taxado, censurado.

ACOIJUADOR, s. m. ant. O que acoima,

ou iiiipue acoima. E, figuradamente, cen-

surador. — aDandu outi-vsi exemplo de

nom huscarnws nas boas obras louwr dos

homens e ainda per nossas obras de nos

partirmos dante os olhos dos reprehende-

dores e acoimadores per tal que não cre-

ça por aqudlo a enveja em elles. » Vita

Christi, Liv. 2.. cap. 17, foi. 52.

ACOIMAMENTO, s. m.' Acçào de acoi-

mar, obrigação imposta áquelle que coni-

metteu um damno, de pagar a coima em
que foi condemnado.

—

«...que nenhum Ji-

dulgo faça desajiaçom, nem acoimamento
j)or dishitnra <ptc lhe seja feita. )> Ordena-
ções Affonsinas, Liv. v, tit. õ3.

ACOIMAR, r. a. Impor pena ou muleta
pecuniária por algum delicto ; reprehen-

der, censurar, accusar, castigar, extnuiiiar,

levar a mal de palavra ou castigando ; fa-

zer apprcliensào no gado que entr;i nos
campos ou terrenos alheios e cultivados,

para iudemnisar os donos d'estes dos pre-

juízos causados polo mesmo.

—

a Quando o

Meirinho acoimar «/(/««s pessoas, que tra-

balhão aos JJuminçjos , ou dias santos

de (juarda dará sua fé cnmo os acoima-
ra.» Regimento do Auditório Ecclesias-

tico do Arcebispado de Évora, Titulo 28,

art. 6. — «Senhor não me acoimeis hoje

meus peccados, deixas por vossa iniseri-

cárdia o castigo d'elles para outro dia.y>

Damião de Góes, Chronica de D. Manoel,
Part. I, cap. 91. — «Callava seu tor-

mento porque o irmão lho não acoimasse,
ca mui certo he untre irmãos sojjrer mal
a i-eprehensão.» Memorial das Proezas da
segunda Tavola Redonda, Liv. i, cap. 32.
— «Kxcelhnte Rei, e pae nosso Dom João
o terceiro ; não me acoimeis este nome de

pae, nem o hajaes por indecente da ma-
gestade e grandeza Real. » Doutor Diogo
de Paiva de Andrade, Sermões, Part. iii,

foi. 268.
— Acoimar-se, v. refl. Accusar-se, re-

conhecer- se, declarar-se, confessar-se cri-

minoso.

ACOIRELAMENTO, s. m. Sesmaria. Di-

visão de um terreno era courellas; acçào

de cultivar uma courella. Acçào de dar,

ou arrendar a um novo cultivador uma
porção de terra ou courella.

t ACOITADO, adj. p. Mettido era cou-

to, escondido, asylado. Afíiicto ; do galle-

ziano coifa. Vid. Acoutado.

t ACOITAMENTO, s. m. Couto, escon-

derijo. Acçào de esconder e dar asylo ou
de se asylar. Vid. Acoutamento.

ACOITAR, V. a. Dar asylo, esconder.

Cora esta orthographia é antiquado e si-

gnificava: affligir-se, desesperar-se, e era

sempre seguido do pronome pessoal. —
« E nom sendo entom achado, a madre se

acoitava, e assicava, nom havendo já es-

perança de o achar. -D Vita Christi, Liv.

I, cap. XV, foi. 49, V.— ^<...para a Inutda

da Foz os ceiceiraes de Vai d'Amores des-

cahiram sobre a agua como se ainda es-

tivessem acoitando os traidores e vingati-

vos barcos del-rei Ramiro... . » Garrett,

Arco de SanfAnna, t. i, pag. 184. Vid.

Acoutar.
— Acoitar-se, v. rejl. No sentido de

esconder-se. Vid. Acoutar-se.

ACOLÁ, adv. (Do latim illac ou illuc,

n'aquelle logar.) N aquelle sitio, além, n'a-

quella parte, distante, a distancia de

onde se est;i, no logar ao longe que

se aponta, e não onde esfcí quem falia ou

quem aponta, nem a pessoa com quem ou

para quem se falia. Usa-se este adverbio

tanto como indicativo com movimento
como sem movimento.— «Mas o melhor...

era passardes adiante áquelle logar, que

acolá está nppa recendo, a Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 80.

Acolá, Pari» tem a arm.ida surtA.

QUEVKDO, AFFONSO iFHICAXO, C^ni. G, fol. 9i-

— (t Vamos acolá acima daquelle peque-

no penhasco. « Padre Manoel Bernardes,

Paraizo dos Contemplativos, cap. 81. —
.-\ntopõe-se-lhe as preposições de, para,

por. — «Assi pntzerá a J)eos, fallou a

Dona honrada, de acolá donde estava.*

Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, Liv.

I, cap. 8. — «Olha pêra acolá.» Padre
Francisco de Mendonça, Sermões, Part.

II, pag. 367, n." 29. — «Tudo he, de cá

foi, por acolá enti-ou.» Jorge Ferreira de
Vasconcellos, Comedia Euphrosina, act. i,

SC 2. — Contrapòe-se aos advérbios cá

e aqui. — «Huns me chamavão pêra ca,

e hia-me com elles, outros pêra acolá, e

hia-me com elles.» Cartas que os Irmãos

da Companhia de Jesus escreveram do

Japão, etc. Tom. i, foi. 344, col. 1.

Mas olhas pêra ea,

Pêra a^ui e pêra allí,

E de ca pêra acolá.

GIL rlCEMB, OBKAS COMPL., liv. H, fol. M.

— « Como os nossos por ca acharão caça,

não forão por acolá nenhuns. -d D. Gon-
çalo Coutinho, Discursa da jornada á Villa

de Mazagão, foi. 108.

Morre aqui, morre acolá.

FRANCISCO BODRIGUES iOBO, ÉCLOGAS, eCl. 4.'

— «Aqui bramia o valente touro, acolá,

rugia o feroz leão.v Academia dos Singu-

lares de Lisboa, Part. 1, oração 4. —
« Acolá Izalcl , aqui Izahel: acolá uma co-

roa, aqui outra coroa : acolá um corpo

morto, e todo corrupção, aqui outro corpo

morto, mas incorruptivel, e como immor-

tal.» Padre António Vieira, Sermões, t.

2, serm. i, § 7, n." 29.

ACÓLA, s. /. Mistura de chocolate e de

farinha de milho ; iguaria muito usada an-

tisamente na America.

j ACOLALANO, s. m. Em Entomologia,

é um género e farailia de insectos ortho-

ptéros, que têm um cheiro muito desagra-

dável e repugnante. E' muito similhante

ao persevejo que se cria nas casas de ha-

bitação, e principalmente nos leitos de ma-
deira de pinho.

t ACOLANTRO, ;)ro7!. ind. O outro, a

outra.=Kecolhido por Viterbo.

ACOLAOU, í. »«. Em Entomologia, é

uma espécie de persevejo muito vulgar

na ilha de Madagáscar, e em outros lo-

cares da AtVica, d\»nde é originaria:

diftere do Acolalano em ser este aptéro,

e o Acolaou ter azas, quando chega ao

máximo desenvolvimento. As chochas dos

pretos estào cheias d'estes animaes, que,

aléin de morderem nas pessoas, sugando-

Ihes o sangue, roem tudo, especialmente os

pannos.

t ACOLAR, v. a. (Do latim ad coUare.)

Dar o abraço de cavalleirc no novel que
acaba de receber esse gráo. Só se acha

empregado por el-rei Dom Dujirte. Vid.

Acollar.

t ACOLASTA, í. /. Em Entomologia,

é um gonero de diptéros da família dos

athericerios, creado ;i custa dos ocypté-

ros, reunindo os dous géneros de mosi-

na e nortllina. Tem por typo a Cordt/-

lura /'»/'( n, muito commuui em França.

t ACÓLCETRA. .«. /. Termo antiqu.ido.
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Colcha, coberta, cobertor, manta que an-

tigamente se deitava por cima da cama.

ACOLCHETADO, adj. p. Apertado ou

unido com colchetes. — «... a jaqueta se-

rá fjuanucida em roda de galão preto, e

acoichetada. .. Regimento para os Guardas

da Alfandega de Angra, Decreto de 18 de

janeiro de ISol, cap. 2, art. 31.

t ACOLCHETAMENTO, s. m. Acção de

apertar com colchetes. Acção de pregar

colchetes oní algum vestido ou farda.

ACOLCHETAR, r. a. Apertar com col-

chetes; pregar colchetes em um vestido ou

farda.

t ACOLCHI, s. m. Em Ornithologia, e

um género de pássaros da America, per-

tencentes á ordem dos sylvanos. Susten-

tam-se e nutrem-se de pequenos insectos,

baga, grão, etc. O canto d'eí5tes pássaros

é similhante ao assobio. Muitos d'elles

sào susceptiveis de educação; têm a fa-

culdcule de imitar a voz articulada.

t ACOLCHICHI, s. m. Julga-se ser o

mesmo que Acolchi, posto que assim se

chame no México, onde é muito commum,

a um pássaro de côr amarella, que se pô-

de ensinar a faliar, como o papagaio. Tem
o nome de colchichi na Luiziana, na Vir-

gínia e na Carolina, onde também é muito

commum. = Os hespanhoes chamam-lhe

Commendaddr, em razão de um signal en-

carnado que tem nas costas.

ACOLCHOADINHO, s. m. (Diminutivo

de Acolchoado.) Chama-se assim a uma

fazenda de algodão branca ou de cores,

tecida á maneira de acolchoado, mui del-

gada e tina.

ACOLCHOADO, adj. p. Lavrado á ma-

neira de cholcha.= Foi empregado este ter-

mo por Damião de Góes na Chronica de D.

Manoel, por Tenreiro, e nas Cartas do Ja-

pão.

ACOLCHOADO, s. m. Fazenda grossa,

usada na (Jhina e índia portugueza. Pan-

no acolchoado ou de acholchoado.— «£ o

povo (veste-se) de algodão, e no inverno

de acolchoados e feltros contra a chuva. t>

.João de Barros, Décadas da Ásia, Dec. 4,

Liv. 6.", cap. 2.

ACOLCHOADOR, s. m. O que acolchoa,

o que trabalha em fazendas imitando os

lavores da colcha.

t ACOLCHOAMENTO, s. m. Acção de

acolchoar, de lavrar a fazenda como uma
colcha.

ACOLCHOAR, r. a. Rechear de lã, al-

godão, ou outra similhante cousa, dous

pannos sobrepostos, e, para que tíque es-

tendida era camada entre os dous pannos,

passal-os depois com fio deretroz ou seda,

fazendo-lhes lavores á agulha.= Recolhi-

do pelo Padre Bento Pereira.

ACOLEIJOS, s. m. pi. O mesmo que

Acolejos. \\A. esta palavra.

ACOLEJOS, s. m. j>l- Certa planta her-

bácea. Denominada por Linneo Aquile-

gia vulgaris, está distribuída na polyan-

dria pentagima do seu Systema dos Ve-
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getaes. E' composta de folhas chatas e

côncavas, de côr verde, tirante a azul
;

indígena dos bosques da Europa tempe-

rada, cultiva-se em muitos dos nossos

jardins. E' planta medicinal.

ACOLETADO, adj. ant. Que tem forma

ou feitio de colete, ou a que está pegado

colete. — o-E onde ficam os saios acoleta-

dos.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulyssipo, Com., act. i, se. I.

ACOLHEDOR, s. m. O que faz acolhi-

mento, que acolhe.

ACOLHEITA, s. f. Asylo, refugio, lo-

gar a que se acolhe gente ou animaes.

—

«Onde o pescado tinha alguma acolheita.»

João de Barros, Décadas da Ásia, Dec.

1, Liv. 1, cap. 10. — <iE pjor acharem

acolheita em sua terra, os não podiam

haver pêra os castigar. y Affonso de Al-

buquerque ,
Commentarios, Part. 4, cap.

28. — (íDeu-vos também muitas acolhei-

tas onde possaes escapar os Ímpetos das

tempestades.» Fr. Diogo do Rosário, His-

toria das Vidas e feitos... dos Santos, t.

2, Part. IT), fui. 4.

—

aEra esta religião

de Nossa tíenhora do Carmo hum refugio,

acolheita, e remédio dos necessitados.»

Fr. Simão Coelho, Compendio das Chro-

nicas da Ordem de Nossa Senhora do Car-

mo, Liv. II, cap. 12, foi. 154.

Fugiu-nip Alma, já o sei. para a formosa

Lilia, alli a uculhcUa tem scijura.

AMOMO FEBREIBA, POEMAS, Ecl. 10.

Acolhimento, acção ou effeito de aco-

\\ytíT.—« Allifoi lido (o feito de D. Egas

Moniz) e recebido com acolheita de amor,

e de memoria, contra a opinião de quem

escrevendo cuidou de lha tirar.» Gaspar

Estaco, Varias antiguidades de Portugal,

cap. 23, n." 7.

ACOLHEITO, adj. p. ant. Acolhido ou

recolhido a logar seguro e de asylo.—«O

qual achou já desaffrontado dos Mouros,

por serem acolheitos ao palmar.» João

de Barros, Décadas da Ásia, Dec. 1, L.

VIU, cap. S.

ACOLHENÇA, s. /. ««< Acolhimento
;

acção 6 effeito de acolher.

—

aVeiu pôr-se

acerca delle, recebendo-o com umas aco-

Ihenças, como que o não vira tempos ha-

via.» Bernardim Ribeiro, Menina e Moça,

Liv. II, cap. 8. — «Recolhidos do ermi-

tão combrandas acolhenças, certas nos vir-

tuosos. » Memorial das Proezas da segun-

da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 33. —
«Humas acolhenças meigas e escassas.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aule-

graphia, act. 1, se. 8. — «Servindo suas

folhas e fruito de medecina pêra doen-

ças, a que d'antes era domicilio e acolhen-

ça do demónio.» Padre Diogo Monteiro,

Arte de Orar, tract. 25, cap. 25.

ACOLHER, V. a. (Do latim ad, e colli-

gere ; temos um exemplo d'esta transfor-

mação na traducção das Eneadas de Sa-

bellico, aonde D. Leonor de Noronha tra-
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duziu recolligere por recoleger ; deu- se

aqui o mesmo facto: de colligere, fez-se

colleger, vindo o «g» a ser syncopado en-

tre vogaes, como em legere, leer, e a ge-

minação dos dous «dl» abranda-se em «Ih»

,

como em toWere, tolher.) Agasalhar, hospe-

dar, admittir em sua casa ou companhia,

dar acolheita, abrigar, dar abrigo, ampa-

rar,proteger, dispensar favores, patrocinar,

dar couto ou asylo, principalmente aos

criminosos para os salvar da justiça. Ad-

quirir, recolher, guardar, tomar, achar,

apanhar, pilhar descuidado e inopinada-

mente alguém. Apanhar alguém em falsi-

dade, mentira ou incohereneia. Aprisio-

nar, prender, agarrar. Colher. — «El-Rei

de Calecut veiu suhre minha terra.... por

eu acolher os Portuguezes.» Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, Part. i,

cap. 100. ^« Diogo Cão... determinou de

acolher alguns d'aquelles negros, que en-

trarão em o navio.» João de Barro's, Dé-

cadas da Ásia, Dec. 1, Liv. iii, cap. 3.

« Que se não fiasse del-Rei de Calecut,

que tudo eram falsidades para o acolher

ámão, e matar.» Damião de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, Part. 1, cap. 63.

Não creio eu em Sam Vasco,

Se me lu acalhes la.

GIL VICENTE, OBBAS, LiV. I, ÍOl. Í5.

JLculhamo-nos ao ssyso.

CANC. GERAL, tom. Ill, pag. 9.

Loc. : Acolher com os braços aber-

tos, receber bem, dar bom acolhimento.

— Acolher em alguma cilada, a])an\\aT al-

guém. Bluteau, Vocabulário.

—

Sino de

acolher, que dá signal de recolher-se; é

o das camarás municipaes,que toca á noi-

te. «Item ha d'aver ametade de todo o

ouro, ou prata, e dinheiro que fôr acha-

do nos joguos dos tafuis, e mais as coi-

mas de todas as tavernas, que forem acha-

das abertas depois do sino d'acolher atee

amenhaã clara.» Ordenação Manuelina,

Liv. I, tit. 55, § 14. = Era o couvre-

feu da edade media.

— Acolher-se, v. refl. Refugiar-se, bus-

car asylo em algum logar, procurar aco-

lheita, pôr-se em salvo; valer-se do pa-

trocínio de alguma pessoa, recorrer a al-

guém ou algum meio para evitar um pe-

rigo. Livrar-se, escapar-se. — «Oh se o

mundo conhecera quanto se tira de hum

retiro, e quanto colhe quem se acolhe.»

Padre António Vieira, Sermões, tom. iii,

serm. ei, § 1, n." 242.

rropondo o caso a todos referia

Como o sai;az lUvsses o enganara,

Tur le\.nilàr ooiu nianlia e ousadia

O muro onde se acnlhe c se prepara.

GiBllItL PElltlRA DE CAStBO, ULYSSBA, Cant. '

csl. SO.

Outros cm cima o mar alevantando,

Saltando n'ai;oa a nado se acolhiam.

CAMÕES, LUZ., cant. 11, est. 2<).

Qiue perco, perdendo

Cuidados liumanos,

De cujos enganos

He vou acolItCTido?

SH. AGOSI1.SH0 D.v CRIír,, POESIAS VABIAS.
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— Loc: Acolher-se á religião, fazer-

?e ecclesiastico para vencer e esquecer o

mundo, os prazeres mundanos. — Aco-

lher-se gxtem falia, escutar, dar attençào.

ACOLHIDA, s.f. Acçào e effeito de aco-

lher; asylo, refugio, amparo, couto, aga-

salho, escondrijo, protecção, patrocínio,

acolheita. Logar onde alguém se acolhe

para pôr em seguro a sua pessoa e vida.

Bluteau, Vocahulario. E, íiguradaracnte:

accrescentamento, por ex.: dos ribeiros.

— íSe os rios quando chegam ao mar
(por mui pequenos que sejam) entrão mui
poderosos, pelas muitas acolhidas d'agoa

que tomão, etc.n Fr. Luiz de Granada, Ser-

mões das três Paschoas, etc. Serm. iii,

foi. 7, V.— «Chegaram emjim ao Rei de

Ceitavaca, onde acharam benigna e fiel

acolhida. !> Jacintho Freire de Andrade,

Vida de D. João de Castro, Liv. iv.

ACOLHIDO, adj. p. Agasalhado, rece-

bido em casa, escondido, amparado, patro-

cinado, acoutado. Antigamente signifi-

cava o mesmo que colhido, e, como tal,

empregado por Jorge Ferreira de Vascon-

cellos na sua comedia intitulada Aule-

graphia.

ACOLHIMENTO, s. m. Acção ou effeito

de acolher, ou admittir alguém em sua casa

ou companhia ; amparo, patrocínio, vali-

mento ; acolhida, valhacouto, refugio; mo-
do, bom ou máo, com que se acolhe al-

guém, e assim costuma ser seguido de al-

guns dos epithetos : alegre, benigno, borii,

bonissimo, carinhoso, cortez, despejado,

devido, fácil, falso, gracioso, grato, máo,
real, seguro, suave.

Apezar de Neptooo, o bravo vento

De á cançada armada aculhimento.

GABRIEL PEBEIRA DE CASTRO, ULTSSEA,
caot. I, est. ia.

Por aqui soq levado adoode .icbamos
Segaro acolhimento, e porto tido.

iOÃO FRA^CO BARRETO, ENEIDA PORTOGUEZA,
Liv. 3, oit. ia.

—nE que de tal acolhimento do p>ri-

meiro recado, que lhe mandava, jxjdia es-

perar ser bem despachado.» Joào de Bar-
ros, Décadas da Ásia, Dec. 1, Liv. iv,

cap. 8.

t ACOLI, ,«. m. Em Ornithologia, nome
de uma espécie de ave de rapina da Afri-

ca.

ACOLÍM, .«. ííi. Em Ornithologia, co-
doriiiz aquática, própria do Lago Grande
do México.

ACÓLION, s. m. (Dogrego a, sem, ekO-
lon, supporte.) Em Botânica, sub-genero
da família dos lichens com apothecias sés-

sis ou rentes.

t ACOLITADO, adj. p. Acompanhado;
cmprvga-sc ;i má parte.

t ACOLITAR, r. «.Seguir, acompanhar
como acolyto. Vid. Acolythar.=Tambem
se emprega na forma rcHexiva.

t ACOLITATO, í. 7Í1. A primeira das
quatro ordens menores, que precede im-

mediatamente o subdiaconato. Vid. Aco-

Ijrthato.

ACÓLITO, s. m. Vid. Acolytho.

ACOLLA, «. /, ilístura de chocolate

com farinha de milho, outr'ora bastante

usada na America.

ACOLOGÍA, s. f.
I Do grego akos, re-

médio, e logos, discurso.' Em Medicina,

seiencia que trata dos meios therapeuticos.

Tratado dos instrumentos de Cirurgia.

= Também se escreve Akologia.

t ACOLÓGICO, adj. O que é concernen-

te á Acologia.

t ACOLOGRAPHÍA, s.f. Vid. Acologia.

t ACOLOGRÁPHICO, adj. Vid. Acolo-

gico.

ACOLYTHADO ou Acolythato, s. m. O
primeiro gráo das ordens menores, antes

das ordens sacras: o tempo ou interstí-

cio antes de receber a ordem de subdia-

cono.

ACOLYTHADO, adj.p. Seguido ou acom-
panhado por um acolytho.

ACOLYTHAR, v.'a'. Cumprir os deve-

res de acolytho, taes como: seguir e servir

os diáconos e subdiaconos no ministério

dos aluíres, levar círios, preparar o thurí-

bulo, o vinho e a agua.

ACOLYTHATO, s. m. Vid. acolythado.

ACOLYTHO, s. ni. (Do grego ahAuthos,

serventuário.) Dava-se, primitivamente^

este nome aos mancebos que aspiravam ao

ministério do sacerdócio. Xào havia acoly-

thos na egreja grega ; na egreja latina da-

tam do século III ; eram mancebos de vin-

te a trinta annos, que acompanhavam sem-
pre o bispo ; as principaes funcções do

acolytho, nos primeií-os séculos da egreja,

eram : apresentar ao bispo as cartas que
lhe enviavam as diversas egrejas por oc-

casião de consultas ; levar as suas men-
sagens, os eulogios, a eucharistia ; aju-

davam nos altares sob a direcção dos diá-

conos, e faziam de subdiaconos antes da
creaçào d'estes. Também apresentavam
aos bispos os ornamentos sacerdotaes

;
po-

rém a maior parte das suas attribuições

foram alteradas, restringindo-as a accen-

der os círios, levar os castiçaes e prepa-

rar o vinho 6 a agua para o sacrifício. Xa
egreja romana, havia trez espécies de aco-

lythos : os que serviam o papa no pa-

lácio, e por isso se chamavam acolythos

palatinos; os acolythos s<ací''j)iari'o.s. que
serviam nas egrejas ; e os acolythos re-

gionarios que ajudavam os diáconos nas

funcções que exerciam em diversas partes

da cidade.

—Tem, na linguagem vulgar, o sentido

de quem ajuda ou assiste a outro para

alguma cousa.

—

«Só se sabe ser a pessoa

do Pregador mais reverendo e ser acom-
panhado ao púlpito, por mais honra e

authoridadc, de dous acolythos, que ser-

vem, durante o sermão, de lhe estarem lim-

pando a baba (dos bogios.)» Historia Tra-

gico-Marit., t. ii, p. 333.

t ACOMADRADO, adj.p. Que anda met-

tido em negócios de comadres; que dá
a saber a vida alheia, que as comadres
assoalham, quando se desavêm entre si.

ACOMADRAR-SE, r. refl. Fazer-se co-

madre, dar-se á comadrice ; figuradamen-

te, aparceirar-se. =^ Recolhido na sexta

ediçào do Diccionario de Moraes.

ACÓMAS, s. //!. Arvore grande da Ame-
rica ;

excellente para as construcções na-

vaes; a madeira é de côr amarellada, e,

apesar de dura e bastante pesada, nunca

vae ao fundo.

t ACOMAT, S.7/Í. (pr. afcwnaíe.)Em Bo-

tânica, género de arbusto de folhas dentela-

das, da zona equatorial. Conhecem-se o

acomat companulado, e o acomat branco.

t ACOMÍA, s. /. (Do grego a, sem, e

komê, cabelleira.i Emprega-se no sentido

de calvície ; estado do que está privado

dos cabellos por effeito de doença no bol-

bo piloso.

ACOMIEIRA, s. f. if) mesmo que Cu-

mieira, com o prefixo «a».) A parte mais

alta da ea.sa.

ACOMMETTEDOR, adj. Aggressor, pro-

vocador; figuradamente: emprehendedor,

oquesearriscaaemprezasdifíiceis.

—

«Por
que de capitão descuidado era desprezar

azos offerecidos ; e de extremada covardia

não ter animo acommetedor, quando se

ojferece esperança de não haver desastre,

neta perigo. » Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Aulegraphia, act. iv, se. i. = Em-
prega-se geralmente como substantivo.

Xa linguagem popular, significa também
seductor.

— Escreve-se : Accommettedor, acom-

mettedor, e Bluteau também recolheu a

forma acometer, menos conforme com a

etymologia latina ac, por ud, e commit-

terc.

ACOMMETTER, c o. Do latim commií-

tere, com a preposição ad.) Assaltar, in-

vestir, aggredir, atacar, provocar, tentar,

seduzir, violar, forçar, emprehender, in-

tentar uma empreza, demandar, pergun-

tar.

—

«Logo as trombetas deram o acostu-

mado signal que se usa dar ao acommet-

ter de taes batalhas. " Damião de Góes,

Chronica do Príncipe D. João, cap. 78.

Tinte soldados sós afommrllena
Tão grande mullidio de taes imigos.

CORTE RUL. i.' CIRCO dC DIC, Olt.
IV, est. 5-.'.

Também ji se atreveram
Os gigantes que o 01> :-

VEIGA, LACRA i ! •< ,^t. 30.

Ánmmetln-a na serra,

Mui longe <lo povoído.

ROíi.sER , n.*3i, 36.

íí'este ultimo sentido, é privativo da

linguagem popular, e bastante usado na

dicçào dos anoxins : — « Quem sempre

olha o derradeiro, minca acommette bom
feito. — De ruim a ruivi, quem acom-
mette vence, — A homem pobre nin<piem

acommetta. — Acommetta gium quizer
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qtte o forte espera. — Acommetter para
vencer. y>

— Loc: Acommetter alffunn, chegar-

se a elle para fallar ou tratar algum ne-

gocio. — Acommetter um lugar, procu-

ral-o, dirijir-se para lá. — Acommetter a

febre, acommetter o somnu, acommetter

a fome, sentir os ameaços. — Acommet-
ter com palavras, desafiar, provocar. —
Acommetter com dadivas, peitar, sobor-

nar. — O vinho acommette a cabeça, em-

briaga.
—- Acommetter, v. n. Encetar briga,

emprehender, sentir Ímpetos, arriscarse,

abalançar-se.

ACOMMETTIDA, s. /. Acommettimento,

assaltada, irrupção, sortida, emboscada,

ataque. Eniprega-se privativamente na

arte militar. — «lieprcsentavam. iinui bri-

ga secca com acommettidas e retiradas.»

'Bernardes, Floresta, t. ii, tit. 1, p. 4.

ACOMMETTIDO, adj. p. Provocado, ir-

ritado, atacado, assaltado, por armas,

doenças ou injurias, por diidivas. Usado
por Frei Luiz de Sousa, Jeronymo Corte

Real e Duarte Nunes de Leào.

ACOMMETTIMENTO, s. m. Acção de

acommetter; tiguradaniente: empreza, pro-

jecto, animo de se arriscar, tent.ir ; ten-

tativa, proposta, feito notável, ataque; in-

vasão, assalto, investidura.— «Ebem mos-

traram no acommettímeuto deste feito

quem depois haviam de ser.» João de Bar-

ros, Década I, liv. 1, cap. 5.

ACOMMETTIVEL, adj. 2 gen. Que é

susceptivel de ser acommettido
;
que se

presta ou d.á azo ao ataque.=Reculhido
por Constâncio.

t ACOMMODAÇÃO, s. /. Vid. Accom-
modação.

t ACOMMODAMENTE, adv. Vid. Ac-
commodamente.
ACOMMODAR, v. a. Vid. Accommodar,

e todos (IS seus florivados, com dous «cc».

t ACOMMUNADO, adj. p. Associado,

mão-communado, bandeado.= Emprega-
se á má parte.

t ACOMMUNAR, v. a. Ter trato ou com-
municação; é empregado sempre em niáo

sentido.=Pouco usado no século xviii, e

hoje fora de uso.

— Acommunar-se, v. njl. Conloiarse,

fazer causa commum, conchavar-se pai-a

niáo fim.

—

tíE ainda (como diz o mesmo
tiam Ci/priano) em perseguição de Decio,

se acommunaram com os gentios para per-

seguir os christàos.» Franco Barreto, Fios

Sanctorum, TJv. ii, p. 18(j, n." 2.

ACOMPADRADO, adj. j,. Muito farailia-

risado; também se emprega como sub-

stantivo masculino, no sentido de amizade
íntima, familiaridade como entre paren-

tes. Empregado por Frei Rprnardo de
Brito e por Frei João de Ceita. — «Os
Turdefnnus d'aquellas partes, tSo acom-
padrados com os de Carthago.vMon. Lu-

sitana, t. I, p. 139, col. 3.

ACOMPADRAR, v. a. Ter a amizade e

familiaridade de compadre ; familiarisar

muito, fazer com que alguns vivam e se

communiquem amigavelmente e como com-

padres. — « Tratam de os domesticar e

acompadrar com os outros índios mansos

e antigos.» F." Fernão Guerreiro, Rela-

ções Annuaes, Vol. ii, Liv. 4, cap. 6,

— Acompadrar-se, v. rejl. Fazer-se

compadre, amigo; alliar-se, contrahir ami-

zade com alguém.— « O Achem vae-se acom-

padrando com o turco.» Diogo de Couto,

Soldado pratico, ii, foi. 75.— «Outros com
Barbeiros, com que se acompadram para
lhe se7-virem de adellos.» Azevedo, Cor-

reção de abusos, p. 200.

ACOMPANHADEIRA, s. f. Mulher que

acompanha. Recolhido pelo P.'^ Bento Pe-

reira; significa a mulher que pela sua

edade e seriedade acompanha outras ; e

também, que acompanha com instrumen-

to de musica algum canto.^Está fora de

uso.

t ACOMPANHADO, s. m. Companheiro
ou adjunto cm algum emprego.

—

«Gover-

nava aquelle anno de 1626 ao reino, por

si somente, sem outro acompanhado, o Con-

de D. Diogo da Silva. n D. Francisco

Manoel de Mello, Epanaphora ii, p. 177.

ACOMPANHADO, adj. p. Seguido ou

junto com companheiro; frequentado, al-

liado, rodeado, auxiliado, esteiado, for-

mado, ajudado, ornado, enriquecido. =
Em musica, acompanhado, harmonicamen-
te unido ; vozes acompanhadas de instru-

mentos. = Em Heráldica, dá-se o nome
de acompanhadas ás peças que no repar-

timeuto do escudo têm outras similhantes:

uma cruz acompanhada de quatro estrel-

las.—«Em campo vermelho uma torre de

prata, sobre ella uma donzeUa acompa-
nhada de trez fores de Liz de ouro. »

Villas-Boas, Nobiliarchia, p. 291.
— Termo de alvener, empregado na

plirase :

—

umbreira acompanhada de pedra
e caZ.^Recolhida por Bluteau.

— Em Arte venatoria, dá-se o nome
de acompanhado, ao veado quando se pro-

cura evadir reuni ndo-se a outros ani-

maes.

,\s porias o rfci-bp aconipauliailo

Das iiyni|'lias i|Ue si' i'slâo maravilhando.

CAMÕKS, LUZ., caiit. vr, est 14.

Aí rom má tenrSo niiísiieni vos oola

Se bem, ^e iii;il andat-s acompanhailtt.

BEnvARDBs, LIMA, rart. xxvm.

— Loc: « Antes só do que »;«/ acompa-
nhado», anexim, recolhido no Cancioneiro

de Resende, em Cil Vicente, e Jorge Fer-

reira.—Acompanhado f?e vidos, miúto vi-

cioso.—Acompanhado de confauni, reves-

tido, investido de fé.

—

Casa acompanhada,
frequentada de muita gente. — Acompa-
nhado de boninas, enramalhetado com fio-

res.

ACOMPANHADOR, s. m. O que acom-
panha, segue, ajuda. Recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira ; emprega-se no senti-

do de companheiro, porém mais geralmen-

te por o que acompanha com instrumento

de musica áquelle que canta. A forma femi-

nina é Acompanhadeira e Acompanhadora,
sendo a primeira mais do uso popular.

ACOMPANHAMENTO, s. m. Acção de
seguir, de introduzir, de fazer séquito por
honra era certas ceromonias ; banda, co-

mitiva, cortejo, saimento, confraria ; to-

que de instrumento ou canto.— «As pes-

soas seculares, que por sua devoção se of-

fereceram afazer este acompanhamento.»
Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Liv. III, cap. 22. — «Prepara o

acompanhamento funeral com a maior
grandeza.» Monarchia Lusit., t. vi, foi.

482, col. I, «...fechava todo o acompanha-
mento o viso-rei.» Vieira, t. 10, p. 319.
— Em Architectura e Pintura, refere-

se aos objectos de decoração, que dão ele-

gância a um edifício, ou verosimilhança

a um quadro.
— Em Cirurgia, dá-se o nome de

acompanhamento, fallando da cataracta, a

uma matéria viscosa, alvacenta, que ás

vezes cerca o crystallino, tendo-se torna-

do opaca, e ás vezes ainda fica depois do
deslocamento ou extracção da cataracta.

•—Em Musica, dá-se o nome de acompa-
nhamento, ás melodias ou partes acces-

sorias e secundarias que sustentam e fa-

zem sobresahir mais a melodia principal

ou assumpto da composição de musica,

executada por uma voz ou por instru-

mento. Vid. Nunes, Arte e Compendio
de Contra-ponto, p. 34. — O acompa-
nhamento é : obrigado, brilhante, rico, po-

bre de factura, etc. Nos instrumentos de
teclas, o acompanhamento é puramente
harmo7iico, como se usa em França

; fi-

gurado, harmónico e melódico, como se

usa em Itália e Allemanha ; e acompa-
nhamento da partitura ou traduzido, o

mais completo dos trez, o maisdiíficii e o

mais geral. = Ha também o acompa-
nhamento quatuor, ou de instrumentos

de cordas ; acompanhamento de harmo-
nia, ou de instrumentos de vento; acom-
panhamento de grande orchestra, quando
concorrem todos os instrumentos.

— Em Heráldica, dá-se o nome de

acompanhamento ao que é alheio ao es-

cudo e lhe serve de ornato, como o capa-

cete, coronel, florões e Innibrequins.

— Loc. : Acompanhamento da des-

pedida, phrase ainda usada no século

XVIII, que Bluteau define : — «... é sair

o visitado com o visitante, até a casa ou
logar onde o receber, tomando sempre a
sua mão esquerda, não ficando atraz e

não voltando logo para dentro da casa,

como fazem alguns por descuido ou por
ignorância; a cujo propósito cabe aquelle

dito cxcellente de um fidalgo portuguez,

que visitando a um legado do papa, vin-

do de pouco a Lisboa, na despedida deu,

com elle muito poucos passos ao sair de

casa, e elle tomando-o pela mão, o trouxe

adiante, dizendo : Para Italiano faz v. s."
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muito pouco exercício. » Bluteau, Voca-

bulário.

ACOMPANHANTE, adj. 2 gen. O que

acompanha, — <sE espiritualmente vêm

Deus per sua graça, que precede e pou-

sa a mãu per a graça acompanhante, e

então vive a alma per a graça, que aju-

da a obrar. r> Trad. da Vita Christi, Liv.

I, cap. 49, foi. 149.

ACOMPANHAR, r. a. (A etymologia

d 'esta palavra é bastante controvertida

;

querem uns que venha do céltico, outros

do latim, outros de uma antiga locução

adverbial. Do céltico com, segundo Bes-

cherelle, partícula que designa sociedade,

bena, carro, com o suffixo ire, d'onde,

combenire, compennire, corroborado pelo

substantivo gaulez, combennones, do tem-

po de Festo. — Do latim compaga-

7>us^ que habita o mesmo burgo, o mes-

mo paiz ; outros, seguindo a etymologia

latina, querem que venha de com, epan-

go, ajustar, tal é Constâncio; outros do

radical comes, companheiro, e dahi comi-

tari. Simon, no estudo sobre as Jurandas,

diz que vem do latim cum, juntamente,

e panis, pào, significando comer junta-

mente o mesmo pão, conviver ; assim es-

te verbo é uma fórmula ou symbolo fal-

lado, em que do acto material se formou

a acçào abstracta.) Fazer séquito, ou com-
panhia, seguir a mesma direcção, ir a

par; misturar, juntar, unir, concordar,

harmonisar, sentir, occupar, ser compa-

tivel, imitar outrem, repetir, escoltar,

convir.

Acompanhar me logo se offVrpce

O caruDieu irmào Paulo Ai Gamn.

CAMõF.s, LUZ., c^nt. {V, est. 48.

A graça que esses olhos acompanha.

iDi!M,C3n(, I, ramo U.

\ós, erapinada-i faas,

As catteças nos ares meneastes
£ as nyiuphds eiu seu pranto acompanhastes.

v&iGi, Lita-i DB AriFRiso, ecl. I.

— Em Heráldica, vid. a locução de
acompanhado.
— Em Esculptura e Pintura, acompa-

nhar, juntar á figura ou parte princijial

(la obra, alguns adornos que a façam
realçar e sobresahir.

— Em Musica, acompanhar, c tocar

em um ou mais instrumentos, ou cantar,

uma ou muitas vozes as partes aecesso-

rias de uma composição musical, em
quanto um ou mais instrumentos, uma nu
mais vozes cantam a parte ou jJartes prin-

cipaes.

Agora, agora, ó crlcbrc Pacheco
Acompatihae com passos e cnui glosas
A clausula menor, o menor ceco
De tantas vozes brandas c amorosas.

HATOEL DB GiLHEC.OS, Tí:MI'LO DA MKHORIA Liv. IV, CSt. 161.

Com vários instrumentos que acompanha
Uíssona voz, o Capit.^o íeslcjam.

gusvsDO. AFFOHso AFiucAno, cínt IV, art 8.

Mandou então ao rio venerando,
A' Lagoa que loque a doce lyra,

E o suase instrumento acompanhando
Co'a branda voz que o céo e a terra admira.

CASTRO, CI.TSSBA, cant. IV, est. 68,

— Em Industria manufactureira, acom-

nhar, é tramar os estofos bordados a

ouro.

— Acompanhar, v. n. Que diz bem,

que é compatível ; regido da preposição

com. Andar de companhia: — «...anau

acompanhou com as outras. » Lucena, Vi-

da de S, Francisco Xavier, L. ii, cap. 20.

— Acompanhar-se, i-. rejl. Trazer al-

guém comsigo, com algum intento. =
Toma-se quasi sempre á má parte ; tocar

e cantar ao mesmo tempo. — «Lião se

pela maior parte e acompanham-se os vi-

dos juntos de maneira, que muitas vezes

parecem pães e filhos, causas e effeitos

uns dos outros, n Frei Thomé de Jesus,

Trab. de Jesus, trab. i, cap. 24, p. 523.

— Loc. : Acompanhar-se de alguma

cousa, tel-a ou possuil-a ; toma-se ordi-

nariamente em boa parte e se diz a res-

peito de boas qualidades, — «E quanto

ao temor, morrem sem elle mais seguros,

que leões, os justos, porque sempre se

acompanharam d'elle.» João Pinto Ribei-

ro, Lustre ao Desembargo do Paço, cap.

I, pag. 17.

j A COMPASSO, loc. adv. A tempo, ca-

dentemente, com consonância, com rythmo
certo e regular.

t Á COMPETÊNCIA, loc. adv. Em dis-

puta; a qual terá a primazia : — « Ex-
cessivos gastos à competência uns dos ou-

tros, de collares e jóias ricas...» Francis-

co de Andrade, Chronica de Dom João

III, Liv. II, cap. 86.

t Á COMPITA, loc. adv. Talvez con-

tracção de Á competência, por isso que é

privativo da linguaf;em popular.

—

(Jornr

á compita;

—

trabalhar por tarefa à com-
pita. == E' imaginaria a etymologia tira-

da .das festas compitaes dos libertos ro-

manos.

ACOMPLECIONADO, adj. p. De boa
ou má coinpleiçào ; em bom ou máo es-

tado de saúde. E' sempre acompanhado
de um dos advérbios bem ou mal.=Fisii-
radaraente, diz-se do animo e dos negó-

cios. — «.Poucos são os negócios tão bem
acomplecionados, que se entendam da
primeira tetiçào, como cura de arranhadu-
ras.» Dom Francisco Jlanoel de Mello,

Cartas, cart. iii, p. IJÕ.

ACOMPLEICIONADO, adj.p. Vid. Acom-
plecionado.

ACOMPLEIÇOADO, adj.p. {O mosnw que
Acomplecionado ; o «n» medial tende a

ser syncopado ; ex.: alienus, alheio ; are-

na, avêa.)— nE esta me parece a causa,

porque Nosso Senhor quiz perguntar a
seus Discipulos o que tão bem sabia : e o

juizo que tinham d'elle os hnmens desapai-

xonados, e bem acompleiçoados.» Paiva
de Andrade, Sermões, t. ii, p, 201.

ACOMPLEXIONADO.a/T;'. p. Vid. Acom-
plecionado. — «Nenhum homem ha tão

bem acompleixionado, de todos os humo-
res, que quasi habitualmente não esteja

sujeito aos tristes accidentes da melancho-
lia.j) Vieira, Sermões, t. ii, serm. 12, §
2, n. 387,

ACOMPREICIONADO, adj.p. Vid. Acom-
pleicionado.

AGOMPREIÇOADO, adj. p. Vid. Acom-
pleiçoado.=Empregado por Garcia d'Or-
ta.

t ACOMPRIDAR-SE, v. rejl. Estender-
se, alongar-se, fazer-se mais comprido.

=

Pouco usado.

t ACOMPSÍA, s. /. (Do grego akom-
psos, sem enfeite.) Em Entomologia, gé-
nero de lepidoptéros nocturnos, a traça

ardeliela.

t ACOMYS, s. m. (Do grego akê, pon-
ta, mus, rato.) Género de roedores mu-
rianos, diíFerentes dos verdadeiros ratos,

por causa dos picanços.

t ACÓNCIA, s. f. Em Entomologia,
género de lepidoptéros nocturnos, de es-

pécies pouco conhecidas.

t ACÓNCIAS, s. f. (Do grego akonteos,

espécie de serpente.) Em Erpetologia gé-
nero de scincoidianos saurophthalmes ten-

do por typo a aconcia pintada, do Cabo
da Boa Esperança.
— Em Botânica, género de aroidêas,

tendo por tvpo o caladion helleborifolion,

do Brazil,
•

t ACONCUS, «. m. Tribu de aboríge-

nes que dominava em parte da província
de Pernambuco.

t Á CONDIÇÃO, loc. adv. Em certo

caso ; cuinpriíido-se certo facto. = Tam-
bém se diz — sob condição.

ACONDICIONADAMENTE, adv. Confor-
memente ao estado ou condição ; recolhi-

do, acauteladamente, de um modo previ-

dente.

ACONDICIONADISSIMO, adj. sup. Mui-
to arrecadado : cuilocado nas melhores
condições de segurança, de conservação,

de tr:in<]iiirtr', ptc,

ACONDICIONADO, adj. p. Dotado de
boa ou má condição, génio, índole ou
natureza. Tratado de certa condição, de
certo modo ou estado; recolhido a bom re-

cado. — mO homem honrado, nem tris-

te, nem gracijso : apraz ivel e bem acon-
dicionado, .<i'í",» Jorge Ferreira de Vas-
concclicjs, Euphrosina, act. ii, se. vii.

—

axlfora mais de duas causas em que esta-

va [A fazi^nda") e a wie/Aor acondicionada, •

Fernão Mendes Pinto, Peregrin., cap. 60.

ACONDICIONAR, v. a. (Da radical latina

conditio. com <• prefixo «a» e a tprmin.^çào

verbal «ar») Dotar de certa condiçjio ; re-

colher: pòr a bom recado; acautelar; pôr
em condivõcs vantajosas, de segurança,

de estabilidade. — Acondicionar fazen-

das, mercadjrias, empacotar, resgtjardan-

do-as de modo que nàu soffrani avaria no
transporte.
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ACONDIÇOADO, aâj. p. O mesmo que

Acondicionado; tem ordinariamente o sen-

tido de clausula ou condição, e também
de Índole, génio. — «Porque era hoin

cavalleiro e bem acondiçoado. » Da-

mião de Góes, Chronica de Dom Manoel,

Liv. m, cap. 7.

ACONDYLO, adj. Em Botânica, que não

tem juntas.

ACONFEITADO, adJ. p. Que tem a for-

ma ou feição de confeitos, redondo. —
lE tamheyn por não ser (a pólvora) tão

aconfeitada, como a que entre nós se uza

na espingarda, foi havida por de bombar-

da.» Lopo de Sousa Coutinho, Primeiro

Cerco de Diu, Liv. ii, cap. 9.

Huns alimpando peitos de afo duro,

Outros cariâít sulfiireo salitrado.

Inveiit-^o que saíiiri do Reino csruro

Fazendo a pressa um nef^ro ufoiíleiíatlo

LUIZ PEUElnA BllANDAO, ELKOIAOA, eant. lí, foI. 15.

t ACONFEITAR, v. a. Reduzir uma sub-

stancia a confeitos ou á forma e feitio de

confeitos; o também, pulverisar. Vid.

Confeitar.

ACONHECER, v. n. ant. O mesmo que

conhecer, reconhecer; confessar ingenua-

mente.=Tarabem se escrevia Aconhescer.

Vid. Conhecer.

t ACONHESCER, v. n. ant. O mesmo
que Aconhecer.

t AGONIO, s. »í. Em Pharmacia, desi-

gna um pó ophthalmico, conhecido com o

mesmo nome pelos Gregos.

t ACONION, s. m. O mesmo que Aco-

nio.

t ACONIOPTÉRO, s. m. (Do grego ako-

nion, ponteagudo, e pteris, feto.) Em Bo-

tânica, éum género de acrostichaceos que

tem por typo a acrosticha sixbdiáphana da

Ilha do íSnnta Helena e da Lídia.

ACONITATO, s. m. Em Chimiea, é um
sal produzido pelo acido aconitico combi-

nado com uma base salinavel.

t ACONITELLO, ,s. m. Em Botânica, é um
género, diminutivo de aconlto, conser-

vando a media entre os aconitos e as i\i-

nunculaceas. A única espécie conhecida

é indígena do Oriente.

ACONÍTICO, adj. Em Chimiea, diz-se

de um acido especial, que alguns preten-

dem existir no acónito.

ACONITÍNA, s. /. Em Chimiea, dú-se

este nome a um alcali que se encontra

no acónito napello e no aconito lycoctono.

E' provável que seja o principio ac-

tivo dos aconitos. A aconitina é solida,

branca, pulverulenta, muito fusivel na
resina; acre, amarga, não vohítil ; combi-

nada com os ácidos produz saes apenas

crystalli.saveis. Esta base orgânica, vene-

nosissima, é muito diíficil de obter.

ACÓNITO, s. m. (Do grego akonifos,

rochedo ponteagudo.) Em Botânica, é um
género do helleboraceas contendo vegctaes,

em geral muito venenosos, e notáveis

pela belleza e structura das flores. No sys-

tema de Jussieu, está distribuido nas ra-

nunculaceas ; e, no de Linneo, na polyan-

dria tr3'ginia. Todas as espécies de acó-

nito sào importantes, eonhecem-se como
principaes as seguintes: — AconitO Aii-

thoro; Aconito Feroz; Aconito Li/coctono,

ou Mata-Lobo; Aconito Neomontano; Aco-

nito Napello e Aconito Panicidado. De
todas estas espécies, as mais importantes

sào o Aconito Napello e o Aconito Feroz;

esta torna-se notável pelas suas proprie-

dades deletereas ; e aquella por ser a mais

venenosa e empregada na Medicina.

— Em Medicina, o Aconito Napello,

assim chamado pela similhança que a sua

raiz tem com a da nabiça, tem sido em-
pregado em Medicina, e o seu extracto

é usado internamente na doze de trez

centigrammas, que se eleva até um gram-

ma ou mais. E' applicado contra os rheu-

matismos, nevralgias chronicas, aflec-

ÇÕes arthritieas, e contra a syphilis. =
Também tem sido applicado com feliz re-

sultado nos casos de paralysia, conse-

quente de apoplexia, e para combater a

hydropisia.— O Aconito, foz augmentar

a secreção ourinaria. = Em linguagem

poética, significa veneno. Moraes cita es-

tes versos

:

o Icthal aconilo lhe propina

Enlre .nraores brindado.

ACONOCIMENTO, s. m. ant. Reconheci-

mento, v. g. do emphyteuta ao directo

senhorio. Doe. ant.

t ACONÓGONA, s. /. Em Botânica, é

um sub-genero de polygoneas, fundado

sobre o pjoli/gono alpino e outi'as espé-

cies visinhas.

ACONSELHADAMENTE, adv. Por con-

selho, de propósito, e de caso pensado;

prudentemente, sabiamente, avisadamen-

te; com todo o acerto.

ACONSELHADO, adj. p. Avisado; que

recebeu conselho ; a quem se deu conse-

lho; que foi aconselhado. t

— Loc. : Bem aconselhado, prudente,

judicioso, discreto. — Mal aconselhado,

imprudente, indiscreto, que obra sem

conselho c despropositadamente, por seu

próprio dictame e capricho. — « Vede se

são loucos todos os que querem mandar
homens, ou servir a homens, e quão sesu-

do e bem aconselhado foi S. Roque em

os não querer mandar, nem servir. i> Pa-

dre António Vieira, Sermões, tom. iv,

serm. 14, § 5, n. 513. — «Assaz mal

aconselhado será quem a troco de um per-

dão de uma ofensa, não quizer perdão

de 7nuitas.« Doutor Diogo de Paiva de

Andrade, Sermões, Part. iii, foi. 10, v.

ACONSELHADOR, s. m. aní. O que

aconselha, ou dá conselhos.— «Meus ini-

migos capitães e aconselhadores contra a

aninha honra. t, João do Barros, Décadas

da Ásia, Dec. iv, Liv. 6, cap. 7. = E'

pouco usado ; na terminação feminina, íoi

recolhido por Bluteau, no Vocabulário.

ACONSELHAR, v. a. (Do latim consi-

lium, de considere, consultar, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Dar conselho a alguém sobre cousa que
se propõe ou consulta. Dar alvitres. —
«Séneca nos aconselha que demos todo o

tempo ao estudo.»!}. Fr. Amador Arraes,

Diálogos, Dial. ix, cap. 10.

Dizendo que de tudo o que passava,

Me desse (como deu) inteira eunta,

E visse o que lhe nisso acmtseiimra.
DIOGO BERNAHDBS, LIMA, ed. 15.

— No sentido do aconselhar ou dar

conselhos, é verbo absoluto.— «Não vie-

rece menos quem bem e fielmente aconse-

lha, ç«e qiu-m animosamente peleja.» João
de Barros, Décadas da Ásia, Dec. iv, liv.

8, cap. 7. = Costuma as mais da vezes

este verbo ser seguido de um adverbio,

e f(')rma assim xmia locução adverbial; os

advérbios de que mais ordinariamente cos-

tuma ser seguido, são os seguintes : Ad-
miravelmente, bem, de hom animo, digna-

mente, direitamente, enganosamente, fiel-

mente, justamente, proveitosamente, sã-

mente, verdadeiramente. Fallando das

cousas inanimadas é também absoluto :

—

«...e dalli proceder , segundo aconselhasse

o tempo.» Frei Luiz do Sousa, Historia

de S. Domingos, Part. i, Liv. 1, cap. 11.

—Aconselhar-se, r. rejl. e «. Tomar on
pedir parecer,consultar alguém, tomar con-

selho com advogado. — «Que para acer-

tarmos não ha outro caminho, que certo

seja, senão aconselhar-nos com elle.-» D.
Fr. Amador Arraes, Diálogos, Dial. v,

cap. 15. — «Aconselhou-se com seus ca-

valleiros, nos quaes achou diferentes pa-

receres.» Duarte Nunes de Leão, Chron.

de D. Affonso III, pag. 97, v.

E nSo porque conselho lho falloco

Co'os prineipaes senhores se aconselha.

CAM. , Lt'z., cant. IV, est. 12.

— «... E quantas vezes o actor fizer

nova addição a seu libello... tantas...

será dado ao Eeu termo pêra se aconse-

lhar.» Ordenações de D. Manoel, Liv. iii,

tit. lõ, íj 7.

— Adag. « Quem comsigo se aconse-

lha, comsigo se depenna.y> Euphrosina,

Com.,act. iir, SC 2.

—

«Quem só se acon-

selha, só se depenna.» António Delicado,

Adágios Portuguezes, etc., pag. 102. —
«Só me aconselhei, só me chorei.» Idem,

Ibidem, pag. 105.

j Á CONTA, loc. adv. Por conta, a

risco, sob a responsabilidade de alguém.
— Estar á conta de alguém, ser susten-

tado, viver ;[ custa de outrem.

ACONTECEDEIRO, adj. ant. Fácil de

acontecer, que costuma acontecer, que

acontece muitas ou freqtientes vezes.

Isto (' cousa natural,

E mnilo acúníeccdcira;

Se nunra fora outra tal.

Disséramos, que era mal,

Por serdes vós a primeira.

GIL VIGENTE, OPn\S COMPLETAS, IÍT. II, fol. SO.
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ACONTECER, v. n. (Do latim contin-

gere, tocar por sorto, com o « a » exple-

tivo.) Succeder a alguém mna cousa for-

tuita, ou que se nào esperava. Tocar por

sorte, etiectuar-sc. Costuma ser seguido

da particula «a», da conjuncção aque-D, ou

de infinito. — « Acontece também a alguns

dos Monges c Manjas dei.rar as fezes do

mundo, que são as occasiucs de fora. yi D.

Fr. Amador Arraes, Diálogos, Dial. ii,

cap. 13. — n Porque sendo ainda de pei-

to, lhe acontecia deixar-se cahir da ca-

ma de sua ama, e Jicar dormindo em ter-

ra.» Fr. Luiz do .Sinisu, Historia de Sam
Domingos, Part. i, Liv. 1, cap. 1.

Aconteceu que
Hum curiJL*iro (ios dícus sc foi lançando

Pc.M onde ambos eslaiãn.

Axroí^io pKiiiiEiRA, Poemas, ecl. 3.

— (íE acontece andar dous ou três

dias sem comer cousa alguma, v Frei Ber-

nardo de Brito, Chronica de Cister, Liv.

I, cap. 9.=Como verbo absoluto é muito

usado e aproveitado por diversos aucto-

res. — « Tanta ousadia dá um pequeno

favor, quando um desastre acontece.»

João de Barros, Décadas da Ásia, Dec.

III, Liv. 10, cap. 9. — liEste negocio to-

do aconteceu pouco tempo antes que El-

Rei faUecesse.-D Damiào de Góes, Chro-

nica de D. Manoel, Part. i, cap. 10.

A pertinácia aqui Dic custa cara,

Assi corno acontece muitas \uzcs.

ciuóns, Lus., caut. 3, est. 70.

— t. Usamos da palavra acontecer por
outros modos, v. g. Não me acontecerá

outra vez, ou eu me guardarei boa de si-

milhante movimeiíto. Não vos aconteça

mais, ou nài) o façaes outra vez.» Blu-

teau, Vocabulário.
— Loc. : Pôde acontecer, pôde dar-

se o caso, ou sobrevir. — Que acon-

tecerá? que sobrevirá? que resultado ha-

verá? — Eazer e acontecer, prometter
muito c sem effeito, nada fazer, amea-
çar. — «.Os galantes faziam e aconte-

ciam.» Jorge Ferreira do VasconceIJos,

Aulegraphia, act. ii, sc. 10. «Se
aquella imagem se podesse dar, daria
p<jr ella quanto quizessem, e se não pu-
desse ser, lhe houvessem outra similhanlc,

que faria e aconteceria.» Padre Fcrnrm
(iucrrciío, Relações annuaes das cousas

que fizeram os Padres da Companhia de
Jesus, na índia e no Japão, desde 1600
até 1609, vol. 11, Liv. 5, cap. (J.— aVem
hum homem com a cajui no braço, espada
mia na mão, o chapco mettido bem na ca-

bcqa, enfiado, e vem blnzonando, que ha
de matar, fazer c acontecer, rJ.s não vis-

tes a briga, mas pelos signaes, julgues
que este homem brigou.» Francisco Fer-
nandes Galvào, Sermões, vol. i, foi. i".)

ool. 2.

Acontecer-se, v. rcfl. ]]' antigo e

101 1. - 16.

muito pouco usado; cncontra-sc em Fer-

niio Mendes Pinto ; achado por Mo-
raes na Historia da Sem Ventura Isêa, e

em Castanheda:— o \ào as cousas não or-

denadamente, mas como se acontece.» Iné-

ditos da Academia, tom. iii, pag. 25.

—

«Item quando alguma parte traz dous, ou

três feitos, ou mais, como se muitas ve-

zes acontece. » Ordenações Manuelinas,

Liv. l, tit. 70, § Kj.— li E quanto aos pas-

sos da Paixão pozessem onde e comoaquel-

lo se acontecia.» Francisco de ^loraes.

Verdadeira informação das terras do Pres-

te João, p. 84. — «Muitas vezes se acon-

tece.» Frei Heitor Pinto, Imagem da Vi-

da Christã, Tom. ii, dial. 4, cap. 24.

ACONTECIDO, adj. p. Succedido, que

sobreveiu, que resultou, que tocou por

sorte.

ACONTECIDO, s. wi. Succcsso, aconte-

cimento. — « Até este passo houve al-

gumas pessoas dignas de fé, que ousa-

ram revelar o acontecido. » .Jeronymo

de Mendonça^ Jornada de Africa, Liv.

1, cap. 7. — « Fazendo pouco caso do

acontecido.» Padre Fernão Guerreiro, Re-

lações annuaes, etc, vol. v, Liv. iii, ca-

pitulo lij. = E' pouco usado.

ACONTECIMENTO, s. m. Successo, caso;

o que acontece inesperadamente, ou por

acaso; aventura, incidente notável: o fim,

o êxito de alguma cousa emprehendida,

resultado. — «E quiz Deos cque a este seu

esforço não desfallecéu bom acontecimen-

to.» João de Barros, Décadas da Ásia,

Dec. I, Liv. I, cap. 4.

OIt acoíitcciíiirnío! que a ventura
Me da pêra niòr dano.

CAMÕES, liCLOGiS, ccl. 3.', est. 13.

ACONTECIMENTOS, s. m. pi. Feitos,

suecessos premeditados ou inopinados. —
«Cuja vida e acontecimentos (se a Deos
apraz) tratarei nesta sua Chronica.» Da-
mião de Góes, Chronica de El-Rei D. Ma-
noel, Part. I, cap. .'!. — «(liie ante vós

me acontecessem alguns acontecimentos

grandes.» Francisco de Moraes, Chroni-

ca de Palmeirim de Inglaterra, Part. ii,

cap. 77. — «..1 comedia é mijcta, a mor
parte delia notória, fundada nos aconte-

cimentos do mundo que, com»)ittii7ii( iite

correm.» António Ferreira, Comedia de

Bristo, Prol.

— Loc: Grande ou notável aconteci-

mento, que produz extraordinária sensa-

<;ão nos ânimos. — Por acontecimento, por

acaso, casu.almente, ines|HM'adamente.

t A CONTENTAMENTO, loc. adv. Com
gosto, com pia/,< r, [mr vontade. l)iz-se

por ex.: a contentamento de todos, á von-

tade <!<' tiidiis. —- Em casamento feito a

contentamento de todos, em que todos ti-

veram prazer, cuja realisaçào ioi ao agra-

do de ainl>:is .as partes ou famílias.

t A CONTENTO, loc. adu. Exprimo
gerulmcnle condiç.ão com que se vende

ou aluga alguma cousa, ou se contracta

com um serviçal, para designar que essa

venda, aluguel ou contracto se realisará

só no caso de que o objecto do contracto

de venda, aluguel ou prestação de servi-

ços, sirva, passado certo tempo de expe-

riência, para o fim a que era destinado.=

Significa também o mesmo que A conten-

tamento. Vid. esta locução.

t ACONTHIOSO, adj. ant. Que tem contia

de bens para ser onerado com cavallo e ar-

mas, ou poder gozar de algum privilegio,

ou servir algum offício, cargo ou ministé-

rio. Vid. Acontioso.

t ACONTIA, *-. /. Género de lepidopté-

ros nocturnos, cuja espécie mais conheci-

da é o acontio Solar.

ACONTIADO, adj. ant. e s. m. (De con-

tia, certa porção que os reis portuguezes

antigamente pagavam aos fidalgos que os

serviam no paço ou em campanha, na pro-

porção das suas jei'archias.) Cabedo de-

fine: «Acontiado, na sua vulgar e ampla
significação, valia o mesmo que súbdito e

vassallo de el-rei.» Decisões, Part. II.

—

Jlanoe! Severim de Faria, nas Noticias de

Portugal, define: «O segundo género de

vassallos se chamavam Acontiados, por-

que estavam prestes para servir a el-rei

com certas lanças na guerra, por certa,

contia de dinheiro que dos reis haviam,

e por isso se chamavam Acontiados.» Disc.

Ill, § 21, p. 129.— «tI todo o filho de fi-

dalgo vassullo, que nascia, se mandava
logo uma carta de contia de seti pae com

que creceu este numero de vassallos acon-

tiados, em grande maneira até ao tempo

del-rei Dom Fernando.» Idem, Disc. II.

— Loc: Acontiado em cavallo e ar-

mas, o que recebia d'el-rei certas quan-

tias de dinheiro para estar prestes com ca-

vallo e armas.— «Com, tanto que nem se-

jam lavradores, nem acontiados em ca-

vallos, nem garvucha, nem que já fossem

partes em vintenas do marpor galliotes.^

Ordenações Affonsinas, Liv. i, tit. 68. J;

)!4. — 1< E aqutlle que assi for aconthia-

do em beesta de garrucha, disser que quer

antes tcer um cavallo raso, que a dita

beesta e armas, nom lhe façam. n Idem,

Liv. i, tit. 71, § 2, cap. I. — «£ quan-

do assi/ fczerem o dito avaliatnentu e al-

guns lhe disserem, que sem seruu mais

avaliados sc querem aveer por acontiados

em cavallos e armas, façam-no assim es-

crever e assentar no livro da coudelaria,

c nom se embarguem de lhe vcer mais seu.<

be('s : e posto que digam, que se ham por

aconthiados com cavallos rasos, ou em
bcestas de garrucha ou de pollee nom se

empachem d'ello. etc.» Idem, cap. v, § 2.

Acontiado signitic:iva jxiis recenseado,

avaliado e obrigado a ter cavallo e armas

segundo o valor da sua fazenda ou acon-

tiamento. Nào podiam ser penhorados n.as

armas nom no cavallo; s<) pediam insti-

tuir herdeiros seus naturaes .loni permis-

são do Desembargo do Paço-

—

* De filhos
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naturaes de Cni-alleiros ou de acontíados

em cavallo e hi para cima...» Nunes de

Leão, Collecção das Leis Extravagantes,

Part. I, tit. IV, lei i, § 150. Eram equi-

parados os acontiados a vassallos e a fi-

dalgos.^Também se escrevia aconthiado.

Bluteau traz a seguinte noticia histórica:

— «... em Portugal e em Castclla se deu

mais particularmente este nome aos senho-

res illustres, que por alguma rasão par-

ticular possuíam por mercê d'el-rei cas-

tellos ou villas. No tem2'>o d'el-ri'i Dom
Affonso V, se chamavam acontiados us

vassallos que rf.cehiam certa quantia de

dinheiro para servirem a el-rei em tempo

de guerra ou em qualquer outra necessi-

dade para u hrm do reino. i>

ACONTIADOR, .s. m. ant. Recenseador,

avaliador, rcerutador; cjue louvava as co«-

tias ou rendas que cada um tinha, pai"a se

impor na devida proporção o ónus de ter

cavallo ou besta de garrucha, ou cavallo

raso e anuas. Acha-se empregado na Or-

denação Manuelina.^Falta no Dicciona-

rio da Academia.

ACONTIAMENTO, s. m.. ant. Assento

da quantia de dinheiro que o rei dava
aos acontiados, ou vassallos que estavam

prestes a servil-o com certo numero de

lanças em occasiao de guerra. ís'cste sen-

tido acha-so empregado nas Provas da

Historia genealógica da Casa de Bragan-

ça, t. III, pag. 3S0:— «o escrivão escreve-

rá os ditos acontiamentos. » = Também
significa o recenseamento ou avaliação da
fazenda que cada um possuia, para se lhe

impor o ónus de ter cavallo ou armas.

—

(íE quaesqaer que assi/ forem aconthiados

que tenham cuvallos e armas sejam con-

strangidos que do dia, que lhe os ditos

acontiamentos pozerern, a quatro iiirzcs, te-

idiam o quf lhe for mandado.» Ordena-
ções Aífonsinas, Liv. i, tit. 71, cap. v,

§ «3.

ACONTIAR, V. a. ant. Recensear, ava-

liar os bens d'aquelles a quem se lia de
lançar o ónus de ter cavallo armado ou
besta.

—

«E requereram aquelle que assy

aconthiam, se tem alguns heens de raiz ou
inoveis mais do que mostra, que os diga,

sob p)ena de os perder pêra nós se lhe de-

pois forem achados:)' Orden. Affons. Liv.
I, tit. 71, cap. V, § l.=:Esta mesma Or-

denação, no cap. II, emprega, avaliar no
sentido dí- acontiar.

t ACONTIAS, s. /. (Do grego akontias,
espécie de serpente.) Em Erpetologia, gé-

nero de sciucoidianos saurophtalmos, ten-

do por typo a acontia pintada, do Cabo
da Boa Esperança.
— Em Botânica, género de aroideas,

tendo por typo o calladion helleborifo-

lium do Brazil.

— Em Astronomia, nome de um me-
teoro, que parece ter uma cabeça redon-
da ou oblonga e cauda comprida desata-

da, assimilliando-se a um lenço.

t ACONTIO, s. m. Em Arte militar, es-

pécie de dardo usado pelos gregos, que
se encontra também na niiiicia romana.
ACONTIOSO, adj. ant. Também se es-

creve Aconthioso : O que deve ter certa

quantia ou cuntia de bens, para poder go-
sar de algum jn-ivilegio ou servir algum
cargo, ofíicio ou ministério; o que tem
contia censual para ser onerado com o

encargo de ter cavallo armado, etc. —
(íSe alguns mourosforem aconthiosos pej-a

terem cavallos ou heestas de garrucha, e

teverem algumas roupias de seda, como
elles costumam trazer, aos de cavallo nom
avaliaram duas roupias de seda suas, e

duas de suas mulheres.» Orden. Affons.,

Liv. I, tit. 71, cap. IV, § 9.= Recolhido
por Moraes.
— Loc: Fiador acontioso, abonado

bastante, que tem o censo ou contia para
ser onerado com cavallo armado.

—

«.Ou-

tro sy vos mandamos, que antes que esses

querellosos e accusadores assi/ recebades a
taes accusações e querellas, que requeira-

des, que vos dem fiadores aconthiosos c

abonados, moradores e risinhos destes Rey-
nos nossos, etc. )> Orden. Affons., Liv. ii,

tit. 77, § 4.

t ACÒNTISMOLOGIA, s. f. (Do grego
akoi}tisma,aí'x;Íio de arremessar o dardo,

e logos, discurso.) A arte de desfechar o

arco, de arremessar as armas de ponta.

t ACONTISTA, s. ?». (Do grego ahm-
tistes, que lança o dardo.) Em Arte mi-

litar, frecheiro, soldado que lança pro-

jectis de ponta.

— Em Urnithologia, género que se con-

funde com o género ramphocêne.
— Em Entomologia, nome de uma di-

visão estabelecida no género mantís.

t ACONTO, s. m. Género de lepidopté-

ros diuMiiis da índia. Vid. Adolios.

A CONTO, loc. adv. Da phrase vir a

conto, entrar em jiarallelo, em termo de
comparação.

—

«...navios que não vinham
a conto...» João de Barros, Década III,

Liv. I, cap. 7.— o 17?- a conto, vir a pro-

pósito : «a que conto vem nantorar-se meu
primo de Euphrusina?» Jorge Fevreira de
Vasconcellos, Euphrosina, act. iv, se. i.

—

Estar a conto, convir, fazer conta, ser

conveniente; empregado jior .Toào Franco
Barreto na traducção da Eneida, canto x,

est. 180.— « Vir a um conto, ser da mes-
ma igualha ou condição : « Cezar e o pas-
tor Amiclas tudo vem a um conto.» Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Euphrosina, act.

V, SC iii.

t ACOOIMAMENTO, s. m. ant. Mais
correctamente Acoimamento. Empregado
na rubrica do Livro v, tit. b?^ das Orde-

nações Affonsinas. Vid. Acoimamento.
ÀCOOIMAR, V. a. ant. Vid. Acoimar;

antigamente repetia-se a mesma vogal que
se queria accentuar.

—

n... que cada um que-

ria acocimar morte c deshonra de seus pa-
rentes...)) Orden. Affons., Liv. v, tit. 53,

§ 3. Mais adiante se encontra acoimar,

por onde se vê que antigamente não ha-

via regularidade nem systema orthogra-

phico.

ACOOMHAR, V. a. ant. Termo reco-

lhido por Santa Rosa de Viterbo. Vid.

Acoimar.

ACOPE, adj. 2 gen. e s. m. (Do grego
a, sem, e kopós, fadiga.) Dava-se este no-

me antigamente em Medicina, a certos un-

guentos ou emplastos que se empregavam
contra a fadiga.=Está fora do uso.

— Em Mineralogia, pedra preciosa com
malhas cnr de ouro.

ACOPIS, s. »!. Em Jlineralogia, pedra
preciosa, transparente como o vidro, com
riscos doiu-ados, segundo Plinio. Davam-
Ihe este nome, porque os antigos attri-

buiam-lhe a virtude de curar o cansaço,

sendo fervida em azeite.==Tambem se es-

creve Acope.

ACOPOS, s. TO. Vid. Acopis.

•f ACOPOSO, adj. Próprio para fazer

cessar a fadiga.— Medicamento acoposo,

que tem o effeito de curar o cansaço
;
que

se apjilica como fermentação quente.

t AÇOR, s. m. Em Medicina, norne que
ás vezes se dá ao azedume picante, que

em algumas indigestíjes se sente no estô-

mago, e ])roduz eructaçòes siinilhantes.

t ACORÁCEAS, s. /. Em Botânica, fa-

mília de plantas distincta das aroideas, e

visinhn das orontiaceas.

ACORAÇOAR, v. a. Vid. Acoroçoar.

ACORCOBAR, v. a. ant. (Corcovar, com
o prefixo «a» daindole da lingua, consei--

vando inalterável a labial latina.) Acha-se

empregado jjor Garcia d'Orta.— «.E tem

(o espodio) os ramos direitos pela maior
parte, senão alguns d'elles, que vem de

boa feição, que entortam e acorcobam
para fazer as camas dos jiuhinquins e

andiiris, que na índia usam.» Colloquios

dos Simples e Drogas, 51, foi. 1U4.

ACORÇOAR, r. a. Vid. Acoroçoar.

t ACORCOVADO, adj. p. Vid. Corco-

vado, com o prefixo «a» do génio da lin-

AgoM que estás assi

Fermosa e bem apanila,

Por não ir acorcoratía,

Que reiiii'dio será ai|ui

Que indaesluu Icinorisnda?

GIL vicENTK, OBUAS, t. 2, pag. 343.

ACORDAÇÃO, s. /. O mesmo que Acor-

do. Usado por Azurara na Chronica da

Conquista de Guiné, cap. 20. V. Acordo.

ACORDADAMENTE, adv. Com acordo

e tino, com inteiro conhecimento e deli-

beração. — «Astribonio ni-sta confiança

comhatia-se mui acordadamente.» Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Memorial dos

Cavalleiros da Tavola Redonda, Liv. i,

cap. 37.— «E lanrjindo-se rijo e acorda-

damente piara elle (touro) o levou por um
dos Cornos.» Bernardim Ribeiro, Menina
e Moça, Part. I, cap. 20.—«Tocava cada

u)ã seu instrumento musico e cantavam

acordadamente.» Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. 6. cap. 12.
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ACORDADO, adj.p. Desperto, vigilante,

resolvido, determinado por acordo ; avin-

do, concordado, lembrado, advertido;

acorde, atinado, ajustado.— «Quanto va-

le vmh ornem acordado.» Sá de Miranda,

Estrangeiros, p. 52.

Mal acorilttdo, cae cn'a dor immcnsa.
castho, ulvsska, c. 3, est. 63.

Poniue depois de em pazes aciirdatíos

Foram presos aos lusos enijanados.

MANOEL TUOHAZ, FE.MX DA LUSIT.» t. V, est. 106.

— Moraes cita como auctoridade a No-

vclla da Sem Ventura Isea, foi. 27, hoje

completamente perdida, servindo aj^enas

esta passagem de documento da sua exis-

tência.

— Loc. : Mal acordado, desorientado,

que perdeu o tino; discorde, desavindo.

— Pouco acordado, sem prudência, sem
tino. — Vozes acordadas, harmoniosas

:

— aMusica de bem acordadas vozes.

v

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

pag. 125, col. 3.

t ACORDADOS, .«. m. pi. Bluteau, no

Supplemento do Vocabulário, define :
—

uTermo de portugaczes na índia. Gan-
cares acordados são os que se acham pre-

sentes aos actos das (jancarias, e mandam
dar Nemos e fazer assentos do que se obra

nellas. »

f ACORDAM, s.m. (Da baixa latinidade,

accordum, por convenção ou concerto.)

Vid. Acórdão. = Forma recolhida por

Bluteau.

ACORDAMENTO, s. m. ant. Acção de

acordar, ou despertar do somno. — <iA

qual dormiçom e acordamento, significa

òs três mortos que o Senhor resuscitou.y>

Traducção da Vita Christi, tom. iv, liv.

9, foi. o7, V. = Est;l fora do uso.

ACORDANÇA, s. /. ant. Consonância,
harmonia, concerto, uiehtdia. = Usado
nas primeiras edades da lingua.

Com mui Brandi! sentimento
\\'acuritaiti-a!i mui sentidas,

Nos sentimos eíjin f;r.io lento

Oue fallava eiu nossas vidas,

CANO. GBHAL, fol. 1(8

ACORDANTE, adj. 2 (jen. Acorde, har-

monioso, unísono ; conforme, concorde.

=

E' antiquado ; aclia-s(! empregado na
traducção da Vita Christi: — «Por as

quaes cousas todos irinàtis cantemos jun-
tamente em uma voz acordante, ete. » t.

IV, cap. 19, foi. 117. — Acordante seus

desejos • acordante ctmi boa razão.

ACÓRDÃO, A'. 111. lícsoluçào dos corpos
collcctivos, tanto judiciacs como admi-
nistrativos, sobre os recursos a elles le-

vados de instancias inferiores. — a. Po-
dem ser muitos os juizes simiãtanenmente
a proferir sentenças como nas Nelarões ; e

nestas ou por conferencias em Meza, ou
separados por votos e ten<;ões de cada
um. Quando separadamente tencionampor
escripto, o idtimo, que vê a pluralidade
de votos, combinando as uniformidades, es-

creve na SIM unil'ormiilad( o acoràão. F.s-

tes Acórdãos, são nullos se não são tira-

dos segundo as tenções^ mas depois de
publicados só se podem revogar por via

de embargos ou mais antes da sua publi-

cação se podem emendar... tíe os Acór-
dãos são susceptíveis de alguma duvida,
recebem intercejição pelas Tenções, por
que os conformes são os que constituem a
sentença.» Lobão, Segundas Linhas, p. GGG
e 667.

ACORDAR, V. a. (Do hespanhol cuerdo,

com ;i terminação verbal «ar.») Despertar
quem dorme, incitar, fazer levantar, es-

palhar o somno.

Já desejo acordul-a brandaraente.
CORTE REAL, »KVf. IIE Stl'ULV., C. XS, fol. 980.

ÁvordayÁ pastor desacordado
CAM., Ecl. a, est 30.

— «... A senhora j4o?M'rt... acordou as

mulheres da casa.» Bernardim Ribeiro,

Menina e Moça, Part. i, cap. 8.

— Loc. : Acordar o cão que está dor-

mindo, provocar quem está quieto, expor-

se a que lhe suceeda mal sem necessida-

de. — «Não vi tamanha graça, tornou o

roubador, como virdes vós com essa con-

fiança acordar o cão que está dormindo.»
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Memo-
rial dos Cavalleiros da Tavola Redonda,
Liv. I, cap. 22. = Na comedia Euphro-
sina, e na Ulyssipo, traz Vasconcellos

este mesmo anoxim, que Hernà Nunes
recolheu completo :

Ouom acnnla o eão que jaz dormido
Vende paz, eumpra an'uídu.

— Acordar, v. n. Acabar de dormir,

despertar refeito de somno.

Acorila Manuel com novo es[)anlo

E grande alleraçào de |iensaiiieuto.

CAM. , LUZ., cant. iv, est. 16.

Ah ! quem de sonho tal nunca acordam.

CAM., canç. XV, est. 16.

Acorde minlia m5e,
Acorde (l(? dormir;
Venha onvir o cego
Cantar e peilir.

iioM. GB»., n. 65.

— Loc. : Acordar de dormir, pleonas-

mo frequente, usado na liguagem popu-

lar e nos bons atietores : — « Quando
acordava de dormir ou acabava de comer,

se examinava miudamente.ii Fr. Bernardo
de Brito, Chronica de Cister, Liv. i, cap.

18. — Acordar tanle, ser frouxo e des-

cuidado, não saber a quantas anda. —
Acordar mal, cabecear com somno, não
estar ainda bem desperto.

—S^Tí. Acordar, despertar ; o primeiro

verbo exprime a idêa — dar acordo de

si ; movcr-sc, deixar a innnobilidade da
somnolencia, ju-aticar actos de vontade

intelligcnte e livre ; tanto piSde ser acti-

vo como neutro, c de ordinário tem unta

accepção nietaphorica extensa, e por is-

so confundc-se com o verbo acordai",

quando significa concordar, resolver, lem-

brar e ajustar.

—

Despertar, exprime mais
o incitamento material, para sair da le-

thargia do somno, emprega-se de prefe-

rencia na forma activa, e tem uma ac-

cepção figurada pouco desenvolvida.

ACORDAR, V. a. (Do italiano accorda-

re, da baixa latinidade.) Pôr de acordo,

concordar, pôr em boa avença, conciliar,

outhorgar, conceder, afinar, harmonisar,

lembrar, temperar, determinar, resolver

uniformemente, á pluralidade de votos.

—

«/í logo fizeram seus compromissos, e os

acordaram em o mez de Maio». Ntmes
de Leão, Chronica de Dom Diniz, fol.

116, V. — Nos Cantos de Jacopone de
Todi, traduzidos por Fr. Marcos de Lisboa,

vem:

Oh amor, porque acordar
O heui que perdido liavia?

« Quando a duvida passasse muito adian-

te entre a mulher e seus parentes e po-

desse ser publica e escandalosa... obriga-

do seria o marido a interpôr-se em meio,

e acordar tudo.» D. Francisco Manoel
de Mello, Carta de Guia de Casados, fol.

191, V. — «^1 harpa de David os acor-

dou no mesmo psalmo, e os cantou jun-

ctamente.» Vieira, Sermões, t. v, p. 321.
— «Os quaes acordes serão assignados

por aquelles que os acordarem.» Ord. Af-

fons., Liv. I, tit. 71, § 3.

— Acordar, v. n. Determinar, resolver,

« De tudo se deu conta a Dom Jor-

ge de Almeida, Arcebispo de Lisboa, que

com maduro conselho acordou se deposi-

tassem (as reliquias) no jjriq^rio (dtar.D

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, t. I,

p. 144, § 1.

— Acordar-se, v. refl. Lembrar-se,

pôr-se de acordo, ajustar-se.

—

«Ca de dó

ella se poderá acordar de outra cousa. ..v

Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, P.

II, cap. 6.— «...emostrou comooshomens
hão de ser percebidos nas cousas que kam-
de fazer, acordando-se, e avisundo-se so-

bre ellas antes que asfaçam.» Ord. Affons.,

Liv. I, tit. Òd,proem.— <i...e se emodito
tempo se acordar de cm toda a guisa le-

var seu propósito adiante, entom com nos-

sa anthoridade deve emprazar, etc.n Ord.

Affons., Liv. I, tit. 64, § 2.

ACORDE, adj. 2 gen. (Dogrego chorde,

corda de instrumento, com o «a» expleti-

vo da índole da lingua.) Acordado, afina-

do, temperado, cadente, sonoroso: harmó-

nico, concorde, posto no ponto ou regra

que lhe convém. Diz-se propriamente dos

instrumentos bem temperados, e das vo-

zes afinadas, que se ajustam bem ao tom

em que cantam.

Cujos aconlcs sons. cuja harmonii

Cousa do fiVi Da terra |ur»via.

MI.NOEL TUOUAI, FCMI., CIDl. S, C$1. IS.

E niusira de ccordrx insirnmrulos.
FRA.VCÚ RAnRCTO. EMtlPA, rsiil. S. CSU 173.

tiPecrca com melodia acorde. » Varei-

la, Numero Vocal, p. 45L — Emprega-
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SC hoje mais geralmente como substan-

tivo.

ACORDE, s. m. Em Harmonia, é a sen-

sação produzida em nós por dous ou mais

sons simultâneos, formando uma harmonia

regular. O acorde perfeito compõc-se de

trez notas: tónica, terra e quinta ou tónica

mediata, dominante ; dá-se-lhe o nome de

tríade harmónica. — Fcdao acorde, é

aquelle cujos sons nào são unidos se-

gundo as regras da composição musi-

cal. — Acorde fundamental e naturcd, se-

gundo a ordem da geração do próprio

acorde.—Acorde úicerí/t/o^ substituindo no

baixo por oitavas, os sons que devem es-

tar acima, ou nas extremidades os que

devem occupar o meio, e reciprocamente.

—- Em execução musifai, acorde designa

propriamente o estado de um instrumen-

to, cujas cordas estão entre si atinadas; e

também todos os instrumentos com rela-

ção a um dado instrumento. Ura instru-

mento de vento está sempre acorde com-

sigo
;
para pol-o em acorde com os ou-

tros instrumentos, alonga-se ou encolhe-

se^ conforme está baixo ou alto.

— Em Architectura, acorde é a uni-

dade de composição e de estylo: o acor-

de de composie^ão calcula todas as rela-

ções e dimensões do edifício ; o acorde

de estylo é a homogeneidade de compo-

sição e de decoração.

— Em Pintura, acorde é o conjuncto

perfeito que se nota em um quadro, por

cffeito da escolha, disposição, cambiantes

de cores e efteitos artiscamente aprovei-

tados de claro-escuro.

ACORDEMENTE, ndv. Harmonicamen-

te, suavemente, melodicamento, melodio-

samente.

Mil suaves passarinhos

Nos rnniiiilios

Acoyilemenie eslãu scni|»p fanlnndo.

cAM.. t-anr. xv, est. 2.

ACORDEON, ít. m. Vid. Accordeon.

ACORDO, s. m. njuizo, inteiro conhe-

cimento, hoa disposição dos órgãos do cor-

po e j)otencias da alma, quando estão

como acordadas, ou jnomptas a espertas

para as suas funcijõcs.» Bluteau.

Qae )>ouco acordo logra um ilesfOiUeiili*.

CAa., eleg. :!, csl. 3.

uMuitas cousas em que eu fcrdi o acor-

do.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte na

Aldêa, jiag. \0'.\. — iíAs vertigens me ti-

ram o acordo.» Frei António das Cha-

gas, Cartas Espirituaes, Part. ii, p. 4õ4.
—aNão se (deianta nem está em seu acor-

do.» Ruy Fernandes de Andrade, Com-
mentario, png. 152.
— IajC: Dar acordo de alguma cousa,

advertir n'ella, reparar, ter conhecimento.
—Não dar acordo de si, perder o uso dos

sentidos, ficando em estado de não poder

formarjuizo das cousas.

—

Andar c?n acor-

do, com vigilância e cautela:

—

«....para

que o perigo da risinhavça o trouxesse

mais em acordo.» Paiva de Andrade, Ser-

mões, t. I, foi. 129.

—

Estar sem acordo,

como morto, prostrado : — « Chega o Pa-
dre, acha o amigo sem acordo, nem fal-

ia. » Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

Liv. 1, cap. 8.—Acordo dos sentidos, es-

tado em que estes se acliam quando exer-

cem perfeitamente as suas funeções: —

•

« Depois d'isto recebeu a extrema-unção

com grande acordo dos sentidos.)) Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Meno-
res, t. 2, Liv. vii, cap. 8, n. G.

— Acordo, s. m. (Do latim, cor, cor-

dis, coração, mente, ou do céltico accord,

sondo ac partieula conjunctiva, e cord co-

ração, laço, meio, paz; também na baixa

iatinidade accordiíun, accordum.) Boa in-

telligencia, boa avença, união de espiri-

to, conformidade de pensamento, de ani-

mo, de vontade ; resolução ou determina-

ção uniforme e de commum consenso, ou

por pluralidade de votos a respeito de

luna cousa controversa. Concórdia, recon-

ciliação de pessoas desavindas.— «Vi.-itos

os autos do caso em Relação, por acordo

d'ella frei Jordão de Freitas mandado
trazer em ferros á índia...)) João de Lu-

cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv.

IV, cap. 10.— «Faca, o jn-incipe niysterio-

sos seus acordos para alheia liberdade.))

Frei Jacintho da Madre de Dcos, Bra-

chyologia de Príncipes, pag. 170.

—Loc: De commum acordo, com appro-

vação unanime, com consentimento de to-

dos. — líOuvida pelos (Jianezcs a embai-

xada, de commum acordo, lhe mandaram
dizer, etc.» Amador Arraes, Dialog., Dial.

IV, cap. 15. E' empregada na linguagem

juridica. — Estar de acordo, concordar,

reconciliar-se. — kMoIcj/ Zct/ão... por já
estar de acordo, eom os da cidade.)) Da-
mião de does, Chronica de D. líanoel,

Liv. II, cap. 27.

—

Estar em acordo com-

sigo, tomar seu conselho.

—

Ter o mesmo
acordo, o mesmo parecer. — Cantar de

acordo, com acompanhamento de vozes

ou de instrumento. — Acordos do^ Sena-

do, resoluções, determinações = È anti-

quado. Vid. Acórdão.

ACORDOADO, "'//. p. Guarnecido de

cordas; munido de cordame ou cordoa-

lha.—Em Agrimensura, medido ;í corda.

^^Quando designa instrumento musico de

cordas, diz-se Encordoado.

ACORDOAR, I-. a. Em Náutica, pôi cor-

doallia no navio; em Agrimensura, medir

os terrenos com uma corda.

j AGORE, s. m. Em Potanica, é um
género de plantas das aroidoas, compre-

hendcndo duas espécies, uma originaria

da Indiíi, a outra da China.

ACÓRES, s. m. pi. Em Náutica, dous

paus que sustentam o navio, no estaleiro;

bimbarras.
— Em Cleographia, sitio em que um

banco principia a elcvar-se, ou as suas

extremidades.

— Em Medicina, é uma esjjecie de ti-

nha.

f ACORI, s. m. Nome que se dá ao
coral azul. Este coral de grande estima-

ção pesca-se nas costas d'Africa, particu-

larmente no rio dos Camarões.
ACORIA, s. /. Em Medicina, designa

a fome canina, ou o desordenado desejo

de comer e beber.

t ACORINA, .«. /. Em Botânica, é uma
famiiia de plantas do género acoraeeo,

mais geralmente conhecidas pelo nome de
aroidêas. E' mais vulgar no plural Aco-

rinas, para designar as mesmas plantas.

t ACORINADO, adj. Diz- se das plan-

tas que se assemelham ao acôro.

ACORITE, s. m. Em Chi mica, chama-
se assim ao vinho em cuja composição
entram o acôro e mais ingredientes.

t ACORMOSE, adj. 2 gen. (Do grego
a, sem, e kormos, tronco.) Diz-se de uma
planta cujas folhas e flores nascem imme-
diatanionte da raiz.

t ACORNA, s. /. Em Botânica, é uma
planta espinhosa, que floresce no outono,

e perece todos os annos. Tem folhas com-

pridas e dá-se particularmente nos sitios

quentes, áridos e desertos.

AGORNADO, adj. Que tem forma de

corno.

ACORNAR, i'. a. Escornar, dar com os

cornos. = Recolhido por Moraes.

AÇORO, s. ?n. (Do latim acynfs, de acer,:

acre.) Em Botânica, dá-se este nome a

um género do plantas perennes, indíge-

nas da Europa temperada, classificadas

por Linneo na tr//anilria monogynia do
seu Systema de vegetaes. Na índia, Chi-

na e Brazil, ha uma espécie de açoro

com raizes mais cheirosas do que as

do açoro da Europa, e de sabor menos
amargoso e menos acre. O açoro divide-

se em verdadeiro e falso, d'nominado por

Ijinneo Acorus verus, e íris pseudo-aco-

rus. O Acorus verus tem a raiz nodosa
da grossura do dedo mínimo, quasi ras-

teira, a qual, com fios ou fibras que tem,

por baixo da teri'a busca o seu alimento.

E' de côr branca, com vários raios ver-

melhos, muito leve, algum tanto acre,

agradável ao olfacto. O Acôro falso, a,

que os latinos chamavam Xiphium aqua-

ticum, é uma espadana com folhas ama-
relias, pelo que os hebreus lhe deram
o nome de h/rio amarello dos charcos.

Em Portugal são conhecidas algumas
espécies d'estas plantas ; taes são : o aço-

ro bastardo, ou lyrio dos charcos ; o

Tris subbiflora, ou lyrio roxo, e o Tris

fattida, ou lyrio fétido ; criam-se nos pân-

tanos do Tejo e de outros rios.

— Em Historia Natural, é dado este

nome de Açoro, por alguns litiiologos, a

uma espécie de lithophito, ou planta ma-
rinha pcti'ificada.

ACOROÇOADAMENTE, adu. Com animo,

animiisamcnte. Cdui coragem, com alento.

AGOROÇOADISSmAMENTE, adv. sup.
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Com limita coragem, com todo o ani-

mo.
ACOROÇOADISSIMO, adj. siq). Muito

alentado, cheio du conigem.

ACOROÇOADO, adj. p. Animado, alen-

tado, esperançado, incitado, esforçado,

intlammado.

ACOROÇOAMENTO, s. m. Acção e ef-

feito de animar, incitar, alentar.

ACOROÇOAR, V. a. Animar, alentar,

dar esperanças, esforçar; accender, inci-

tar, inflammar ; accelerar, avivar; inspi-

rar valor. — «... esta falia de sorte os

acoroçoou, que envergonhados de sua fra-

tjuvza^ bradarão pelo signal do combate.»

Moraes.

ACOROIDEAS, s. /. pi. Em Botânica,

nome de uma famiiia de plantas distinctas

das aroideas, visinha das oronteaceas.

ACORON, í. m. Em Botânica, nome
grego de uma planta medicinal, vulgar-

mente conhecida pelo nome de piimenta

das abelhas.

ACORRENTADAMENTE, adv. A' manei-

ra de encadeamento, ou de prisfio com
correntes.

ACORRENTADISSIMO, adj. siip. Muito
acorrentndii, Ijum preso com correntes.

ACORRENTADO, adj. p. Preso com
correntes ou cadeados ; melhor empre-
gado no plural, para significar aquelles

que estão presos com cadeados e liga-

dos uns aos outros, como os forçados das

galés e os escravos, quando vão em ca-

ravana pelos sertijes, para não fugirem.

ACORRENTAPÍENTO, s. m. Acçào e ef-

feito de acorrentar
;
prisão por meio de

correntes ou cadeados.

ACORRENTAR, v. a. Prender com cor-

rentes, ligar com cadeados. Assim se fa-

zia aos condcmnados ás galés, e moder-
namente aos calcetas, prendendo-se-lhes
uma argola de ferro ou braga no torno-

zelo, partindo d'essa argola um cadeado
de ferro, que corria ao longo da perna c

vinha prender a outra extremidade a um
cinto de corrêa que apertava a cintin-a

do condemnado. = Também significa o
acto de prender os condeinnados que
vão em levas, dous a dous, unidos pelos

pulsos por meio tanto da algema como
de cadeias com loquetes.

A CORRER, loc. adv. A toda a pressa,
muito dcjiressa, com a maior velocidade
possível, fallando-se do uma pessoa ou
animal, que faz uso das pernas, e não de
outro meio do locomoção. Figuradamen-
te : irreflectido, impensadamente.
ACORRER, !•. n. Acudir, soccorrer. =

Segundo melhor or:

vor-so Accorrer. Vid
ACORRIDO, adj. p

do. Vid. Accorrido.

t ACORRILHADO, adj. p. Mettido em
corro: einjiia^ado; acantoado.

ACORRILHAR, v. a. Mcttcr em corro,

logar sem sahida, emprasar, acantoar.
— «.Não podtravx consentir acorrilharem-

i-tliographia deve escro-

esía palavra.

Refugiado, acoita-

nos.» Couto, Vida de Lima, foi. 236.=
Recolhido ])or Moraes.

ACORRIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Accorrimento; com esta orthogra-

phia usa d'elie (iomes Eannes de Azu-
rai-a, na Chronica de Guiné, cap. 20.

ACORRO, s. m. Vid. Accorro.

t ACORTINADO, adj. Com cortinas
;

enfeitado.

— Loc. : Sala acortinada, sala que

tem cortinas nas janellas. — Cama acor-

tinada, cama que é coberta com cortina-

do. — Carro acortinado, carruagem que

tem cortinas nos postigos.

t ACORTINO, s. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas dicotyledoneas, da famiiia

das leguminosas. E' o mesmo que o Lu-

pino. Vid. esta palavra.

ACORUCHADO, adj. p. Da feição de co-

ruchéu, com grande ponto, e em quatro

ângulos, ou de quatro faces como pyra-

mide de base quadrada.

—

k Telhados aco-

ruchados.» Diogo de Couto, Décadas, Liv.

8, cap. 33.

t ACORUCHAR, r. a. Fazer cm forma

de corueliou, do feitio de pyramidc de

quatro faces.

f ACORUS, s. m. Em Botânica, é o

açoro calumo originário da índia, o qual

cresce na Europa nos logares pantano-

sos 6 n'aquclles que estão sempre cober-

tos de agua. E' vulgarmente conhecido

pelos nomes de íris amarello, ou Lyrio

dos charcos. Vid. Açoro.

t ACORYNA, s. f. (Do gr. a,, sem, e ko-

rnne, maça, cacheira.) Em Entomologia, é

um género de coleoptéros. (jue tem por

typo a acorina sulcirostra de .Java.
" ACOSIDADE, s.f. Em Medicina, é agua
ou soro de sangue. Segundo Bluteau, de-

ve esci'ever-se aquosidade, e cita Duarte

Nunes de Leão que, na sua Orthographia,

manda assim escrever, attentando á pa-

lavra latina arpia, d'onde se deriva. Vid.

Aquosidade.

t ACOSMA, s. /. Em Entomologia, é

um género de coleoptéros tracht^lides, ori-

ginários do Cabo da Boa Esperança.
— Em Botânica, é um género da fa-

miiia das malpighiaceas, subarbusto do

México, muito notável e cultivado nas

estufas <la Europa.=Tem também o nome
de Aspicarpia. No plural, acosmas é o

nome que se dava ás pessoas calvas, co-

mo sendo privadas do ornamento do ca-

bello.

t ACOSiVIACiA, í. /. Em Entomologia,

é um género de lepidoptéros, que tem por

tyjio a Acdsmacía caliginosa.

ACOSMÍA, s. /. (Do grego a .sem, c kos-

mos_, ordem.) Termo medico, pouco usado,

para .designar a irregularidade nos dias

críticos do uma febre; n'este sentido em-
pregado por Galeno. ^= Também significa

a calvície. — No sentido ligurado é to-

mado como exprimindo negligencia no
modo do vestir.

t ACOSKIAR, s m. Em Botânica, gé-

nero de plantas da famiiia das legumino-

sas estabelecido sobre uma única espécie

do Brazil. Lacerda traz a forma Acosmio.
•]- ACOSMIO, s. m. Vid. Acosma.
— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros trachelides do Cabo da Boa Espe-

rança.

t ACOSO, adj. ant. Aquoso, mais con-

forme com a etymologia latina. Era as-

sim usado na linguagem medica :
—

«Apostema acosa é um tumor brando, sem
dor, nem resistência ao tacto, feito de uma
humidade como agua, a qual é o excre-

mento e soro da Jleima.» Recopilação da

Cirurg., p. 126.= Recolhido pela primei-

ra vez por Bluteau.

t ACOSSADAMENTE, adv. Instigada-

mente, perseguidamente, acoinpauhada-

mente.

ACOSSADISSIMAMENTE, adv. sup. Ab-
solutamente perseguido, o mais affiuca-

damente seguido.

ACOSSADISSIMO, adj. sup. -Muito per-

seguido, bastante repellido.

ACOSSADO, adj. p. Perseguido, ator-

mentado por corsário; combatido.— o Acos-

sado de tentações de ajfeições.v Paiva de
Andrade, Sermões, t. i, foi. 105. Vid.

Acoçãdo.

ACOSSADOR, adj. e s. m. O que dá

caça, o que anda a corso; o que persegue,

instigador. — EmTauromachia, capinha.

ACOSSAMENTO, «. m. Perseguição, cor-

so, instigação. Vid. Acoçamento.

ACOSSAR, V. a. (Do latim ad ou ac, e

cnrsarc, transformando-se o «r» da com-
binação «rs» em «ss»; portanto mais con-

forme com a etymologia do que Acoçar.)

Perseguir, pôr corso, dar caça, banir, se-

guir no encalço, vir apoz. — «...as pai-

xões nos acossam." Tempos de Agora, i.

II, p. 73, v.

•— Acossar-se, r. refl. \ id. Coçar-se.

f ACOST, s. m. Em Botânica, género

de plantas dycotyledone^as, da famiiia

das synanthereas, tendo por typo o spira-

cantlio, arbusto da America septentrio-

nal.

ACOSTADAMENTE, adv. A" maneira do

acustado que anda ao serviço do príncipe,

tendo certa moradia ; com encosto ; com
amparo de alguém.

ACOSTADO, adj. e s. m. Amparado,
protegido, acobcrUido; encostado, arrima-

do, — «Pcro ."íc clle houver tnfonnaçào.

qtte os ditos malfeitores são tacs pessoas

ou acostados a tacs, iptc rasoadamenle os

juizis dus ditos logares não jK>ssam d'el-

las fazer comprimento de direito, em tal

caso commettel-os-hào aos corregedores das

comarcas.i Qrd. Manuelina, Liv. i, tit. h.

— O que recebe acostamento, moradia,

soldo ou estipendio ; o que é adberente

ou apaniguado de outro por aflecto ou pa-

rentesco.= Frci Luiz de Sousa, Gaspar

Estaco e Frei Bernardo de Brito, ein

pregam-no como substantivo.— «...et» le-

gilimamentc podia acontecer <jue um Fi-
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dalgo, ou Cavalleiro, falaria com algum
Judeo seu acostado.» Ord. Affonsina,

Liv. II, tit. 75, § 4.— «...e porque alguns

oídros acostados do dito Infante (D. Pe-

dro.) Ord. Aff., Liv. v, tit. 120.

ACOSTAMENTO, s. m. anf. A moradia

que se dava aos que estavam assentados

por fidalgos no livro de el-rei. Bluteau,

diz que esta palavra foi substituída no

uso pela palavra moradia, e prova com
a auctoridade de Miguel Leitào, na Mis-

cellanea, Dialogo xviii, p. ò-ÍO: «Quando
começavam estas moradias, que antes cha-

mavam acostamento.» = Também signi-

fica protecção que se dá ao acostado: «...e

nem mandaremos trazer feitos alguãs,

nem presos da terra aa nossa Corte, sal-

vo aquelles, de que se nam pode alia fa-
zer direito e justiça por piarentesco, ou

acostamento, que tenhajn com aJjiuus gran-

des e poderosos em ella...» Ord. Affonsi-

na, Liv. V, tit. 56, §12. — «el-rei Dom
Sanchoií, não recebeu acostamento í?e st

«

primo el-rei de Castella.n Xuues de Leào,

Chron., t. i, p. 229, edição de 1774.

—

«Toda a gente de guerra a quem j^agava

grandes acostamentos.» MonarchiaLusit.,

c. I, foi, 2o8. col. 4.= Também se em-
prega no sentido de encosto, cadeira ou

leito de se recostar: «El-rei cançado de

seu grande trabalho, lancou-se p/or des-

cançar sobre um refece acostamento, flí/iía/'-

dando por alguma besta em que cavalgas-

se.» Fernão Lopes, Chron. de Dom João

I, Liv. II cap. v.

— Etym. Moraes propõe duas deri-

vações: do írancez antigo, coste, e do hes-

panhol costa, ctisto, despeza; e assim de

costamiento deriva o modermo costeamen-

to, sem o prefixo da forma antiga, signi-

ficando despeza de mantença e fabrico.

ACOSTAR, i\ a. ant. (Da baixa latini-

dade adcostare e costare.) Encostar, arri-

mar, ajuntar, annexar, unir, deitar, confi-

nar, chegar á costa; pagar serviços por
acostamento; auctorisar. — «...até umas
escadas que quizeram acostar d nossa for-
taleza.» João de Barros, Década VI, Liv.

I, cap. I.

— Loc: Acostar aos autos, no proces-

so antigo dizia-se particularmente dos es-

criptos e instrumentos judiciaes, que por
appendice se ajuntavam: — «Os quaes
(papeis antigos) o Bispo mandou tresla-

dar por dous Natarios, e os acostou ao
sobredito testemunho.» Frei Marcos de Lis-

boa, Chronica dos IVIenores, F. ii, Liv.
II, cap. 32, n. 8. — Acostar o navio,
dar á costa. Vide a forma neutra. —
Acostar alguém, seguir o seu partido: —
« Caio Sempronio na divisão da Itália,

com quem diz que acosta Sempronio, na
vida de Eomulo.» Paiva de Andrade,
Exame viu, p. 74.

— Acostar, v. n. Vir á costa, naufra-

gar; arrimar-se: — «E porque a agua
do monte corria muito e o vento acalmou,
acostou o navio a uni baixo, onde naufra-

gou.» Affonso de Albuquerque, Commen-
tarios, Liv. ii, cap. 3(J. — Navegar de

cabotagem ou terra-terra. Vid. a forma

reflexiva.

— Acostar-se, v. refl. Recostar-se, dei-

tar-se ou metter-se na cama ; conformar-

se, seguir o parecer d'outreni, auctorisar-

se, estribar-se, receber acostamento ; na-

vegar junto á costa; amparar-se, ou aco-

Iher-se.

— Loc: Acostar-se a cdguem, ser da
sua opinião. Diz Jiluteau: — «E' toma-

da a metajtliora de que em Roma, quan-

do se tomavam votos, os que eram de uma
opinião se levantavam e se chegavam ao

costado ou lado do que queriam favore-

cer e ser do seu, mesmo voto.» — «A este

idtimo me heide acostar hoje.» Vieií-a, t.

I, p. 462. — «Eicava muito d'aventagem

a parte a que elle se acostava.» João de

Barros, Década IV, Liv. ii, cap. 2. —
«E' necessário a quem escreve ir rompen-

do por mil dijfiruldades, acostando-se na

fé de algumas auctoridadcs.» Frei Ber-

nardo de Brito, Monarchia Lusit., t. i,

Liv. I, cap. 27. — «Acostar-se ao servi-

ço, receber acostamento, soldo, estipendio

ou moradia : — «E por el-rei D. Fer-

nando era defeso o creado que serviu ao

senhor na paz, acostar-se a outro no tem-

po de guerra.» Leão, Descripção de Por-

tugal, p. 86. — Acostar-se á terra, na-

vegar costa-costa, para aproveitar a vira-

ção da terra, ou não se perder no mar
largo.=:Recolliido pela primeira vez por

Bento Pereira.

t ACOSTE, s. f. Em Botânica, nome
de uma arvore indeterminada da Cocliin-

cliina, visinha das vaciniacéas.

ACOSTUMADAMENTE, adv. Segimdo o

costume, habitualnirnte, instinctivamente.

— «Por acostumadamente entrarem por
aquella banda quando faziam guerra.»

Damião de Góes, Chronica de Dom Ma-
noel, IjÍv. I, cap. 78.

ACOSTUMADISSIMAMENTE, adv. sup.

Bastantemente acostumado, de um modo
instinctivo.

t ACOSTUMADÍSSIMO, adv. sup. Bas-

tante atíeito ; habituadissiino ; ageitadis-

simo; com costumes contrahidos.

ACOSTUMADO, «(//. p. Afeito, habi-

tuado, ageitado, morigerado, domestica-

do ; usado, ordinário, frequente.— « Um
António João, ojficial de pedreiro, conhe-

cido jwr homem bem acostumado.» Frei

Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domingos,

3, cap. 8.P. I, Liv.

A teri-3 já não sei como sustenta

Tão dfiiravarta líUMite, tão m.ili.u'n.i,

Tão inul acíisíumatía. tão pfayuciua.

FUEi AGOSTi-\ao i)A CRUZ, ecl. 5.

— Loc: Mal acostumado, propenso a

vicios, com muitos defeitos de educação:
— «Para homens mal acostumados.»
Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deia, p. 319.

—

Bem acostumado, morige-

rado.—Desacostumado, não acostumado.

t ACOSTUMAGEM, s. /. Imposição fis-

cal, que se pagava por costume, e se ex-

torquia contra lei. Vid. Costumagem,
ACOSTUMAR, v. a. (Do italiano costu-

nmre.) Induzir, fazer que alguém se afa-

ça ou se habitue, ou adquira geito jjara

certa cousa. Domesticar, ensaiar, frequen-

tar. — «Dará dizima de pam... e de ou-

tras cousas de o que costumam.» Ord.

Affons., Liv. II, foi. 32.— «César acos-

tumou as nações a obedecer ás leis do

Império romano.

»

—Cie, trad. de Bluteau.
—«Só dizem e pedem que os defendam da
enveja e que com a sua morte não quei-

ram acostumar ao povo a ver senadores

levados (tu suppilicto.» Tito Livio, trad.

de Bluteau.

— Acostumar, v. n. Fazer por costu-

me, ter habito, fazer por inclinação, gei-

to ou tendência. — «Logo el-rei escreveu

a todalas cidades e villas, que usassem

seus b(MS foros e costumes, como até ali

acostumavam fazer.» Damião de Góes,

Chronica de Dom Manoel, Liv. i, cap. i.

— Acostumar-se, v. rejl. Afazer-se,

habituar-se, adquirir a inclinação ou pro-

pensão. — «São os officios das nove pro-

fessas na religião os mais trabalhosos,

que nclla ha piera se acostumarem bem.v

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domin-

gos, P. I, Liv. 5, cap. 38.

ACDStuinei-me de uma e outra banda
A repousar direito r,a cortiça.

PBEl AGOSIlSaO DA CHUZ, CCl. 7.

ACOSTUMEADO, adj. p. ant. Sujeito

ao costume, foro ou pensão que se paga

por direito consuetudinário. Acha-se no

Direito Foraleiro.

—

Foros acostumeados.

^Recolhido pela primeira vez por Moraes.

Falta em todos os outros Diecionarios.

ACOTADO, adj. p. ant. Annotado, ex-

plicado ,í margem. Vid. Cotado.

ACOTAR, v. fl. (Do latim quotare,com. o

prefixo «a» da índole da lingua.) Apontar,

pôr cotas, citar á margem, referendar.

Eraprega-se na jurisprudência ; fazer bre-

ve resumo dos autos em apontamentos

marginaes.=Rccolhido pelo Padre Bento

Pereira. Vid. Cotar.

A COTE, loc. adv. (Do latim quotidie,

todo os dias.) De todos os dias, a uso.

—

Trazer um vestido de a cote, usar sempre

d'elle.^Recolhido pela primeira vez por

Bluteau no Supplemento do Vocabulário.

Acha-se empregado nos Inéditos da Aca-

demia, sem o «a» expletivo. Vid. Cote.

— A cote, loc. naut. Atado a nó falso

que se dá em qualquer tidha.

t ACOTIADO, adj. p. Feito quotidiana-

mente.

ACOTIAR, v. a. ant. (Do latim quotidie,

com a terminação verbal «ar.») Fazer

uma cousa todos os dias, diurnamente,

quotidianamente
;
praticar, usar com fre-

quência. — «... acotiam os requerentes

as casas dos desembargadores.» Inéditos
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da Academia, t. iii, p. 549. Recolhido

pela primeira vez por Moraes. = Na lin-

guagem do século XY também se encon-

tra sem o «a» prefixo.

— Loc: Acotiar as roupas dominguei-

ras, usal-as todos os dias, metel-as a tra-

zer.— Acotiar-se, v. refl. Praticar-se, ef-

fectuar-se, dar-se quotidianamente o caso.

Encontra- se no Cancioneiro Geral, sem

o «a» prefixo:

Doestado» malmnonios,
dísolutos e âduMeriúS

Se eoliatn.

CA\C. GtEil., foi. 25, T.

t ACOTIBOIA, s. f. Xa linguagem bra-

silica, espc-cie de serpente.

ACOTICADO, adj. p. Em Heráldica,

que tem cóticas ou bandas estreitas. —
iTem por armas em campo verde uma
banda vermelha acoticada de ouro. y> Sam-
paio Villas Boas, Nobiliarchia, p. 28.=
Também se encontra coticado, sem o «a»

prefixo.

t ACOTICAR, r. a. Pôr no escudo có-

ticas ou bandas estreitas, lançando-as ao

travez.

t A COTIO, loc. adv. Xa linguagem

popular : com frequência, diariamente,

quotidianamente; forma mais próxima do

latim quofidie. Vid. A Cote.

ACOTOADO, adj. p. Que cria cotào,

ou felpo. como certos fructos ; lanugineo,

ou lanugento. Fonnado de cotào, com a

terminação infinitiva.' Vid. Acotonado.

t ACOTOAR, V. a. Sujar de cotào ; na
forma neutra, revestir-se de felpo ou co-

tào, que se encontra em certos fructos,

como o marmello.

ACOTONADO, adj. p. (Do francez co-

tonné.) O que tem cotào
;
palavra intro-

duzida na linguagem botânica.—«Os es-

tornes do cliamerhododendron são brancos

e acotonados ao nascer. y> Toumefort. O
que está cheio ou coberto de felpo, penu-

gem ou cotào.

—

Folhas acotonadas.=Re-
colhido pfla primeira vez jjor iloraes.

t ACOTOT-LOGUICHITT, .«. m. Em His-

toria Xatural, ave oriunda do México,
bastante parecida com o pardal. Canta
logo que o sol desponta, e somente se in-

terrompe qiiando elle declina.

ACOTOVELADO, adj. p. Socado, insti-

gado com o cotovelo
; figuradamente :

despertado, incitado, espicaçado, exacer-

bado. — Espécie de supplicio oriental:

tEm Malaca havia diversas maneiras de
justiça, segundo a qualidade do crime:
uns espetados, outros acotovelados nos pei-

tos : etc.y) Affonso de Albuquerque, Com-
mentarios, Liv. ;í. cap. 18.

t ACOTOVELADOR, adj. O que aco-

tovela; instigador, incitador, provoca-
dor.

ACOTOVELAR, >. <,. Tocíir com o coto-

velo, avisar escondidamente, dar signal,

instigar, incitar, despertar, .icordar, pro-

vocar, censurar, fazer notar uma passa-

gem ridícula, romper o aperto da multi-

dão. = Recolhido pela primeira vez por

Jeronymo Cardoso, Agostinho Barbosa e

Padre Bento Pereira.=Emprega-se qua-

si sempre na forma reflexiva.

— Acotovelar-se, r. rejl. Participar

a outrem, fazer notar mutuamente, dar

signal de approvaçào, vencer o aper-

to da multidão.

—

«.Alise acotovelam a ca-

da espirro do pregador. » .Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Dlyssipo, acto iv, se. 7.— «Pelo que todos ou qunsi todos, quando
ouviam isto, se acotovelavam uns aos ou-

tros cora risinhos e palavras retorcidas.»

Mendes Pinto, Peregrinações, cap. 207.

t ACOTYLA, s. f. (Do grego a, sem, e

kotj/le, cavidade, i Em Zoologia, dá-se es-

te nome aos animaes sem vértebras, que

não têm nem bocca central, nem cavida-

des lateraes.

7 ACOTYLADAS, Vid. infra.

t ACOTYLAS, s. f. pi. iDo grego «,

sem^ ehotijles, cavidades.) Em Zoologia,

nome dado a uma família da classe dos

acalephos, comprehendendo a classe dos

animaes que não têm bocca central nem
cavidades lateraes.

t ACOTYLAS, adj. pi. (Do grego a

sera,ekotgle, cavidade.) Xome dado a uma
família da classe dos acalephos, compre-

hendendo os animaes que não têm boc-

ca central nem cavidades lateraes.

t ACOTYLEDONAS, s. f. pi. Vid. Aco-
tyledonea.

ACOTYLEDÓNEA, s. f. Em Botânica,

nome da primeira classe no reino vege-

tal, comprehendendo todas as famílias das

acotj/ledoneas ou inembrionadas. — Se-

gundo Desvaus esta palavra substitue a

designação de cryptogarnia, agamia, ae-

theogamia, e cryptanteria, dados á pri-

meira classe do methodo natural de Jus-

síeu.

ACOTYLEDÓNEA, adj. f. iDo grego a,

sem, e kotyhdon, cavidade, vasío.) Xome
dado ás plantas privadas de lóbulos ou
cotrledons, como as algas, os tortulhos,

os lichens, os musgos, os fetos. — Este
adjectivo toma-se também na forma fe-

minina como substantivo. Como as plan-

tas acotyledoneas nào têm embrião, cha-

mam-ihes pur isso alguns botânicos inem-
brionadas.

t ACOTYLEDONES , s. m. pi. A forma
de acoti/led',11. no plural.

t ACOTYLÓPHORO, adj. (Do grego, a,

sem, kotyle, ôco.f phoros, leva.) Em Zoo-

logia, um dos vermes que nào tem chu-

padeiras.

ACOUCEADO, adj. p. Pisado a couces;

figuradamente: insultado, opprimido. dam-
nado.=Recolliido pelo padre Bento Perei-

ra. Modernamente : Escouceado, e Escou-

cinhado.

ACOUCEADOR, .«. »». e adj. O que
acoucêa ; o que dá couces ou pinotes ; in-

sultador, vexador.=Recolhído pelo Padre
Bento Pereira.

ACOUCEAMENTO, s. m. Acção de dar
couces.^Recolhido pelo Padre Bento Pe-
reira. ]\Iodernamente : Escouceamento,

Escoucinhamento.
ACOUCEAR, v. a. (De couce, com a ter-

minação verbal «ar».) Pisar a couces, dar

couces. Applica-se á acção dos cavallos

e burros, e na linguagem chula ás pes-

soas grosseiras e insultuosas. Moderna-
mente: Escoucear e Escoucinhar. = Re-

colhido por Bento Pereira. »...umpoder-se

o homem vingar das cobiças que o acou-

cearão.» Frei Simão Coelho^ Chron., P.

u, Lív. X cap. 143.

t ACOUDELADO, adj. p. Sujeito a um
coudel. Vid. Acaudelado.

ACOUDELAR, v. a. O mesmo que Acau-
delar <• Acaudilhar.—

«

O poder de acaude-

lar os almocavens e almogaraves,e quaes-

quer outros assi...y> Provas da Historia

Geneal., t. in, p. 161, =Vid. Acaude-
lar e Acaudilhar.

t ACOULEARANA, s. f. Em Botânica,

nome árabe de uma espécie de tithymal.

f ACOUPA, s. m. Em Ichthyología, pei-

xe cheirodiptero da America meridional.

t ACOURELADO, adj. p. Dividido em
courelas, ou pedaços de terra estreitos e

compridos.

t ACODRELAMENTO, ant. Divi-

são da terra por sesmarias, em courelas

a novos povoadores.

t ACOURELAR, r. a. Dividir em cou-

relas. para as dar de sesmaria.

t ACOURÕA, s. m. Em Botânica, cer-

ta arvore da G^uyana, cuja semente é em-
pregada no curativo das moléstias de pelle.

ACOUTADO, adj. p. Recolhido em cou-

to ; foragido, escondido. E também: pro-

hibido, apprehendido pelo acotttador que
faztomadia das cousas defezas.=0 empre-

go frequente d'esta palavra é Coutado.

Vid. Orden. Manuel., Liv. i. Tit. 20, §
27.

ACOUTADOR, s. m. O que dá couto;

o aciiim:tdor. censor; apprehensor.

ACOUTAMENTO, s. m. ant. Xota de

quem censura; cota marginal. Xeste sen-

tido recolhido por Jeronymo Cardoso.—
Também se emprega no sentido de Couta-

mento, ouEncouto, prohibiçSo, defeza, pri-

vilegia, toniadía.

ACOUTAR, V. a. (Do latim cotitus, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar.»)

Prohibir, vedar o uso. pôr coimas, appre-

hender, tomar. — «£ todas as armas que

á Alcaidaria forem julgadas, e as peitas

d'ellas, que são duzentos reaes, ametade é

para o Alcaid<: more a outra mtfadt para
quem as acoutar.» Ordenação Manuelina,

Liv. I, tit. V. = Também significava an-

tigamente: cotar, pôr cotas marginaes.

—Dar couto ou asylo. principalmente con-

tra as pesquizas ou inquiriçòes da justiça.

— « Tavibtm servem (os moídos montes) de

acoutar aos perstguid s.^f Francisco Ro-

drigues Lobo, Desenganado, cap. 10.

— Acoutar-se, v. reji. Refugiar-se em
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couto ou asylo.— «Se o servo ainda que

seja christão, fitfjir a seu senhor para a

fíjreja, acoutando-se a ella, por se livrar

da servidão, em que é posto, não será j^or

ella fZe/eso.» Ordenações Manuel., Liv. ii,

tit. IV.

ACOUTEZA, s. /'. ant. O Diccionario

da Academia, dá-llic a significação conjec-

tural de Couto.— <íE quanta era a acou-

teza, que se damhalas p>artes huriíim de

fazer que, ete.» Fernão Lopes, Chronica

de Dom João I, Liv. ii, cap. 197.

t ACOTY, s. m. Em Zoologia, quadrú-

pede das Antilhas, bastante sagaz; ali-

menta-se de raizes. Os seus dentes são

enipieaados nos ritns dos selvagens.

t ACOVARDADAMENTE, adv. Com me-

do, intimidadameute, com receio, assusta-

damente, sem animo. Vid. Acobardada-

mente.

t ACOVARDADISSIMAMENTE, ndv.sup.

Com muito medo, muito intimidadameute,

com o maior receio possível. Vid. Acobar-

dadissimamente.

t ACOVARDADISSIMO, odj. sup. lliiito

amedrontrado, sem animo algum, muito

timorato, desanimadíssimo. \'id. Acobar-

dadíssimo.

t ACOVARDADO, adj. p. Feito cobar-

de, pusillánime; intimidado, amedronta-

do, atemorisado ; aterrado, assustado, es-

pavorido; desanimado, desfaiieeido ; hu-

milhado.— «Estando a sua gente acovar-

dada, c a contraria soberba, o Monarchia

Lusitana, t. i, foi. 110, col. l.=Mais ge-

ralmente Acobardado. Vid. esta palavi-a.

t ACOVARDAMENTO, s. m. ant. Acção
e etfeito de acovardar ; temor, covardia.

Vid. Covardia.=Recolliido por Bluteau,

Vocabulário.

ACOVARDAR, v. a. (Do francez couard.

Para melliur conhecimento da etymologia

d'esta palavra, Vid. Covarde, d'onde ella

se deriva, com o prelixo «a» da índole

da lingua, e terminação verbal «ar».) Ti-

rar o valor, causar fraqueza do animo. In-

timidar, amedrontrar, atemorisar, aterrar,

assustar; humilhar, metter medo, causar

susto, inspirar covardia, fazer medroso.

—

<itíeni lhes metter medo nem os acovardar,

nem os fazer tornar o pé atraz.n D. Frei

Amador Arraes, Diálogos, Dial. iii, cap.

21. — aOferccendodhc (o inimigo com-

mum) montes de difliculdailes pêra o aco-

vardar. » Fr. Luiz de Souza, Historia de

S. Domingos, Part. i, Liv. i, cap. xt. —
«^•1 que o vijdo, 6 falta de noticias devia

ter acovardado.» Azevedo, Discursos Apo-

logéticos, pag. 121, V.

O perigo (Io pae a acovardava.

CASTKO, ULY.tsBv, caiit. X, est. 62.

—Tanto este verbo como todos os seus

derivados se escrevem com «b», ortho-

graphia hoje preterida. Vid. Acobardar.

Sobre a raultii.^o b.irb:ira, uns lujt.tmlo,

OdUOS fi.'nn'lo e ao^ iil.u-v >irobardan'ío.

ik aí ML%LZf!j, MILVC. CUNQ-, liv. W, oit.

f — Acovai-dar-se, v. refl. Desanimar,

perder o valor, intimidar-se, recear-se;

conceber temor ou receio a respeito de al-

guma cousa que se ha de empreliender ou

obrar.— «-Se se não rendem á palavra
branda, acovardão-se á aspereza. » Fêo,

Tratado das Vidas e Festas dos Santos,

Part. I, foi. 259, col. 4. — «A'cto vos aco-

vardem as circumstaneias de vossas cul-

pas. v Alma Instruída, Tom. ii, pag. 299.

— «As riquezas... acovardão-se ixira o

bem.» António de Souza de Macedo, Eva
6 Ave, ou Maria Triunfante, Part. i, cap.

XLiv, pag. 226, n.° 8.

Aiuljr meu bem Imi;c.indo.

K (io o poder íicliar ucovartlar-me.

CAMÕES, CANi;õts, caiiç. V, est. 5.*

^'id. Acobardar-se.

ACOVISTIGO, adj. ant. .0 mesmo que
AcuHico. -^ Recolhido por Moraes. Vid.

Acústico.

ACOXAR, ". a. Acamar, conchegar cal-

cando, ou torcendo. Vid. Acochar.

j — Acoxar-se, v. refl. Agachar se, ala-

pardar-se. ^'id. Encouchar.

ACOYRELAMENTO, >-. O mesmo que Acoi-

relamento, com a ortliograpliia antiga.

\'id. Acoírelamento, ou Acourelamsnto.

ACOSTAMENTO, s. m. ant. Coita ou

culta, desgraça, aíHicção, angustia: v. g.

xAcoytamento da morte.» Doe. Ant. =
llecolhiib) ]ior Jloraes.

ACOYTAR, V. a. ant. Causat- cuita;af-

fligir, angustiar, molestar, dar cuidado.

= Recolhido por Moraes.
— Acoytarse, i'. rejl. AfHigir-se, aba-

ter-sc com medo, desolar-se. Doe. ant.

A^d. Acuitar-se.

AÇO, .1. m. (Do latim aci'í.s. gume.) Ferro

temperado de sorte que ad(juire um gr;lo de

dureza e de maleabilidade muito eleva-

do. Substancia metallica formada do ferro

puro e de carbono, na proporção de 99
partes de ferro c 1 de carbono. O aço oc-

cupa o logar entre o ferro branco ou fun-

dido, e o ferro forjado ; é de um branco

acinzentado, levemente azulado, muito com-
pacto, de uma textura muito grada ou gra-

nulosa ; ad.[uire uma grande e perfeita li-

zLira c polidez, na razão directa da fine-

za e delgadeza das granulações de que

é composto. Aquecido a ponto de ficar

em braza, e precipitadamente mergulha-

do n'um meio frio e liquido, torna-se que-

bradiço c muito elástico. A sua densida-

de, que c entre 7,4 e 7,8, diminuo pela têm-

pera e angnienta com a pancada do inar-

tello. E' mais rebelde ao magnetismo que

o ferro, porém conserva as suas pro-

priedades por muito mais tempo. Ha di-

versas espécies de aço
,
por isso que,

sendo o ferro um dos seus elementos, é

este de uma natureza muito variável. Além
d'ísso, é provável que o ferro se allie ao

carbono em ditferentes proporções; igno-

ra-se ainda se existem combinações do

ferro com o carbono em proporções fixas.

—Rimmann define o aço : ri. ..todo o Jerro

i que, posto em braza e mergulhado em agua
fria, se torna mais duro do que era antes

I

de soffrcr esta operação

.

—D'este metal se

fazem as armas e in,strumentos cortantes,

ao menos o gume ou os fios, e por isso di-

zemos, dar o aço aos instrumentos, afial-os,

juntar-lhes mais aço para os tornar mais
rijos e cortarem- ^)^e?/^.yr.» = Também se

define: certo ferro, dotado de maior prin-

cipio ínflammavel que o ordinário, capaz

de brilhante polimento, c de facilmente

faiscar com a percussão das pedras quar-

tzozas ou pederneiras. Antigamente era

conhecido pelo nome do Chalybs, e Lin-

neo lhe chamou ferrum chahjbeatum. Os
miueralogistas distinguem duas espécies

de aço, um natural, outro artificial: o

primeiro, segundo elles, é devido á natu-

reza da mina férrea, e passou logo de-

pois da sua fundição ao estado de aço
;

o segundo passou primeiramente pelo es-

tado de ferro e foi depois convertido em
aço, por meio de varias preparações e têm-

peras.— iNos almazens del-Rei se achou
muito cobre, aço oferro. » Damião de Góes,
Chronica de D. Manoel, Part. iii, cap.

XIX.— « Tem muitas minos de prata,ferro,

aço, chumbo, a Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, pag. 189.

o Luso ao Granadil, que em pouco espaço
Totalmeule o poder lhe dcíbar.ila,

Sem lhe valer defeza ou peiti» ile aço,

CAU , LU/IADAS, CJIIt. Hl, CSt. Cl.

— Figuradamente, significa : força, vi-

gor, ríjeza, valor, fortaleza, fallando tan-

to de pessoas, e de cousas, como do ani-

mo daquellas, querendo dizer que são

incansáveis no trabalho, ou insensíveis ;í

humanidade e compaixão; d'estas, para

denotar a sua grande fortahíza ou segu-

rança ; e do animo, para indicar o deno-

do e valentia de animo de que é dotado.

—

«Quão de aço, devia ser o espirito qui

não quebrou em tantos trabalhos. » Fr.

ilarcos de Lisboa, Chronica da Ordem
de S. Francisco, Part. i, Liv.l, cap.

o.

—

dPorque ainda cá commummente di-

zeis, fulano ê homem, de aço, mostrando

que é são e bem dispjosto. » Frei Chrístovào

de Lisboa, Santoral de vários Sermões,
etc, foi. 2.'54, col. 1.

Que esconde ern \'\.U humana
Coração de diaiuaute e peito de aço.

ciM., cA.MçõEs, canç. 13, est. iv.

— «... Defazei esse muro de aço, que

está eijtrevós e mim.» Frei Tliomé de Je-

sus, Trabalhos de Jesus, Part. i, trab. 'ò,

foi. 88.

Yôs, já a Vill.i lie .Vlcaccre se humilha,
Sem llic \yler defoza ou muro de aço.

ciM., LUZ., caDl, \iii, esl. 24.

K heru romper pudcM ura monte de aco
Tituaia dl' ira rlici.i

íÁ DB Mk.-íKZRS, IULIC. CO.>Q., 1ÍT. I, C.i-l. 8V.

— Em Poeticn, toma-se tanto no sen-
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tido figurado, dos exemplos antecedentes,

como no sentido de toda a sorte de armas

brancas, tanto ofiensivas como defensi-

vas.

N'um» mão livro», u'oulra ferro o Ufo.

CAM-, KLEGi.iS, cK';;- 4, est. 4.

Arrancam das espadas cie afo fiiin,

Os HUe yor bum lai feito ali pie^ioain.

inuM, LUi., cjnt. Ill, csl. 80.

Escolhi de meu coldre um a.'-í) ihiro.

A.MO.NIO Hinilliinv, EPITH.ILAJ1I0S.

Nem resistem melhor ao mal presente

Os que sohie si tem os fortes aças.

FttANt;ist:o NK wnmui;, i-rimeibo cerco de Dif,

caut. ia, foi 1U4, col. 4.

No sentido poético, é sempre seguido

011 precedido de algum dos seguintes

epithetos: agudo, brunido, claro, cor-

tador, cruel, duro, fino, forjado, forte,

grosso, impenetrável, limpo, liso, luzen-

te, milanez (que é o de Milão tido e ha-

vido como o mais fino e de melhor tem-

pera), penetrante, "pungente, puro, reful-

gente, relurente, rígido, rijo, subtil.

— Era Medicina, é um medicamen-

to que se dá para opilaçào, e se compõe

de aço preparado por ditíerentes modos.
— «...este para ejfeito se continuou oexcel-

lente remédio do aço, continuado muitos

dias.í) Morato Romn, Luz da Medicina,

Liv. I, cap. XIII.—«Ayw debalde as da-

mas tomam o aço, porque a peitos de pe-

dra só o AÇO pode ser mêsinJiaii . D. Fran-

cisco Manoel de Mello, Cartas Familiares,

Centúria 2.", cart. 53.

— Loc: Gastar o aço, despender ou

consumir o melhor ou mais vigoroso de al-

guma cousaem algum exercido.

—

«Donde
se causa por culpa ou inliabilidade de um
Rei crearem seus vassallus tantaferrugem,
que lhe gasta todo o aço natural, com que

alguma vez se perde um Itegno em qual-

quer aceidente de guerra, y Barreiros, Cho-

rographia, pag, 45. —• «ií quanto o vir-

des mais occupado em florear nas pala-
vras, menos alicercelhe espereis, pois que

gasta O aço em, flores.» Euphrosina, act. 2,

SC. 7. — «Muitos dos vurtaes gastam o

aço em serviço da opinião e para servir

a Deos não lhe fica senão o ferro boto,

sem gume.i> Pr. Heitor Pinto, Imagem da
Vida Christã, Tom. n, Dial. i, cap. x.

—

O aço da edade, a lorça dos vinte aiinos,

oua maior íorya davida.— Virtude de aço,

rectidão inabalável, severa justiça, ener-

gia, castidade.—Aço do espelho, amalga-
ma de estanho e mercúrio ou azouguo, (jiie

se applica no reverso do viilro produzin-

do a reflexão cxact.i da imagem dos ob-

jectos que se apresentam na frente do
mesmo vidro, e que enviam de si a luz

á face. = Este amalgama dá ao vi-

dro a apparencia de aço, bem polido,

faz os mesnios eíleito.s, c por isso se diz

aço. — Peito de aço, armadura de aço

que cobria antigamente o peito e costas

dos cavalleiros e infantes, quando iam

voi. I. — 10.
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ao combate. — Tomar aço, é beber agua
ou vinho onde se deitou aço em bra-

za, do que se usa para certos remédios.

Também se toma aço em pillulas e em pó.
•—

• E' um. aço, diz-se de pessoa muito ri-

ja e valente, e decousas muito fortes, que

resistem aos golpes mais duros.

— Adag. kjTíí es aço, e eu ferro que

te maço.y> Hernan Nuiiez, Refranes y pro-

vérbios, pag. 117.

f AÇO, Desinência ampliativa ou au-

gmentativa, derivada e contraída do latim

augeo, ere, augmentar, ou do grego ax,

de auxo, augmentar. Es : Ricaço, rnestra-

ço, volumaço, um grande rico, um grande

mestre, um grande volume. ^Emprega-
do na liiigiingem chula.

AÇODADAMENTE, adv. ant. Apressa-

damente ; acceleradamente, com grande

presteza, com precipitação.

—

<<Encontran-

do nma pequena ribeira de agua mui
clara, os mais dos captivos açodada-

mente nos lançamos a elln. » Jeronymo
de Mendonça, Jornada de Africa, cap. ii,

pag. 18.

—

«El-reí se fjoz lugo a cavallo,

e caminhando açodadameiite a noite toda,

e chegando de madrugada d cidade do

Porto...» Dum Rodrigo da Cunha, Catai,

dos Bispos do Porto, Liv. ii, cap. 22.

AÇODADÍSSIMO, adj. sup. Apressadís-

simo , acceleradissimo , impetuosíssimo,

perse2,uidissimo.

AÇODADO, «í^J.p. Apres.sado, instigado,

oppresso, aftrontado, accelerado, aligeira-

do, perseguido, impetuoso, rápido, preci-

pitado.— «Api^essa-te mas não sejas aço-

dado.» Amador Arraes, Diálogos, dial. ii,

cap. 3. — «E houveram de ficar ali, se

a maré não viera tão açodada que os sal-

vou...» João de Barros, Década III, Liv. 8,

cap. 7.

—

«Aquelle que suhe açodado 2^'^^'

uma escada Íngreme...» D. Francisco Ma-
noel, Carta de Guia de Casados, pag. 4

—

«Umcriminoso çííc açodado da justiça...»

Carvalho, Chorographia Portugueza, t. i,

pag. 261.

o coração alHicto pulsa, e bale

(.)uo parece romper lhe o frio peito

IJm Uivilaíh aiiiiélito. . .

COUTE KEAL, NAUF. DE SErULY., Cailt. VI, fol. 6Í, V.

AÇODAMENTO, s. m. Pressa, precipi-

tação, pre.-íteza, rapi dez, anciã, accelera-

eão.

—

«Os caravellões com açodamsato de

tomar as manchuas...» JoTio de Barros, Dé-

cada III, foi. 214, col. I.— aFurtei-me de

casa, com tamanho açodamento, que per-

di aquella minha, carta que .fabes.v Sá de

Miranda, Estrangeiros, act. i, fnl. 49, v.

— «Os nossos Com o açodamento de dar

vaevem á porta... » Castrioto Lusitano,

Liv. viir, cap. 41.

AÇODAR, V. a. (^Do grego aisso, eu cor-

ro precipitadamente, segundo Constâncio

e Moraes, confirmado pela antiga ortlio-

grapliia A.isudar.) Apressar, accelerar,

instigar, repellir.

—

«...a viestna natureza

açoda, e acedera mortes repentinas para
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poder manter e conservar o mundo que lhe

fica e tem á sxia conta. r> Frei João de
Ceita, Sermões, t. i, serm. 11, § 2.

— Açodar-se, v. refl. Apressar-se, dar-

se presteza, accelerar-se, aligeirar-se. =
Recolhido por Agostinho Barbosa, Jero-

nymo Cardoso e Bento Pereira.:^Pouco
usado.

AÇOEIRO, s. m. O que está encarrega-

do de criar e alimentar açores ou outras

quaesquer aves de volateria; falcoeiro.

—

«E na própria villa (Caminha"), residia

tamhem Rui Paez, por ser açoeiro del-

rei Dom Diniz, que tinha cargo das aves

de volateria, titulo com que o mesmo rei

o nomea.» Frei Francisco Brandão, Mo-
narchia Lusitana, t. vi, foi. 5, col. i.

AÇOFAR, s. m. (Do árabe assojfre, la-

tão, dando-se ametathese do «r» segundo

o génio da lingua portugueza, como se

vêem acetér e aceíre.) Latão, metal. Syst.

dos Reglm., Foral de Lisboa, 504.= Re-
cuUiido por Viterbo.

AÇOFEIFA, s. /. (Do grego assofafa.

mudando-se o «a» em «e», g^.: azza^nial

azeinola ; no latim zizyphum, emprega-

do por Plinio.) Certo fructo similhante

na forma ao caroço da azeitona, maior

do que a maçã da nafega ordinária, das

quaes é uma variedade (Jubila: majores

delonga;.) Linneo a classificou na Pcntan-

dria monogynia. O Diccionario da Aca-

demia dá também este nome á arvore

que produz o fructo chamado Açofeifa.=^

Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

AÇOFEIFEIRA, s. f. Arvore que dá a
açofeifi, fructo doce e agradável, menor
do que a maçã de nafega, da qual é uma
variedade. Linneo chamou a esta arvore

Rhamus ziziphus, distribuindo-a na Pen-

tandria monogynia; tem os ramos aculea-

dos, as folhas são oblongo-ovadas, as

flores são hennaphroditas, com o cálix

tubuloso e sotoposto ao germe ; cada nm
dos seus estâmcs ó guarnecido de uma
pequena escama convergente, e o gérmen

tem dous estyletes. E' indígena da Sy-

ria,foi aelimada na Itália por Sexto Pom-
peu, cspalhando-se dali para o Melodia

da Europa. Acha-se, no Algarve, uma das

suas variedades.

AÇOIT.\DIÇO, adj. Vid. Açoutadiço.

AÇOITAR, r. a. Vid. Açoutar, e todos

os seu.* derivados.

t AÇOMADA, s. m. O mesmo que As-

somada : Logar alto, cume, viso ; assal-

tada: irritação, cólera, fúria.

AÇOMADAMENTE, adv. ant. Com assi.-

mode paixão, cncolerisadamente; em sum-

ma, brevemente. Md. Assomadamente.
AÇOMADISSIMO, adj. sup. ]Muitissimo

irritável, basiiuite colérico ; muito ir.asci-

vel. Vid. Assomadissimo.

AÇOMADO, adj. p. Elevado, resumido:

irriíMvil, eneolerisado. Vid. Assomado.
AÇOMAR, V. a. Subir ao alto. chegai-,

appaieeer. avistar. Vid. Assomar, mais

conforme com a etvmologia latina.
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— Açomar-se, v. refl. Apparecer, dei-

sar-se vòr, mostrar-se; irritar-se.

AÇOR, s. m. (SSo muitas as etymolo-

gias propostas ; a inais rasoavel, apresen-

tada por Blutean, do árabe Alçor, que
significa olhar, dando-se a syncopa do

«1» medial, como acontece em adaVã,

adail; adaWala, adela, etc.) Em Ornitho-

logia, ave de rapina, da família das diur-

nas, da tribu dos falcões ; é tissipede, as

pernas sào emplumadas até á articulação

onde começa o tarso, o bico é negro e

revolto ; tem a lingua bifendida, o iris

dos olhos araarello, e as sobrancelhas

brancas. O açor prima ou fêmea, é rnaior

do que o açor terço ou macho. Alimen-
ta-se de perdizes e pombos torcazes. Dio-

go Fernandes, na Arte da Caça, traz a

seguinte dcseripçao:—«Os açores são no

talho e feição núiito similhantes aos ga-

viães, ainda que maiores de corpo, em
cuja grandeza excedem a todas aqucllas

aves, que de rapina se sustentam, deixan-

do á parte a águia, que esta a todas se

avantaja na grandeza. Os nossos açores

jírimas fazem tanta vantagem aos terços,

quanta aos nossos gallos as gallinhus...

São differentes dos Milhafres e dos Tar-
taranhos, por terem nos dedos da banda
de baixo uns nós nervosos, como verrugas

da cor dos mesmos dedos... Cevam-se duas
vezes no dia, e sempre buscam aves de

novo, de que comam, e se alguma cousa

lhes sobeja pela manhã, não curam de

tornar a ella de tarde. Uns são çafaros,

ou creados pelos jKies nos bosques, outros

ninhegos, ou creados nos ninhos pelos ho-

mens. »

o rústico manjar seco c liravio,

Pelo cerrado inatto, outra vez busca
Com tanta diligencia, ifuanla o nobre

. Áfur põe em buscar presa a seus lillios.

COUTE BEiL, NiOF. DE SEPULV., CaUt. 5V1, fol. 190.

Os caçadoi'es davam ao açor os epithe-

tos de excellente, perdigueiro, bem acos-

tumado, errado, duro de fazer, tihio, co-

barde, ardido, colérico, orgulhoso. Blut.— Loc. : Saber de açor, ser entendido
em alguma cousa.

—

Saber pouco de açor,

ser ignorante.

Isto é caso de amor,
Rompa-s'o que leito está.

Se quer que não (iígaiu lá

Que nom sabem cã tU açor.
CASC. GEnAi., foi. 10, V., col.

O Conde de Vimioso,
Como inieiii íiii/n; de açor.
Diria cora grande amor

:

Assi como sois íemioso
Tal será vosso labor.

GIL VICEME, OURAS. liv. V, fol. 25C,

— «Bom para saber de açor.» Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

I, SC. I. — «^ donzella e o açor com a es-

palda ao sol.» — «Em janeiro nem galgo
lebreiro, nem açor perdigueiro. í> — «O
açor e o falcão na mão.i^ Anexins.
AÇORADO, adj. j). Sôfrego, sedento de

alguma cousa, desejoso. O Diccionario da

Academia explica a formaçlo:

—

«Tomada
a mctapihora do impieto e ardor, com que

o açor 2H'rsegue a caça piara a afferrar.»
= líecolliido pela primeira vez por Blu-

teau, no Supplemento do Vocabulário.

Assim vae em cruezas açorailo

Que, quando jã em curso toma parte,

Cornar não pôde algu.-m seu peito irado,

FARIA E SOUZA, FO.VTE DE AGA.VIPE, íiv. I, CaUt. V,

SOU. t.S.

AÇORAR, r. a. (De açor, coma termi-

nação verbal «ar».) Inspirar desejos com
inquietaçào ; instigar, provocar tentações.

— Açorar-se, v. refl. Inquietar-se com
desejos de alguma cousa; debater-se com
paixão; esbravejar; apressar-se, correr

em busca de alguma cousa com demasia-
do ardor. = Recolhido pela primeira vez
por Viterbo.

AÇORDA, s. /. (Segundo Constâncio e

]Moraes, do grego h:o, fervo, e arthos,

pao; talvez de fonnaç?io popular.) Comi-
da de migas do pào, azeite, vinagre e

alhos ; ou também adubada com ovos, as-

sucar e manteiga.

Tendes essa voz tão rouc.i,

Oue pareceis alif.rníc

Depois de farto úi:açortla.

GIL VlCfi.NTE, OltlIAS, Liv. IV. fol. 2-3.

—Loc.iÁ'» um açorda, injuria vulgar,

contra as pessoas fracas ou de pouco ta-

lento.;^N 'este sentido, recolhido por Blu-

teau. — P«^ja-açorda, homem sem prés-

timo, fracalhào, que a nada se move. —
Açorda de biscouto preto, antigo remédio
popular, emprcg: do para curar febres ma-
lignas. Azevedo, Correcção de Abusos,
pag. i3G5.

AÇOREIRO, s. m. O mesmo que Açoei-

ro, de formação mais regular.

AÇOREKHÂ, s. f. I De açor, com a ter-

minação «enha», denotando parecença.)

Ave de rapina da espécie do «ço?-.^Tam-
bém se escreve Assorenha, e, n'esta for-

ma, empregado por Diogo Fernandes, na
Arte da Caça : — «Outras aves ha de ra-

2>ina, Como Milhafres, Altajormas, e As-

sorenhas as quaes tomam ás vezes aves

vivas, que comem, mas ordinariamente

se mantém de bichos da terra.» Idem,
pag. 6.

f AÇOS, s. m. pil. Quae.?quer peças fei-

tas de aço ; usado em espingarderia. Es-

padas ; e, segundo Constâncio, jjedaços

de aço de espelho.

AÇÓTEA, s. f. (Sotea, do árabe asso-

tua, eirado ou terraço da casa, exposto ao

sol.) Mirante, terrado, eirado.— «Chega-

mos a hum lugar mui grande e de casas

de cantaria com eirados e açoteas, em lu-

gar de telhados.» Miguel de Castanhoso,

Historia das cousas que o mui esforçado

Capitão, etc. cap. 2.

t AÇOTEADO, adj. p. A' maneira de
açótea; com eirado, com terraço; avaran-

dado, como Síjtea.

AÇOTEAMENTO.s.)/?. Com pequeno an-

dar, por cima de qualquer aposento ; com
sotani ou sótea.

j AÇOTEAR, V. a. Dar a forma de
CtçótiJI.

f AÇOUFAR, s. m. O mesmo que Aço-
far. —- Recolhido por Viterbo.

AÇOUGADA, s. f. O mesmo que Açou-
garia ; barulho, algazarra, confusão de
pragas e impropérios, como em um açou-

gue.

AÇOUGAGEM, s. f. Direito ou postura,

que se pagava pela licença de abrir açou-

gue, ou pela carne que ahi se cortava. —
«Entonce lhe quitou e.^ites costumes e direi-

tos que haviam em usança de pagar, de Re-
lego, jugadas de pão e de vinho, mordoma-
do e anadarios, açougagem.» Fernão Lo-
pes, Chronicade Dom João I, Liv. i, cap.

154. = Também se vendiam ás portas

dos açougues hortaliças, legumes e pão;
portanto é de suppGr que este direito se

chamasse Brancagem. — Figuradamente:
carnificina, mortandade ; e, na linguagem
vulgar: gritaria, vozeria descomposta,
traquinada. =^ N'este -ultimo sentido, reco-

lhido pelo Padre Bento Pereira, Barbosa
e Jeronymo Cardoso.

AÇOUGARIA, s. f. O mesmo que Açou-
gada; gritaria como em açougue. No senti-

do primitivo, grande quantidade de açou-

gues ou lijas de comestíveis; o rumor e

borborinho do tráfico de compi-ar e ven-

der. C> rumor das feiras chama-se tam-

bém Açougaria.

AÇOUGUE, s. ?)!. (Do árabe assocko,

feira ou praça onde se vendem coraesti-

veis ; o « c » abranda-se em «g», ex.: a-

zauca, azou(/ue.) Casa onde se talham ou

vendem carnes para comida ; loja publi-

ca onde se pesa carne. Figuradamente,
logar onde se perpetram mortes violentas,

sitio de iníamias ou de prostituição ; mor-

tandade, gritaria desordenada, estrondo

confuso de vozes. — «Mandaram entre-

gar aquelles portuguezes aos achems e tur-

cos, para os talharem como rezes no açou-

gue.» Lucena, Vida de Sam Francisco

Xavier, Liv. v, cap. 10.

Entrou n'aqne!le tempo, armifiiie feito

Do sangue em que o tyraiino se tingiu.

FHEl AGOSTINHO DA cnUZ, VID. DES.'°CATH. CSl. 0.

— Loc: Manha de açougue, habito de

dizer insultos, impropérios. — «E' manha
de açougue, quem mal falia peor ouve.»

Anexiin.— « Quando o velho se não ouve, ou

entre néscios ou no açougue.» Padre An-
tónio Delicado, Adágios, p. 95. — Entre-

gar ao açougue, expor ;l deshumanidade,

levar a um perigo mortal:

—

«E porque os

pregadores do Evangelho, que são os que

vão buscar estas innocentes camas e as

mandam para o açougue fora das nossas

terras, etc.» Vieira, Sermões, t. iv, ser. 15,

571.—Açougue t?e Vénus, ak-ouce, bordel.

—Açougues, ruas de mercadores.

AÇGUGUI, s. m. ant. Segundo Viterbo,

logares em que se vendiam e compra-
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vara todas e quacsquer mercadorias. D'a-

qui vem o chamarem antigamente açou-

gues ás ruas dos mercadores. Doe. ant.

AÇOUTADIÇO, a<ij. Que merece ser

açoutado a nioudo, com frequência.

AÇOUTADO, adj. p. Que recebeu açou-

tes, que foi flagellado. Segundo Bluteau,

significava no século xviii, criminoso a

quem o carrasco açoutava pela rua ; ma-

gano, que merece ser açoutado ; o que

soffreu pena infamante de açoutes. Figu-

radamente : atormentado, perseguido, at-

tribulado, despojado, quebrantado, bati-

do. — o Por c(mf:a da qual mentira foi

mui bem açoutado, donde ficou ás ilhas o

nome do açoutado.» Joào de Barros, Dé-

cada I, Liv. 4, cap. 5.

— Loc: Açoutado da vara, diz-se das

arvores varejadas para as despojar do
fructo, principalmente da oliveira :

— ííCo-

mo vemos da oliveira, que se é mui açou-

tada da vara dahi a dous annos não res-

ponde com novidade, porque ha mister

aquelle tempo para crear rama nova, em
que dê azeitona.» Joào de Barros, Déca-

da III, Liv. V, cap. ò.— Açoutado da ex-

periência, escarmentado, usado por Jor-

ge Ferreira, na Aulegraphia, foi. 159.

—

Certões açoutados, despojados por effeito

decorrerias; n'este sentido, empregado por
Vieira, t. xv.

AÇOUTADO, s. m. Réo castigado com
pena de açoute; que merece ser açoutado;

que anda acostumado a açoutes.

AÇOUTADOR, s. m. O que inflige a pe-

na de açoutes ; carrasco que applica a pe-

na infamante. = Recolhido, pela primei-

ra vez, por J. Cardoso e Bento Pereira.

AÇOUTADURA, s. f. ant. A execução
dos açoutes ; o acto de açoutar. Perdeu o

sentido penal, desde que se prohibiram
as penas infamantes

; só se emprega em
therapeutica. Vid. Flagellação.

AÇOUTAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Açoutadiira, exprimindo de preferen-

cia o acto do momento. -— «Este açouta-
mento do Senhor foifir/urado por Achior,
principe que foi leguado a Arroz per os

ministros e servidores de Holofernes .•>>

Vita Christi, de Ludolpho Carthusiano,
trad. de Frei Bernardo de Alcobaça, t.

IV, Liv. 12, cap. G3. = Ainda se empre-
ga na linguagem ascética. Na linguagem
vulgar, diz-se Esinincamento.
AÇOUTAR, V. a. (Do árabe sauata, zur-

zir com corda; o diphthongo «au» é mu-
dado com frequência em «ou» ; ex. : az-

saucttazfíiígue;com o prefixo «a» ca termi-
nação verbal «ar».) Castigar com açoutes,
infligir pena infamante, varejar, bater
com látego, disciplinar, sacudir, espancar,
desancar, dar palmadas ou lembretes a
uma criança, ílagellar, attribular, emba-
ter, reprehender. — « Um a quem quize-
ra mandar cortar as mãos, porque quize-
ra açoutar o contra-mestre...-» Affbuso de
Albuquerque, Commentarios, Liv. i, cap.

60 •— Segundo a Ordenação, Liv. v, tit.

139.— «... não se podia açoutar os Mes-

tres e Pilotos dos Navios de gávea.»

Nem c'05 undantcs loros costumados
Açoutaram assi dentre roclieiros

Seus velozes e iiiirepidos cavallos.

FCtlNCO BARnETO, ENEIDA, Liv. V, CSt. 24.

Qualvermellias as armas poz de branca!^,

Oual c'os penachos do elmo ar.oula as ancas.

CA.M., LUZ., caiit. V!, est. G4.

— Loc. : Açoutar de palavras, inju-

riar. — Açoutar o ar, fatigai'-se debal-

de^ cançar-se inutilmente : — « Pelejo

não com quem esr/rime so açoutando o ar.»

Bernardes, Direcção para os nove dias de

exercícios, Part. i, cap. 1, § 2.—Açou-

tar a oliveira, varejal-a para cair a azei-

tona. — Açoutar com a lingua, repre-

hender com muita aspereza:

—

«Attribuin-

do o silencio á verdade do crime, conti-

nuava em açoutal-o com a linf/ua.» Ber-

nardes, Floresta, t. ii, p. 73.—Açoutem-
me! phrase de afRrmaçào.
— Açoutar-se, i-. rt-fl. Disciplinar-se,

castigar a carne, flagellar-se, verbcrar-se,

fazer penitencia de peccados, mortificar,

expiar as suas culpas. — nDespid.o o

habito começou de se açoutar fortis-

simamente com a corda.» ÍVei Marcos de
Lisboa, Chronica dos Menores, t. i, Liv.

I, cap. 22. — «Tinham em certa casa

uma columna, aonde costumavam açou-

tar-se com grande devoção.» Frei Luiz dos

Anjos, Jardim da Escriptura, png. 248.

AÇOUTE, s. m. (Do árabe assoate, d'on-

de veiu a escrever-se também assoute;

derivase do verbo sauatha, dar panca-

das com cordas ou correias; o diphthongo

«au» converte-se, em regra, em «ou».) In-

strumento de couro, com que se dao golpes

sobre a carne nua ; vara de tanger ali-

márias, azorrague, flagello, vergasta; as

joancadas que dá o instrumento de flagel-

lação, palmada nas nádegas das crianças,

vergalhada estrepitosa, golpe estridente
;

afílicção, calaiTiidade, castigo affroutoso,

pena infamante e vil.

vê a fera Rellona sacudindo
Com grão furor o seu sangrento açonlc.

COUT HEAL, 2."CEKco DE iiiu, caul. VI, est. 7-2.

Vossa carne de «.coa/ís já delida.

FBEI AcosnsHO DA cuuz, Eleg. 7.

Sc 05 aiiliiíos delictos, que a malícia
Humana comnietleu na inisca idade.

Não causaram iiue o vaso da inii|uicia

Afonie lâo cruel da clirisl;indade....

CAM., LUZ., cant. viii, esl. 6õ.

Ali defronte, Crel.i respondia
Que os «ii<u/e.v do raar lambem solfria.

VEIGA. LAURA D'aNPK1S0, Ode 1, CSl. 3.

— Loc: Levantar »)(~o rfo açoute, sus-

pender o castigo.—•'Ser açoute de ulgntm,

causar-lhe constantemente mal:— «Açou-
te de siiherhos castelhanos» , eham.i Camões
ao Condestavel. — Açoute divino, a ira

de Deus, a calamidade publica. — Açou-

te dl? Deus, titulo que tomou Attila, rei

dos Hunos.

Nem Attila, tpie Itália toda espanta,
Cliamando-se de Deos aruule horrendo.

CAM., LUZ., cant. iii, est. 400.

—Gihãode açoutes, o mesmo que pena
de açoutes, na linguagem vulgar. — Pe-
na de açoutes, castigo que a justiça da-

va a certos criminosos peões.

—

Confessar

sem açoutes, dizer as cousas sem ser pre-

ciso recorrer á tortura. — Dar um açou-

te, uma palmada, principalmente em uma
criança. — Beher açoutes, nâo fazer caso,

mostrar que os não sente ; usado por Frei

João do Ceita. — Moer com açoutes,

fustigar a ponto de ficar a pannos de vi-

nagre. — Coberto de açoutes, esjDanca-

dissimo.—

«

O açoute dos ventos» , o ímpeto,

a fúria com que sopram. Freire de Andra-
de, Vida de D. João de Cast., Liv. i, n. 18.

AÇOUTES, .?. m. j>l. Quando se em-
prega no plural significa propriamente a

pena que se infligia ;is pessoas vis, a qual

não podia ser applicada aos escudeiros

de prelados e fidalgos, nem aos collaços

de desembargadores ou cavalleiros de li-

nhagem ; nem aos que costumavam ter

cavallo de estado em sua estrebaria, ain-

da que fossem peões, nem aos mercado-
res de trato para cima de cem mil reis,

bem como aos escudeiros da estrebaria

d'el-rei, rainha, principe, infante, duque,

marquez, prelado, conde. etc.

ACPACMASTICO, adj. Termo medico,

applicado á febre progressiva e lenta. —
<iA segunda (febre) é quando voe accres-

cendo pouco a pouco : e chama se acpa-

cmastíca.» ]Morato, Tratado das Febres,

pag. II. cip. I.

ÁCQUERAUX, s. m. pi. (pr. Akquerô.)

Catapulta antiga.

t ACQUETTA, s. f. (pr. ackuetta; pa-

lavra italiana, diminutivo de acqua.) Vid-

garmente, agua toílana : veneno celebre,

preparada por uma mulher chamada Toffa-

na. Era uma solução concentrada de ai"-

scnico.

ACQUIESCENGIA, s.f. O acto de aqmes-

cer; condescendência, consentimento.

t ACQUIESCENTE, adj. 2 gen. ^Do la-

tim accpúescens.) O que acquiesce, que
consente; consentidor.

ACQUIESCER, v. n. (Do latim acquies-

cere, consentir.) Approvar, dar consenti-

mento, comprazer, ceder, sujcitar-se. É
seguido da prep. «a». = Também se es-

creve com nii^nos correcção Aquiescer, etc.

ACQUIESCIDO, adj. p. Consentido, su-

jeitado.

t ACQUIET.4.R, r.a. Vid. Aquietar, etc.

ACQUIRENTE, adj. 2 gen. O que ad-

quire ou alcança ; adquirente. — «.Para

que vos não espanteis se virdes alguns

I
dos contetnplativos acquirentes, ainda su-

\

jeitos a alguma pai.rào.r i[. Bernardes,

! Luz e Calor, t. i. cap. 8, n." 103.=Em-
I
pregado tatnbem por Sousa de Macedo e

i
P. Jlanoel Fernandes. = Pouco usado.

' ACQUIRIÇÃO. s. /. O mesmo que
i Acquisição ; o .neto de obter, de alcançar,
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de adquirir alguma cousa. Empregado na

linguagem jurídica. — «Porque, como os

Santos Padres ensinaram, a hemaventu-

rança da vida eterna se deve demostrar

com o livramento de todos os males, e ac-

quirição de todos os bens.-" Cdthecismo

romano, pag. 90. = E' pouco usado.

ACQUIRIÍDO, adj. p. Alcançado, agen-

ciado, grangeado, conseguido com dili-

gencia, industria ou trabalho pessoal
;
ga-

nhado, recolhido, amontoado. Emprega-

se quasi sempre na locução bem acquiri-

do, mal acquirido, com referencia a bens

ou riquezas:

—

«Conhecendo o grande pe-

rigo, qtte era recolher dentro em seu mos-

teirofazenda mal acquirida...» Frei Ber-

nardo de Brito, Chronica de Cister, Liv.

V, cap. 9. — «E perderia em poucos dias

o bem acquirido em doze annos.i> Idem,

Ibid., Liv. I, cap. ll.^Joào de Barros

emprega-o também como substantivo.

ACQUIRIDOR, adj. Agenciador, alcan-

çador; o que se torna proprietário de um
objecto, principalmente de um immovel,

que produz rendimento. — «Sendo este

rei, rico de dinheiro c jóias, por ser mui-

to acqueridor c conservador do que lhe ca-

lda na mão...-i> Joào de Barros, Década

IV, Liv. 3, c. 12.

ACQUIRIDOR, .«í. m. O que adquire, agen-

ciador, que é amigo de adquirir fortu-

na
;
grangeador. — «Dos maus acquiri-

dores nunca o neto se logra, salvo mui

tristemente.-» Jorge Ferreira de Vasconccl-

los, Ulyssipo, aet. v, se. i.= Na forma

feminina,acquiridora: — «A tribulação é

creadora da humildade, mestra da paciên-

cia, acquiridora da felicidade eterna.»

Heitor Pinto, Dialogo II, cap. 3, § 1.

— Em Direito, Acquiridor é o que se

torna proprietário de uma cousa por ven-

da, troca, legado, doação ou d'outra sor-

te. Em matéria de preseripção, distinguem

os jurisconsultos duas classes de acquiri-

dores: os de boa fé e ns de má fé. Diz-

se: acquiridor de boa fé, o que adquire a

cousa de quem era ti do por dono e o não

era. Acquiridor de má fé, o que adquire

de quem sabia não ser dono.

ACQUIRIDOS, s. m. pi. Em Direito Ci-

vil, euiprega-se ellipticamentcesta palavra

como substan.tivo, entendendo os bens

havidos na constância do matrimonio, pro-

venientes do industria ou de economia

commum. Coiitrapòe-se aos próprios.

ACQUIRIMENTO, s. m.. ant. O mesmo
que Acquirição ou Acquisição.— «Em in-

sistir com humildade ao acquirimento de

todas as virtudes.» Frei Marcos de Lisboa,

Tratado de Perfeição, trat. 'à, foi. 87, v.

ACQUIRIR, V. a. (Do latim acquirire

;

escrevia-sc também aquirir, acjuerir, e

adquirir.) Alcançar, conseguir, obter, ga-

nhar, comprar, procurar, possuir, ajuntar

dinheiro, aggregar. — «E é este desejo

de crecer em nome tão natural aos homens

de claro entendimento, que até acquirir e

ajuntar dinheiro, efm d'ellec para este

ACRA

crecer em nome.-» João de Barros, Déca-

da I, Liv. 6, cap. 12.

Torcendo o corpo acqnirc novas forças.

COUTE RKiL, NAUF. DB SEPDLV., Cant 9.

— Loc: Acquirir a si, aggregar a si.^

Lesado por Diogo de Couto.

—

«Quem mal

acquire para bem gastar, não é de lou-

var. » Anexim.

Acíjuirirãs ai]ui renome eterno

lusiijne vencrdor tia adversiflade.

SÁ UR MEMi?.ES. MAHC4 C0N01ÍI5TADA,

Liv. I, oit. 7S.

ACQUIRITIVO, adj. Que c susceptivel

de ser acquirido ; exprime tendência, ca-

pacidade para a acquirição.— «A (virtu-

de) acquiritiva na do Antoyiio de Leiva,

que... a teve para deixar n sua filha du-

zentos mil crusados.-» Academia dos Sin-

gulares, T. I, oraç. 11.=E' pouco usado.

ACQUISIÇÃO, ít. /. (Do latim acquisi-

íio. )Aeção (! ctieito de acquirir, de obter a

propriedade de uma cousa.— «E vindo aos

christãos, gente santa, e povo de acquisi-

ção, comr) lhe chamou Sam Ptirfro...» Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

T. I, Liv. iir, cap. 5, n. G7.

—Em Direito, é a acção pela qual al-

guém vciTi a ser dono de alguma cousa.

A acquisição também designa a cousa que

se obtcm, ou adquire: a acquisição é fei-

ta por compra, troca, legado, doação, etc,

e, segundo a doutrina da preseripção, pu-

de ser de boa ou de má fé. Vid. Acqui-

ridor.

AGQUISITO, adj (Do latim acquisitus.)

Adquisito e aquisito. Alcançado, obtido,

por compra ou troca, doação ou qualquer

outro meio. = Emprega-se do preferen-

cia na linguagem thcologica, e na phra-

seologia medica.
— Em Theologia, acquisito contrapòc-

se a infuso, revelado.— «Na contemplação

acquisita, veem-se as verdades em um
querer contemplar. y> P. Manoel Bernar-

des, Luz e Calor, P. i, Liv. 8, n. 1G2.

— Em Pathologiíi, doença acquisita, a

que sobreveiu logo depois do nascimento,

sem disposição hereditária nem organiza.

-= Diz-se também: temperamento acqui-

sito, em contra])osição a temperamento

naturíd nu hereditário.

ACQUÍSTAR, V. a. ant. Adquirir, al-

cançar, obter.= Recolhido pela primeira

vez por ]\Ioraes.

ACQUÍSTO, .s. »í. ant. (Talvez do fran-

cez acquit, do céltico qvift, franco, isen-

to de encargos.) O Dicciouario da Aca-

demia dá-o como equivalente de acquisi-

ção.
Muito solTrea no glorioso acquhío.

iHDBt: IIOUBIGUES DE UATTDs/jEBCSAL. LÍDER.,

cant. I, est. i.

t ACRACHNE, «. m. (Do grego akra,

vértice, e atne, pêllo.) Em Botânica, gé-

nero do gramíneas chlorídeas.

ACRACIA, s.f. (Do grego a, sem, e kra-

tas, força.) Termo medico; fraqueza, de-

bilidade, intetnperança. == Também se

escreve Acrasia e Acratia.

ACRE

j ACRANEAííO, adj. Em Anatomia, o

que não tom craneo.

f ACRANEO, í. m. (Do grego a/sem,

e kranion, craneo.) Em Anatomia, ausên-

cia parcial ou total do craneo.

1 ACRANTHERO,s. w.(Do grego «fcros,

vértices, e antheros, florido.) Em Botâni-

ca, eenero de rubiaceas, formado sobre

uma espécie de Cevlào.

t ACRANTHERON, s. m. (Do grego

akros, vértice, e athcr, espiga de trigo.)

Género de gramíneas formado sobre uma
única espécie, o acrantheron miliaceon,

originário do Nupaul.

t ACRANTO, s. m. (Do grego akrantos,

imperfeito.) P^m Erpetologia, género de

lacertlanos, tendo por typo o acranto ver-

de da America meridlimal.

t ACRASIA, s. f. (Do grego a, sem, e

kratos, força.) Debilidade; esta palavra

e a antecedente se tomam promiscua-

mente no mesmo sentido.

t ACRATISMO, s. m. ant. O almoço ou

a primeira das quatro comidas dos gre-

gos.

t ACRATO, adj. Termo medico: sem

mistura.

t ACRATOMEL, s. m. Mistura de vinho

com mel.

ACRAVADO, adj. p. Traspassado por

cravo; cravado, mettldo bem fundo; en-

terrado, atolado, opprlmldo, subterrado,

atascado.=--=Iirapregado pela Infanta Dona

Catherlna na Regra da Perfeição, e por

Pinto Pereira.

ACRAVAR, 1-. a. (Cravar, com o pre-

fixo «a» da índole da língua.) Enterrar,

espetar, traspassar, subterrar, atolar, atas-

car, embeber.— «E se acerta haver tor-

menta de vento, os acrava (os dromedá-

rios) esta área, e se perdem como no mar.*

António Tenreiro, Itinerário, cap. 36.

Vid. Acarvar. iS"cste sentido, significa

também afHiglr, attribular.

— Acravar-se, v. refl. Enterrar-se, en-

tranhar-se, afundar-se, desapparecer indo

para o fundo. — « Um homem robusto c

grosso se cae em um lameirão, se logo

o não tiram, quanto mais está mais .se

acrava.» Frei Pedro Calvo, Homilias da

Quaresma, Part. i, pag. 643.

ACRE, adj. 2 gen. (Do latim acer,

acris.) O que é alguma cousa picante,

mordiscante, corrosivo, que determina so-

bre os órgãos do gosto uma sensação ar-

dente e irritante, cuja impressão se fixa

principalmente na garganta.— Vehemen-

te, forte no sabor, áspero, desabrido, ir-

ritável, mordaz. — «Era (o Arcebispo)

animoso emciccommetfer as cousas da sua

obrigação, acre e diligente na execução

d'cilas'.» Frei Luiz de Sousa, Vida do Ar-

cebispo, Liv. V, cap. 7.=Tem vários usos

technologicos.
— Em Chimica, sabor acre, sensação

particular que se faz sentir no fundo da

garganta, aonde occasionaum pigarro des-

agradável, junto a uma certa astricção.
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Uma sulstancia acre, exhala um vapor

subtil, que excita o prurido das narinas,

a secreção lacrynial e o espirro.

— Em Matéria Medica, as substancias

acres, como o pyrettro, a arnica, etc,

cmpregam-se internamente como diuréti-

cas, antiscorbuticas e tónicas ; exterior-

mente, como excitantes ou irritantes.

— Em Pathologia, chama-se caZo»- acre

o que é acompanhado de um sentimento

de ardor e de picadelias. —• «A culera

acre e mordaz pungindo a bocca do esto-

mago, parte muito sensitiva, faz des-

maiar com grande horror. i> Morato, Luz

da Medicina, Liv. i, cap. 8.

— Ka velha medicina dos Humoristas,

a palavra acre era tomada substantivada-

mente; chamavam acres certos principio?,

que suppunham exercer na economia uma
acção irritante particular. Desnaturando a

significação d'esta, palavra, admittiam os

acres chimicos e os acres mcchanicos:

aos primeiros pertenciam as substancias

acerbas, aos segimdos todos os pós inso-

lúveis, dos metaes ou dos crystaes, etc.

—

fOs medicamentos acTes perdem a acri-

monia queimados.)^ Duarte Madeira, Me-
thodo de conhecer e curar, etc. P. ii,

quest. 38, art. 1. — « Por cuja causa re-

trocedemos kumo7-es acres e amandentos.y>

Curvo Semedo, Polyanthea Medicinal, P.

I, Liv 11, cap. 40.

— Loc: Acre de génio, irascivel, atra-

biliário, fogoso.==Em pregado pelo Padre
Bernardes. — Censura acre, forte, des-

abrida : — aNão tenho que temer a mais
acre censura.» Lacerda, Vida de Santa
Isabel, Dedic, foi. i. Vid. o superlativo

irregular Acérrimo.

ACRE, s. m. (Do céltico acre, cam-
po; ou do latim nger e acra.) Medida de
superfície, usada antigamente em Fran-
ça e em Inglaterra; tem geralmente cento

e vinte pés, e corresponde á geira.— Em Numismática, moeda do Mogol
que vale cem mil rupias.

t ACREA, s. /. Em Entomologia, gé-

nero de lepidoptéros diurnos, com azas
oblongas e arriMliindndap.

t ACRECENTADAMENTE , adv. Com
acréscimo; aniplitícadainonte; exagerada-
mente. Vid. Accrescentadamente.

t ACRECENTADAS, s. /. pi. Muletas.
Vid. Acorescentadas.

ACRECENTADISSIMO. Vid. Accrescen-
tadissimo.

ACRECENTADO. Vid. Accrescentado.
ACRECENTADOR. Vid. Accrescentador.
ACRECENTAMENTO. Vid. Accrescenta-

mento.

ACRECENTAR. Vid. Accrescentar.
ACRECER. \'id. Accrescer.

ACREDITADISSIMO. adj. sup. Com mui-
to crcditii : alionadissimo.

ACREDITADO, adj. p. Bem reputado;
que merece credito ou confiança, que ó

crido; abonado. — n Fstes duus homens
eram mui acreditados entre os nossos por

se mostrarem seus amigos, t João de Bar-

ros, Dec. III, Liv. VII, cap. 4.

—

uTem-se

acreditado a morte em o vtdgo de muito

egual.v Vieira, Exeq. de D. Manoel.
— Loc: Negociante acreditado: como

o credito comprehende, em commercio, o

activo de cada \\m, o seu capital, o seu

haver, daqui se deriva a confiança na
solidez, pontualidade no adimplemento
das convenções que importam o que se

chama o credito do negociante.

ACREBITADOR, adj. Que acredita, que

se fia uj que os outros dizem; abona-

dor, auctorisador, fiador. — «Não caiam
nelle de modo, que os acreditadores pre-

tendem.» Monarch. Lusit., T. i, fui. 339,

col. I. = iSÍ'este sentido, empregado por

Frei Bernardo de Brito como substantivo.

ACREDITAR, v. a. (De credito, com a

terminação verbal «ar».) Crer, ter por cer-

to, julgar verdadeiro; conciliar credito,

confirmar, abonar, auctorisar, dar apreço;

cobrar boa reputação ou opinião.—.«Com
estes e outros semelhantes exemplos de vi-

da, acreditava e facilitava o padre Sam
Francisco quanto dizia nas suas prega-

ções. » Lucena, Vida de Sam Francisco

Xavier, Liv. ii, cap. 3.

Acredita comtigo as boas musas.
BERNARUES, caft. IV.

— Acreditar, v. n. Fiar-se ; causar

gloria, ter como verdade. — « Ha riscos

tão honrados, que perder-se nelles acre-

dita.» Sousa de Macedo, Eva e Ave, De-
dicai. — «Não é grande sacrijicio 2)ara

a razão humana acreditar na interferên-

cia divina, quando a Providencia appa-

rece tanto a tempo a proteger o desvalido

e a salval-o da brutalidade do poder.»

Garrett, Arco de SantAnna, T. ii, pag.

17Õ.
— Acreditar-se, f. rejl. Alcançar boa

reputação, honrar-se, fozer-se valer. —
«Com tal companhia dentro de pouco se

acreditou de maneira...» Frei Luiz de

Sousa, Historia de Sam Domingos, P. i,

Liv. I, cap. 1.

t A CREDITO, loc. adv. Sem pagar á

vista ; fiado ; abonado
;
por vales, ou es-

crevendo o nome no livro dos devedores.

ACREDOR, adj. Que tem direito a
alguma divida ; figuradamente : digno,

merecedor. — « Oh Virgem gloriosisxima

do Desterro, sempre gloriosa acredora

de vosso filho, etc.» Vieira, Sermões, T.

VI, scrm. VIII 250.

ACREDOR, s. m. ant. Aquellc a quem
sn deve dinheiro ou se está em qualquer

restituição ; o que tem em direito acção

para exigir alguma divida.

Pois sendo o acrejor do que vos devo.

Vos fp.icis devedor dj que vos devo.

B. ESTACO, RIU., pap. SO.

— Loc. : Ci.incurso de acredores, a
cessão que o devedor faz nas mãos da
justiça de todos os bens, e ante quem

concorrem os credores, justificando seus

créditos para obter a paga de cada um.
—Demanda de acredores, a que seguem
entre si os credores para cobrar dos bens
do devedor os seus créditos, Vid. Credor.

t ACREJO, 5. m. ant. Credor ou acre-

dor. = Recolhido pela primeira vez por
Viterbo no Diccionario Portátil.

ACREMENTE, adv. Com acrimónia, com
energia, vehementemente, acerbamente,

asperamente. — «Avisado por certa pes-

soa que não falasse tão acremente nos

sermões da corte...» Padre Manoel Ber-
nardes, Floresta, T. i, p. 262.

ACREMENTO, s. m. ant. Segundo Moraes,
contracção de accrescentamento : searundo

o Diccion. da Academia, excremento

:

Assas bastante e fenil aeremenío.
Das amargas, saldadas, grossas ondas.

CORTK R8AL. SAl-FR . DE SEPCLV., Cant. IVI.

foi. 49S, V.

t ACREMONIANO, adj. Em Botânica,

que se assemelha a um acremonion. No
plural, emprega-se como substantivo para

design.ir a familia dos tortulhos.

t ACREMONION, s. m. (Do grego akre-

mon, rebentão.) Em Botânica, género de
tortulhos que nascem na madeira podre.

ÂCREO, adj. ant. Infiel, incrédulo. =
No fragmento do Poema de Cava, increo.

Fallando da confissão, diz Vercial, que não
deve de ser : «... nem por força, constran-

gida, assi como a confissão do acreo...»

Sacramental, P. iii, Liv. 15, foi. 94.

t ACREOS, s. 77». pi. (Do grego akra,

cume.) Nome dado em geral aos deuses

que tinham templos nas cidadellas eleva-

das ou nos montes.

ACREPANTAR, r. a. ant. Subjugar,

obrigar, submetter á lavoura ou qual-

quer outro serviço ; faltar á promessa,

quebrantal-a, não a cumprir. — «... não

tenham os herdeiros direito de acrepantar

as esc raros... r' Doc. ant,

ACRESCENTAR, r, a. Vid. Accrescen-

tar, bem como todos os seus derivados.

ACRESCER, V. a. Ser accrescentado a

alguma cousa. — «A estas utilidades es-

pirituaes, acrescem iamhtm as iempo-

raes. » Carta Pastoral do Porto, p. 257.

=Tambem significa: ficar de mais, cres-

cer. —«O que acrescer, vae para o Con-

vento.» Carvalho, Chorograpiíia, pag. 501.

Vid. Accrescer.

t ACRETÓPOTO, adj. Que bebe vinho

puro.

ACRIBOLOGIA, í. /. (Do gr. akriòoh-

guia, exame profundo.) Escolha rigorosa de

palavras; pri-oi.são no csty!o.=Neologismo.

t ACRIBOMETRO, í. m. Instrumento

destinado a medir objectos pequenissiraos.

t ACRIDADE, í. /. Qualidade do que

é acre. == Pouco usado, e substituído na
linguagem medica por Acridez.

ACRIDEZ, .«. /. Vid. Acrimónia.

t ACRIDIANÓ, adj. Em Entomologia,

que so assemelha a um g.ifauhoto. No
plural, emproga-se como substantivo, pjira
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designar a grande família dos insectos

orthoptéros.

t ACRIDOCÁRPO.í.m.iDo grego akris,

gafanhoto, e karijos, fructo.) Em Botâ-

nica, género de malpighiáceas, arvores

ou arbustos trepadores da America tro-

pical, cujo fructo tem semelhança de ga-

fanhoto.

AGRIDÓPHAGO, ai^J. e s. m. (Do grego

a7i7'zs^ gafanhoto, ephagú, eu como.) O que

se sustenta de gafanhotos.— « Sam João
Bapt!t:ta foi acridophago. » = Bárbaros

da Ethyopia nos contiiis do deserto :
—

«D'aqui se vão continuando os Isóphagos

e Acridophagos, e todos os hurharos e

pretos dl' cnhdlo crespo. i> Frei João dos

Santos, Ethyopia Oriental, p. 5.

t ACRIDOPLAGIA, s. /. Xome impro-

priamente dado a certas úlceras em que

nascem insectos alados.

ACRIMINAR, V. a. ant. Accusar, dela-

tar; recriminar, tornar culpado; aggra-

var o delicto. — «A quem a irreverência

que tiveram á Ifjreja acriminára de sorte,

que lhe não valeram os contos d'onde es-

capam outros peccadores.n Frei Christo-

vam de Lisboa, Jardim da Escriptura,

foi. 527, n. 1.

AGRIMÓNIA, s. f. (Do latim acrimo-

nia ; comtudo Bescherelle dcriva-o do
céltico acar, eahcva,, cmonni/n, Immor ex-

travagante, sorumbático.) Qualidade acre

e picante ; acidez, acerbidade. Figurada-

mente : ardor, vehemencia, vivacidade,

severidade, aspereza, rigor, azedume, ani-

mosidade.
— Na antiga linguagem medica, acri-

monia, era a agudeza de humor picante

que oifende as partes do corpo em que se

acha. Alteração particular que se suppu-

nha desenvolver-se nus humores do corpo

humano sob a influencia de certas sub-

stancias introduzidas na economia.^Hy-
póthese completamente abandonada pela

sciencia moderna. — «Medicamento para
rebater e attempcrar a acrimonia do hu-

mor colérico e adusto, que mordiscava o

estômago.» Morato, Luz da Medicina, Liv.

I, cap. 8.

—Loc: Defender com acrimonia, com
affinco, com enthusiasmo, com vigor. —
«...defendendo com acrimonia. a que senão
dê o pau santo em vinho. » Madeira, Me-
thodode conhecer,?, ii, quest.ol,art. 1.

ACRIMO?IÍOSO, adj. O que tem acri-

monia; applica-se propriamente ás sub-

stancias cujo sabor é mordente, áspero e

picante.

—

nCommunicam aos humores um
certo fermento rarefactivo e acrimonio-
so.» Curvo Semedo, Observ., 31, § 1.

Figuradamente : mordaz, maledicente,

atrabiliário, rabugento, impertinente.

ACRINIA, s. /. (Do grego a, sem, e

krinem, separar.) Ausência ou diminui-

ção de secreção.

t ACRIÒPSÍDE, s. /. Em Botânica, gé-
nero de orchideas, plantas parasitas da
ilha de Java.

t ACRIPENNE, adj. 2 gen. Em Orni-

thologia, que tem as pcnnas ponteagudas,

t ÀGRIPÉZE, s. f. (Do grego akris,

gafanhoto, e pczos, peão.) Em Entomolo-
gia, género de laeustáreos orthoptéros

da Xova-Hollanda.

ACRÍSIA, s. /. (Do grego a, som.ekri-
sis, crise.) Eiu Pathologia, terminação de
uma doença sem crise evidente.

ACRISOLADO, adj. p. Afinado, purifi-

cado no crisol ; iiguradamente : puríssi-

mo, sublimado, acendrado.

Oiilro. que cliaina o onnlo forlnleza

Qn^ sull.i e poiílu vario acrisotattsj.

MANOEL TBOSHZ, Liv. s, est. 26.

t ACRISOLADOR, s. m. e adj. Purifi-

cador; o que apura. = Emprega-se no
sentido figurado por aperfeicoudor.

AGRISOLAR, v. a. (De crisol, com o

prefixo «a» da índole dalingua e a termi-

nação verbal «ar».) Refinar, apurar, acen-

drar,purificar, aperfeiçoar. No sentido pró-

prio, exprime: lançar no crisol o ouro ou
outros inetaes, separando d'elles, por meio
do fogo, as partes impuras e estranhas.

Blut. ==No sentido figurado : aclarar, por
meio de provas ou testemunhos, alguma
cousa, como a verdade, a virtude, ctc.

— « 8em reparar tias poucas forcas, e

muitos achaques, com que Deos o acriso-

lava na forja da paciência, -n Jorge Car-
doso, Agiologio Lusit., t. ii, pag. 404.
— Acrisolar-se, v. refí. Afinar-se, su-

blimar-sc. — « X'isto cotisiste o teu mere
cimento, e se purifica a tua paciência e

se acrisola a tua virtude.» Frei António
das Chagas, Sermões Genuínos, prat. 8,

pag. 189. — « Dizem que na fragoa do
padecer se prova e acrisola amor. » Viei-

ra. Serm., t. ix. p. l'.!. = Também se

escreve Achrysolar e Acrysolar.

t ACRISTADO, acíj. p. Que tem cris-

ta. Forma popular, onde c usual o «a» es-

pletivo. Vid. Cristado.

f ACRÍTICO, adj. Empregado no mes-
mo sentido que Acrisia

;
que tem ausên-

cia de crise, ou porque faltou no tempo
devido, ou porque a doença ainda a não
attingira. — Pulso acritico.

ACRITÚDE, s. /. (Do latim acrituão.)

Acrinir)!ila, vehemencia; sabor acre; ad-

stringente; azedume. = Empregado na
Pharmacopea Tubalense. = Forma mais
correcta do que Acridade.

ACRO, adj. Quebradiço, pedrez; nome
que se dá a qualquer metal, quando perde

as propriedades de malleabilidade ou du-

ctilidade. •— «Ferro acro, é ferro de má
qwdidade, que aòre facilmente. » Bluteau,

Vocab. = A sua etymologia descobre-se

na linguagem usual, cm C|ue o «c» se tor-

na guttural: «(/ro, contrapondo-se adoce,
que nos metaes exprime estas proprieda-

des: Ferro doce, flexível, não pedrez.

=

Figurarlamente : ríspido, acerbo.

ACRO, piartic. Prefixo, derivado do

grego, que entra na formação de muitas pa-
lavras : de akros, extremo, sumundade.
ACROAMA, s. m. (Do grego akroama,

o que se ouve; akroamai, escutar.) Cân-
tico, discurso bem soante. — Nome que
os romanos davam aos músicos que toca-

vam instrumentos, para os distinguir dos
que cantavam. — Dá-se, ainda hoje, este

nome á musica instrumental, principal-

mente á musica alegre. Entre os roma-
nos, designava também certas rccitaçCIcs

festivaes em verso ou prosa, durante as
comidas, para excitar o deleite; é ao
que na edade media se chamava, na mesa
dos príncipes, rumores, como ainda encon-
tramos nos versos de Ayres Telles de
Menezes

:

Depois leilos langedores
Aa víiidit (la prítireza

Fizeram fortes miiwres.

— Segundo Moraes, este nome é do
género feminino •„ porém o Padre Manoel
Fernandes na Alma Instruída, T. i, Liv.
V, cap. 3, n. is. dá-o como masculino:—«Segundo aquel/e acroama da egreja...y>

t ÀCROAMÁTICO, ou Acroatico, adj.

Dá-se este nome aos livros que tratam dos
m3'steri<is sublimes e occultos ; mais pro-

priamente : esotérico.

t ACROAS, s. m. 2>l- Aborígenes da
província de Piauhy.

ACROÀSE, s. m. (Do grego akroasis, o

acto de ouvir.) Discurso erudito
;
prelec-

ção de um mestre sobre uma disciplina,

perante ouvintes.

ACROÁTIGO, adj. O que não é enten-

dido senão por explicações. Dava-se este

nome a certos livros de Aristóteles, que
tratavam da contemplação da natureza, e

da Dialpcticn. Vid. Acroamatico.

t ACROBAPTA, adj. 2 gen. (Do grego
akros, cume, extremidade, e haptos, tin-

ta.) Em Ornithologia e Entomologia, o

que tem uma mancha negra na extremi-

dade das azas.

t ACROBATA, s. 2 gen. (Do grego
akrobates, que anda na ponta do pé.)

Nome que os antigos davam aos dança-

rinos de corda; funámbulo, volantim,

de que se distinguiram quatro classes

:

os que davam voltas em redor da corda,

suspendendo-se polo queixo, pela barba
;

os que volteavam de alto para baixo so-

bre uma corda aiDoiados sobre o estômago,

tendo as pernas e os braços estendidos

;

os que corriam por uma corda obliqua de

baixo para cima ; os que faziam todas as

danças imaginarias em uma corda hori-

zontal, presa a certa altura.

ACROBÁTICO, adj. O que anda sus-

penso. Antigamente emprcgava-se como
substantivo, e, em Ai'chitectura, significa-

va o primeiro género de machinas, de

que os gregos se serviam para levantar

grandes pesos; guindaste.—Entre os ro-

manos, espécie de torreão ou miradouro,
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para alcançar a grantlcs distancias. ==

Tatubcm se escreve Acrobaticon.

j ACRÓBIA, s. /. íDu grego ukros, ex-

tremidade, e bruo, rebento, lanço gomos.)

Era Botânica, grufio de vegetaes compre-

hendendo as hepáticas e os musgos, cujo

crescimento tem logar unicamente ua ex-

tremidade da ])lanta.

t ACROBYSTIA, í. /. (Do grego akro-

bysticij, prepúcio, i Segundo alguns aucto-

res, o prepúcio ; segundo outros, a opera-

ção da cii-cumcisào.—Nos escriptores ec-

clesiasticos da egreja grega, exprime a

falta de circumcisào.

t ACROBYSTIOLITHE, s. m. (De acro-

li/stia e lithus, pedra.) Calculo prepu-

cial.

t ACROBYSTITE, s. f. Xome proposto

para designar a inHammaçào do prepúcio.

= E' erro dizer acrobustite, segundo

Littré.

t ACROCARPO, arli. (Do grego alcros,

extremidade, e karpns, fructo.) Em Bo-

tânica, nome dos musgos, que só fructi-

ficani na extremidade dos ramos, — No
plural, emprega-se como substantivo, si-

gnificando a tamilia dos musgos.

t ACROCENTRO, adj. (Do grego akros,

extremidade, e kentrun, centro.) Em Bo-

tânica, secção do género das centáureas.

t ACROCEPHALÒ, s. m. (Do gr. akrus,

extremidade, e kcphalP, cabeça.) Géne-
ro de labiaceas ocimoideas, originário da

índia.

ACROCERAUNEOS, adj. poet. Cordi-

lheira do Epiro, aonde pela esagei-ada

altura caem muitos raios. Figuradamen-

te: muito alto e agudo, exposto aos raios.

Dos seus moradores bárbaros e ferozes,

dados á rapina, veiu o tornar-se o adjec-

tivo mais odioso: — « Qiis se encerram
n'uma tyrannía outros acrocerauneos in-

famados. -a Dom Francisco Manoel de

Mello, Prisões, pag. 5. = Tambcm em-
pregado nas Odes pindaricas de Elpino

Nonacricnso.

t ACROCERO, s. m. (Do grego akros,

extremidade, e kerus, corno.) Em Ento-
mologia, género de diptóros vesiculosos,

cujas antenas são inseridas no alto da ca-

beça, tendo por typo o acrocero <jlohu~

loso.

t ACROCHETO, s. m. (pr. akroketo; do
grego akro, extremidade, o kaite, ea-

belleira.) Em Entomologia, género de
diptóros stratyo midos, tendo por typo o

acrocheto lidradj doB razil.

t ACROCHIR, s. m. (Do latim acro-

chir.) Nome collectivo, dado por Hippo-
crates ao antebraço e mão.

t ACROCHIRISTAS, s. m. pi. Atldctas
que só combatiam ás mãos, sem unirem
os corpos; contra) incm-se aos Palestristas.

t ACROCHISISMO, s. m. Dansa alegre
cia antiguidade ; Uu-ta cíu que só se ad-
mittiam combates de mãos, ou coni os

dedos entrelaçados.

ACROCHORDO, s. m. Em Erpctologia,

género de ophidianos revestidos de esca-

mas, ora forma de verrugas ; encontram-

se em a Nova Guiné.

ACROCHORDON, s. m. (Do grego akros,

extremidade, elevação, e korde, corda.)

Producções orgânicas das pálpebras, du-

ras, adhercntes na sua extremidade, ten-

do certa similhança com a ponta de uma
corda. São pequenos tubérculos pedicu-

lados, taes como certas verrugas.—Wil-
lam e Batenau, consideram estas produc-

ções orgânicas análogas ao Acnea e Acmea.
Vid. estas palavras.

t ACROCINEO, s. m. (Do grego akron,

ponta, e kineo, eu movo.) Em Entomo-
logia, género de coleoptéros, tendo por

typo o bello insecto chamado vulgarmen-

te grande Arlecpiim de Cayenna.

t ACROCODACTYLO, s. m. (Do grego

akron, extremidade, e dachflos, dedo.)

Em í^ntomologia, género de ichneumo-

nios hynu-noptéros.

t ACROCOLIAS, s. m. pi. Comidas li-

geiras 6 pouco succulentas, por onde os

romanos começavam os seus jantares.

ACROCOMO, adj. Em grego, o que traz

grande cabelleira, e que raras vezes a

desponta. = Povo da Thracia.

— Era Botânica, acrocomo, é substan-

tivo, significa um género de palmeira da
Guyana, assim chamada pela elegante

capa do folhas que a coroa.

t AGROCORDIO, s. m. Serpente negra

da illia do Java.

t AGRODE, s. m. (Do grego akros, ex-

tremidade, e odous, dente.) Em Ichthyo-

logia, género de peixes fosseis, da famí-

lia dos costraciontes.

t ACRODÍCLIBE, s.f. (Do grego akron,

vértice, e diclcs, porta bipatente.) Era
Botânica, género de lauraceas, tendo por

typo o loureiro triandro, da America tro-

pical.

t ACRODON, s. VI. (Do grego akron,

extremidade, e odous, dento.) Género de

coleoptéros, tendo um dente simples no
meio da barba.

t ACRODRÍON, s. m. Em Botânica, no-

me do cejilialautho.

t ACRODYNIA, .«. /. (Do grego akros,

extremidade, e odune, dôr.) Aflecção epi-

dcmica, cujos symptomas são: formiguei-

ro e dores mais ou monos vivas nas mãos
e nos pés

;
perturbação nas funcçõcs di-

gestivas; irritação da conjunctiva e de
todi) o apparelho cutâneo, insomnia re-

belde. E' comparado ao pcllagro da Itá-

lia.

t AGROGENO, s. m. (Do grego akros,

extremidade, e gueneo, gerar.) Palavra

empregada por Lindley para designar as

acotyledoneas que crescera pelo vértice.

= Emprega-se hoje como adjectivo para
designar que um corpo reproductor, c era

particular o dus crvptugaraicas, cresce no
vértice de uma coUula que lhe serve de

supporte.

— Em Mineralogia; cri/stal acrogeno,
|

aquelle que se deriva de ura rhomboide
por decrescimento nos ângulos e bordo
superiores. — Cal carbonatada acrogena.

t AGROLEINA, s. f. (Do latira acer,

agro, e oleum, óleo.) Producto que se

obtém pela distillação das gorduras ao

fogo. Nota-se pelo cheiro de uma extre-

ma acritude, e pela grande acção que tem
no apparelho lacrymal, do qual excita

energicamente a secreção. A sua fórmula
chiraica é C^ H'' 0^.

t AGROLENION, s. vi. Em Anatomia
antiga, segundo Castelli, significava o

cotovelo.

t AGROLITHO, s. m. (Do grego akros,

alto e líthos, pedra.) Em Estatuária,* es-

tatuas de pau ou de bronze, cujas extre-

midades eram de mármore.

t ACROLOGÍA, s. /. (Do grego akros

extremo, e lo(jos, discurso.) Indagação
dos principies primários, investigação do
absoluto. = Neologismo.

t AGROLÓGICO, adj. O que diz respei-

to á Acríjloi/ia.

t ACRÓLÒPHO, s. m. Em Entomolo-
gia, género de lepidoptéros nocturnos.

t ACRÓMA, s. f. Palavra adoptada pe-

los romanos para denotar cousas diverti-

das, que se recitavam á mesa.

t ACROMÃLLOS, s. m. pi. Em Com-
raercio, nome das lãs curtas e duras. =
Pouco usado.

t ACROMANIA, s. f. Loucm-a total, in-

curável.

ACRÓMIA, s. f. Género de diptóros,

jjroxirao ao género hjhos.

t ACROMIAL, adj. 2 gen. (Do latim

acromlalls.
\ Que pertence ao acromion.

— Artéria acromial, um dos ramos da
axillar. — Vaia acromial, a que corres-

ponde á artéria.

t ACROMIO-CARACÓIDEO, adj. s. e m.

Nome de um ligamento estendido trans-

vcrsalraentc entre as apophyses caracoi-

deas, c acromion, de modo que completa

a espécie de abobada formada sobre a

cabeça do humorus.

AGROMIO-HUMERAL, adj. e s. m. Em
Anatomia, nome de um musculo do acro-

mion e lnnni:rus, chamado deltóide.

ACROMION, s. M. (Do gr. akros, exti-e-

midade, e omus, horabro.) Em Anatomia,

apophyse considerável que termina a es-

pinha da omoplata no alto ou para fora,

articula-sc cora a extremidade externa

da clavícula, prende os músculos trapézio

e deltóide.

t ACRÓMIS, .-'. VI. Em Entomologia,

género de coleoptéros, tendo por t^•po o

acromis de Cavenna.

t ACROMPHÂLE, s. »ii. (Do grego

akros, extremo, o omphales, embigo.i Em
Anatomia, extremidade do cordào luubi-

lieal que prende cora o embigo do feto,

depois do nascimento.

t AGROMPHALION, .--. m. Vid. Acrom-

phale.

t ACRONIA, í. /. i^Do grego akronia.
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extremidade.) Em Cirurgia, amputação
de unia extremidade qualquer do corpo.

t ACRONICAMENTE, adv. Em Astrono-

mia, o que está opposto ao lugar do nas-

cer ou do pôr do sol.^^No sentido usual,

Vid. Achronicauiente.

ACRÒNICO ou Acronyco, ndj. Em As-

tronomia, vespertino, da tarde. Diz-se do

appareeer de uma estrella acima do hori-

zonte, ou do seu occaso, quando isto

acontece ao tempo que o sol se põe. —
«.Occaso verdadeiro, vespertino ou acro-

nyco.» ('arvalho, Via Astron., P. i,p. 35.

ACRONICTO, adj. (Do grego a/croni-

cíci.). Vid. Acroiiico.=Tambem se escre-

ve Acronyco, porém mais correctamente

Achroiúco.
•j- AGRONO, adj. Em Botânica, nome

que se dá aos ovários que se nào ahir-

gara na sua base, formando uma espécie

de disco ninis ou menos caimudo.

ACROPATHÍA, s. /. (Do grego akros,

extremo, e pathus, doenya.) Doença de
qualquer extremidade do corpo.

t ACROPÁTICO, adj. Que é concer-

nente á acrupathia.

t ACROPELTE, s. / (Do grego akros,

extremidade, e ^^e/íe^ pequeno escudo.)

Em Botânica, género da familia das or-

chideas, tendo o lóbulo médio côncavo e

em forma de suco
;
planta indígena do

México.

t ACROPÉRO, s. m. (Do grego akros,

extremidade, e pêra, algibeira.) Em Bo-
tânica, género de algas íloridens, cujos

sporidios estão occultos com discos em
forma de escudo.

t ACRÓPHORO, s. m. (Do grego akros,

extremidade, e phoros, que leva.) Em Bo-
tânica, género de aspleniaceas, tendo por
typo o acrophoro nodoso, da ilha de Java.

t ACRÓPODE, s. m. [Do grego akros,

extremiilade, e podos, pé.) Em Botânica,

género visinho do lótus, differindo apenas
do aspalatro por ser capillar o seu stipe

ovariano.

t ACRÓPORO, s. m. Espécie de litho-

phyto, ou planta marinha petriíicada.

t AGROPOSTHÍA, s. /. (Do grego
akros, extremidade, e pjsthe, prepúcio.)

Extremidade do prepúcio ; a parte da
pelle que se corta na cireumcisão.

t ACROPOSTHITE, s. /. Synonymo de
Acrobystite. Vid. esta palavra.

t AGROPTIL, s. /. (Do grego akros,

extremidade, e ptHus, pennugem.) Em
Botânica, planta vivaz da Europa orien-

tal ; é ramosa.

t ACROSÁRGA, adj. (Do grego akros,

vértice, e sarka, carne, polpa.) Nome bo-
tânico dado por Desvaux, ás plantas cu-

jos fruct03 são arredondados polposos e

bacciformes ; fructos hetorocarpos, ás ve-

zes didymos; pegados ao calyce. Porex.:
a groselha.

t ACROSOPHÍA, s. /. (Do grego akros,
supremo, c «oy^/aa, sabedoria.) A sabedo-
ria que 3(5 pei-teneea Deus.=Neologismo.

t ACROSPÍRA, s. f. Em Botânica, no-

me dado por (Irew á plúmula da cevada

desenvolvida pela germinação.

t ACRÓ3P0R0, s. m. (Do grego a/í ros,

vértice, espy7"(;s, semente.) Em Botânica,

género da familia das byfroideas, tendo

por typo o acrosporo monicele ou de

rosário.

t ACR03TICA, s.f Em Botânica, plan-

ta cryptogamica polypodeacea, de cápsu-

las nuas, tendo por typo a acrostica dou-

rada, das Antilhas.

t ACROSTICHENO, adj. Pertencente a

acróstico. = E' pouco usado.

t ACRÓSTICO, s. m. (Do grego akros,

extremo, c stikos, alinhamento ou verso.)

Dá-se este nome aos versos, cujas primei-

ras ou ultimas letras formam, pela união

entre si, uma ou muitas palavras, geral-

mente nomes próprios ou orações otfere-

cendo um sentido qualquer. = Este gé-

nero artificioso de 'poesia, empregado
quasi sempre nas épocas de decadência,

remonta á mais alta antiguidade. :^=Sam

Jeronymo,na Epistola a JMareello, diz que
David se servira do acróstico no Psal-

mo 118, no qual debaixo de cada letra

faz oito versos. Jeremias, ainda com mais

rigor do que David, na terceira Lamenta-
ção, se serviu da torma acrostica, tripli-

cando as letras do alpliabeto. = Também
se consideram como acrósticos os dous

epigrammas do primeiro livro da Antho-

logia Grega, cap. 38, feitos um em honra

de Baccho, e o outro de Apollo. Segando
Cicero, Enio também fez acrósticos; este

detestável género de poesia só esteve

em voga nos primeiros séculos da era

christã ou propriamente na decadência;

são d'este tempo os argumentos postos em
frente das vinte comedias de Planto, os

quaes acrósticos, são compostos com tan-

tos versos quantas as letras da pala-

vra que forma o titulo da peça, e cada

verso começa por uma d'essas letras. Per-

tencem ao século vi. No século ix, Rha-
ban Mauro, abbade de Fulde e depois

bispo de Mrignneia, compoz, em latim, um
Tratado dos Louvores da Cruz, que é uma
collecção de acrósticos fetrarjen-js, de

trinta e cinco versos, tendo cada um
trinta e cinco letras formando ligaras

mysticas da Cruz.= No Cancioneiro Ge-

ral, de Garcia de Resende, encontram-se

bastantes estrophes em acróstico. Camões
também escreveu um acróstico, cujas le-

tras eram : Catherina de At/iaide. = Na
cdade media os poetas serviam-se do

acróstico, para encobrirem o seu próprio

ou o nome da amante a quem dirigiam os

seus versos.=Theophilo Folengo, occul-

tou o nome de Girolama Dieda em uma
canzone acrostica. == O nome do auctor

da celebre comedia da Celestina, foi en-

contrado em um acróstico. — A época

do maior esplendor do acróstico foi no

século XVII; raro é o livro d'esta época que

não trasra versos acrósticos, em louvor

do auctor ou do personagem a quem o

livro é dedicado.= E' impossível deter-

minar-se todos os caprichos dos poetas-

tros n'este género de composição.=Tam-
bem ha palavras acrosticas ; o nome ich-

thiis, que era grego significa peixe, nos
primeiros séculos da egreja designava
Jesus Christas theou uios soter, Jesus
Christo íilho de Deus Salvador.— «Ta??»-

bem se fazem outros laherinthos de letras

acrosticas... Acrosticas se chamam, por-
que com ellassafaz dla^ão de oração nas
primeiras letras dos versos.» Filippe Nu-
nes, Arte Poética, cap. 19. — «.4 mesma
S//billa compoz versos dos que chamam
acrósticos.» Sousa de Macedo, Eva e

Ave, Li\'. II, cap. 2, p. 314, n. 26.

ACRÓSTICO, adj. Que tem forma de
acróstico.

t ACR03T0LI0N, .s. m. Na Architectu-

ra naval antiga, designava a extremida-
de.

ACROTERIAS, s. f. Vid. Acroterios.

ACROTERIASMO, .•<. m. (Do grego akro-

teriazo, eu mutilo.) Em Anatomia, desi-

gna a amputação de qualquer membro.

t ACROTERIOS, *. ,«. pi. (Do gre-

go akros, extremidade, e teres, collocar.)

Em Architectura, pequenos pedestaes, or-

dinariamente sem base, nem cornija, col-

locados no meio e aos lados de um frou-

tispicio, servindo de supporte a estatuas

ou vasos. = Também se dá o nome de

acroterios ao pequeno muro entre o sóeo

e a balaustrada.

Acrftíniíiv de rein mil lavores
Kosquadi'os d.is pialiiras singulares.

MANOliL TUOMAi, i.\sula:^a, Líy. X, caiil. 52.

— «Por remate do frontespicio uma
cruz,e íws acroterios colluferaes, duas pi-
râmides.» Livanha, Viagem de Filippe,

foi. oò. = Também se dá este nome ao

escoamento dos tectos : — « Como a pa-
lavra grerja acroterion, gerahnente si-

ijnijica qwdquer extremidade nos ediji-

cios, tomii-se pela parte superior em que

acabam os telhados, do mesmo modo que

nos navios os esporões, que em. latim se

chamam rostra.» Bluteau, Vocabulário.
— Em Numismaticn, acroterios é um.

ornato recurvo, que indica, nas meda-
lhas, uma victoria naval ou uma cidade

maritima. :^ Em Geographia, promontó-

rios que se vêm ao longe no mar.

t ACROTERIOSE, s. f. (Do grego akro-

terion, extremidade.) tírangrena senil das

extremidades dos membros, caractcrisa-

da pela sua falia tcratologica e pela sua

ablação.

t ACROTEROS, s. m. pi. Em Anato-

mia, as extremidades do corpo, a cabeça,

as mãos e os ]»és. = Pouco usado.

t AGROTHAMNO, s. m. Em Botânica,

género de tortulhos ramosos, crescendo

ao pé das arvores, tendo por typo o acro-

thamno violáceo, da Allemanha.
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t ACROTHYMION, 5. m. (Do grego

akros, extremidade, e thumion, verruga.)

Isome que os antigos davam aos peque-

nos tumores verrugosos, duros enrugados
|

no vértice, excoriando-se facilmente, lan-

çando uma certa quantidade de sangue.

ACROTISMO, .«. m. (Do grego a, sem,
|

e krutos, pulso.) Em Medicina, falta total

de pulso.

—Em Philosopliia, indagação das cau-

sas primarias.

7 ACROTREMO, s. m. (Do grego akroji,

extremidade, e trema, cavidade.) Em Bo-

tânica, género de dilleniaceas, hervas

acaules, da índia. ,

t ACROTRICHO, s. m. íDo grego a^rron,
;

vértice, e fívX-oí, pello.) Em Botânica, ge-
i

nero de epacridaceas, pequenos arbustos

da Nova Hollanda.

ACRYPTOGAriIICO, adj. Género que

não pertence ás cryptogamicas, ou plan-

tas, cujos órgãos sexuaes são desconheci-

dos. !

ACRYSOLAR, r. a. Yid. Acrisolar e to-

dos os seui? compostos.
[

t ACRYSTALLODIAPHANIA, í. /. Pa-
^

lavra introduzida por Piorry ; cataracta

cr}-stallina e capiilar. I

t ACSUO, s. m. Nome do coral encarna-
|

do. !

t ACT., nhrer. das palavras activo e
j

activamente, usadas na linguagem com-
j

mercial.
]

ACTA, s. f. (Do lat. acta.) Feitos, acções;

assentos ou determinações registadas em 1

escripturas publicas ; nos actos de uma
causa, tudo o que de parte a parte se

tem escripto, dito e ajuntado; accordào,

resolução, postura ; relatório de uma ses- i

são.

—

«Míistrou-lhe algumus actas que se

fizeram no capitulo de Itália, v Vida de
Sam João da Cruz, foi. 77.

— Actas, s. /. pi. Assentos ou de-

terminações de algum Cabido ou Commu-
nidade, principalmente ecelesiastica, de
que se fez registo. — <i Por rigor da jus-

tiça fundada em actas de um cnpitulu ge-

ral, d Frei Luiz de Sousa, Historia de
Sam Domingos, Part. i, Eiv. ii, cap. l'ó.— Loc: Actas dos Cjncilios, asresolu-

ç3es tomadas em concilio. — «Os concí-

lios de que nos ficaram actas, são ci»co.i

Dom Piodrigo da Cunlia, Hist. dos Arceb.
de Braga, Part. i, Liv. 9, cap. 3õ. —
Acta '//í/í/írt_, registos ou diários nos quaes
se inscreviam quotidianamente os actos

do povo romano.
— Acta Sanctorum, nome de uma ex-

tonsissima collceçào de vidas de santos
feita pelos Bollaiidistas ou continuado-
res de Bollandus. — Acta da Audiência,
a historia de todos os actos, formalida-
des e incidentes occorridos na discussão
c julgamento de uma causa, a qual se
escreve durante a sessão, e é assignada
no lim pelo juiz de direito, delegado do
procurador régio, advogado das partes que-
rellantes e escrivão. — Actas cleitoraes:—

íFeita assim a nomeação do recenseamen-

to, lavrar-se-ha de tudo uma acta circum-

stanciada...» Decreto de 30 de setembro

de 18Õ2, art. 25.

—AncH. Antigamente escrevia-se Apta,

em vez de acta.

ACTEA, s. f. (Do grego aktea, sabu-

gueiro, i Em Botânica, género de hellebo-

raceas, privativas do hemispherio septen-

trional. — Na linguagem poética, um ap-

pellido de Ceres; uma das Danaides,

uma das Horas ; uma das tribus da At-

tica.

t ACTEANO, adj. Que é natural da

Actca. — Virgem acteana, ^Minerva.

t ACTEGETÈ, s. m. Em Botânica, gé-

nero de celastrineas, arbustos sarmentosos

da ilha de .Java.

t ACTENE, s. m. (Do grego a, sem, e

ktenôtos, denteado.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros troncatipennc-s, fun-

dado sobre uma única espécie da ilha de

Java, o artene ntro.

I ACTENISTA, «. 77?.Em Entomologia,

género de coleoptéros malacodernes, ten-

do por typo o actenista, de azas negras,

de Cayenna.

T ACTÉNODO, í. m. (Do gr. aktinoei-

dês, estrellado.) Em Entomologia, géne-

ro de coleoptéros buprestides, tendo por

trpo o actenoAo forraoso dn America.
"

t ACTENTICO, adj. ant. i Autentico

;

na combinação oct», o «c» vocalisa-se

quasi sempre em « i », raramente em
ou»; em actus temos os dous processos

phonologicos, Aito (Gil Vicente! e Auto.)

= Aclia-se empregado na traducçào da

Vita Christi, do século xv.
i

ACTEON, s. m. Em Entomologia, no-

me espr-cifico de um icpidoptéro diurno,

t ACTEPHILO, .s. rn. iDo grego aktt,

praia, e philos, amigo.) Em Botânica, gé-

nero de euphorbiaceas, fundado sobre uma
espécie única da ilha de Java.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros cnrabicos.
;

t ACTIDION, s. m. (Do grego aktis,
;

raio. e eidus, firma.) Em Botânica, gene-
j

ro de tortulhos placidiaceos, que nascem
|

na madeira podre.

t ACTIGEO, s. m. (Do gr. aktis, raio,

e guílo, terra.) Em Botânica, género de
' tortulhos, tendo por t^-po o actigeo multi-

I

fido da S'i)va Jersey.

I f ATILO, s. m. Género de conchas.

I t ACTIMERO, s. m. Em Botânica, gé-

nero de compósitas, tendo por typo o acti-

mero aitemifoliado.
t ACTMO, s. »i. Em Geometria, a duo-

I

décima p:iite da medida chamada ponto.

= Recoliiido por Lacerda.

j ACTINA, 5. /. Em Entomologia, ge-

I ro da ordem dos diptéros, família dos

notaelinnti's.

i t ACTINANTHO, s. m. (Do grego aktis,

• raio, e authos. tlôr.) Em Botânica, géne-

ro de umbelliferas, fundado sobre uma
[ espécie que cresce na Syria.

j ACTn'íEA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de cephalóphoros, dos arredores de

Buenos-.\yres.

j ACTINEATO, s. m. (Do grego aktis,

raio, e néctês, nadador.) Em Botânica,

género de echinodermes tendo por typo o

actineto olirnceo.

j ACTINELLA, .". /. Vid. Actinea.

t ACTINENCHYMO", s. m. Em Botâni-

ca, nome do tecido cellular dos vegetaés,

quando está diposto em forma de raios.

t ACTINERIA, s.f. Género de zoan-

tharios moUes, tendo por typo a actineria

cahelluda.

ACTINIA, s. f. (Do grego aktis, raio.)

Género de polypos carnosos e radiados,

com tentáculos numerosos, e de cures bri-

lhantes; abrem-se á maneira de flor, e são

ardentes ao tacto: anémona do mar, e

ortiga do mar.—Os continuadores de Mo-

raes confundiram actinia com actinea, e

deram á actinia por significação um dos

seus cpithetos.

t ACTINIA, 5. /. I Do grego aktis, raio

e eidos, forma.) Em Botanicíi, género de

dilleniaceas, fundado sobre uma única

espécie da índia.

t ACTINIANO, adj. Que pertence aos

polypos actiniarios.

t ACTINIARIAS, s. /. 2>^- Famiha de

polypos moUes, arrastadiços, chamados

antigamente, anémonas do viar. = Em-
pregado como adjectivo, exprime o que

tem semelhança com a actinea.

t ACTINIFÕRME, adj. 2 gen. Em His-

toria Natural, que apresenta uma forma

radiada.

t ACTINOBOLISMO, s. m. (Do grego

aktinobolia, radiação.) Era Physiologia,

palavra antiga, que designava a acção

instantânea dos espíritos animaes sob a

influencia immediata da vontade da alma.

j ACTUÍOCAMO, s. m. Mollusc-os fos-

seis, de íVirma lanceolada, visínhos dos

omnastrcphes, e dos onychoteuthis. ^ id.

Belemnite.

t ACTINOCARPO, adj. (Do grego

aktis, raio. e karpos, fructo.) Dá-se,

em Botânica, este nome aos fructos que

têm uma forma radiada. = Como sub-

stantivo, designa o género de alismaceas,

tal como a damasone.

t ACTINGCENLA, s.f. i Do grego akiis,

raio, e kctios, vasio.) Em Botânica, sec-

ção do ffcncro ccnia.

f ACTINOCERO, *. m. (Do grego aktis.

raio, e kCr^s, cora.) Género de polypos

de corpo fixo, tendo só uma andaina de

tentácul'->s.

t ACTINOCHLGÉ, .t. w. O mesmo que

Chondrufion. \\à. osta palavra.

I

t ACTINOCLADION, í. m. .Do grego

aktis, raio. e cladiuii. ramúsculo."» Gene-

j

ro de tortulhos niuoodincos, t«ndo por

i tvpo o actinocladion rhvdosperme, ou de

I sementi^s vc^riin lli.-s.

I
t ACTDÍOCRITE, s. a». Do grego oÀíiV.

;
raio, e crinuti, lyrio,) Em Botânica, fos-
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sil, género de crinoides fosseis dos terre-

nos de transição.

t ACTINOCYCLO, s. ot.(Do grego aktis,

raio, e kiiclus, cyclo.) Em Botânica fóssil,

género de bacylariados, achado em Oran.

t ACTINODÀPHNE, s. m. (Do grego

aktis, raio, e daplinê, loureiro.) Em Botâ-

nica, género de laurineas tetranthereas,

arvores da índia.

t ACTINÓDE, s. m. (Do grego aktis,

raio, e eidos, forma.) Em Botânica, gé-

nero de myrtaceas chamelianceas, da Nova
Hollanda.

t ACTINODENDRON, s. m. (Do grego

aktis, raio, e dendron, arvore.) Género
de actineas de tentaculos, simples e de

papillos lateracs, que a tornam ramosa.

t ACTINODERME, s. m. Em Botânica,

o mesmo que ç/eastre.

t ACTINÓDÍA, s. f. Vid. Actinode.

t ACTINODONTE,' s. ^i. (Do grego

aktis, raio, e odous, dente.) Em Botânica,

género de musgos pleurocarpos do arclii-

pelago indiano.

t ACTINÓDURO, s. vi. i Do grego aktis,

raio, e oin-a, cauda. ) Em Ornithologia, gé-

nero de (jijiãd , tordo de Xepaul.

t ACTÍNÓLEPO, s. m. (Do grego aktis,

raio, e lepos, escama.) Em Botânica, gé-

nero pouco conhecido, formado sobre uma
planta originaria da Califórnia.

t ACTINOLITHE, s. m. Vid. Actinoto.

t ACTINOLOBO, s. m. i_Do grego aktis,

raio, e lobos, lóbulo.) Género de actinea-

nos ou zoantharios, tendo por typo o ac-

tinobolo cravo.

t ACTINÓMERO, s. m. (Do grego aktis,

raio, e meros, parte.) Em Botânica, géne-

ro de compósitas, tendo por typo o acti-

nomero altcmifoliado da America sep-

tentrional.

t ACTINOMORPHO, adj. e s. m. (Do
grego aktis, vMo, c í/ío?7í//.é, formado.)Em
Zoologia, nome de animaos sem vérte-

bras, de forma circular e radiada.

t ACTINÓNEMO, s. m. (Do grego aktis,

Y3.\o,Qnema, tio.) Em Botânica, género de
tortulhos, tendo por typo o actiuonemo
cauticolo.

t ACTINÓPE, s. m. (Do grego aktis,

raio, epous, pés.) Em Entomologia, géne-
ro de araneidos, tendo por typo o actino-

pe tarsal do Brazil.

t ACTINÓPHORO, s. m. (Do grego
aktis, raio, e phoi-os, que traz.) Em Bo-
tânica, género de sterculiaceas bystne-
reas.

— Em Entomologia, geuero de co-

leoptéros lamellicorneos, correspondendo
ao género ateucho, ca dos coleoptéros

pentâmeros, tribu dos scarabeidos co-

prophagos.

t ACTINÓPHRYDO, «. m. (Do grego
aktis, raio, e orphjs, supercilio.) Género
de infusorios de cilios íinissimos e com-
pridos.

t ACTINOPHTHALMO, adj. (Do grego
aktis, raio, e ophthalvws, olho.) Kome

dado aos olhos dos animaes que reflectem

a luz, como os do gato.

t ACTINOPHYLLO.s. m. Em Botânica,

género de plantas (jue tem as folhas em
forma de guarda-sol. = Por esta razào

também o tem nome de Sciadophyllos.

TACTINÓPHYTO, «. «í. (Do grego aktis,

i-aio, e p)hijton, planta.) Em Botânica,

nome dado ás compósitas ou plantas de

flores dispostas em forma radiada.

t ACTINOPTÉRO, s. m. (Do grego
aktis, raio, e pteron, aza.) Em Botânica,

secção do género loedelia.

ACTINORHÍZO, s. m. O mesmo que
zoantlii.i, espécie de pol\'po.

t ACTINOSPERME, s.' m. Em Botânica,

o mesmo que balduina, plantas com se-

mentes em fcírma de raio.

t ACTINOSPÓRO, s. m. Em Botânica,

género de plantas da familia das ranuncu-

laceas, tribu das poeniadas.

t ACTINOSTÁCHYDE, s. /. Em Botâ-

nica, familia de fetos, ou sehizea.

t ACTINOSTÓMO, adj. (Do grego aktis,

raio, e stoma, bocca.) Em Historia Natu-

ral, que tem a bocca como uma abertu-

ra radiada.

t ACTINOTHYRO, s.m. (Do grego aktis,

raio, e thureos, escudo.) Em Botânica,

género de tortulhos, tendo per typo o

actinothyro f/raminicolo.

t ACTINÓTICO, adj. O mesmo que

Actinotosc. \ id. esta palavra.

ACTINOTO, #. m. (Do grego aZ;<ís, raio

solar.) Pedra primitiva, dura e em for-

ma de prisma; substancias mineraes aná-

logas ao pyrexene, apresentando-se quasi

sempre como crystaes de cOr verde car-

regada.

— Em Botânica, género de umbellife-

ras caniculadas, de invólucro radiante,

— Em Zoologia, geuero de polypos de

estrias radiadas.

t ACTINOTÓSO, adj. Era Geologia,

nome dado ás rochas que têm o actinoto

disseminado.

t ACTINOZOÁRIO, adj. (Do grego aktis,

raio, ezoôn, animal.; Nome dos animaes

sem vértebras, projiriamente radiados.

t ACTINÚRO, s. m. (Do grego aktis,

raio, e oura, cauda.) Género de polypos

rotadores philodiacos, com a cauda de

cinco pontas, tendo por typo o actinuro

de JS^rjttvito.

ACTIÓMA, s. m. ant. (O «x» grego é

aqui representado pela combinação «et»,

tendo o «t» anteposto ao «i», seguido de

outra vogal o valor de « s » ; não se lhe

encontra processo phonologlco, por isso

que é de formação litteraria.) — « E se

o amigo é outro eu, como é vulgar actio-

ma de Aristóteles. ..>^ Fr. António Feio,

Tratado das Festas, P. i, foi. 1G4, col. 4.

Vid. Axioma.

t ACTÍVA, s. /. Segundo o Dicciona-

rio da Academia, substantivo tomado elli-

pticaniente pela roz do verbo, cujas ter-

minações exprimem um sentido activo.

—

« Aqtielle verho posto na activa...» Frei

João de Ceita, Serm., t. ii, foi. 143, col. 3.

— Loc. : Pela activa, expressão me-
taphorica e familiar, para designar aparte

principal que alguém tem, obrando algu-

ma cousa.

—

a Os meus amores hão de ser

pela activa...» Camões, Filod., foi. 149.

ACTIVAMENTE, adv. Segundo a voz
activa; com actividade, com energia, di-

ligentemente, ácceleradamente, com prom-

ptidão. — « Será diligente e regulada a-

quella acção em. que a justiça e o apetite

activamente se conformem.» Dom Fran-

cisco jManoel de ílello, Epanaphora III,

pag. 319.

t ACTIVAR, r. a. Pôr em movimento,
apressar, diligenciar, accelerar a execu-

ção de alguma cousa.— «Activar a circu-

lação do sangue. i>

— Activar-se, v. rejl. Dar-se pressa,

accelerar-se. — «ií suprimindo-se (os ex-

crementos das mulheres prenhes) ctpodre-

cem mais e se activam.» Madeira, Metho-
do de curar o morbo, P. ii, quest. 2,

art. 4. ==No tempo de Bluteau, ainda não
havia sido recolhida esta palavra.

ACTIVIDADE, s. /. (Do latim activitas,

atis). Faculdade de entrar em acção da-

das certas condições, e onde quer que
cilas existam.— Em Physica, as manifes-

tações da actividade da matéria chamam-
se forças.—Disposição natural que leva

irresistivelmente á acção
;
qualidade, cujos

elementos são a promptidào do juizo, a

energia da vontade, a íacilidade dos mo-
vimentos orgânicos. Applica-se ás pes-

soas e metaphoricamente ás cousas.=Fi-
guradaraente: diligencia, proraptidão, vi-

vacidade na acção, no trabalho
;

preste-

za, vigor, esperteza, eífieacia. — « Sois

um sol, que ninguém pode esconder, quan-

do muito chegarão a mudar a esfera da
vossa actividade per« outra parte. y> Frei

António Feio, Tratado das Festas, P. i,

foi. 181, col. 4, . .

— Em Physica, esphera de actividade,

o meio dentro do qual a faculdade de obrar

de um agente está restricta, e fora do

qual não tem acção apreciável. — Esta

expressão scientifica também se emprega
figuradamente como o alcance ou exten-

são das emprezas, dos projectos que occu-

pam um homem, e para o qual se dirige,

incitando também a actividade de muitos

outros.

— Em Philosophia, actividade, é o

principio exterior da determinação ou da

acção. — Actividade livi-e, a que um ser

exerce ou cmitte segundo a sua vontade.

— Actividade fatal, a que não pode dei-

xar de manifestar-se em uma circumstan-

cia dada.
— Em Administração civil ou militar,

actividade de serviço, o esercicio das func-

ções praticadas por uma auctoridade ou

empregado investido do seu posto ou gráo;

emprega-se mais na administração mi-

litar. Contrapõe-se á inactividade, que
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pode ser temporária ou em disponibilida-

de.

activíssimo, adj. sup. Diligentíssi-

mo, prompiissimo, efficacissimo, enérgico.

— Venenu activíssimo.= Acha-se empre-

gado por Dom Francisco Manoel de Mel-

lo, na Epanaphora I.

ACTIVO, adj. (Do latim activus.\ Que

tem acção, que exerce a actividade ;
figu-

radamente : prompto, efficaz, diligente,

enérgico, serviçal, occupado.

—

«E já pu-

dera ser que lhe valera iiiais ser autivo,

por que mulheres não se armam senão

contra quem as estima.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Memorial das proezas

dos cavalleiros da Tavola Redonda, cap.

I, foi. 42.

— Em Commercio, activo exprime os

bens corporaes que iim iudividuo possue

em usofructo ou em propriedade. Díz-se

activo em opposi^ào ao ]?assivo, fallando

dos bens e direitos que formam uma he-

rança ou commimhào para designar os bens

considerando-os sejnoj)assivo. Assim acti-

vo exprime o que havemos, como passivo

o que devemos. ís'este sentido, se diz o

activo de uma fallencia.—As dividas são

activas ou passivas. Dividas activas sào

aqueUas de que temos o direito de exigir

o pagamento ; dividas j^assivas, aquellas

que somos obrigados a pagar.

— Em Physiologia, órgãos activos da
locomoção, os que determinam os movi-

mentos pela sua aeçào. — Se/isações acti-

vas, as que sào percebidas quando a at-

tençào dirige o orgào de um sentido para

o objecto de que se quer receber a im-

pressão : quando se contempla, escuta,

cheira, gosta ou apalpa. — Vida activa,

substituição da phrase de Bichat vida ani-

mal^ vida de relação.

—Em Pathologia, doença activa, aquel-

la que occasiona ou que caracterisa a exal-

tação da vitalidade.— Tratamento activo,

veneno activo, que tem um eíFeito enérgi-

co e prompto.

—

Hemorrhagias activas, as

que provém por um excesso de energia

nos órgãos aonde está a sua sede.

—

Arieu-

rismas activas do coração, as que resul-

tam de uma hypertrophia d'este órgão.

— Em Historia politica, cidadão acti-

vo, nome dado, no tempo da llevoluçrão

frauceza, áquelle que reunia as condições

precisas para ter o direito de suffragio nas

assembleas; modernamente, o que está no
gozo dos seus direitos políticos.

— Em Estatística e Admiuistração mi-

litar, commercio activo, dá-se quando imi

estado vende, para o estrangeiro, mais gé-

neros do que compra. Contrapõe-se a com-
mercio passivo. — Serviço activo, tempo
durante o qual um militar serve as ban-
deiras.

— Em Theologia ^[ystíca, vida activa,

a que consiste em acçòes exteriores de
piedade; coatrapõe-se á vida comtempla-
tiva. — aSe és activo ou contemplativo

aqui acharás yraudts experiências.» Frei

II, cap. 4, foi-
•^:"

Marcos de Lisboa, Chronica dos Menores,

Liv. I.

Em eicrcicio santo, ioda qae aclico.

BkLT. EST1{Ú, BIMIS, fol. Si, 1.

Amores pela activa, com esperança de
gozar o premio d'elles; contrapõe-se a

amor platónico. Exprime sentido lúbrico.

— Entre os Canonístas, voto activo, di-

reito de votar e ter parte nas delibera-

ções das communidades, juntas, congre-

gações, capítulos, etc.— «Era privilegio

de dignidades e ojficios da cidade de So-
ma, terem elles votos activos.» Xunes de

Leão, Chron. de Affons. V, cap. 41. —
Voz activa, o mesmo que voto activo. —
«E por voz activa se entenderá não só a

que se dá nas eleições, que se fazem por
escrotinio, mas também em todos os ajun-

tamentos onde se tomam votos em que o

prelado ou presidente é obrigado seguir a
maior parte ou em iguaes seguir a esco-

lher. s Const. dos Coneg. Regrantes, Part.

2h.

Em Direito feudal, vassallagem acti-

va, o dii'eito de exigir prestações, servi-

ços, e outras quaesquer extorsões fiscaes.

— Em Grammatica, palavra activa, a

que exprime uma acçào, que indica o acto

do que faz alguma cousa: sentido activo,

signijicação activa, voz activa.

—

«O ver-

bo commum se acaba em «or», tem •? >i-

gnijicação activa, e passiva, princií/al-

mente no participio do pretérito.^ Pedro
i

Sanches de Paredes, Grammatica, pag. ,

53, V. — Verbo activo, é aquelle que de-

nota e inclue acção, e em que a signifi-

cação passa a outra cousa, e n'ella termi-

na.— «Activo é o verbo que de si lança a
actividade para algum accusatiru.) Ama-
ro de Roboredo, Methodo grammatical,

Part. Ill, cap. 1, pag. 68.

— Em Entomologia, chamam-se patas

activas, aquellas que pelo seu movimento
servem para transportar o insecto.

ACTIVO, s. m. Xo inventario de uma
suecessâo, no balanço de um negociante,

e em geral no estado estimativo dos ha-

veres particulares ou na situação financeira

de um paiz, o activo é a reunião de to-

das as sommas devidas, de todos os cré-

ditos a cobrar, tanto em capital como em
rendimento.
— Em Historia Natural, nome de lun

pequeno crustáceo.

— Piiox. Enconti-a-se em vários es-

criptores Auctivo e autivo, em que se dá

a dissolução do ocn na vogal «u». Exem-
plos d'csta natureza são frequentes em
Jorge Ferreira de Vasconcellos, na lin-

guagem popidar das suas comedias.

ACTO, adj. a»t. Aclia-se empregado na
traducçào da Vita Christi, por Frei Ber-

nardo de Alcobaça, no mesmo sentido de

Apto. Posto que a guttural «c» pertença

á mesma ordem das consoantes explosi-

vas ásperas como a labial «p», comtudo
não apparccem exemplos de permutação

entre estas duas lettras; deve pois expli-

car-se este facto oa por erro typographi-

co, ou por qualquer descuido do copista.

ACTO, s. m. (Do latim actus, de ago,

agere.) EíFeito da causa agente ; resulta-

do da acção ; facto realisado, operação da
vontade

;
pratica ou comprimento de uma

determinação; a effectivídade de uma po-

tencia,= Figuradamente : acção, effeito,

obra, execução, gesto, geíto do corpo. —
«E as outras cousas que não são obras

da natureza, mas actos humanos.» João
de Barros, Década I, Dedic. = São va-

riadíssimos os sentidos scientíficos , e te-

chnologicos da palavra acto.— Em iloral, acto comprehende todas

as acções boas ou más. — Um acto de

beneficência ; um acto de tyrannia, =
Comprehende também certas acções con-

sideradas com relação ao seu resultado

vantajoso ou nocivo. = O adjectivo que
qualifica o acto, é que o caracterisa em
Moral. — aUm só acto não faz habito.»

Padre António Debcado, Adágios, pag.

180.
•—-Em Disciplina Ecclesíastíca, acto é

a acção de receber os sacramentos.—cO
baptismo é o primeiro acto da vida chris-

tã.» X'este sentido, toma o nome de acto

ecclesiastico

:

— «Usavam... os cavalleiros

nos actos ecclesiasticos, como são confis-

são, communhão e outros similhantes, etc.»

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Liv. 5, cap. 13. = Também expri-

me o movimento interior da alma christã,

manifestado pelo coração: — Acto de fé;
acto de esperança ; acto de caridade. =
Exprime-se, como se vê da formula de

diâerentes orações; Acto de contricção;

acto de atrição, etc. ^ Exprime a expur-

gação dos crimes contra a religião no tri-

bunal do Santo Otficio. Yid. Auto.
— Em Theologia Dogmática, Deus é

um acto puro, considerado sob o ponto

de vista do acto divino, simples, eterno

e inseparável da essência divina. — Em
Theologia Pastoral, acto da communida-

de, é todo o exercício que, nas Religiões, se

fazia em corpo de communidade por ob-

servância da regra.— «Clausura de cella

em quanto alguma urgente necessidade, ou

acto de communidade não obriga a saJiir

d'tlla.» Frei Belchior de SantAnna,
Chronica dos Carmelitas Descalços, Liv.

I, cap. Ui, n. yti.— Acto regular, o que

é praticado por espirito de observancúa

da Regra monástica. — «Ao curo, na
oração, enos mais actos regulares. f Fr.

Bernardo de Brito, Chronica de Cister.

Liv. I, cap. 10.

— Em Jurisprudência, acto ê a prova

cscripta de um facto, de uma obrigação

ou de uma convenção. Tem imi duplo

sentido cm Direito ; ora exprime o es-

cripto. pelo qual consta mn facto, ora é

tomado também por esse mesmo facto=
E preciso não confundir acto com titulo,

que é o fundamento, e por t;iuto perde a
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efFectividade logo que se clermá fó. O acto

é todo o facto ou omisssào praticada por

uma pessoa no uso da sua razão. —
Acto de direito, dá-se quando resulta

creação, extincção ou alteração de di-

reitos ou obrigações.—-Us actos iUicitus,

não produzem direitos. — Actos Jurídi-

cos são aquelles em que se dá a manifes-

tação da vontade, considerada como base

da acquisição de direitos ou da sua alte-

ração. As solemnidades ou meios de tor-

nar exterior o acto Jurídico, constituem a

sua forma, a qual pode ser interna ou ex-

terna. — O acto pôde ser judicial ou

extra-judicial
,
publico ou particular.=

Nos actos Juridicos, dão-se trez elemen-

tos : essenciaes, naturaes e accidentats

;

os primeiros são aquelles cuja falta faz

que o acto fique nullo,ou mude de natu-

reza ; os segundos são todas as conse-

quências e etfeitos que as leis attribuem

a um acto legal, desde que está perfeito,

os quaes se subentendem ainda que não

jam declarados; os terceiros são aqueilas

cláusidas accessorias dos actos que se

não deduzem da sua natureza, mas que

as partes podem determinar como quize-

rcm. — Oa actos Juridicos podem redu-

zir-se a duas classes principaes : disposi-

ções de ultima vontade ou causa inortis, e

actos c?(i inter vivos. Vid. sobre estas di-

visões, Coelho da Rocha.
— Em Direito Cuunnercial, acto de

commercio, é um problema sobro o qual

assenta o fundamento do foro commcr-
cial, observado do diversas maneiras, sem-

pre controvertido, e ainda não resolvido.

= Tem sido detinido o acto de commer-
cio, como aquellc que abrange : — «toda

e qualquer operação frequente , pratica-

da com animo de lucro por uma pessoa
que seja maior, ou matriculada, ou que

faça profissão habitual do commercio,

sobre objectos mobiliários, não transfor-

mados durante a medeação. » Quanto
á pessoa que pratica esse acto, quan-
to á natureza do acto em si, e quan-
to ao objecto sobre que o acto versa,

exigem os Mercantilistas os seguintes re-

quisitos : — 1.° Que a pessoa seja livro

na pratica; 2.° (^ue o acto tenlia conti-

nuidade e seja lucrativo ;
3." Que a cou-

sa seja movei, c que na revenda não sof-

fra alteração. Ferreira Borges, define:
— «Acto de commercio, toda a compra
de fazendas para revenda em grosso ou a
refallio. em bruto ou manufacturadas, ov,

só para lhes alugar simplesmente o uso,

as emprezas de com,mi.<ísdes, tudo o que res-

j>eita a letras de cambio, sem ãistincção

das pessoas, que nellas possam ser inte-

ressadas, todas as permutações do banco,

caixa e corretagem, tudo o que respeita a
construcções, concerto e equip)ação de tta-

vios, bem como d compra e venda de em-
barcações para navegação interna ou ex-

terna, todas as expedições e transportes

de mercadorias, tuda a compra e venda

de apiparelhos, aprestos e victucãhas, as

associações de armadores, todos os alu-

gueis ou fretamentos de navios e os con-

tractos de risco, e outros relativos ao com-
mercio de mar, todas cts convenções con-

cernentes ás Soldadas das tripulações, as

obrigações das gentes de mar quanto ao

Serviço das embarcações de commercio,

tudo que respeita a caixeiros, guarda-
livros, ou outros empiregados de negocian-

tes, no que concerne ao commercio do mer-

cador a que estão addidos, todos os con-

tractos de seguros; as obrigações que re-

sultam de abalroação, assistência ou sal-

vados, em caso de naifragio ou varação.y

Diccionario JuridícoCommercial, pag. 15.

— A impossibilidade de conter em uma
fijrmula todos os actos de commercio, tem
feito que os códigos se tornem taxativos

na enumeração d'estes. = Assim tem-se

admittido a distincção de actos comrner-

cialisados
,
para aquelles que recebem o

caracter de commerciaes, não pela sua

natureza, mas pormeraattribuição da lei.

— Em Commercio, acto de navegação

é a declaração ou lei geral que uma na-

ção jjromuiga acerca do que respeita á

sua navegação em geral; assim a lei de

31 de setembro de 1793, em que a Fran-
ça ratificou os tratados com as potencias

com quem estava em harmonia, é um
Acto de navegação. — Acto de fallencia,

é aquelle que pratica o negociante a con-

tar do qual se considei-a fallido; tal é a

cessação dos pagamentos.

—Em Direito Criminal, qualquer acto,

exterior e voluntário, que constitua co-

meço de execução do crime, considera-

se como tentativa criuiinosa, Cod. Peií.,

art. G. — Actos pireparatorios, não con-

stituem tentativa ; só são puníveis quan-
do a lei os considera como taes. Idem,
art. 10.—Actos prejJaraforios , são os que,

tendendo a fornecer ou facilitar os meios

de execução do crime ou delicto, não
chegaram a effectuar-se por forma que a

lei tome conhecimento d'elles como um
começo de execução. Para serem reputa-

dos como taes, os actos preparatórios

devem ser: — 1.° Completamente indif-

ferentes em si mesmos com relação ao cri-

me; 2." Ou pelo menos taes que não te-

nham aiiplicação necessária a uma infrac-

ção.

•— Em Direito Politico, Acto adãicio-

nal, nomo dado ao complemento e alte-

ração da Constituição portugueza, por

D. Maria II, á imitação do acto addicio-

nal de Napoleão, pelo qual, durante o

governo dos Cem Dias, quiz completar

a constituição do império.

— Em Diplomacia, chamam-se actos,

todos os documentos reunidos em uma
ehancellaria, como as peças ofliciaes nas

quaes estão consignadas as estipulações

de uma negociação. — Acto de notorie-

dade, attestação de um facto, por duas

ou mais pessoas, constatado por um oHi-

cial publico. — Acto authentico, aquelle

que emana de diversos funccionarios pú-
blicos, e que é feito no exercicio das
suas funcções, dentro da área das suas

attribuições. Taes são os actos do poder
publico, os actos da auctoridade admi-
nistrativa, os actos judiciacs, e os actos

notórios. — O acto authentico, constitue

jírova inteira da convenção que encerra

entre as partes contrahcntes, seus her-

deiros ou successores. — Acto adminis-

trativo, é aquelle que dinuma de uma
auctoridade administrativa, ou da ad-

ministração de um estabelecimento pu-

blico. — Acto Judicial, o que é feito pe-

lo ministério do juiz. — Acto legislativo,

o que emana do poder legislativo, quer
na promulgação de leis, sua derrogação

total ou parcial.

— Em Direito Romano, Actos legiti-

mas, certos actos de dii-eito, praticados

com excessivas solenmidadcs ou symbo-
los ; eucontram-se symbolos análogos no
direito de quasi todos os povos da Eu-
ropa, e os nossos Foraes abundam n'estes

actos de symbolismo jurídico, originários

do direito germânico.— Em Historia ro-

mana, actos diurnos, registos ou diários

nos quaes se escrevia cada dia os actos

do povo romano. — Actos do povo, os

que annunciavam os nascimentos, casa-

mentos e mortes, jidgamentos, condemna-
çòes e comícios ; diôeriam dos Annaes e

dos Fastos, cm estes só contarem os suc-

cessos gloriosos.

— Loc. : Jurar sobre os actos do im-

perador, prestar juramento de fidelidade.

— Em Musica, acto de cadencia, mo-
vimento em uma das partes, principal-

mente no basso, que força todas as ou-

tras partes a concorrer a formar uma
cadencia ou a evital-a.

— Em Arte Dramática, acto é uma
das partes principaes em que se divide

uma peça de theatro. — O acto conliece-

se ou pela ausência de todos os persona-

gens, ou pela queda do panno na situa-

ção decisiv;i. — Os actos são racional-

mente trez : a pnposição do enredo, a

pieripécia e o desenlace; accrescentaram-

se mais dous: o pjrólogo, e o epílogo, em
que se invocava a benevolência da pla-

têa, e em que se procurava declarar a

moralidade.= Os dramas têm geralmen-

te cinco actos ; tal era o preceito dos an-

tigos. — A Sacuntala, de Kalidasa, tem
sete actos, a Celestina, de Rojas, tem
vinte e dous. •— nE o mais espantoso

acto d'esta comedia. y> Paiva de Andrade,

Sermões, Part. I, p. 144. — «.Se começou

a tragi-comedia intitulada Santo Igna-

cio, repartida em cinco actos.» Relação

Geral das Festas pela Canouisação de S.

Francisco Xavier, foi. 82.

— Em Agrimensura romana, acto, me-

dida geodésica de cento e vinte pés ro-

manos ou metros 3.^,4G1G.

—

Acto cquadra-

do, metade da geira.
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— í^m PcdaEjogia, acto é o cxercioio

Ihterario, exame líe provas publicas do

aproveitamento nas letras, assim nas uni-

versidades como em outros estabelecimen-

tos scientificos; conclusões, lições de con-

curso. — <i.Fi'z seus escolásticos actos com

grandes vwstras de quão hein cmpn-(/nra

o tempo.» Jorge Cardoso, Agiologio Lu-

sitano, t. II, p. 325. — «Ilavcrá depois

de dado este grão um acto em Theologia,

tfue se chama espectatorio.» Estatutos da

Universidade, Liv. iii, tit. 41, urt. 13.

— Loc: Acto />2tW/co, funcçào publica

e solemne. — « £ preferindo em todos

os actos públicos aos senhores naturaes,

etc.» Frei Bernardo do Brito, Monarchia

Lusitana, t. ii, Liv. 7, cap. 30.

—

Pusto

em acto, executado, eífectuado.

—

Reduzir

a acto, fazer efiectivo, pôr em execução.
—Em acto, em effeito, actualmente.

—

Em
acto contínuo, imniediatamente, em se-

guida. — Acto vital, o que ú próprio do

animal vivo, e por onde se conhece a vi-

da.— « Que em cjuanto dura (o somno) nos

tem encerrados os actos vitaes, e conver-

tidos em semelhança de mortos.» Frei

Bernardo de Brito, Chronica de Cister,

Liv. IV, cap. IL — Acto de jjosse, o que

se faz cora as formalidades de direito

para tomar posse de alguma cousa. —
Actos, na linguagem antiga, designava :

qualquer farça, entremez ou comedia: Au-
tos de (íil Vicente. Vid. Autos.

ACTOR, i. m. (Do latim actor.) Artis-

ta dramático, o que se dedica ao thea-

tro, que exerce a profissão de comedian-

te. Comprehende tanto o trágico como o

cómico, bem como o dansarino ou com-

jmrsa. Esta profissão foi julgada infame

até ao Alvará de 17 de julho de 1771,

que, no § 10, declara que nenhuma in-

fâmia se iirogue áquellas pessoas que re-

presentam nos thcatros públicos, quando
aliás por outros juincipios a não tenham
contraído.

—Enj Processo, actor era o mesmo (jue

auctor; achase assim empregado no Re-
pertório das Ordenações: — «Actor que

demanda em juizo mais do que lhe é de-

vido, é condcmnado nas custas em tres-

dohro.» Orden., l^iv. iii, tit. 34.

ACTORA, .<.•. ./. Vid. Actriz.

AGTORIDADÉ, s.f. ant. (O «c« de «et»

vocalisa-se gcrahnonte em «i»,e em gran-

de numero de casos em «u» ; hoje escre-

ve-sií Auctoridade.) Achase empregado
na Vita Christi, traduzida pur Frei Ber-
nardo de Alcob;i(,'a.

ACTOS, s. m. pi. Titulo de certos li-

vros )'e!igiíisi)s.— Actos (/«.s- Ap:ií<tolos,Y\-

vro do Novo Testamento, composto pelo

evangelista Sauí Lucas. Contém a histo-

ria do que se passou na egreja desde a
Ascensão de Jesus Christo até ao quarto
anno do reinado do Nero; trata especial-

mente da persegui(,'ão dos Christàos, da
([unl 8aulo era o cabeça, tendo dui-ado mu
anno; da convers-ão de ISam Paulo; da

viagem de Sam Pedro, para a Palestina;

da de Sam Paulo, para a Arábia, e da

de outros Apóstolos, etc. Houve outros

Actos dos Apóstolos, compostos por Sa-

cerdotes impudentes, como aqueíles de

certo diseipulo de Sam Paulo, que, sob o

nome de Lucas, publicou os Actos de S.

Paulo e de Sanita Tecla, cuja impostura

foi descoberta por Sam João. = Também
se chamou Actos dos Apóstolos, a uma co-

media representada pela Confraria da

Paixão, que ainda hoje é conhecida

;

também teve o nome de Actos dos Após-

tolos, um jornal contra revolucionário

,

cuja publicação feita por Rivarol foi man-

dada suspender por Luiz xvi.

— Actos dos Martyres, memorias, apon-

tamentos, assentos dos suceessos ordina-

riamente lançados em escripto ao mesmo

tempo e segundo a ordem com que pas-

saram.— «xVci.9 Actos de Santa Eudoxia,

Martyr, se conta. ..« Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, t. i, Liv. 1, cap.

5, n." 54.—Mabillnn íoi o collector de um
grande numero d'estes Actos.— Actos de

Pilatos, actos do processo de Jesus Chris-

to mandados ao imperador Tibério, e lidos

pela sua ordem a todo o império.

—Em Processo, Actos jiidiciaes, segun-

do Pereira e Souza, são preparatórios, mé-

dios, e últimos: pertencem aos primeiros

a cita<jão, o lihello, a execução, a dilação,

aos segundos, a contestação, a replica, a

treplica, as provas, a puhlimçno, as al-

ienações ; aos terceií-os, os emhargos, a

appellação, o aggravo, a execução. Vid.

Autos.

ACTRISCISMO, s. m. A arte do repre-

sentar no theatri).=^Recolliido por Jtoraes.

ACTRIZ, .«. /'. A mulher que representa

no thcatro; «cícira, menos usado. — «Que

mal entende a actriz veneziana.» Moraes.

ACTUAÇÃO, s. f. O facto de actuar;

empregado na linguagem medica com re-

ferencia aos medicamentos. —• « Resiste

muito o azougue á actuação do calor na-

tural.» Madeira, De morbo gall., Part. ii,

pag. 171. Lavrar auto, instaurar proces-

so. Vid. Autuação.

ACTUADO, adj. p. Exercitado, prompto,

corrente, cxpéilito em algum acto. — «O
sonho e. a tentação era contra a pureza da

castidade ; mas como a mesma castidade

estava habituada e actuada todos os dias

na rcjietidii e renovada profissão...» Viei-

ra, Sermões, t. viii, pag. Í>1.=^ Também
se acha enqiregado no sentido jnridico,

em vez de autoado, no Regimento de Évo-

ra, e em outros documentos antigos.

ACTUAL, adj. 2 gen. (Do latim actua-

lis.) Existente, presente, que se dá etfe-

ctiva e realmente ao tempo que se diz ou

se faz; emprega-se mais frequentemente

no sentido do presente, que tem logar, que

tem curso, que se usa no momento dado

em que se falia, ou com relação a um tem-

po passado, que se est;i discutindo.-^^Tam-

bcm se applica ás pessoas.

Por mostrar que .i pobreza
Actual c espíritii.'il

E' o loque priíK-lpal

Du celestial riqueza.

GIL VICBNTE, OBRAS, LiV. I, FoI. 15.

— Em Theologia, peccado actual, con-

trapõe-se a peccado original ; é o que se

commette voluntariamente, não guardan-

do qualquer dos mandamentos da lei de

Deus ou da Egreja.— «O peccado actual

e o que o homem commette de sua própria

vontade.» Clemente Sanches do Vercial,

Sacramental, Part. iii, tit. 14, foi. 94.—
Graça actual, a que Deus confere ;

dis-

tino-ue-se entre qraca actual e qraca ha-

bituai; entre peccado actual e peccado

original. A graça actual é concedida

por mtmeira de acto de moção passagei-

ra ; ou mais claramente, é a graça con-

cedida por Deus, para nos pôr era estado

de poder obrar ou fazer alguma acção.

Segundo Santo Agostinho, é absolutamen-

te necessária para toda a acção meritória

na ordem da salvação. A graça habitual

é dada á maneira de habito, de qualida-

de fixa e permanente, inherente á alma,

que nos torna agradáveis a Deus e di-

gnos das recompensas eternas. Tal é o

baptismo. — O peccado actual é o com-

mettido pela vontade própria, e com ple-

no conhecimento, por uma pessoa na eda-

de da discrição. — O j^eccado original è

o que se contrahe pelo facto de nascer.

— í>m Pathologia, actual, o que obra

realmente. — Cautério actual, ferro ver-

melho que serve para cauterisar um tumor,

uma chaga, etc. Queima immediatamcnte,

o que o distingue de potencial.

— Em Medicina, dOr actual, a dòr pre-

sente, e a que se procura combater.

— Em Lógica, actual, o que está em
acto ou realmente.— Vontade díZt\xaí, em
contraposição a vontade potencial.

—

Inten-

ção actual, por opposição á intenção vir-

tual.

ACTUALIDADE, .<;. /. Neologismo : Es-

tado presente, actual do uma cousa; qua-

lidade de uma cousa que apresenta van-

tagem immediata ; também se toma por

essa mesma cousa, porém é ura giillicis-

mo. E' .bastante empregado na linguagem

philosophica, c achase abonado pelos me-

lhores auctores.— «Po-rt'))i Deos riie de si,

e per .li no átomo da sua eternidade toda

a rida que, a nosso modo de dizer, tem vi-

vido injinitameiite antes, e vivirá infini-

tamente depois e é pussivel viver, não ha-

vendo n'eUa tal antes nem tal dtpía^. mm
tal possivcl, pois toda é actualidade sem

futuraçãa, )>£?npi-eít'»-í<o.» P.' Manoel Bcr-

j

"liardes. Floresta, Tora. i, tit. G. p. 301.

I
t ACTUALISAR, r. a. (Do latim actna-

I

lixão actus, acto,aevào, com a terrainaçào

' verbal «ar»,' Neologismo empregado pa-

I

ra. exprimir a acçilo de tornar actual re-

I

duziniio a acto.

I ACTUALISSIMAMENTE, adi: sup. Im-

I

mediatissim.nnente, cora a mais promit.'»

i ertectividade. .\cha-se na Trad, de Sam
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Boaventura, pag. 398. = Kecolhido por

Moraes.

actualíssimo, adj. sup. Realissimo,

bastante effectivo ; ionnediati.ssimo, prom-

ptissinio.=Empregado pelo Padre Manoel
Fernandes, na Alma Instruída, Tom. ii,

Liv. I, cap. 9, n. 3.

ACTUALMENTE, adv. Effectivamente,

realmente, com actual sêr e exercício; ago-

ra, presentemente, n'este tempo ; entào,

n'aquella occasiào. — «Actualmente csfa-

i'a 10 Arcebispo) em cura de um achaque

de importância em uma jxrna.v Frei Luiz
de Souza, Vida de Dom Frei Bartholomeu

dos Martyres, Liv. ii, cap. 1.

— Em Lógica, actualmente coiitra-

põe-se a virtualmente ou em potencia.—
(uSe o objecto está presente, a uttenção e

a sensaí^ào que produz actualmente em
nós...» Condillac.

ACTUANTE, adj. 2 gen. Que se exerce

no momento ; o que faz algum acto litte-

rario ou exame ; examinando. Sentido re-

colhido pelo Diccionario da Academia. —
«Subiu d cadeira actuante o prtsidente.»

Sousa de Macedo, Eva e Ave, Liv. ii, cap.

15, pag. 3i30. Vid. Autuante.

ACTUAR, V. a. (Da baixa latinidade

actuare ; diz Bluteau: «A^a latinidade in-

troduziram os philosophos o bárbaro ver-

bo actuare, sem até ar/ura se saber bem o

que querem dizer por elle. Sem embargo da
sua impropriedade, se foi esta j^tlavra

introduzindo não só nas escholas latinas,

mas também nas línguas vulgares, de sor-

te que em portuguez é hoje admittida en-

tre advogados, letrados, médicos, theolo-

gos,em differentes sentidos...») Dispor ou
exercitar a virtude e faculdade agente

para que obre; habituar, exercer influen-

cia, ter preponderância, produzir certos

actos, causar.

— Em Medicina, actuar o medicamen-
to, é exercer a sua forca, produzir effeito.

— « Virtude e forcag, para actuar o me-
dicamento.» Correcção de Abusos, p. 50.
— Em Direito, actuar empregava-se

no mesmo sentido de autuar, processar,

formar auto, reduzir a auto judicial. —
1. Concordam as piartes em juizo, que ac-

tiiassem us litigios.» Monarch. Lusit., t.

VII, pag. 542.

—Em Dialéctica, exercitar:

—

cMe obri-

gou a dobrar as horas do estudo para
melhor actuar nns matérias controversas.»

Chrysol da Purificação, pag. 692. .— «Ac-
tuando n'esta presença divina, obrava sem-
pre, como quem estava diante de Deos.»
Queiroz, Vida do Irmão Basto, pag. 512,
col. 7.

— Actuar-se, c. refl. Produzir-se o seu
effeito. — «r/aqui colligi Jicarem-lhe al-

guns seminari(/s que nella, por serem de
bua natureza, não fizeram damno, e de-

pois se actuaram no marido.» Madeira,
Methodo de Curar, Part. i, quest. 4, act.

5. — a Como o si/m)}o se actue melhor.»

Morato, Luz da Medicina, Liv. G, cap. 3.

t ACTUARIA, s. /. Nome que os anti-

gos davam a uma embarcação comprida,

á maneira de bergantim.

t ACTUARIÔLÒ, s. m. Espécie de bar-

co pequeno e veloz ; diminutivo de ac-

tuaria.

t ACTUÁRIOS, s. m. pi. Entre os ro-

manos, o tabelliào que copiava as actas

com certas notas ou abreviaturas.—O que
escrevia os feitos de guerra, e tudo quan-

to lhe dizia respeito, tanto da railicia como
do seu governo. — Limites de terras ; e

também, nome dos agrimensores, que em-
pregavam a medida de acto simples, acto

quadrado e acto duplo.

ACTUAVEL, adj. 2 gen. Que pôde
exercer-se.—Na Pharmacopea Tubalense,

tem o sentido particular: que se pôde di-

gerir, coser no estômago.^Recolhido por

Moraes.

ACTUOSAMENTE, adv. Com força, com
energia, com aeeào e movimento. — «Na
verdade a misericórdia pêra com os po-

bres ou acha ou faz as mais virtudes, e

os actos quanto quer que o homem pode,

viva e actuosamente /«zer; porque é so-

licitamenti- cuidadosa das mais virtudes

e é como ojjicina, em que ellas se batem,

e como sua matriz.» P. Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, t. iii, p. 783.

ACTUOSIDADE, s. /. ant. Actividade,

viveza, prumptidào no obrar; vehemeu-
cia, espirito.— Palavra de formação eru-

dita, derivada do latim e exclusivamente

empregada na linguagem mystica.— «.Na

vida se oprehende ítm certo movimento e

actuosidade.» P. Manoel Fernandes, Al-

ma Instruída, t. ii, liv. i, cap. 8, n. 2.

= E ])oueo usado.

t ACTUOSISSIMO, adj. sup. (Do latim

actuosiiisinais.) Aetivissimo, expeditíssi-

mo, promptissimo. = Pouco usado.

ACTUOSO, adj. (Do latim actuosus.)

Cheio de nniita acçào ou movimento. —
«A virtude é actuosa; neste logar quer

Cicero dizer, que a virtude não é ociosa,

mas amiga de obrar, trabalhar, etc.»

Bluteau.— «Que vida nmis activa e mais
actuosa do que a dos anjos, sempire occu-

piados, c nunca já mais divertidos?» Viei-

ra, Sermões, Tom. vii, p. 311.=Acha-se
também empregado pelo' purista Bernar-

des, privativamente na linguagem mys-
tica.

f ACUADO, adj. p). (Do latim coda

;

no franeez accoué.) Sentado sobre as ná-

degas, em cadeiras; figuradamente: con-

fundido, que não ousa replicar, que não

quer andar para diante. = Recolhido pela

primeira vez por Bluteau.

— Loc. : Javali acuado, perseguido

até ficar encantoado, sem poder escapar-

se. — Cavallo acuado, estacado, que faz

risca, que não anda apesar de fustigado

ou esporeado.—Acuado nas despezas, re-

colhido, modesto.

t ACUANÍTAS, s. m. pi. Em Historia

Ecclesiastica, membros da seita dos maui-

Mais geralmente e

cheos, fundada por Acua, discípulo de
Manes.

ACUAR, v. a. Fazer retirar, emprazar
a caça, obrigal-a a encantoar-se.=Figura-

damente, rechassar, repellir, impellir para

traz.

Hajamos conselho sobre esta façanha,

Que Deos nos não ha ile deixar acntir.

GIL VICEME. OBRAS, 1ÍV. I, fol. 61.

—
• Acuar, v. n. Recuar, até assentar-

se sobre as nádegas, ou com raiva ou para

defeza. — Applica-se propriamente a al-

guns animaes, como o touro, o cavallo, o

javali.

—

«E tanto que (o cavallo) acuar, o

atcmorisarão cmn vozes.» Pinto Pacheco,

Tratado da Cavalleria da Gineta, cap. 27,
foi. 95.:^Fíguradamente : voltar atraz,

tei'-se a tempo, desistir de alguma em-
preza ou trabalho.

— Loc. : Acuar as despezas, diminuil-

as.— O cavallo acuou, estacou, nào quiz

andar.

ACUBERTADO, adj. p. Vid. Acober-

tado. Nos Inéditos da Academia, t. i, foi.

152, vem: — «... o infante andava a ca-

vallo acubertado todo de malha.» Vieíi'a,

também escreveu acubertado.

ACUBERTAR, v. a.

melhor abonado Acobertar.

t ACUBITÓRIO, «. m. Casa de jantar

dos antigos, principalmente dos romanos,

que comiam no triclínio.^Todos os Dic-

cionarios dão esta palavra como substan-

tivo, quando acubítorium em latim nunca
foi empregado senão como adjectivo.

ACUBITÓRIO, adj. Que é" concernen-

te ao triclínio ou ao leito do repouso.

t ACUCHILHADO, adj. Esfaqueado, re-

talhado cora cuchilha, que em castelhano

significa faca. = Usado na linguagem do

baixo povo.
— Loc. : Mangas acuchilhadas, com

certas abertui'as, para facilitar os movi-

mentos ; moda do século xvii.

ACUCHILHAR, v. a. (Do hespanhol cu-

f/zíV^M^ faca, com a terminação verbalaar».)

Esfaquear, retalhar, dar golpes; antiga-

mente, fazer aberturas nos vestidos era

f('n-raa de cutiladas, particularmente nas

mangas.
— Acuchílhar-se, v. refl. Esfaquear-

se, bater-se á faca ou navalha.=Figura-
damente: vestir-se de rufião, com trajos

de galanice ou de mangas acuchilhadas.
—

• « Mas estes (golpes) são galhardias de

espirito, que os leva, ainda que se não

faça gala do que n'elles se acochílha, of-

fereça-os V. M. a Deos.» Frei António

das Chagas, Cartilha Espiritual, t. ii, p.

87.

f ACUCIAR, V. a. ant. Dar pressa, ac-

celerar.=líeeolhido por Viterbo.

ACUCULADAMENTE, adv. Com grande

cuculo ou excesso na medida. = Forma
mais conforme á etymologia latina, e

mais correcta do que acuguladamente,

acoguladamente e acaculadamente, como
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se diz na linguagem do povo.=Recolhido

pela primoira vez no Diccionario de Agos-

tinho Barbosa.

ACUCULADO, acJj. p. Vid. Acogulado.

t ACUCULADURÀ, s. f. A acção e o

effeito de acucular ; o acréscimo que se

dá acima da rasa. Applica-se propriamen-

te ás medidas de grào. Vid. Acoguladu-

ra e Acuguladura ; o « c » transforma-se

na guttural «g», segundo a tendência po-

pular.

ACUCULAR, V. a. (Do latim ciicullus,

capuz, cartucho ponteagudo ; tirada a

metaphora para a crcscença que se dá

sobre a rasa nas medidas de gràos.) En-

cher muito a medida; raramente se em-

prega no sentido figurado. Vid. Acogular

e Acugular.

ACUDÍA, s. /. Era Entomologia, inse-

cto phospliorescente da America meridio-

nal e das índias.

ACUDIDO, (irlj. p. Soccorrido, ajudado,

livrado; valido, auxiliado.

ACUDIR, V. n. Ir ou chegar a tempo e

opportunamente para ajudar ou soccorrer

alguém ; dar providencia, applicar remé-

dio a algum mal, prevenir damno ; ir a

algum chamado ou a obrigação ; concor-

rer, ir juntamente e com frequência; so-

brevir, recorrer a alguém, valer-se, occor-

rer, produzir, responder a tempo a uma
pergunta, defender alguém.—«E quando
vêem que não acodem com ferro a estes

desmandos, tomam licença pêra commetter

maiores insultos.)) João de Barros, Dec.

II, liv. I, cap. 1.

Ouera poderá do mal aparelhada
Livrar-se. seiu perigo, sabiamente,
Se, lá de cima. a guarda soberana
Nio aíuUir á fraca loiça humana.

Ciis , LUZ., cant. ii, est. 30.

Quantos rostos ali se vêm sem cor,

yue ao coração acode o sangue amigo.

IDEM, IBID., cant. IV, esl. Í9.

Em vez de galardão, acodr a pena.

SÁ DE MIRANDA, Ccl. 4.

Tela constância firme com qne sempre
Acudiste ós remédios e à justiça,

Que a nSo deixes agora.

DR. A. PERREIRA, CASTRO, aCt. 4.

Com tua niSo scniea em rainpn ahcrtn
O pepino, o nielâo, a verde alface,

Que acudirão depois com premio certo.

F. ALVARES u'0ftlE.1TE, LU2IT. TRASSP.,
foi. 42.

Bem fazeis, Thcodosio, em ser fiel

Que acudir por um rei, ipie é primo vosso.

M. UA VEIGA, LAUUA d'aNFR1S0, CCI. 4.

— I.or. : Acodem mal as cartas, não
corre bem o jogo.— Acudir ás cortes, ir

a ellas, concorrer. — Acudir ás armas,
lançar mão dVllas. — Acudir á memoria,
lembrai-. — Acudir a tempo, lembrar, re-

cordar-se. — Acudir ao leme, dar, obe-
decer ao leme, dar signal de si. — «2?
como as /mus com a fúria do mar e fra-
queza dos mareantes andavam d vontade

das ondas sem acudirem ao leme. d João
de Barros, Dec. I, liv. 5, cap. 2.

Eis Filodemo lá vem,
Asinha acudiu ao leme.

CAM., FILODEM., p. 160.

— Acudir com a mão, leval-a a algu-

ma parte para apalpar ou examinar. —
— « Acode com a mão ao hombro, não
acha o inchaço.)) P. Balthazar Telles,

Chronica da Companhia, P. i, liv. i, cap.

o, n. 5. — Acudir com fructos, produzir

com fertilidade. — Acudir com resposta,

retorquir a propósito. — Acudir ao pezo,

ser muito pezado.
— GiíAM. Tem o verbo Acudir a ano-

malia de trocar o «u» em «o» em algu-

mas pessoas do presente do indicativo, e

na forma moderna da segunda do impe-

i'ativo. Antigamente não havia esta irre-

gularidade, e em Camões e João de Barros

se encontra Açude, açudem, açude tu, etc.

ACUGULADAMENTE, a^lv. Vid. Acogu-

ladamente e acuculadamepte. = Fónna
popular.

ACUGULADISSIMO, adj. sup. Chêissi-

mo, quasi a trasbordar, com um cuculo

a mais não poder.

ACUGULADO, adj. p. Mais do que at-

testado; cheio além da rasa. — «.Trazem

a memoria acugulada de versos do Can-
cioneiro.)) Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Ulyssipo, foi. 213. Vid. Acogulado
e acuculado.

ACUGULADOR, s. vi. O que acucula

;

que é farto na medição.

ACUGULAR, V. a. Vid. Acogular e Acu-
cular.

ACUIDADE, s. /. (Do grego aksutcs,

no italiano acutezza, no francez acuité.)

Qualidade dó que é agudo. No sentido

próprio, applica-se aos corpos prolonga-

dos em ponta.

— Em Phj-sica, acuidade, exprime o

caracter do som que o constituo no esta-

do agudo, na proporção da altura das vi-

brações em um tempo dado. Coutrapõe-

se na Musica a gravidade.
— Em Pathologia, acuidade, é o esta-

do ou caracter agudo de uma moléstia;

contrapõese a chronico. Época em que
as febres agudas sobem á sua maior for-

ça.—A breve duração de uma febre agu-

da. = Figuradamente também se applica

ás dores e a todas as sensações penosas.

t ACUITADO, adj. p. Mettido em cul-

ta; alllictii, triste.

ACUITAR, V. a. Causar pena ou cuita;

usado na linguagem dos trovadores pro-

vençaes portuguezes. Atfligir.

— Acuitar-se, v. r< li. Engravecer-se,

tornar-se poor.— «Acuitou-se a doença do

conde...)) Inéditos da Academia, t. ni,

pag. n24.

ACULEADO, </(//. p. (Do latim acu-

Icatus.) Que tom mn agtiilhão ou ferrão;

que termina em ponta.

—

(iCice7\> chamou
d contumelia aculeada.v P. Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, t. i, liv. i, cap.

4, n. 34.

— Em Botânica, caule aculeado, que
tem aculeos.

t ACULEADOS, s. m. pi. Em Ento-
mologia, insectos que formam uma secção

dos hynienoptéros.

ACULEATIVILIA, s.f. Em Erpetologia,

serpente das índias, muito damnosa; ata-

ca todos os animaes que encontra, e ma-
ta-os cingindo-os pelo corpo.

t ACULEIFGRME, adj. 2 gen. Que tem
a forma de um aculeo. Dá-se, em Botâ-

nica, este nome aos ramos espinhosos e

agudos, ás stipulas persistentes e ponta-

das.

— Em Ichthyologia, se diz das esca-

mas de certos peixes, que têm a forma
de pontas recurvadas ; tubérculos que
guarnecem diversas conchas; conchas que
são delgadas e de spira finíssima. Final-

mente, é aculeiforme, o oriscape dos

hymenoptéros.

ACÚLEO, s. m. (Do latim acideus.) Es-
timulo; o que molesta e inquieta o animo;
pua, ponta de acanavear. = Usado por
Paiva de Andrade : — « Mas o fogo da
deshonestidade, os aculeos Aí cólica, do
ódio, da inveja, atormentam e arriscam a
salvação.)) Sermões, t. ii, pag. 362.
— Em Botânica, aculeo, espinho cor-

tical.

ACUME, s. m. (Do latim acumen; o «n»
final perde-se na pronuncia, ex.: lúmen,

lume; numen, nume.) Cume, agudeza,

ponta, gume cortante. Figuradamente :

subtileza, agudeza de engenho, astúcia.

t ACUMES, s. m. Em Botânica, géne-

ro de plantas da familia das ericaceas,

fundado sobre alguns arbustos indígenas

da America boreal e austral e dos Andes
do Perti. = Também se lhe chama Be-
jarda.

ACUMINADO, adj. p. Terminado em
ponta com]iiida e delgada. Em Botânica,

folhas acuminadas, jntalas acuminadas,

que terminam em ponta.

— Era Zoologia, dá-se este nome ás

azas dos insectos quando cilas terminam
em ponta aguda e prolongada.

— Em Pathologia, tumores acumina-

dos, que estão prestes a arrebentar.— •-. 'Se

os tumores se fizerem redondos e acmnina-

dos, em forma piramidal, é signal que

(parem a/nadurar.)) Fi'aneisco Morato Ro-

ma, Tratado das Febres, Part. iii, cap. 3.

ACUMINAR, !, ((. Aguçar, fazer .agudo,

pôr no cume. = Empregado na traduc-

ção das Methamorphoses, de Ovidio, por

Almeno Sincero, p, 144.

— Acuminar-se, v. refi. Na linguagem

medica antiga, fazer-se redondo, tomara
fónna pyramidal : signal de que um tu-

mor queria ainadurar.

t ACUMINIFGLIADO, adj. p. Em Bota-

nica, dá-se este nomo tis plantas que tem

as foliias acuminadas.

t ACUMINOSO, adj. Que se prolonga
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em ponta. = Empregado com frequência

na linguagem Botânica.

ACUMULAR, V. a. Vid. Accumular, e

todos os seus compostos.

t Á CUNHA, loc. adv. Na linguagem

náutica, navio proniptode apparellio ;
col-

locado no logar em que deve servir, quan-

do se trata do qualquer mastareo.=Figu-

radamente: tora de propósito, extempo-

raneamente, á força. Em versificação, en-

cher o verso com excessivas figuras de

syntaxe.

ACUNHADO, ailj. p. Calçado com cunhas,

entaliscado.—Em Heráldica, cheio ou co-

berto de cunhas. — '.(E por timbre um
meio grifo de ouro acanhado de azul,

com azas acunhadas de ouro.v Frei An-
tónio Brandão, Monarchia Lusitana, Tom.
III, Liv. 8, cap. 3.

ACUNHAR, V. a. Apertar com cunhas;

mettor cunhas para rachar; bater moeda
ou imprimir os cunhos.—Em Heráldica,

acunhar, ornar o escudo com cunhas.
— «E quando cahiu de pancada na cova

e depois ao apertar do pé e acunhar, que

se fazia á força de pancadas para asse-

gurar a cruz que não ptendesse a nenhuma
parte, etc.» Frei Thomé de Jesus, Tra-

balhos de Jesus, t. ir, cap. 43, foi. 152.

V. — ííMandou acunhar moeda de couro,

para que d vista delia pagasse depois

quando tivesse. í> Padre Manoel Bernar-

des, Floresta, t. i, tit. 10, p. 439. Com
esta citação de Bernardes, se faz allusão

á lenda portugueza das moedas de sola,

do reinado de Dom João i, imitação da

tradição inventada por Filippc de Co-

mines com referencia ao reinado de

João, de França; José Soares da Silva

recolheu nas Memorias de Dora João I, a

confusa tradição, e data d'ahi sua vulga-

i'isaçào. = Na linguagem popular, quan-

do se quer dizer que alguém tem muito

dinheiro, applicam a phrase : — «Ainda,

tem dinheiro de sola.v Diccíonario Nu-
mismático Lusit.

ACUNHEADO,«rf/. i>. Que tem a f.u-ma

de eunlia. = Empregado na linguagem

Botânica : Eulhas acunheadas. Brotero.

t ACUNNA, .s. f. Nume de um arbusto

do Peru, visinlio do género beforia.

ACUPAÇÃO, s. /. ant. (O «o» inicial

acha-se frequentes vezes permutado por

«a» tanto na linguagem anterior aos qui-

nhentistas, como na linguagem popuhir.

Ex.: khstinado, dJ.ijnrgaeão, acorrer, a.ven-

çalj kvangelho, por obstinado, objurga-

rão, ocorrer, ovencul, 'Evangelho.)

t ACUPAÇÃOSINHA, s. /. Diminntivo

popular. =líecolhido por Jcronymo Car-

doso.

ACUPADO, adj. p. Acha-se emprega-

do no Cancioneiro, de Resende, foi. lUG,

V.—J/ííi/itíracupada, grávida, prenhe, na

linguagem popular. Vid. Occupado.

t ÀGUPALPO, s. m. iDo latim acns.

ponta, e pialpo, eu toco.) Em Entomolo-

gia, género de coleoptéros harpalianos, da

Europa e da America, tendo por typo o

acupalpo de thorax ruivo, da Finlândia.

ACUPAR, V. a. ant. Na linguagem do

povo, gerar mu íilho, emprenhar. Vid.

Occupar.

ACUPUNCTURA, s. f. [Do latim açus,

agulha, e punctura, picadella; de punge-

re, picar; no italiano, agopontura.) In-

troducção voluntária do uma ou muitas

agulhas nos tecidos vivos. A acupunctu-

ra é, ás vezes, um modo de infaniivi-

dio. = Propriamente a acupunctura é

uma operação cirúrgica, praticada na
China e no Japão, a qual consiste em
introduzir uma agulha a uma profundida-

de determinada, ou em uma parte doen-

te, ou em uma parte que se presume ter

relações com a sede da doença. = Ser-

ve para este eífeito uma agulha de ouro

ou de jirata de dez a quinze centíme-

tros de comprimento, que se enterna ou

por puncção ou por meio de rotação entre

os dedos, batcndo-lhe com um pequeno

martello adaptado a este íim. = Os
chins e japonezes applicam a acupunctu-

ra, em quasi todas as doenças, e até como
prophylatico.= Está fora do uso na Eu-

ro^ia

.

t ACUPUNCTURAÇÃO, s. /. A opera-

ção cirúrgica di' acupunctura.

t ACUPUNCTURADOR, s. m. O que faz

a operação da «ci/^;ií«c<iírrt.= Pouco usa-

do.

t ACUPUNCTURAR, v. a. Praticar a

acitpuuctura. =- F('ira do uso.

ACURADAMENTE, adv. Vid. Accurada-

mente.

ACURADO, adj. Vid. Accurado.

ACURADISSIMAMENTE, adv. Vid. Ac-

curadissimamente.

t ACURAR, V. a. (Do latim aãcurare.)

Fazer toda a diligencia, cuidar ou pôr

grande cuidado em alguma cousa.= Ri-

gorosamente deveria escrevcr-se Accurar,

porém o verbo está fora de uso, e se em-

prega curar, como se vê em Camões,

líernardim Ribeiro, e Frei Bernardo de

Brito. Vid. Curar.

f ACUREB, s. m. Nome do vidro na

linguagem enigmática da velha Alchimia.

j ACUROA, .s. /. Em Botânica, arvore

da (luvana.

t ACURRALABO, adj. p. Mettido no

curro ou no curral. = Figuradamente

:

acantoado, levado á parede, vencido com
opprobrio.= Também se escreve Encur-

ralado. \'id. esta palavra.

ACURRALAR, v. a. ant. Isletter no cur-

ral ; encantoar, levar para um sitio

sem saida. — «Os nossos que já estavam

em cima do muro, foram, acurralando vs

Fartaquins em dous cubeUos.t^ Diogo de

Couto, Década VI, Liv. G, cap. G. Vid.

Encurralar.
— Acurralar-se, v. refl. Metter-se para

um canto sem saida
;

prender-se com
prejnizo da defeza ; occuitar-se.

ÀCURRIMENTO, s. m. ant. Recurso,

soccorro, remédio em necessidade. =
Acha-se empregada em uma lei do tempo
de D. Affonso IV:

—

«...efazem levar gran-

des avercs fora do nosso Senhorio, porque

a terra fica minguada, e o povo com gram
dãjnio, cá se na terra ficasse, apiroveitar-

se-iam os homees dei, e vos averiades

acurriraento quando cumprisse.» Orden.

Affonsinas, Liv. v, tit. 47, § 1.

t Á CURTA, loc. adv Por um modo
curto, apanhado. Refere-se aos trajos e

vestimentas.— «No fim d'estas duas alas,

começavam outras duas de soldados da
guarda d'el-rei a pé, vestidos de Itito à

curta,» Mercúrio, de fevereiro de 16G6.

ACURTADO, adj. p. Tem as mesmas
accepçòes que a sua radical acurtar. Vid.

esta palavra.

ACURTAMENTO, s. m. Encurtamento
;

acção e elieito de encurtar. = Recolhi-

do ]iela primeira vez no Diccionario de

Cardoso.

ACURTAR, V. a. ant. Encolher, dimi-

nuir, apoucar, tolher, abreviar. — «Deos

que sempre acurta de milagres. r> Vieira,

Sermões, t. vii, p. 423.=Neste sentido,

emprcga-se na iVirma neutra, e figurada-

mente. A'id. Encurtar.
— Loc. : Acurtar de razoes, para ser

breve e não dar logar a polemica.

—

«Mas
pêra acurtar de rasões pergunto: Se vos

agora dera a febre maligna...» Vieira,

Serm., Tom. vit, col, õõ4.

ACURVADO, ("//. p. \'ergado ao peso;

inclinado para diante; dobrado sobre si.

— « Acurvado debaixo do peso dos respei-

tos humanos... V Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Aulegraphia, act. v, se. 5. Vid.

Encurvado.

ACURVAMENTO, s. m. ant. O acto de

curvar-se; inclinação, pendor, abatimento.

— « fiuscar homem o saberás cousas fér-

reas é acurvamento da alma.» Vita Chris-

ti, trad. de Frei Bernardo, de Alcobaça,

Liv. I, ca]i. 1 , foi. G/í.

ACURVAR, r. n. Fazer-se curvo, prin-

cipalmente dobrando o corpo nojoelho.—

•

«E tanto que se começaram a encravar,

acurvaram.» João do Barros, Década I,

Liv. 7, cap. G. = Jloraes também reco-

lheu este verbo na forma activa. — «O
animo opprimido acurva como o hombro. »

Dom Francisco Manoel de Mello, Epana-

phoras, pag. 27. Vid. Encurvar.
— Acurvar-se, v. rtfi. Dar do si ; di-

gnar-se ;
curvar-sc respeitosamente.

ACURVILHABO, adj. p. Em Alveitaria,

o animal que fraquêa das pernas, e ajoe-

Uia, ou SC curva para diante.

ACURVILHAR, v. n. Curvar com fre-

quência, indo a baixo. Applica-se jjropria-

nicnte aos animaes fracos das nulos que

tropeçam e afocinham. — «Quando os

cavaUos tropeçam e acurvilham dos bra-

ços, é muito necessário soccorrel-os com a

mão para os ajudar a ter.» fíalvão de
' Andrade, Arte da Cavalleria de Gineta,

,
Trat. I, cap. 8G.



AÇUS ACUT ACUT 137

ACUSAR, r. a. Vid. Accusar e seus

deriva Jws.

f ACUSCHI, s. VI. (pr. Acusxi.) Em
Zoologia, luammifero da ordem dos roe-

dores ; vive nos bosques, sustenta-se de

fructos, e recolhese nos troncos das ar-

vores velhas. Vid. Aguti.

ACUSMA, s.f. (Do grego ahousmo, que

se ouve.) Palavra inventada e particular-

mente empregada no século passado para

explicar um ruído de vozes imaginarias,

que se ouvia em Ansacp.

ACUSMÀTA ou Akusmata, s. m. Paiido

de vozes humanas ou de instrumentos no

ar; phenómeno natural. Vid. Acusma.

t ACUSMÀTICO, adj. Que experimenta

a acusma; ouvido imaginariamente.

t ACUSMÁTICOS, s. m. pi. Discípu-

los de Pythágoras, que o nào escutav^am

seuào detrás de uma cortina.

t ACDSMETRO, s. m. (Do grego akuO,

eu escuto, e inefron, medida,.} Instrumen-

to para medir a extensão do sentido do

ouvido ou os grãos da surdez incomple-

ta. = Instrumento inventado por Itard.

t ACUSMOMÉTRICO, adj. (Do grego

akusma, som, e metron, medida.) Xome
que liecamier deu ao sentido do ouvido,

o segimdo dos dezeseis sentidos que ad-

mittia.

7 À CUSTA, loc. adv. A expensas, por

meio, por intervenção. — A custa de tra-

halhos ; á custa de orações.

ACÚSTICA, í. /. (Do grego alíiiu, eu

ouço.) Parte da Physica, que trata da
theoria do som, — A Acústica occupa-se

dos phenómenos íntimos que se effectuam

nos corpos sonoros, na producçào do som;

da natureza, da direcção e da velocidade

dos movimentos das suas molleculas ; do
modo de transmisslío d'cstes movimentos
através do ar, e da maneira como estes

movimentos vem agitar as membranas
exteriores do órgão da audição.

ACÚSTICA, adj. f. Vid. Acústico.

ACÚSTICO, adj. Concernente á theoria

dos sons; relativo ao orgào auditivo; in-

strumento para reforçar a voz ou o ouvi-

do; que serve para produzir, receber ou'

modificar os sons.

— Em Pharmacologia, chamavam-se
antigamente remcdivs acústicos, aquelles

com que pretendiam curar a surdez.
— Em Cirurgia, corneta acústica, que

serve para corrigir a dureza do ouvido.— Em Anatomia, ncrvo acústico, é o
que nasce do corpo vertifiirme, de ura pe-

queno cordão cinzento e oblongo, que
une a sua base ao pavimento do quarto
ventrieolo ; divide-se o nervo acústico,

no fundo do meato auditivo, cm dous ra-

mos : o nervo da cochien, a o do vestíbulo

e dl/S cnnries semi-cireidarcs.

ACUSTICO-MALLEO, adj. e s. m. (Do
grego aki^uí<til{os, qnQ sorve pnra ouvir, e
malletis, no latim martello.i Xome dado
ao muícido extremo do marteili"i,qiie pren-
do na parede superior do canal auditivo

^0l I. — IS

externo e no martello. = Muitas vezes

nota-se a sua falta.

t A CUSTO, loc. adv. Com muita dif-

ficuldade, diflieilmente, custosamente. —
A pouco custo; a muito custo. — i... pa-
lavras com que as vontades se tjranfjea-

vam a pouco custo.» Monarchia Lusitana,

Tom. V, p. 104.

7 ACUSTO, «. m. Xome alchiraico do

vidro. = Está fora do uso.

ACUSTUHAR, r. a. ant. O mesmo que

acostumar. Vid. esta palavra.

ACUSTUMAR, i\ a. Vid. Acostumar, e

seus dei-ivados.

ACUSTUREIRO, s. m. O mesmo que

Costureiro. — Em Anatomia, nome de

um músculo da perna, que serve para a

encruzar, como costumam os alfaiates.

ACUSTUREIRO, adj. ant. Xo Cancio-

neiro Geral de Garcia de Resende, acha-

se empregado na foi. 158, col. i

:

afsás andaDi'c1e roleyros,

porque ilfrcin a cusiurryros

d'ez(:arlala mal vermelba,
cor de leltia.

ACÚTA, 5. /. Instrumento mathemati-

co. = Xo Breve Tratado da Arte de Arti-

iheria, acha-se definido da seguinte for-

ma, cap. I, pag. 8 :—«SaItaregra ou acu-

ta se diz porque se hade cerrar ou abrir

por triangulo ou por esquadra, e também
serve de regra, e este mod/i de ferramen-
ta serve a muitas cousas: e para quando
dizem, meio redondo, tem duas regras den-

tro, o que é imra saber uma cousa qua-

drada se está bem ou mnl.v

t ACUTANGULADO, adj. p. Em Geome-
tria, que tem ângulos agudos; contrapõe-

se a obtusangulado.

— Em Botânica, chamase acutangula-

do ao caule que apresenta ângulos em nu-

mero determinado ; as folhas que são di-

vididas em muitos ângulos agudos, são

acutanguladas. == Também se dá este no-

me aos fructos que apresentam saliências

ou esquinas afiadas.

t ACUTANGULAR, adj. 2 gen. Em
Geometria, qw taz um ángido agudo.

—

Secçiio acutangular de um cone, a que foz

um angulo agudo com um plano e o eixo

d'esse cime.

ACUTÀNGULO, adj. (Do latim acutus,

agudo, e ungulus, angulo.) Em Geometria,

nome de um triângulo que tem os seus

trez ângulos agudos.^Também se chama
Oxijgono, do grego o.rus, agudo, c gonia,

angulo. — «O triangulo é de tris surtes,

rectinigido. iJitrisangulo, e acutangulo.»

Methodo Lusitano, pag. õõO.

ACUTELADO, adj. p. Que tem f.'.rma

de cutelo.— Km Botânica, Jolhas acute-

ladas, que se assemelham a um cutelo.

= Usado por Brotcro.

ACUTELAR, r. a. ant. O mesmo que
cutiliir, de forma mnis regular, sem al-

teração do radical cutelo; muitas vezes,

o «e» trausforma-se em «i» em alguns

verbos. Ex. : iestio,\iito] sérvio, sirvo.

= Acha-se empregado cm umas trovas de
Euy Moniz, no Cancioneiro eral:

Queria-vos pôr em conlio,

por mudar
haum morlal aculeiar

e huum olliar-vo:> (ri^tonho

em haum doce cuuversar.

Tom. it, paj. 30.

ACUTELLADAS, adj. f. pi. Termo uni-

camente usado na sciencia botânica para

designar as folhas que aíFectam a forma

de cutelo.

t ACUTENÁCULO, s. m. (Do latim açus,

agulha, e tenaculum, sustentáculo.) In-

strumento cirúrgico, que serve para pren-

der uma a2'ulha.

t ACUTICAUBADO, adj. Em Zoologia,

mammifero que tem a cauda ponteaguda,

ou ave que tem as pennas da cauda dis-

postas em bico.

t ACUTICÓRNEO, adj. Em Zoologia,

nome dos animaes que têm os cornos pon-

teagudos.

t ACUTIFLÓRIO, adj. Em Botânica,

nome da planta que tem os lóbulos da
corolla agudos, ou as pétalas terminadas

em ponta no vértice, ou as flores dispos-

tas em espiíueta áspera ao toque.

t ACUTIFOLIADO, adj. Em Botânica,

planta que tem as folhas acuminadas. —
Orthotriche acutifoliado.

t ACUTÍLABRO, a'//. Em Entomologia,

nome dns araneidos de lábios ponteagudos.

ACUTILADÍÇO, adj. Que é frequentes

vezes acutilado; que ameaça com um cu-

telo.

ACUTILALIÇO, s. m. ant. O que tem
por costume dar cutiladas.— «.ff fí cum-

piro com o meu capitão, logo o acutíladiço

é o inimigo. y> Sá de Miranda, Vilhalpaa-

dos, act. III, sccn. 7.

ACUTILADISSIMO, adj. sup. Retalha-

dissimo
;
que saíireu cortes ou cutiladas;

golpeadissimo.

ACUTILADO, adj. p. Passado ao cute-

lo ; retalhado, golpeado com cutelo.= Fi-

guradamente : experimentado, pratico
;

vestido com roupas golpeadas.

.^ndaes commíío, en?ano«. en^nados,
K, se o quereis ver. cuidje um dia

O que se diz dos bem amilailas.

bíb:<i>dis, FLOtES DO Uai, soneto TT.

— Loc. : fíoupas acutiladas, que tem
golpes e aberturas dispostas em certa or-

dem e cm forma de cutil.idas.— « Levava

um lacaio com marlota de tela acutilada.»

Diogo Marques Salgueiro, Relação das

Festas, p. 28. — *3íais são as ameaças

qite as cutiladas. « — <tXào ha melhor ci-

rurgião, que o bem acutilado.» — *Dus

betn acutilados se fazem os experimenta-

dos. " .Vdagiiis.

ACUTÍLADOR, .«. "i. Brigoso, que dá cu-

tiladas, valont;^.o. espadeiro. — «Os que

na paz sãojuradores e acutiladores e va-

lentões....* Fr. Fiiippe da Luz, Sermões,

P. I, foi. 73, col. 4.
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ACUTILAR, V. a. D.'ir golpes de cute-

lo ou ciitilatUis repetidas vezes
;
passar a

fio de cutelo. — « E deslia os outros co-

meçaram de. acutilai' pela calçada, cada

um como lhe aprazia.» Fernão Lopes,

Chron. de Dom João I, cap. 4G. Vid. a for-

ma antiga Acutelar. Na pronunciaçào có-

mica, contrafacção da linguagem popular,

diz-se acoitelar, como se vê nas come-

dias de Simão Macliado.

So outrVira confessasles

Que vossa doce escrav.i

Com um io Cdballo vos acuíitava.

M. PA VEIGA, LAURA D'ANpniS0, OdC VI,

CSl. 7.

— Acutilar-se, v. rejl. Dar e receber

cutiladas.— « Em quanto António Corrêa

se acutilava com huns, outros o sujuga-

ram pelos lados.» Jacintho Freire de An-
drade, Vida de Dom João de Castro, Liv.

II, n. 1Í)0.

t ACUTILOBADO, adj. Em Botânica,

diz-se das plantas que têm folhas cujos

lóbulos são agudos, como os das passitló-

reas.

ACUTIPENNADO, adj. Em Ornitholo-

gia, indica as aves que têm as pennas da

cauda terminadas cm ponta.

t ACUTIPENNE, adj. 2 gen. Em Or-

nithologia, que tem as pennas da cauda

terminadas em ponta.

t ACUTIRÓSTREO, adj. Em Zoologia,

que tem as maxillas prolongadas era bico

ponteagudo.

ACUTISSIMAMEKTE, adv. sup. Com
extrema agudeza. = Emprega-se no sen-

tido figurado: com argúcia, com fintu'a.

— Argumentar acutissimameute.— « Foi

a serj^ente dedicada a Esculápio, porque

tem em si muitos remédios para o homem,

e porque vê acutissimameute...» Ama-
dor Arraes, Dialogo I, cap. lo.

ACUTISSIMO, adj. sup. Bastante agu-

do; (quando o «t» latina se não converte

em « d », é a palavra de uso erudito ou

empregada figuradamente.) — « Os quaes

se d'ali cahissem, se fariam em mil pe-

daços nos medonhos e acutissimos penedos

que no hai.vo cstiÃo.» Nunes de Leão, Des-

cripção de Portugal, cap. 10.— Acutissi-

mo de enqenho, sagaz, intoUigentc.

t ACDTO-ESPINHOSO, acZj; Em Zoolo-

gia, diz-se das lagartas que têm, no cor-

po, muitas ordens do espinhas agudas e

ramosas.

AÇÚCAR ou Assucar, s. m. (Do sans-

krito skarkara, por meio do árabe assok-

kar, como se conhece pela presença do

«a» expletivo, que falta no latim saccha-

rum e no grego sakkharion. O « O » de
assokkar é mudado em au», como em
aljube, aldjohh ; em alcunha, alcanya.)

Escreve-se, ainda que menos propriamen

te: Açucare, Açiicre, Açuquar, Assuquere.

= Na linguagem vulgar, summo que se

extrae das cannasdoce 8 espremidas em um
engenho, purificando-o ao fogo até se cla-

rificar e condensar. Termo de compara-

ção para exprimir tudo quanto é doce.

— Em Chimica, o açúcar é um princi-

pio immediato de muitos vegetaes e de
certos productos naturaes ou mórbidos dos

animaes ; tem um sabor particular e a

projjriedade de passar á fermentação al-

coólica, que o distingue de todos os ou-

tras. Ha duas grandes variedades de a-

çucar: o crystallisavel ou ordinário, e o

açúcar de crystallisação confusa ou ma-
millonar: as beterrabas, o sorgo, o milho

e, sobre tudo, a canna dão a primeira va-

riedade ; a segunda encontra-se nas uvas,

n.is groselhas, e em muitos outros fructos

que apresentam sempre uma reacção aci-

da. Muitas substancias vegetaes, particu-

larmente o amido, a celluluse, a gomma
são susceptíveis de se transformarem n'esta

espécie de açúcar. Segundo Berthellot, os

açucares formam um grupo natural aná-

logo ao grupo dos corpos derivados dos

carburetos de hydrogenco e do3 alcooes.

Todas as matérias saccarlnas formam, com
bases enérgicas, combinações particula-

res; cora os ácidos, dão origem a combi-

nações neutras análogas aos corpos gor-

dos. Osaçucares podem dividir-se em duas

grandes categorias : os do estabilidade

bastante differente, e os fermentisciveis.

A primeira comprehende: a glycerina, a

mannite, a dulcina, a pinite, a quercite,

a erythroglicina ; a segunda categoria: os

fermentisciveis directa ou indirectamente,

como o açúcar de canna, de leite, de fru-

cta, de figado, raellitose, e os corpos iso-

meros não susceptíveis de apresentar a

fermentação alcoólica ao contacto da le-

vadara, como a sorbina, a encalyna, etc.

— Em Commercio, açúcar baixo, o que

não pôde ser bem purilicado de fezes, e

sae brando e trigueiro.— «Açúcar batido,

vielaço que torna a ir aos tachos e que de-

pois de coalhado e em ponto, se faz açú-

car ; também se, fazem tintas d'elle.ii Blu-

teau.— «Açúcar branco, por opposição ao

mascavo, macho, lealdado, que se tira da
ultima cosedura e é de côr denegrida.

v

Vieira, Carta I, p. 78. — Açúcar cande,

candi ou candil, açúcar puro dissolvido

na agua, cosido em consistência do xaro-

pe (37° do pesa-sal de Baumé), crystalli-

sando depois por uma evaporação lenta

em uma estufa. — «Açúcar encandilado,

o que, feito em calda, referve por si mes-

mo, e coalhado em grânulos se pega ás

conservas e ixisos em que está.» Santos,

Ethyopia, Tom. i, Liv. i, cap. 7. — Açú-

car em pedra, o mesmo que açúcar reji-

nado, que, depois de purificado, se endu-

rece e faz muito claro por meio do fogo.

Tem ordinariamente a figura cónica. En-
contra-se esta designação em .Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, e em Heitor Pinto.

— Açúcar mascavado, ou açúcar j>reto, o

resíduo da ultima cosedura da canna.=
Ainda se encontra na designação usual.

— Açúcar queimado, o que, posto em pon-

to sobre o fogo, se endurece depois de
esfriado, e fica de côr de alambre ; é ao

que, no commercio, se chama rebuçado,

porque se vende embrulhado aos peda-
cinhos quadrados ou redondos em peque-
nos papeis. — Açúcar rosado, o que se

mistura depois de derretido com folhas de
rosas, fervendo com ellas até certo ponto.

Vieira, Jorge Ferreira de Vasconcellos e

Frei João de Ceita, citam estn qualida-

de. ' Sobre estas designações escreve o bra-

zileiro Moraes : «As denominações e qua
lificações dos açucares estão mudadas.
Braneo-fino é o melhor; Branco-redondo

(ê melhor que o mascavado e inferior ao
fZaro); redondo-fino, redondo-baiso, bran-

co-baixo, etc.i) — «E cada inspecção tem
seus aranzeis e ferro de qualificação

ou almotaçaria, porque a inspecção acom-
moda-se menos á qualidade do que ao es-

ti/llo do commercio...» Dicc.

—Em Industria, ií;í.5ft)iAo do açúcar, fa-

brica aonde se extrae da canna o açú-

car. =:Bluteau descreve minuciosamente

os processos do fabrico: «Ha engenho de

bois, ou com maior commodo, de cavallos,

e engenho de agua. Este ultimo é de trez

maneiras; porque a agua não chega se-

não á parte inferior da roda e chama-se

rasteiro ; ou toma a roda pelo meio e cha-

ma-se meio copeiro, ou cae de cima sobre

a roda e chama-se copeiro. Anda este moi-

nho ou engenho de agua, com a ajuda de

três rodas, que tem dentes, chamam-lhe

roda de agua, rodete, e bolandeira; os

raios da roda maior são dobrados e cha-

mam-lhe aspes, e contrages. Um e outro

engenho tem trez eixos muito grossos, fei-

tos de uma madeira durissiina a que cha-

mam _]ncn\nxcnya,. São estes eixos chapea-

dos de ferro, e, sobre grossas traves atra-

vessadas, a que chamam pentes e chuma-
ceiros, se revolvem, e as traves que sus-

tentam todo o engenho chamam-se virgens

da moenda. A canna enchuta, que os ne-

gros voem a moer, chama-se bagaço, e o

licor que se expreme, vem caindo em um
vaso a que se chama coche e d'ali por
canos vae dar na casa das caldeiras, as

quaes são varias j^ara vários ministérios

porque ha caldeira de mear, caldeira do

coar, e outros vasos de cobre a que cha-

mam barrella de meado, barrella de coa-

do, tacho de receber, de cozer, de bater,

bacia de esfriar. Finalmente leva-se o açú-

car á casa de jjurgar d'onde com barro

molhado com agua fria se faz branco dei-

xando no fundo em. menos quantidade ao

mascavado^ que separam do branco, fa-
zendo-o partir ao sol e accomodar nas cai-

xas... etc»— «Aquellas notáveis officinas

a que chamam Engenhos e poderamos di-

zer propriamente moinhos.» Freire, Guer-

ra do Brasil, pag. 76. Outros processos,

mais em harmonia com o estado actual

das sciencias, têm sido propostos, mas o

espirito de rotina não deixa admittil-os.

— Em Chimica antiga, Açúcar de Sa-
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turno, acetato de chumbo crystallisado,

assim cliamado por causa do gosto açu-

carado d'este sal.

— Em Phanuíicia, açúcar vermifugo,

mistura de ferro, de mercúrio e de açú-

car, que se dá ás crianças que soflrcm de

vermes. — Açúcar de leite, principio que

existe no leite de todos os mammiteros,

tanto herbívoros como carnívoros.

— Em Physiolog-ia e Pathologia, açú-

car dujigadu, açúcar de diabetes, açúcar

urinário, gli/cose animal, synouymos de

glycogenia. Principio que existe, no es-

tado normal, no parencliyraa do tigado, no

sangue das veias sub-hcpaticas, e na par-

te da veia cava que lhe iica inferior, no

sangue do coração direito e nas artérias

pulmonares.
— Loc. : Pão de açúcar, que apresen-

ta a figura cónica; é usado no commer-
cio. — Cara de açúcar, é a base do pão
de açúcar, segundo Moraes ; na lingua-

gem do povo, cara linda e mimosa, que
faz gosto beijar. — Cavallo cõr de açú-

car e canella, que tem o pello branco e

roxo mesclado. — Palavras de açúcar,

agradáveis ao ouvido, mas falsas na in-

tenção : — « Vedes mel na língua, açúcar

nas palavras, e lá se está compondo o ve-

neno no coração. >> Padre Luiz Alves, Ser-

mões, Part. I, serm. 16, § 3, n. 8.

—

iSer feito de açúcar, ser dengue, delicado.

— Açúcar, encanto, delicia: — aEa jjo-

rem sou repassado por este açúcar, que

não me movem calabres.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. ii, scen. 5. — <iCum açúcar
f com mel até as pedras sabem bem.)) Pa-

dre António DeHcado, Adágios, pag. 44.

— Açúcar em ponto, que chegou á fervu-

ra para calda ou rebuçado. Vid. Assucar.

AÇUCARADAMENTE ou Assucaradamen-
te, adv. Com bastante sabor de açúcar;

com doçura.

AÇUCARADO ou Assucarado, adj. p.
No sentido próprio, diz-se da canna quan-
do está madura para se cortar; tempera-
do com açúcar; coberto de açúcar; figu-

radamente: adocicado, requebrado, afFa-

vel, com mellurias carinhosas, edulcorado.

S5o terras novas frunrdndGs,

0"C nunca fórum lavradas,
Oh que maltas para pão,
Que valles p.ira açafrão,
É canoas açucaradas.

OILVICKNTE, oiinís, Liv. IV, fol. 227.

Vistosas e açucaradas
Com essa vossa parola.

ANTÓNIO pnE'in;s, autos, foi. 158.

—Loc: Palavras açucaradas, doces de
ouvir, mas que encobrem engano.—i'rM-
cta açucarada, nuiito madui-a, que sabe ao
açúcar.

AÇUCARAR ou Assucarar, v. a. (De
açúcar, com a terminarão verbal «ar».)
Lançar açúcar por cima, envolver em
açúcar, temperar com açúcar, dissolven-

do-o em qualquer liquido. Figuradamen-
te: suavisar, adoçar, edulcorar. — a Umas

cousas estilaes, outras cozeis, outras açu-

caraes para satisfazer a este apetite,))

Francisco Fernandes Galvão, Sermões,

P. I, foi 129, col. 4.

— Açucarar-se, v. refí. Tornar-se den-

gue, aífcctuoso, com meiguice. E' empre-

gado em mau sentido. Coalhar-se em açú-

car a calda da canna ou melaço:— «Açu-
carar-se a pausa de uva...)) Vicente Alar-

te, Agricultura das Vinhas, pag. 111.

—

«As conservas açucaram-se, quando a cal-

da d'ellas se encandila ou crystallisa em
grãos transparentes.» Moraes.

AÇUCARE, s. m. ant. O mesmo que

Açúcar. = Forma corrupta usada pelo

povo.

AÇUCAREIRO ou Assucareiro, s. m.

Pequena urna em que se conserva o açú-

car em pó ou torrões, dentro da qual é

trazido para a mesa, e d'onde se tira para

o distribuir nas chicaras. — «Açucareiro

vidrado com alfazema.)) Francisco de Mo-
raes, Dialogo III, foi. 53.

—

'.iQuatro açu-

careiros de prata.)) Provas da Historia

Genealógica, t. iv, p. 447, ann. 15'J5.

— Na Industria, açucareiro, o artífice

que fabrica as pequenas urnas de diil"e-

rentes formas usadas na economia domes-
tica para lançar o açúcar.

— Em Agricultura, emprega-se como
adjectivo :

—

Cannas açucareiras, que dão

açúcar.

AÇUCENA ou Assucena, s. f. (Do ára-

be assusano ; o «a» breve ó frequente-

mente pronunciado como «e», ex. : azza-

mcã, aztmola ; a troca do « o » final por

« a » é também regular, como se vê em
alfondoc, alfandega ; alkliozam, alfaze-

ma.) Flor de uma planta bolbosa, o Lí-

lium Candiãum, no systema de Linneo
;

o seu bolbo tem o nome vulgar de cebola

cecém; tem o caule simples, guarnecido

de muitas folhas dispersas, e terminado
em um pequeno numero de flores sem
cálix, com a corolla campanulada. E' ori-

ginaria da Ásia ; vulgar nas serras da
Estrella e do (íorez, chama-lhe Brotero,

na Flora Lusitana, martavão, e Jcrony-

mo Joaípiim de Figueiredo, na Flora

Pharmaceutica, chama-lhe lyrio marta-

vão.— <i.Um lyrio... dos que conwiummen-
te chamamos açucena, ou cebola cecém,
qite tem as jlores brancas.)) Frei Bernar-

do de Brito, Chronica de Cister, Liv. v,

cap. 30.

Trazei lyrio, trazei branca açucena.

COnTB nUAl,, NAUP. DB SEPULV., C3nt. 1, fol. 3, V.

No peito eburnei as pomas que cm brancura
Levan] da neve o jnsto preço c a palma,
Apartando-se deixam da acucciíQ

Alvíssima um dorido e fresco prado.

inEM, iitiDKU, cant. i, fol. G.

Loc: A açucena da castidade, a pure-

za virginal. — E" mna açucena, é uma
crcntura cindida.

AÇUCENAL ou Assucenal, s. m. Can-

teiro de açucenas ; logar ou viveiro em
que estão semeadas cebolas de cecém.

—

« Oh, como se recreia quando descanra e

se apacenta entre os rosaes e açucenaes
cheirosos de vossa bondade e formosura
infinita.» Padre Diogo Monteiro, Arte de

Orar, Tem. 26, cap. 8.

AÇUCRE, s. m. (Açúcar, dando-se a me-
tathesc do «r» fin;tl, frequente na lingua-

gem popular.) (.(.Alijaram caixas de Açu-

cre.» Brito, Viagem do Brazil, p. 135.

Empregado também por Frei Gaspar da
Cruz e pelo povo.

AÇUDA, s. f. ant. Corrupção de Açu-
de, ou mais naturalmente abreviação de
Açudada. = Recolhido por A. Barbosa.
AÇUDADA, s. f. ant. Presa que se faz

nos rios para guiar a agua por levadas
para regar o cumpo.— aSe mettcm por
outeiros e açudadas d'arruzacs.)) Casta-

nheda, Historia do descobrimento, etc.

Liv. 3, cap. 64. — Segundo Moraes, tal-

vez as valias e regos de agua, mestras

ou sergentas que se fiizem nos brejos dos

arrosaes, para os alagar ou ter a terra

fresca.

AÇUDE, s. m. (Do árabe assodde, lo-

gar onde faz presa a agua do rio ou le-

vada; o «o» transforma -se no portuguez

em « u » , ex. : assokhar, açúcar.) Presa
que se faz nos rios, para derivar a agua
delles pelas levadas ou aqueductos ás

azenhas.=Bluteau define melhor do que
todos os outros diccionaristas :

—

a.. ..cha-

mam os castelhanos Açuda a uma grande
roda com que dos rios caudalosos se tira

agua para regar hortas, etc. Entre iiés

Açude, é obra de pedra e cal, m.ui escar-

pada para não ter parede, que represa as

aguas de uma levada ou de um rio, e

dlvertil-as para uma asenha ou outra

utilidade». — «E bem como quando uma
grande presa de agua, a qual não cabe

no açude, a quebra por partes, sae tão

furiosa que leva quanto acha ante si.»

João de Barros, Década III, Liv. ix, cap.

10.=Scgundo Lobão, quando se demolir

inteiramente o açude, perde-se o direito a

elle.=Não se pôde fazer açude que tope

na ribanceira do visinho, nem com pre-

juízo publico ou particular. — Segundo o

Código Civil : — « Quando o possuidor de

iim jiredio sito na margem de qualquer

corrente, ao uso de cujas agtias tenha di-

reito, só poder aprorcital-as fazendo pre-

sa, açude ott obra similhante. qtie vá tra-

var no prédio do visiidio, não poderá este

obstar á dita obra, uma vez que seja pre-

viamente indemnisado, se algum prejuiso

d'ai lhe provier, t Art. 463.

AÇUDE, s. ?)i. (Do latira sude-s, sudis,

a estaca, pau tostado, a azagaia; por isso,

para evitar a homonymia, senl melhor
escrever assude.) Pau agudo e tostado,

espécie de arma defensiva, chuço, que se

usava antigamente. — «... para o qual

ajuntaram todas as pedras. pái'S. sc{.tos,

armas, lanças, espadas, açudes, qu( pu-
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deram fará darem nelles e lhes tirarem

as vidas, estando deseuidados.-» Frei An-
tónio Fio, Tratado das Festas e Vidas

dos Santos, l'art. ii, fui. 7(), col. 4.

AÇUFEIFEIRA, s. f. Vid. Acofeifeira.

t AÇUGENTADAMÈNTE, adv. ant. 8u-

jameute, as(|ut;rii.saiiieiite. = Recolhido

por Uarliosa e pelo P. Bento Pereira.

AÇUGENTADO, adj. p. .Sujo, emporca-

lhado, enlameado.=Empregado por Frei

Marcus de l^isboa.

AÇUGENTAIWENTO, s. m. ant. O acto

de açugentar ; emporcalhanicnto. Expri-

me um acto frequente.=E' pouco usado.

= Recolhido por Cardoso, Barbosa e P.

Bento Pereira.

AÇUGENTAR, v. a. ant. Sujar, empor-

calhar; exprime uina aceào frequentativa.

= Recolhido nos primeiros Dieeiouarios

da linyiia. =Está fora do uso.

AÇÚJAR, V. a. ant. (Sujar, cora o «a»
pretixo da índole da lingiia.) Acha-se em-
pregado na tradncçào da Vita Christi, de

Fi-ei Bernardo dAlcobaça: — ^^Tor que

vãa he a peadcnça que a culpa sequinte

apóscVella açuja.» Part. i, cap. 20, foi.

<J4, V.

t AÇULADO, adj. p/- Endjravecido, ir-

ritadu, instigado, provocado. ^ Emprc-
ga-se cunio termo de desprezo.

AÇULADOR, s. m. O que instiga e pro-

voca a morder. Figuradamente, o que
arma brigas. == Recolhido por Jeronymo
Cardoso e Bento l^^reira.

AÇULAMENTO, s. m. Acção de açular;

provoeaeào para briga; applica-se quando
se falia de cães, e, íiguradamente, com
intenção dcsprezivel.

AÇULAR, V. a. (Do árabe assala, en-

furecer, irritar, mudando-se o «a» era «u»
por intermédio do «i» em que o «a» do
árabe se converte geralmente era portu-

guez, ex. : misni, escreve-se luusni; de
azzalujo vem azulejo.) Assanhar, insti-

gar, provocar o cão a morder, acossar,

embravecer para que arremetia e morda.— « Bem confesso ser virtude, que sojfra

com condemnarem-no e langarem-no jjcn'

oãio de Christo numa terra deserta e só

povoada de onças e leões... mas il-os por
si buscar e açular, dizem que não p)ode

deixar de ser teineridade. n Frei Joào de

Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv.

IV, cap. 8. Figuradamente: incitar, irri-

tar, tendo sempre cm vista o sentido de
desprezo.

AÇUMAGRE, í. m. ant. Sumagre; com
o «a» ]irefixo da linguagem p<>[>ulnr. ^
Recolhido jiin- ]51utcau. Vid. Sumagre.

t AÇÚQUERE, í. ?)i. ant. Açúcar, for-

ma recolhida no Diccionario de Jeronymo
Cardoso.

ACYANOBLEPSIA, s. /. (Do grego a,

sem, l:>/aaus, azul, e hlepsis, vista.) Im-
perfeição da vista, caracterisada pela in-

capjacidade de distinguir a côr azul.

ACYCIA, s. f. Vid. Acyesia.

t ACYCLIA, s. /. (-Do grego aj sem.

c cyhlos, circulo.) Nome dado por Grossi

á suspens.ão geral do movimento dos flui-

dos na eeunomia.

t ACYPHILLE, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas da família das umbellífe-

ras, contendo vinte e trez csjjecies, dez

das ([uaes se dão na Europa.

ACYROLOGÍA, *. /. (Do grego aki/ros,

impróprio, e loyus, palavra.) Neologismo

rhetorico : falta de prop)riedade dos ter-

mos. — iíEnsinando-v}e o que era pAeo-

nasnio e acyrologia, e no que dijferiam.n

D. Francisco Manoel de Mello, Epana-

phoras, p. 249. \'id. Acirologia.

t ACYROLOGICO, adj. Que é relativo

á Acyrologia.

T ÃCYSIA, s. f. (Do gr. «. sem, e lajein,

conceber. ) >Synonymo de esterilidade.

t ACYSTIA, «. /'. (Do grego a, sem, e

kystis, bexiga.) Monstruosidade caracte-

risada pela ausência da bexiga urinaria.

ACYSTINERVIA, s.f. (Do grego a, sem,

hijstis, bexiga, e nevron, nervo.) l'ara-

Ivsia da bexiga.
"

t ACYSTURONERVIA, í. /'. Palavra in-

troduzida j.ior Piorry, para designar a pa-

ralysia da bexiga.

ACYSTUROTROPHÍA, s.f. l'alavra com
que i'iurry designa a atrophia da bexi-

ga.

y A, D., ahrev. Em Diplomática, nas cs-

cripturas antigas, exprimem estas duas

letras ante diem, de que se formou pela

ignorância dos copistas a preposição ad.

AD, 'prej). e 2)ref. Partícula inicial, que

entra na composição de varias palavras

de origem latina, taes como : adminis-

trar, admoestar, advertir, aàimplemcnto,

adverso, advento, etc. A assimilação do

«d», na composição, é constante. Ex.:

Adjustare, ajustar; adjutare, ajudar;

adlocare, alugar. Outras vezes, desappa-

reco o «d« na composição, não por ctfei-

to da assimilação, mas porque o prefixo

«a» traduz a preposição latina «ad» em
que o «d» final cae, segundo o génio da

língua. Ex.: aliinpar.

j ADA, s. m. Em Urnithología, espé-

cie de papa-moscas, de bico azul e de

plumagem negra.

ADA, suf. Desinência que se ajunta

a substantivos que significam instrumen-

to ou arma que fere. Ex.: Faeada, pedra-

da, paw/ada, cutilada, adagada, palmada,

etc. E' uma das bcllezas da língua.

j ADÁCA, s. /'. Em Botânica, planta

aimual das índias, chamada, na nomen-
clatura de Linneo, Pedunculis cri.92ialis

;

nasce nos sítios húmidos do Malabar, tem

um perfume penetrante e agradável, é de

gosto acre, e serve para doenças do estô-

mago, cólicas, etc.

ADÁÇAMA, ;>•. /. (Do árabe azzahama,

do verbo zattaiiia. aportar, coarctar, res-

tringir; na Chronica do Condestavel, en-

contra-se o «z» trocado por «d»: adarve

por azarlic.) Acha-se empregado na lin-

guagem popular das comedias de Jorge

Ferreira:— «...adaçama de tripas de Io-

de. )i Euphrosina. \u\. Azáfama.
ADÁCEMA, Í-. /. Corrupção de Azáfa-

ma. Md. Azafema.

t ADÁFINA, «. /. ant. Espécie de gui-

sado que os judeus usavam cm Ilcspa-

nha.

ADAGA, s. _/'. (Do céltico dag, ponta
;

no francez, dague; no italiano, daga; no
allemão,daí7í/('; no ínglez, dagger, d'onde,

talvez pela metatliese do «r», veiu a for-

raar-se a homonymia de adarga. De to-

das estas etymologías temos fundamentos

históricos.) Arma branca, curta e com
corte por ambas as partes, ou, quando me-
nos, junto á ponta, que é aguçada; anti-

ga espada curta e larga, em uso pelos

povos bárbaros, bastante empregada na
edade media ; assemelhava-se a um gran-

de punhal, e era usada pela infanteria e

nos duelos ; também as havia quadradas
c de um só corte; a guarnição, que cobro

o punho, é mais pequena do que a da
espada, c tem virotes para reparar os

golpes do contrario ; trazía-se antigamen-

te á cinta do lado direito.

Pur .Trwas tem rt(/í/,'/n.s' e tcn.Mdoí;.

tiMõEs, LUZ., caiit. I, est. 47.

— Em Heráldica, repi'esenta uma es-

pada.

— Loc: Ser do tempo c/as adagas, ser

antigo, ser muito velho ; locução recolhi-

da por Moraes. — Adagas talhantes, eram
aquellas que feriam com os gumes: —
<i. ..jjura lhe cortar a caheça com uma ada-

ga talhante, que trazia...» Duarte Nunes
de Leão, Chron. de Affonso IV, t. ii, p.

107, ediç. de 1774. — Adaga c/e sovela era

a que só podia ferir de ponta: — «Porem
nenhuma pi<^ssoa poderá trazer adaga de

feição de sovella, sob pena de piagar dez

cruzados piara quem o accusar, c capti-

vos, e ir degradado um armo para a Afri-

ca.» Ordenações, Liv. v, tit. 8, § 2. —
Na Ordenação Manuelina c nas Leis Ex-

travag., encontra-se Daga e Dagua, sem

o prolixo, o que confirma a etymologia.

— Syn. Adaga, Adarga. No tomo iii

das Memorias da Academia, pag. 119, no

artigo Espirito da língua portugneza, díz-

se que sempre se escrevera adarga no

mesmo sentido de adaga, abonando-se

com João de Barros. Moraes nega ter o

auctor das Décadas feito tal confusão,

fundando-se em que elle descreve a for-

ma da adaga, assemelhando-a ao cris, ar-

ma duB Malaios, do feitio de espada cur-

ta de dous palmos a doas e meio. Nunes

de Leão, Tenreiro e Damião de Góes

também distinguiram adaga de adarga,

que é um escudo oval de couro com cm-

braçadeiras.

ADAGADA, s. f. (De adaga, com a ter-

minarão «adaw.que exprime aidêa de ba-

ter.) Golpe ou ferida de adaga. — "Co-

zetechun arrancou de uma adaga e lhe

deu duas adagadas, de que logo lhe cam
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aos pés morfo.y). João de Barros, Década

lY, Liv. VII, cap. 4.

ADAGASINHA, s. f. Dimimitivo de

adcuja, ou adaga pequena, cm forma de

punhal. Bluteaii distingue esta forma da

adaga talhatite, e da de feição de sovela.

ÀDAGIAL, aclj. 2 gcn. Que diz respei-

to a adagio; que passa por adagio; sen-

tenya que contém adagio ; ou também tre-

cho pausado de musica.

—

Pltrasa adagiai,

conceituosa, proverbial,

ADÁGIO, s. m. (Do latim adagiam, em-

pregado por Flauto, e adagio, emprega-

do por Agarro, contracção de ad ar/endum,

próprio para se pôr cm pratica.) Senten-

ça breve, que anda na tradição oral, con-

tendo um pensamento moral a que se op-

põe geralmente outro pensamento contra-

rio. Ex.:

—

«Fazolieiiij nãocates a quunn>,

ou : «Não fa^as htin, não tu virá ?Ha/.» O
padre António Delicado, (jue recolheu uma
grande parte dos adágios portuguezes,

define: — «Os adágios são as mais apro-

vadas sentenças, que a experiência achou

nus ucrões humanas ditas em breves e ele-

gantes palavras. 11 Prol. O adagio tem

sempre a forma rythmica ; os nossos au-

ctores recolheram bastantes, que se têm

perdido na tradição. — Em Lexicologia,

o adagio tem uma grande importância^

porque aj^rcsonta as construcções synta-

xicas de uma lingua na sua forma mais

genuina e espontânea. Bluteau foi o pri-

meiro que se serviu d'elles para restabe-

lecer a intelligencia de certos vocábulos

portuguezes. Os adágios encerram docu-

mentos para a historia dos costumes e da

moral de ura povo; Ferdinand Denis or-

ganisou com elles a Philosophia de San-

cho. Severim de Faria, nos Disc. Vários,

Disc. II, p. 74, descreve a synonymia de

adagio : — « />os nomes seja demonstra-

ção o nomo adagio, que é o mesmo que

provérbio, rifào, exemplo, sentença, di-

ctado e anexim.»—Syn. Adagio, proverhio, rifão , exem-
plo, sentença, dictado, anexim, aphoris-

vio, upophtegma, máxima. O adagio en-

cerra uni pensamento expresso em forma
familiar, quo, no meio do discurso, vem abo-

nar ou confirmar uma opinião particular

pelo modo de vêr geral do senso commum;
o adagio é local, exprimo melhor as idôas

de um paiz, bem como os seus costumes,

e principalmente a sua designação encer-

ra a idêa do pratica, norma de acção. —

-

P,roverlii(i, caso particular que se elevou
a principio abstracto; dOndeveiua phra-
se andar em pirorerhio, e proverbial ; ap-
plica-se no mesmo sentido quo adagio, mas
encerra quasi sempre uma origem bíblica,

attendendo a um dos livros caníuiicns do
Antigo Testamento, g(M-almento attribui-

do a Salomão, que trata do pensamen-
tos moracs, expressos em uma forma bre-

ve; hoje o provérbio também designa
qualquer f;\roa popidar. conceituosa, em
um acto. — O rijão é uma corrupção de

rcfrem, espécie de referencia de um caso

para outro; é quasi sempre offensivo, e

de uma moral severa, custosa de ouvir,

e contendo quasi sempre um remoque;
applica-se ao jogo, como no gamão, etc.

Serve de mote em versos de arte menor.— Exemplos, eram os contos da edade
media, quasi sempre desenvoltos, conten-

do um pensamento moral, e applicados

principalmente pelos pregadores em seus

sermões; ha muitas collecções, e Sam Ber-
nardo falia d'este género com elogio. Dom
Duarte, no Leal Conselheiro, Gil Vicen-

te e Sá de Jliranda alludcm a esta forma
do Exemplo. — /Sentença, é um pensa-

mento conceituoso, a que se chega por
uma conclusão racional; contém uma alta

moralidade, e, geralmente, é um dito me-
morável, que se attribue a um ou outro

philosopho ou a um grande homem. —
Dictado, exprimiu jjrimitivamentc a idêa

de trova ou cantiga ; o marqucz de San-
tilhana falia dos Dicires portuguezes, e

entre nós Dizidor era o poeta do povo,

que exprimia nos seus versos pensamen-
tos conceituosos sob a forma satyrica e

jovial. Du Méril deriva o dict proven-
çal do allomão dichten. Vid. Hist. da
Poesia popul., pag. 85, 8G, 87.

—

Anexim,
segundo Bluteau, c um dito baixo, expres-

so em uma linguagem rude, que se usa
para comprazer ao povo, quando alguém
se quer fazer entender d'elle ; a phrase ane
xim de ditos, exprime a idêa de collecção,

e de facto o povo applica qiiasi seinjjre

muitos adágios ao mesmo tempo; Lobo,
na Corte na Aldeia, não afiança o uso

dos anexins a uma pessoa delicada. .

—

Aphorismo, é, segundo a sua etymologia,

inna definição na qual se apresenta, em
poucas palavi-as, o que ha de mais impor-
tância a conhecer acerca de uma cousa

;

comprehende quasi exclusivamente um
pi-eceito de medicina ou de jurisprudên-

cia
; o aphorismo é um ensino doutrinal

sob a forma dogmática. — O apophte-
gma, é um dito notável, anccdota sentcn-

ciosa, caso trazido para incutir uma cer-

ta máxima; pensamento espalhado no con-

texto de um livro. Pedro José Supicò çol-

ligiu muitos apophtegmas. — Máxima, c

um principio imperativo demorai; propo-

sição geral que serve de principio, de re-

gra, de fundamento em moral, nas seien-

cias, nas artes e era todas as acções da
vida; tambera comprehende qualquer col-

lecção do pensamentos sentonciosos ou
|iliilosophicos, assim se diz Máximas de
Kpictoto, Máximas de Larochefoucauld.

ADÁGIO, s. «1. (Do italiano adagio, de
ad, para, e ágio, aso, á vontade, sem pres-

sa.) Termo musical, que designa qualquer

trecho de musica vocal ou instrumental

de um caracter largo o melaneholico. O
celebre violinista italiano Corredi foi, no
século xvir, o creador do adagio. A pa-

lavra adagio, cscripta em qualquer musi-

ca, ox])rimo luu corto gráo de lentidão,

pela seguinte ordem : Largo, Maestoso,

Larghetto, Adagio, Grave, Lento, Empre-
ga-se adverbialmente : lentamente, pausa-
damente. Vid. Accento musical,

ADAGUEIRO, s, m. Nome dado ao vea-

do de dous annos, quando os seus enga-

Ihos são da feição de uma adaga. Tam-
bém no francez a palavra daguet, tem o

mesmo sentido. = Recolhido por Mo-
raes.

ADAGUÉTA, s. f. Diminutivo de ada-

ga; adaga de pequena dimensão. Vid.

Ádagasinha c Adaguinha.
ADAGUINHA, .9.. /'. dim. = Eecolhido

pelo padre Bento Pereira.

[

ADAIADO, s. m. ant.(I)eDeião, como

j

prefixo «a» da índole da lingua, e atermi-
nação «ado», que exprime profissão, esta-

do.) Vid. Deado, ou categoria de Deão.
= Usado por Frei Nicolau de Oliveira.

ADAIÃO, s. m. ant. (Do la.tim ãecanus

;

I

a syncopa do «c» é pouco frequente, ex. :

episcopus, bispo ; no francez antigo trans-

formou-se a palavra decanus, em décan e

déan, hoje doyen ; em portuguez moder-
no Deão, rejeitando o «a» prefixo da lin-

guagem popular.) Dignitário ecclesiastico,

que, depois do arcebispo ou bispo, governa

o cabido. Fernão Lopes, Azurara, Garcia

de Resende e Rodrigues Lobo usaram a
fróma popular.

ADAIL, s. m. (Do árabe addaJil, dan-

do-se a syncopa do «1» medial, como
em Alçôr, açor; deriva-se do verbo dalla,

guiar, mostrar o caminho.) Guia, cabo de
guerra que ensina os caminhos para as

correrias c assaltadas ao campo inimigo :

também governava os almocadens e al-

mogavares, e toda a outra gente manda-
da ás sortidas. Nas Ordenações Affonsi-

nas, Liv. I, tit. G.j, se trata dos que de-

vem ser adais, como e por quem devem
de ser escolhidos: (a. ..devem saber guar-

dar as hostes dos maus passos c perigos,

guiar as cavalgaduras a occultas ou aber-

tamente chegando a lagares que achem
herva e agua, saber dos logarcs bons ])a-

ra ciladas, tanto de cavalleiros como de

peões; que sejam calados, saibam man-
dar escuitas c j^ôr atalaias ; devem ser cri-

dos, e de bom coração e animadores e

conciliadores ; que sejam leacs evi amar o

seu.':enhor natural e sua linhagem. » Eis o

modo da eleição do Adail : t...quando nós

quizermos fazer Adayl, devemos mandar
que se armem doze Adays os mais sabe-

dores, que poderem achar, c estes jurem,

que diram a verdade, .«tí aquelle que que-

rem alçar Adail, //<x em si as quatro coi-

sas, que dissemos em o capitulo ante des-

te; e se elles sobre juramento disserem

que s>/, devemol-ofazer Adayl; e se tantos

Adays nam poderem achar, que digam es-

te testemunho, devemos tomar os que min-

guarem de doze, dos outros omeês, que

sejam sabedores de ffuerra, e defazendn
d'eUe; c estes testemunhos com os t>(íín..<

valem tanto como se fossem Adays. » Id.
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§ 10. — «Alçar querendo Nós alguu co-

mo Adayl, dcvemol-o fazer e honrar por

esta guisa : havemos de dar que vista, e

hua espada, e cavallo e armas de fuste,

e de ferro, segundo o costume da terra,

e devemos mandar a huu rico humeni se-

nhor do cavalleiros, ou outra algua hon-

rada pessoa, que lhe cingua a espada, pê-

ro pescoçada nào lhe deve de dar ; e de-

pois que lhe houver cinta, hamde poer huu
escudo em terra chaão, o que he da par-

te de dentro contra cima, e deve poer os

pés em cima d'eile o que houver de ser

Adayl; e devemos tirar a espada da bai-

nha, e poer lha nua na mão ; e devem en-

tão alçarem o escudo o mais que poderem
03 duze que derem o testemuniio por elie

ou qunesquer outros, que Nós para ello

ordenarmos ; e tcndolo elles assy alçado,

devem no tornar de rosto contra ho Orien-

te, e hade fazer com o braço duas manei-

ras de malhar alçando o braço ariba, e

tirando contra fundo, e a outra de tra-

vesso cm maneira de cruz, dizendo assy:

Eu fulano desafio em nome de Deos os ini-

migos da Fé, e de meu senhor El-rei, e

de sua terra ; e esso mesmo deve fazer,

e dizer tornando-se aas trez partes do
mundo ; e depois disto hade metter elle

mesmo a espada na bainha ; e Nós lhe

poremos uma signa na mão, e entào lhe

diremos:Outorgamos-te que sejas Adayl da-

qui em diante; e se outrem o fezcr em
nosso nome, a que jiara ello dermos po-

der, deve-lhe poer a signa na mão e di-

zer-lhe assy : Eu te outorgo em nome de

El-rei que sejas Adayl. E dai em diante

pode teer armas, e cavallo, e signa; e as-

sentar-se com os cavalleiros a comer quan-

do aqueecer e quem o deshonrar hade ha-

ver pena como aquel, que deshonra caval-

leiro delRey. E depois que foi feito Adayl,

honradamente,, segundo dito he, ha poder

áe acaudelar os Almocadeês, e Alraoga-

vares, e quaesquer outros assy de caval-

lo como de pee, que lhe forem assignados

para o seguir, e fazer seu mandado, ete.»

ibid., § 12. — «Adail é ^Jaíai-ra arábi-

ca e significa guia de caminho enco-

berto. Deriva-se de Delid, qtie é mostra-

dor.... Em Portugal se costumou depois

da tomada de Ceita, onde, e nas outras

fronteiras de Berbéria, e no Algarve ain-

da hoje os Adais são cajntães do campo,
que é o seu projjrio ofiicio.... podia tra-

zer armas, e cavallo, e assentar-se a co-

mer com os cavalleiros de El-rei, e podia
capitanear os Almocadens e Almogavares,
e qualquer oídra gente depé ou de cavallo,

que lhe fosse assignada. Eram juizes das
cavalgadas para as dividirem, e julgarem
tudo o que riellus acontecesse.-» Manoel Se-

verira do Faria, Noticias de Portugal, dis-

curso 11, § G, p. 44.= No sentido iigurado,

acha-so empregado na linguagem ascética

de Heitor Finto, Galvão e Paiva de Andra-
de.— «Não ha melhor Adail 2}ara desman-
dados, que os mesmos mouros. d Anesira.

na antiga orga-— Adail mór do reino.

nisaçào do exercito portuguez, era o cili-

ciai a quem competia ir com alguns gi-

netes adiante doarraial descobrindo o cam-
po. Severim de Faria, Noticias, Disc. il,

§ G, p. 45.

ADAJO, s. m. Corrupção da palavra

Adagio, na linguagem popular, aonde é

frequente dar-se a syncopa da vogal im-

mediata á syllaba accentuada. Ex.: Ma-
nica, manga, dombuis, dono, calidus, cal-

do. = Acha-se empregado por Francis-

co Rodrigues Lobo.

f ADAL, s. m. Em Chimica, aquella

parte das plantas que constituo a sua vir-

tude medicinal.

t ADALÍ, s.f. Em Botânica, plantada

familia das vei'benas, aque Linneo chama
Lijqjia ; tem um sabor amargo, acre nas

raizes, sem perfume nas Mores ; mistura-

do o seu sueco com uma pequena doze de

pimenta em pó, é ura escellente antídoto

contra a mordedura àa cobra de capello.

t ADALÍTAS, s. m. ijl. Nome dos se-

ctários de Ali

f ADALOR, s. m. Em Náutica, é nome
commum aos ventos de oeste, nordeste e

sudoeste.^Este termo deriva-se do árabe.

f ADALY, .s. /'. Em Botânica, synony-

mo da Zapania Nudifiura.

t ADAM, s. m. Vid. Adão.

ADAMADO, «'//. 2^- Qi'e tem ares e re-

quebros de dama ; molle, efteminado, den-

gue, exqiiisito, com gestos e melindre de

muUier.

ADAMANES, s. m. jjI. Termo indiano,

espécie de atabales que servem de rufo ou

caixa de guerra.— «/lo nascer do sol se to-

cam todos os dias na fortaleza os ada-

manes, que são uma casta de atahales, os

quaes na guerra servem, de tambores aus

Mouros.» Padre Manoel Godinho, Rela-

ção do novo caminho, cap. 7, p. 25. Blu-

teau no Supp. do Vocabulário recoUieu

este termo na forma de Ademanes.
ADAMANTE, s. m. Em Botânica, espé-

cie de mastruço.

ADAMANTINO, ar/y'. (Do grego adaman-
tinos, de a, sem, e damaô, eu domo.) Em
Mineralogia, dá-se este nome propriamen-

te ás variedades do coriudon opacas e

que tem a clivagem em rhomboedros. —
Dá-se geralmente aos mineraes que apre-

sentam a dureza e o brilho do diaman-

te. — O que é feito de diamante, e tem

a sua dureza. = Figuradamente, fixllan-

do das qualidades moraes, qualifica a in-

sensibilidade e rispidez, a resistência.

E qual será mn rnrnçno t^o forte

Aiitoí- bárbaro, ltú c adaiiiantinn...

nn. A. PEnnEuiA, elegi.-i v.

K 11111 ser na bolleza pere^TÍna

Tem cuiai,ão ealiua adauianíiiia.

a. DA VlilGA, LAURA DE ANFIUSO, Ode IV.

C.ini re^pleiíilor rrliize atía'uanlina

Na cinta a rica adaga bem lavrada.

CAMúEs, uís., canl. ii, est. 93

Porque entendera que muro aáamantint
Nem triste bypocnsia vai contra ella ..

luBM, cant. IX, est. ii.

t ADAMÁNTIS, s. /. Em Botânica,

planta da America e da Capadócia, a que
se attribuia antigamente a virtude de
amansar e aterrar os leóes.

t ADAMARAM, s. m. Planta da famiba
dos eleaguns, que tem o cálice e os esta-

mos sobre o fructo, sem corolla alguma.
ADAMAR-SE, v. refl. Tomar geitos de

mulher; bamboar-se, embonecar-se, apes-

porar-se, fazer tregeitos dengues como
uma dama, usar de uma delicadeza exag-
gerada ; affectar ares efíeminados

; ter ade-

manes ainulherengados.

t ÁDAMAS, .*. m. Ein Mineralogia, no-

me que os gregos e romanos davam ao

diíunante, significando invencível, cara-

cterístico da sua extrema dureza.

ADAMASCADO, adj. p. Tecido com a

feição ou imitantea damasco, na côr e no
lavor.=0u também tirado da semelhança
da côr que tem a iructa chamada damas-
co, amarella e vermelha. — vO dia mui-
to alegre com uns ceos formosos e adamas-
cados.» Historia Tragico-Maritima, t. i,

pag. 378.
— Loc: TbaZ^rts adamascadas, tecidas

com lavores que imitam o damasco ; cos-

tuine antigo das mesas portuguezas: —
«.Posta uma meza ao nosso vwdo com toa-

lhas adamascadas..» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 124. — Aguas ada-

mascadas, quasi côr de ouro. — Namo-
rar adamascado, locução empregada por
António Prestes, foi. Gl, v., no sentido

de vergonhoso, pudico.

ADAMASCAR, v. a. Dar a um tecido a

côr, lavor ou feição do damasco. Tingir

de côr rubra como a do fructo chamado
damasco.=Em Armaria, adamascar al-

fanges, espadas, embutir ou encrustar um
fio metallico sobre a gravura feita na la-

mina, e depois limar para apparecer o de-

senho. Os nossos guerreiros conheceram
as espadas de Damasco ou damasquinas.

t ADAMBÉ, s. f. Em Botânica, géne-

ro de plantas lythraceas das índias Orien-

taes.

t ADAMBOE, s. /. Vid. Adambé.
ADÀMIA, s. /. Em Bottmica, género

do plantas saxífragaceas, de flores cam-
biantes.

ADAMIANOjS. m. Membro de uma seita

que pretendia ter chegado á pureza de

Adão. Existiu esta seita no século n da
Egreja ; era uma derivação dos basilidia-

nos e carpocratianos, fundada por Prodi-

cus. — II Com nenhuns herejes estou peor.

que tos desavergonhados adamianos, que

andavam e conversavam nús, liomens e

mulheres. )> Amador Arraes, Dialogo VIII,

cap. 20.

t ADÃMICO, adj. Nome do uma raça

primitiva, que se julgava originaria do

logar em que nasceu Adão.
— Em Geologia, terra adamica, espe-

I
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cie de lodo salgado e escorregadio, que

se nota no fundo da agua do mar na oc-

casiuo do refluxo.

t ADAMÍTAS, s. m. pi. O mesmo que

Adamianos. Uma das mil variedades do

gnosticismo, (fue se distinguia por pre-

tender dar-se como restabelecida no es-

tado primitivo da pureza paradisiaca de

Adão, cuja nudez imitavam. Este erro

foi propagado na Allemanha e na Bohe-

mia, no século XV, por ura fanático fla-

mengo chamado Picard. E' a esta seita

que se refere Nunes de Leão, na Ghronica

de Dom Duarte:

—

«Havia naquelle tem-

po no reino da Boheinia umas novas he-

rezias de homens que seguiam diversas

seitas e opiniões, que se diziam Tabori-

tas, Orebitas, Adamitas, Órfãos e outros

taes.j) cap. 1í3.

t ADAMSÍA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas da familia das rosáceas;

também se lhe dá o nome de Benoite.

t ADANSÓNIA, s. f. Em botânica, gé-

nero de plantas sterculeaceas bombaceas
estabelecido em honra de Adanson, que
primeiro as assignalou. — E' o haohah,

que abunda na Africa, desde o rio Níger
até ao reino de Benin.

t ADÃO, s. m. Nome próprio, geral-

mente empregado como appellativo.

—

Pae
Adão, um velho comphicente.— Todos so-

mos filhos de Adão, todos somos eguaes.

— A culpa de Adão, o peccado original.

—Na linguagem theoiogica, Adão designa

o homem e a humanidade.

—

O novo Adão,
Jesus Christo.

— Na linguagem usual. Nó de Adão,
saliência que temos na garganta, a que
também ehnmam o pomo de Adão.

—

Pec-
car em Adão, phrase theoiogica, para de-

signar o peccado original.

— Na linguagem rústica, diz-se Aldrão
e Andrão :

Todos nós vimos de Andrão.

GIL VICÍNTS, OBRiS, Liv.
,
foi. 50, V.

— Em Alchimia, nome dado a um
pó Bubtilissiuio medicina], que os philo-

sophos herméticos julgavam a quinta
essência do universo, e por isso análoga
a Adão, era quem Deus reimiu o sub-
stractura da creação.

t ADÁPIS, s. m. Género de mammi-
fero fóssil, de um tamanho pouco menor
do que o teixiigo americano.

ADAPTAÇÃO, s. /. (Do latim bárbaro
adaptare, adaptatio.) Acção de accom-
modar, de applicar uma cousa a outra.— Em Óptica, dá-se o nome de ada-
ptação á inoditicação physica que experi-
mentam os diversos meios do olho, de
modo que façam caliir exactamente o vértice

do cone luminoso sobre a retina. Tem-se
apresentado difiercntes cansas para ex-
plicar o plienomcno da adaptação; pelo
alongamento e encurtamento do eixo do
crystallino

;
pela maior convexidade da

córnea
;

pela deslocação do crystallino,

pelo ciixulo e paredes ciliares, e pela in-

fluencia compressiva dos músculos sobre

a forma do olho. Vid. Accommodação.
ADAPTADAMENTE, adv. Accommoda-

damente; apropriadamente; com proprie-

dade; ajustadamente. == Emprega-se no

\

sentido material.

ADAPTADISSIMO, adj. sup. Bastante

próprio, acconuuodado ; ajustadissimo.

t ADAPTADO, adj. p. Apropriado,

]

accommodado, ajustado. = Empregado
por Frei .Siiuào Coelho.

ADAPTAR, V. a. (Da baixa latinidade

adapdure, formado de ad., e aptare^ 3j'^s-

tar a uma cousa.) Applicar uma cousa a

outra, juxtapôr, apropriar, accommodar,
combinar, acertar, iazer coincidir uma sa-

liência com uma reentrância, fazer qua-

drar, ajuntar cousas que encaixam.

...o peito e 3 colada

Aiiapla, ao lado cinge a forte espada.

GABRIEL PBREIBA OS CASTRO, ULYSSÊA, Caot.

IV, est. (iS.

— Adaptar-se, v. rejl. Accommodar-se,
convir, tornar-se próprio.

Ooem é aquelle, me dire, que sublime
Se adapla á Justa, e fero á vista é tanto.

ANDR^ BODHIGUES DE MATTOS, traduCÇãO da
JER('SALEM LlBEflTADA, Cant. III. eSl. 8.

ADAPTÁVEL, adj. 2 gen. Que tem pro-

priedades ou qualidades por onde pode
ajustar-se ou accommodar-se com outra '

qualquer cousa.

t ADAR, s. m. Em Chronologia, duo-

décimo mez do anno santo hebraico, c

sexto do anno civil. Tem vinte e nove
dias ; corresponde em parte a Fevereiro

e em parte a Março, segundo o curso da
lua. = Também é o duodécimo mez do
anno dos antigos persas.

ADARBE, s. m. ant. Yid. Adarve.

f ADARGA, s. f. Espécie de espuma
salgada, que se gera nos sitios pantano-
sos, e adhere ás hervas e pedras, endu-
recendo com o tempo,

t ADARCES, s. m. Em JMineralogia,

carbonato de cal, que se precipita em
certas aguas.

ADARÇO, s. m. ant. Palavra de signi-

ficação conjectura], empregada ]ielo Can-
cioneiro de Resende. Escollio, baixio,

parcel.

Como quem navega á lAa

Coiítra ve.ilo vae d'espaço,

Assi vae minha pe.^soa.

Na vossa pondo a prúa
Temendo dar no ciiarço.

CANC. GEH., foi. 133, fOl. I, V.

t ADARCONÍM, s. wi. Em HistorLi Sa-

grada, mocdii cujo valor conjectural era

de vinte draohmas de prata.

ADARGA, s. /. (Do árabe addarâo; do
verbo daraâ, embraçar o escudo ; na
pronuncia popular, veiu a dar-se a seguin-

te metathese: at/ardon cm que o vi d i> ou

djim, se exprimia pelo som do «g».) Es-
pécie de escudo composto de couros do-

brados e cosidos uns aos outros ; tem a

forma oval, com duas embraçadeiras,

uma larga para o braço, a outra estreita

para a mão. Ainda no século xviii, era

a adarga usada nos jogos de cannas e

alcanzias. No sentido figurado: amparo,
defeza, protecção ; homem que combate,

adargado.

. . . sós defendem da contraria

Banda o seu rei, trazendo sempre asada
Na esquerda a adarga, e na direita a espada.

CAI., Lvz., canl. vii, est. 39.

— Loc. : Bater as adargas a alguém,

provocal-o com bravatas, assoberbal-o

desafiando: — « ... ficaram elles ião af-
foutos e atrevidos, que iriam bater as

adargas ás portas da cidade, t Diogo de
Couto, Década VII, Liv. 10, cap. 8. —
— A adarga da piaciencia, a resignação.

= Usada por Amador Arraes. — Cobrir-

se com a adarga, defender-se; embra-

çar a adarga, jogar de adarga, ?io braço

a adarga, expressões diversas que desi-

gnam o uso d'esta arma.

—Adargas, s. m. pi. Homens munidos
de adargas, soldados que usam adargas.

ADARGADO, adj. p. Munido, defendi-

do com adarga; figuradamente: protegido,

escudado, acobertado. «Adargados da sua

palanceana arte. ..-a Jorge Ferreira de
Vasconcellos, Aulegraphia, act. ii, scen. i.

ADARGADO, s. m. Soldado de adar-

ga; o mesmo que adargueiro.— «Os adar-

gados estavam diante emparando os fre-

chiiros.s) Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, Liv. ii, cap. 4.

ADARGAR, v. a. Cobrir, defender com
adarga ou escudo oval de couro com em-
braçadeiras ; figuradamente : proteger,

acautelar, acobertar. —• «Em toda a ba-

talha o defendeu sempre da morte adar-

gando-0 sempre com uma adarga. )> Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento e

Conquista, Liv. v, cap. 59.

No tempo que a cabeça o triste adargo.

IXll PEDEIRA, ELCGIADA, fol. 356, T.

— Adargar-se, i'. refl. Armar-sc, defen-

der-se, miinirse de adarga ; figurada-

mente : proteger-se, acautelai--se. — * A
este titulo pertcncetn os exemplos dos Re-
ligiosos, que se allegavi, com os quaes st

adargam os Paulistas,* Vieira, Carta U.

pag. U'4.

Oh com qae renlileu e tom que bno
Sf adarga o Uoaro !

IIA\OCL ni CALBEGOS. T<Hri« DA «KaCUA,
Liv. II, rsl. 134.

ADARGUEIRO, .'. »«. Soldado de adar-

ga ; o que anda adargado. Também si-

gnifica o armeiro que trabalha em ad-ir-

gas, que usa essa industria. — « f ,«ííí-

centos Malabares, frecheiros e adarguei-
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ros.» Damiào de Góes, Chronica de Dom
Manoel, Liv. iii, cap. 17. — «Deixou
miiitus amieiros e officiaes de fazer cra-

vação, selleiros e adargueiros. » Affbnso

de Albuquerque, Commentarios, F. 4,

cap. 48.

ADARGUINHA, s.f. Diminutivo de adar-

ga ; uma adarga em ponto pequeno; acha-

se empregado em documentos do século

XV. — «A' umds baDí/ciriíihas vermelhas

com suas adarguinhas de 2>a2)el.v Provas

da Historia Genealógica, t. in, t'oI. 140.

ADÁRIGE, s. m. Em Aleiíimia, nome
que alguns philosoplios herméticos da-

vam au sal ammouiaeo.
ADÁRME, s. m. (Do aralje addarhem,

nome genérico de qualquer dinheiro miú-

do de prata.) A decima sexta parte de
uma onea ou metade de uma drachma,
pouco mais ou menos dous grammas, se-

gundo Bescherelle. Antigamente, entre os

pharmaceuticos, valiaquarentae oitogràos;

também exprime o calibre da bala de es-

pingarda. = Figuradamente, como o re-

eoUieu Bluteau, exprime a idêa de cousa

mínima. — «Dous adarmes de azouf/ue.»

Arte de Artilheria, jjag. 72.

t ADARMECH, s. m. (pr. Adarméke.)

Nome dado por alguns ehimicos a certa

espécie de ouro.

ADAROEIRA, s. /. Planta mui geral-

mente chamada Dragoeiro, donde se ex-

trae a resina conhecida pelo nume de.san-

f/ue de drago. = Acha- se empregado nos

Inéditos da Academia.

t ADARSIS, s. /. Nome dado por al-

guns ehimicos á espuma salgada da agua
do mar.

t ADARTICDLAÇÃO, s. /. Em Anato-
mia, synouymi.i pouco usado de diarthrose.

ADARVADO, ad.j. p. ilurado com adar-

ve. Aeha-se empregado no Fragment(_) do

Poema de Cava, recolhido por Miguel Lei-

tão de Andrade, na Miscellanea, Dial. xvi,

pag. 45G:

E Gil)r:ill.ir. iTia^^ucr qijc adanadi-*,

E Ci) compi idouro per.i sii;i i!efL'iisão,

Pulo sriso 'Jílo, í^in iii;^'(i Ji' ;ifão

Preslo foi alies euiraiíu e lilhado.

ADARVAR, '. rt. rtí!^ Cercar com muro
ou adarve ; murar, tbrtitiear. = Está
fora de uso.

ADARVE, íí. m. (Do árabe addarh, ca-

minho estreito, rua; o «b» é muitas ve-

zes substituído pehi spírante «v». Ex.:
Alhirca, alrerca; alhara. alçará; alcahalit,

alcai-ala.) iluro de fortaleza ; o espaço que
ha no alto do muro e sobre o qual se le-

vantavam as ameias. = Eneontra-se no
fragmento do Poema de Cava

:

E por qtie era forra adarve e fornílo

Da Bi'IÍL'a Aluiina e o sou easlat^il, tlc.

CA.MC. POPtLAR, II. I.

ADASTRA, s. f. Certo instrumento de
ourives, com que se endireitam os aros

dos armeis. =^ Recolhido pela primeira
vez por Bluteau. Ferro em diminuição ou

afusado, para fazer regos e acanalladu-

ras.

t ADATIS, s. m. ]\Iusselina ou panno
branco de algodão, que vem da índia,

principalmente de Bengala.

ADAUCTO, adj. ant. (Do latim adau-
ctor.i Accrescentado, augmentado, dema-
siado. -— «.4 dijficuldade da respiração,

conforme Galeno, Jntmas vezes procede do

uso adancto, a saber, d'j demasiado calor,

etc.» -Madeira, Methodo de curaromorb.

t ADCRESCENTES, s. m. pi. Nome dos

soldados bisonhos ou escholares, assim de-

signados no Código Theodosiano para sub-

stituir os soldados velhos que morriam, ou
deixavam o serviço.

ADDENSADO, adj. p. Condensado, es-

cun.'ci(lii, tornado CDmpacto.

—

nXevoa ad-

densada. » Academia dos Singulares, t. ii,

p. l'."). --- E jinnco usado.

ADDENSA-NUVENS, adj. poet. O que
ajunta, accumula e torna carregadas as

nuvens. = Eecolhido pela primeira vez

por iloraes, que o abona com a seguinte

passagem

:

Á ruiira mão de Jovo «ddmsa-nuvenf.
Já íi'a!,'orosos raios auiiiitla,

r " ciMilio liuiTÍxcI cxtreiíiecc os poios.

ADDENSAR, v. a. Tornar denso ou

C'impacto ; condensar, saturar. ^Jloraes,

abona este verbo, com os seguintes ver-

A negra nuvem da dessrnça addensa
<,)iie fui tufões furiosos c^braxeia,

E do cL'o aos abysinos me suuierj^c.

— Addensar-se, v, refl. Condensar-se,

engrossar-so: saturar-se. = Pouco usado.

t ADDENTAL, adj. e s. m. Uma das

pecas elementares de uma das vértebras

cej^hálicas.

ADDEPHAGIA, s.f. (Do grego ««7-/,en.

muito, e phugein, comer.) Voracidade,

ex;iggorado appetite.

ADDER, r. a. ant. (Do latim addere.)

Accrescentar, augmentar, ajuntar uma
cousa a outra. — «Item, mandamos a to-

dos os procuradores que... non possam
nos ditos lihellos, artigos ou rasões, ris-

car cousa alguma , nem adder, nem dimi-

nuir, sem licença do julgador <pie for
juiz do feito.» Ordenações Manuelinas,

Liv. I, tit. 88.

ADDIÇÃO, s. /. I Do latim additio.) Ac-

ção e etfeito de ajuntar, reunir sommas.
Additamento, aecrescentaraento, augmen-
to, accrescimo, appendice, accumulaçào,

reunião, additamento, nota augmentativa:
— «Conforme a wma addição, oit )ii(nY/t'/»

d'i Macio. i> Frei António Brandão, Mo-

narchia Lusitana, Tom. ii, liv. <j, cap. G.

=^ Ariiiro ou informação nova

:

Outra addiçâo nos arude
Esere\c loijo lií a fundo;

One husca iionra lodo o mundo
E niu'^ueia busca virtude.

GM. VICb?<TK, OBKiS, Lir. ív, foi. 341.

— Em Arithmetica e Álgebra, addi-

I

ção c a operação pela qual se compõe
'; um só numero de todas as unidades de

diversos outros. —• Addição dos números

complexos, faz-se dispondo em uma co-

lumna cada algarismo da mesma ordem,

como na operação ordinária feita com os

números inteiros. — Addição algébrica,

reduz-se a escrever os monómios, que se

querem ajuntar, adiante uns dos outros,

conservando a cada um o signal de que
está affectado.

— Em Architectura, a addição é o ac-

crescentamento feito a um editiei(j.

— Em Direito Civil, addição da he-

rança é o acto pelo qual o herdeiro de-

clara que a acceita.^ Pode ser expressa

ou tacita. Contrapòe-se a abstenção da
herança. — No Direito Romano, o her-

deiro só adquiria o dominio pelo acto da

addição. = Xo moderno direito civil por-

tuguez, está substituído pela palavra ac-

ceitação.

— Em Processo Civil, addição do li-

bello é a emenda ou accrescentamento

que se lhe faz, sem nuidança substancial

da acção, precedendo a licença do juiz,

dada a competente vista ao réo, bem co-

mo assignado o praso competente para

responder. Vid. Adjecção e Adição.

ADDICIONADO, adj. p. Ajuntado, ac-

crescentailo, sonnnado, additadii; posto

por appendice. =Empregado por ^'clasco,

iíanoel Bernardes, e Frei Bernardo de

Brito.

ADDICIONADOR, s. m. O accrescenta-

dor, adilitador, amjjllador. = Applica-se,

quasi exclusivamente, para exprimir o

que commenta um livro, e lhe dá mais

I

desenvolvimento. — a Como dizem Dex-
\ tro e Usuardo no seu Martyrologio, e seu

• addicionador Molano.» Sousa de Macedo,

Eva e Ave, Part. ii, cap. (35, pag. 551,

n. s.

ADDICIONAL, adj. 2 gen. Que se ac-

crcsceuta posteriormente, para supprir

uma omissão. = É bastante empregado

cm direito fiscal e politico. — Acto addi-

cional, Vid. Acto. — Direitos addicio-

naes, os que se pagam além do que esti-

pula a lei, por disposição regulamentar.

— Em Mineralogia, formas addicio-

naes de um crystal, aquellas que pela

pequenez não alteram sensivelmente a

forma geral.

— Em Physica, tubos addicionaes, tu-

bos de forma cylindrica, de duas ou trez

polegadas de comprimento, unidos á boc-

ca de outros tubos, servindo para varias

operações dos tinidos.

ADDICIONAR, v. a. (Do latim additio,

com a terminação verbal «ar».) Ajimtar

diversos números entre si para encontrar o

total; sommar, additar, accrescentar, dar

desenvolvimento. = Diz-se propriamente

de alguma obra ou escripto. — No Di-

reito Civil e no Processo, o verbo do sub-

stantivo addição é addir : ex.: addir a

herança ; addir o lilello. Vid. Addir.
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ADDICTÍCiO, adj. Que proveiu, ou

appareceu por addição, accrescentameuto
j

ou additoincnto.

—

Parte addicticia, plira-

se empregada pelo Pndro António Perei-

ra, na traducçào da Bíblia. = Recolhido

pela primeira vez por Moraes.

ADDICTO, adj. (Do latim addictus, de

addicerf, dar, dedicar.) Affeicoado, incli-

nado, dedicado, propenso, devoto por af-

fecto, gosto ou obrigação; aíFerrado, ape-

gado a alguma opinião ou partido. —
« ... cujas relíquias veneramos por lhe

sermos especialmente addictos.» Amador
Arraes, Dialogo X, cap. 3".

ADDIDO, adj. ]). Accrescentado, addi-

tado, ampliado, addicionado, ajuntado.

—

aE não seja leixada palavra, nem addi-

da, nem mudada, nevitransportada.n Cle-

mente Sanches do Vercial, Sacramental,

Part. II, tit. 20, foi. 46, v. — Herança

addida, que é deferida ao herdeiro pela

declaração de a quei'er acceitar.

—

Lihello

addido, accrescentado ou emendado se-

gundo os termos legaes.

ADDIDO, s. m. Adjunto, nos cargos di-

plomáticos, a uma legação ou embaixada.

ADDIMENTO, s. m. 'ant. Addiçrio ou

additamento, accrescentameuto, supple-

mento, appendice, augmento. — aE com

um breve addimento, a seu testamento,

encommendou ao príncipe seu jilho, a

rainha sua ?»!(?/((;)•.» Dom António Pinhei-

ro, Summario da Pregação nas exéquias

de El-Rei Dom Manoel, foi. 21. = iS'este

sentido, é empregado como codícíllo. =
Está fora do uso.

— Phon. Addimento vem do latim ad-

ditamentum, onde se dá a syncopa do

tt» medial, bastante rara, mas de que ha

exemplos na primeira edadc da lingua,

como em mater, maré; pater, pare: e

modernamente, pae, mãe.

ADDIR, v. a. (Do latim adderc, vid.

também a forma antiga Adder ; o «e» mu-
da-se em ai», como em sensus, siso; te-

cum, tigo ; mecum, migo ; secum, sigo.)

Accrescentar, ajuntar, expender, additar.

— tO governador jingindo que o não
cria, e addindo que aquella rcpuhlica o

tinha por suspeito... n) Amador Arraes,

Dialogo III, cap. 18.

— Em Direito Civil, addir uma he-

rança, é o acto de declarar o herdeiro

que a quer acceitar, ficando, por esse fa-

cto, obrigado aos credores e legatários.

—

« lodo o legitimo herdeiro, ou seja testa-

mentária ou legítimo descendente ou trans-

versal, tem a liherdadi de addir, ou de
repudiara herança, como bem lhe pareça. d

Corrêa Telles, Diálogos, art. 971).

— Em Processo Civil, addir o libello,

é accrescental-o ou emcndal-o sem mu-
dança sul)stancial da acção.

ADDITAMENTO, í. m. (Do latira addi-
tamcntum.) Accrescentamento, addiçào,
appendice, ampliação, supplemonto, tudo o
que se accrescenta a uma escriptura, au-
to, obra litteraria, etc.— «.1 qual (lingua

>oi I. — 13

do Japão) como é copiosa, e tem grande

abundância de vocábulos e os outros addi-

tcunentos que de necessidade pêra o de-

coro d'ella se hão saber não se deixa pe-

netrar com tanta facilidade como as ou-

tras.» Cartas do Japão, Tom. i, foi. 416,

col. 4.

ADDITAR, r. a. (Do latim addictus, com
a terminação verbal «ar».) Accrescentar,

ampliar, addicionar, fazer additamentos,

ajuntar, desenvolver.— «Additou o divino

e ecclesiastíco ojjicio com excellentissimos

hyynnos.v Jorge Cardoso, Agiologio Lusi-

tano, Tom. II, pag. 142.=Pouco usado.

ADDITO, s. m. ant. (Do latim addictus.)

Adjunto, accrescentamento. Xa milicia

antiga, dava-se o nome de additos aos

que iam entre as cohortes arremessando

pedras.— <íA palavra sua, sem outro sub-

stantivo ou addito, quer dizer sua casa.»

Vieira, Vozes Saudosas, Tora. ii, pag.

350. — Ajudante :— j... o chancelleiro e

seu addito.» Doe. Ant.

t ADDIS, s. m. Medida de capacidade

da Ásia e do Egvpto.

ADDUCÇÃO, s.f. (;Do latim adductio, de

aãducere.) Em Anatomia, movimento,

que aproxima do ciso do corpo uraa par-

te que se tinha afastado. = ContrapÕe-se

a abducção. Vid. esta palavi-a.

ADEUCIR, V. a. ant. (Do latim addu-
cere, mudando-se especialmente o «e» em
«i» nos verbos: sérvio, sirvo.) Trazer,

aproximar, levar, conduzir. — a E co-

nheceu a Rainha e dixelhe: Rei Ramiro,
que te adduce, aqui ? e el lhe respondeu: o

vosso amor.» Nobiliário, do Conde Dom
Pedro, cap. 21. = Também se encontra

nas oitavas da perda de Hespanha

:

C'i inucA o Zariph com vasta campanha
Pc iuso de sina de Mirarnolim
Co falso infancão c proestns malino
De Ccplila aMuieron ao solar de Hespanha.

CA\C10N. POFUL-, n. 1.

— Gkam. Em um testamento de 1295,
encontra-se adduga na terceira pessoa do

imperativo do verbo adducir. = Na Vita

Christi, está escripto Addusse em vez de

adduce ; e no Fragmento do Poema de

Cava, adduxeron por adduceron, o que se

explica pela morphologia galleziana mais

próxima da forma latina adduxerunt.

ADDUCTIVO, adj. Que produz, que de-

termina a adducção
;
que traz, acarreta

ou importa comsigo.= Usado na lingua-

gem anatómica para caractcrisar o movi-

mento pelo qual se aproxima um mem-
bro á linha media do corpo ; e, na lin-

guagem philosophica, caracterisa o fiicto

de introduzir uma ou mais proposições

assuraptivas em uma demonstração.
— Em Theologia, ha uma virtude, que

os moralistas têm distinguido subtilmen-

te por opposição á virtude productiva.

—«£ ou fosse por virtude adductiva ou

productiva (como querem os Theólogos,)

appareceu na sua camará.» Jorge Cardo-

so, Agiologio Lusitano, Tom. ii, p. 473.

ADDUCTOR, adj, iBo latim adductor,

de ad, e ductor, que conduz para alguma
parte.) Nome dado em Anatomia a qual-

quer músculo que exerce o movimento de

adducção.= Emprega-se, geralmente, co-

mo substantivo. — Adductores da coxa,

são trez, o curto ou sub-pubio-femural, e

grande ou ischio-femural, e o longo ou

pubio-femural. — Adductor do dedo mí-

nimo ; adductor do olho; adductor do dedo

grande do pé. Contrapue-se a Abductor.

—: Em Botânica, vasos adductores, fi-

lamentos delgadíssimos, confundidos com
os seminulos nas urnas dos musgos e nas

cápsulas dos hepáticos.

ADDUZIDO, adj. p. Accrescentado em
favor; ampliado, additado.= Applica-se

a argumentos ou provas.

ADDUZIR, V. a. (Do latim adducere

;

vid. a forma antiga adducir. O «o» de-

genera em «z» por influencia do allemão

nas linguas romanas, do século xiii, em
diante, como demonstrou Frederico Diez.i

Trazer, acarretar. — "...adduzem tristes

cuidados. » Azurara, Chronica de Guiné,

cap. 54.

ADE, s.f. O mesmo que Adem, segun-

do Francisco José Freire, mais puro do

que Ade. Vid. Aade. Certa ave palmi-

pede. — « Tymbre, uma Ade de sua cor,

com os pés vermelhos, e o bico de ouro. 9

Sampaio Villas Boas, Nobiliarch., cap. 28.

ADE, suff. Desinência de muitos sub-

stantivos, correspondendo á desinência

«ate», dos nomes latinos em «as»,

« atis »

.

ADEANTADO, adj. p. Vid. Adiantado.

ADEANTE, adv. ant. Vid Adiante.

j ADEBAIXO, «cZr. (Debaixo como «a»

prefixo antigo, e amda hoje popular.") —
aSob alma comprehendeu as forças da al-

ma adebaixo do incorporamento.» Vita

Christi, trad. de Frei Bcraardo de ^Vlco-

baça, Part. i, aip. 6, foi. 22, v.

ADEGAR, V. a. {O mesmo que Ade-

quar, do latim adquare.) — iBem ade-

caste o jíroverlio.» João de Barros, Dia-

logo em louvor da nossa Lingua, p. 5,^.

t ADECERDITAS, s. m. pi. Hereges

que aliirmavam ter Jesus Christo desci-

do ao inferno e não ao limbo, para liber-

tar as almas dos condemnados.

t ADECH, Entidade moral, crea-

da por Paracelso, a qual dentro do ho-

mem recebia as impressões por via dos

sentidos; tem servido em varias theorias

medicas para explicar os phcnúmenos d^

vida, sob diflerentes expressões, como: ti-

ialidade, poder vital, animalidade, au-

ra vital.

ADECH, s. »?). Nome dado poios phi-

losophos herméticos ao que, na Auatomi.v

moderna, se chama veriUia.

t ADECTO, adj. [T>o grego a, sem, e

dakno. mordo.^ Palavra empregada para

caractcrisar os medicamentos que abran-

dam os accidentes causados yor outros

medicameutos extremamente activos.
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t ADÉDIGE, s. /. Nome araLe dado

por alguns astrónomos á coustellaçâo do

Cvsne. = Também se escreve Adigege e

Adigegi.

ADEGA, s.f. (Do latim aiiotheca; o «O»

nào aceentuado desapareceu na pronun-

ciaçào, de modo que a combinação «pt»

soffre o processo frequente da syncopa ou

assimilação do «p»,como se vê em ciypta,

gruta, etc. O «th» desce insensivelmente

á media «d». D'esta mesma palavra ajio-

theca, veiu botica, e bodega, porém foram

outros os processos phonolúgicos.) Logar
subterrâneo, ordinariamente abobadado,

destinado para receber e conservar diver-

sas substancias, particularmente o vinho.

— A melhor adega é aquella aonde o

tbermómetro se conserva constantemente

a 16 gráos. ^ No testamento de El-Eei

Dom Sancho il, da era de 122G, já se en-

contra a fúrma rústica, adegam. = Por

extensão, adega também exprime uma
grande quantidade e boa escolha de vi-

nho ; figuradamente, logar fresco e reti-

rado, de prazeres íntimos. — «Por ser

aquvUa celestial adega dos vinhos, que ale-

gram o iiiesiiio Paraiso.v Lucena, Vida

de Sam Francisco Xavier, Liv. ii, cap. 3.

— Loc. : Adega de agua, casa fresca

onde se conserva a agua ; espécie de

cisterna. — « Uns fazendo adega delia

(agua) como se faz do Teju, purijicando-a

e assentando-a.» Historia Tragico-Mari-

tima, Tom.ii, pag. 42G.=Esta passagem
rcfcre-se talvez á adega de Almeirim. —
Adega de azeite e de mel, dispensa aonde

se recolhem as vasilhas com estas sub-

stancias.

ADEGE, s. m. Nome alchimico que os

herméticos davam ao leite azedo.

ADEGUEIRO, s. m. Administrador da

adega, o que abre e fecha a porta da ade-

ga para arejar ou trasfegar os vinhos.

E.íbrug.i Co trnrabeteiro

Que jssíui ciii-lie :is bocheclias,

Toiíiae-o por aikfjueiro.

SIMÃO MACn.lDO, COMEDIA DA ALFBIA, part. I,

pag. IG.

ADEIS, s. m. pi. Vid. Adelo. — 6.P0-

réin se os sobreditos tiverem algumas ar-

mas em poder de pregueiros, armeiros,

adeis, adellas... poder-se-ha fazer delias

execução, como nas demais cousas.i) Orde-
nação, Liv. III, tit. 86, § 24.

ADEJAR, r. n. Bater as azas, esvoa-

çar : formado de «ade» ou «adem», com a

terminaçào verbal «ar», segundo o Diccio-

nario da Academia; segundo Lacerda, do

latim adigere, impellir.)— « Trabalhando
' que opato se queixa e levanta suas vozes e

adeje.» Diogo Fernandes, Arte da Caça

de Altaneria, Part. 11, cap. 1.5.

— Adejar, v. a. Luprimir movimento
a uma cousa ; sacudir, abanar.

Dizei, roííovo!-o, e aiTuelIa

Que aileja os braços ao ar.

SIMÃO MACHADO. COX. Dõ CERCO D8 BIC.
part' II, p. 32.

ADEJO, s. m. o vôo frequente de uma
ave. == Figuradamente; a elevação, o

transporte, o impulso em que a imagina-

ção se remonta.

o adejo 3 plianlasia, ao graio prendem.
BOCAGE, OBRAS. tOOl. Ill,

o ailejo dos júbilos alados.

IDBM, lom. II, p. 187.

— É exclusivamente empregado na
linguagem poética.

ADEL, s. m. No plural Adeis. Vid.

Adelo.

ADELA, s. f. Em Entomologia, géne-

ro de lepidoptéros, tendo por typo o alu-

cite concha de ouro.

ADELA ou Adélia, s. /. Mulher que
vende objectos penhorados, ou fato e

trastes usados. — «Porém se os sobredi-

tos tiverem algumas armas em poder de

Pregueiros, Armeiros, Adeis, Adelas, ou

alqum logar para vender » Orden.

Philip. Liv. III, tit. 86, § 24. =^ Moder-
namente, emprcga-se a palavra Adeleira.
— Loc. : Adela das honras, alcovitei-

ra, terceira ou alcayota. Jorge Ferreira,

Ulyssipo, foi. 247, v.

t ADELEIRA, s. /. O mesmo que Ade-

la, cum a terminação popular «eiron.que

exprime officio ou profissão. Preferido ho-

je a Adélia. Vid. esta palavra.

t ADELEIRO, s. m. Vid. Adello.

A DE LEVE, loc. adv. Levemente, im-

pensadamente, levianamente ; tenuemen-

te. — « E assim Deos se contentava em
o castigar a de leve, e como sob pentem.»

Padre Francisco de Mendonça, Sermões,

Part, II, p.ag. 378, n. 8.

ADELFA, s. /. (Do árabe addefela ou

adelf, rhododendro.) Loendro ou eloeu-

dro, planta parecida com o loureiro. —
(íTomará uns paus de sabugo, de avellei-

ra, adelfa, vides seccus, lenha de figuei-

ra pisada, etc. » Breve tratado da Arte de

Artilheria, cap. 02.

ADELGAÇADAMENTE, adv. Aguçada-
mente, finamente, tenuemente. = Reco-
lhido por Barbosa, Cardoso e Bento Pe-

reira.

ADELGAÇADISSIMO, adj. sup. O mais

adelgaçado possivei; teuuíssimo, aguça-

dissimo, agudíssimo.

ADELGAÇADO, adj. p. Aguçado, adel-

gado, laminado tenuemente, ou puxado
á fieira ; desbastado ; emniagrecido ; i-a-

refeito. = Empregado por Frei Luiz de

Sousa e Vieira.

ADELGAÇADOR, s. m. O que adelgaça,

laminando ou puxando á fieira cousa

que se pode adelgaçar; cerceador, prin-

cipalmente de moeda. = Eecolhido por

Cardoso e Bento Pereira.

ADELGAÇAMENTO, s. vi. A acção e ef-

feito de adelgaçar, aguçamento; figura-

damente: attenuação, emraagrecimento,

subtileza, cerceação.

ADELGAÇAR, v. a. (De delgado, com

a terminação ou desinência «açar», que de-

nota acção gradual e continuada.) Agu-
çar, adelgar, fazer ténue ou quasi trans-

parente em lamina ou fio, desgastar, li-

mar, corroer, cercear; figuradamente: atte-

nuar, diminuir, diluir o que está denso,

emmagrecer, rarefazer, tornar subtil, es-

treitar. — «Eram as pyramides h^um edi-

jicio em quadra, que pouco e pouco se hia

adelgaçando, de maneira, que acabava em
ponta de diamante. « Frei Bernardo da
Silva, Defensão da Monarchia Lusitana,

Part. II, cap. II, p. 16.

•

Cada qual a<irltiara o entendimento.
SÁ DE MEXEZE.-,, MALACA CONytilSTADA,

cant. VI, est. 54.

— Loc: Adelgaçar a moeda, cercear,

diminuir o peso legal : — « Lemos que

nesse cobre fez grandes mudanças, levan-

tando-lhe o preço, e adelgaçando a moeda
tanto em pezo que por duas vezes desem-

penhou a republica. yi Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Part. i, Liv.

VI, cap. 3. — Adelgaçar o entendimento,

tornar subtil, atilado.—Adelgaçar as des-

pezas, diminuil-as : — «E que guardada
leva honra e estado e adelgaçando taes

despezas, lhe jwdiam avondar nas despe-

zas para gastamento ordinário. it Fernão

Lopes, Chronica de Dom João I, Liv. ii,

pag. 203. — Adelgaçar a cinta, apertar-

se, espartilhar- se.

— Adelgaçar-se, v. refl. Tomar-se del-

gado, emmagrecer, contrahir-se, rarefa-

zer-se; figuradamente: diminuir em for-

ça, numero ou esplendor.— <t Adelgaçan-

do-se com isto de j^arte, que não tinha

mais (que os ossos revestidos de uma del-

gada pielle.-D Jorge Cardoso, Agiologio

Lusitano, t. iii, pag. 188.

o ferro feridor na pran fornalha

Se adtiijiirn, derrete e descoalba.

FRAXCO BAHRETO, ENEIDA, Liv. VIU, eSt. 407.

—
• Emprega-se na forma neutra, como

na activa, com todas as accepções trans-

latas.

ADELGADAR, r. a. (De delgado, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar»;

mais regular do que Adelgaçar.) Tornar

delgado ou ténue. Acha-se einpregado

nas Provas da Historia Genealógica, t. ii,

pag. 4'.t8. = Recolhido por Moraes.

f ADÉLIA, s. f. (Do grego aJêlos, não

apparente.) Em Botânica, género de plan-

tas euphnrbi.-iceas indígenas da America.

t ADÉLIDE, adj. 2 gen. (Do grego adê-

los, obscuro.) Em Pathologia, nome da-

do aos symptomas pouco manifestos. =
Alguns auctores o empregam no sentido

de insensível. — Transpiração adélide.

t ADELINA, s. f. (Do grego adêlos,

obscuro.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros sylóphagos, formado sobi'e a

adelina plana de Cayenna.

7 ADELION, s. m. (Do grego adclos,

obscuro.) Em Entomologia, género de co-
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leoptéros, tendo por typo o adelion cara-

boide da Xova Hollaiida.

t ADÉLIOS, s. 7». (Do grego adUos,

obscuro.) Em Entomologia, geuero de

ichneumeiiianos hymenoptéros, fundado

sobre uma espécie única.

t ADELIPÂRIA, s. /. (Do grego aden,

muito, e lijmros, gordo.) Um género de

nosologia natural. Inútil e mau sjnony-

lao àe j)oh/snrcia. segundo Littré.

t ADELITAS, s. pi. Seita de adivi-

nhos que descendiam dos mouros, conlie-

cidos também pelo nome de Almogavens,

e taziam profissão da arte de adivinhar

pelo vôo e canto dos pássaros.

ADELLA, s. f. Mulher que vende rou-

pas e trastes em segunda mao, ou em-

presta sobre penhores de alfaias e ouro.

Pelo edital de 12 de maio de 1791,

as adellas não podiam vender peças de

ouro ou prata sendo novas.—Pelo edital

de lõ de dezembro de 1791 não lhes era

permittido vender ao Domingo. Só ás

adellas competia vender trastes velhos,

como expi-essa o citado edital de 16 de

dezembro.=:Também se lhe chama Ade-

leira, prequista e ferros-velhus. Antiga-

mente, tinha um sentido insultuoso, signi-

ficando alcayota.

Com adellas, o perdpr
He uiais certo que ganhar;

Ooile vão.

Se não ciituara |ior vender,
Entram por alcouvitar,

De sobre mão.
ciNC. GiiRiL, rol. 53, col. 3.

Rainha dos prantos, a nunca anciosa
ÁilellaiíS dores (a morte).

GIL VlClíNie, OBK-iS, Liv. I, fol. 65.

— Loc. : Adélia da honra, alcayota,

alcoviteira.

ADELLO, s. m. (Do árabe addallal, do
verbo dallada, apregoar, ser^^r de portei-

ro ; dá-se aqui a syncopa do «1» medial,

tão frequento na lingua portugueza ; como
comprovação, vid. Abarrada, Açor, Adail.)

O que inculca e vende alfaias, fato e mo-
bília usada, sendo principalmente penho-

res que ficaram esquecidos ou abandona-
dos. Figuradamente : inculcador, alcayo-

te. A Camará Municipal de Lisboa pro-

hibiu aos adellos e ferros velhos o an-

darem vendendo pelas ruas, cora pena
de quatro a dez mil reis. Segundo o Có-

digo Administrativo, art. 120, § 2, ás

Gamaras jMuiiicipaes compete fazer regu-

lamentos para«...a policia dos vendilhões

adelos ou sejam ambulantes ou tenham lo-

gares Jixos. »

ADELO, s. m. O mesmo que Adeleiro;
Vid. Adello, mais conforme com a olvuio-

logia árabe, mas não adraittido na legis-

lação.

t ADELOBÓTRYDE, .';. m. (Do grego
adi-los, occulto, e botrijs, cacho.) Género
de arbustos trepad(n'(-s da (íuvana.

t ADELOBRANCHIO, adj. (pr. Adelo-
brunkiii ; do grego adelos, obscuro, o

hrankia, branchios.) Eoi Historia Natu-

ral, que tem as guelras de modo que não
são visíveis exteriormente.

— Adelobranchios, s. m. pi. Grupo de
molluscos.

ADELOCÉPHALO, adj. (Do grego adí-

los, oecultu, e kephalê, cabeça.) Que tem
a cabeça occulta e quasi invisível.

— Em Entomologia, género de lepi-

doptéros nocturnos da America septen-

trional.

t ADELOCERO, adj. (Do grego ade-

los, occulto, e ke7-as, corno.) Em Historia

Natural, que não tem os cornos apparen-

tes.

— Em Entomologia, é tomado como
substantivo para exjirirair um género de

coleoptéros, tendo por typo o adelocero

marmoreado da ilha de Java.

t ADELODÉRME, adj. 2 gen. e s. m. (Do
grego adèlos, occulto, e derma, j)elle.) Em
Zoologia, que tem as guelras escondidas

debaixo da pellc.

t ADELÓGADAM, s.f. Nome dado pelos

malabares a uma planta sem cheiro, cu-

jo sueco é empregado contra a asthma,

tosse e gotta.

t ADÍELÓGENA, adj. (Do grego adílos,

occulto, c guenos, elemento.) Em Geologia,

nome das rochas de forma fina em suas

partes componentes, que parecem forma-

das de uma só substancia.

t ADÉLOPNEUMÓNIO, adj. (Do grego
adêlus, occulto, e pneumõn, pulmão.) No-
me dos molluscos que respiram pelas guel-

ras aérias, isto é, occultas no interior do
corpo.

t ADELÓPODE, adj. Em Zoologia, ani-

mal que não tem pés apparentes.

t ADÉLOPS, s. m. (Do grego adelos,

occulto, e ops, olho.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros lamellicorneos, funda-

do sobre o adelops carinado, da Ame-
rica.

t ADELÓSIA, s. f. Em Entomologia,
género de coleoptéros feronianos, tendo

por typo a adelosia macerada da Ingla-

terra.

t ADELÓSNIA, s.f. Em Entomologia,
género de foraminiferos, composto de duas
espécies do Adriático, existentes, e de
duas fosseis dos terrenos terciários sub-
apenninns da Itália.

t ADELOSTOMÍTES, 6-. m. pil. Nome
da oitava tribu dos collaptérides, corre-

spondentes em parte aos melásumos e aos

adelostomos.

t ADELÓSTOMO, adj. (Do grego adi-

los, occulto, e stoma, bocca.) Em Histo-

ria Natural, que tom a bocca invisível.

— Em Entomologia, género do coleo-

ptéros melásomos, tendo por typo " a.Ii'-

lostomo dos arredores de Cádis.

t ADELÔTOPO, s. 7)i. (Do grego ade-

los. occulto, e topos, logar.) Em Entomo-
logia, género de coleoptéros gyrinianos,

fundado sobre uma espécie da Nova Hol-
laiida, o adelotopo gi/rinoide.

t ADÉLPHIA, 5. /." Em Botânica, reu-

nião de muitos estâmes sobre um sup-

porte commum chamado a«cZro/)Aoro. Con-
forme este supporte é imico, duplo ou
triplo, assim a reunião dos estames toma o

nome de monadélphia, diadélphia, tria-

dêlphia.

t ADÉLPHICO, adj. O mesmo que Adel-

pho.

—

Estaruts Adelphicos, reunidos em
fascículo.

t ADELPHÍNA, s. f. Em Botânica, es-

pécie de palmeira.

T ADELPHIXIA, s. /. (pr. Adelphiksía.)

Em x\.uatomia, conformidade, união, sym-
pathia das partes que compõem o corpo.

ADELPHO, adj. (Do grego adelphos,

irmão. 1 Em Botânica, nome dos estâmes,

quando estão ligados entre si pelos seus

filetes em um ou muitos corpos, servindo

cada um de sustentáculo a muitas anthe-

ras.

t ADELPHUS, s.f. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros helopianos, da Ameri-
ca boreal.

ADEM, s. f. (Do latim anãs, tis de
nando, gerúndio de no, are, nadar.) Ave
palmípede, chamada por Linneo Anãs bos-

chas, da familia dos anãs, cujas espécies

podem reduzir-se a duas divisões, os hy-

drobatcs, e os patos propriamente ditos.

As Adens são mansas, e bravas ou de
arribação ; as adens machos são maiores

no corpo, e a sua plumagem é mais visto-

sa.

—

(íEram (as aves) do tamanho das nos-

sas adens montesinhas. y> Frei Bernardo
de Brito, Chronica de Cister, Liv. iv^

cap. 22.

Vêm-seas adens dansar nos lagos frios.

LUIZ PeilEIIll, ELEGUDA, CaDt. IV, CSl. 33.

Â adein, A mulher e a cabra

E' má cousa seudo maírra.

PAURE DEUCICO, I.NEIISS, pag. lÕO.

t ADEMA, s. /. O mesmo que Ademèa
ou Ademena : terra fruetifera, entre o

monte maninho e o campo raso e desco-

berto. -= Kecolhido por Viterbo.

ADEMADO, adj. p. Termo náutico ; cor-

rupção de Adernado, abatido, abaixado.

Empregado na Historia Tragico-Maritima,

t. I, p. õO. Vid. Ademanes.

t ADEMÃES, .«. m. pi. Mais correcta-

mente Ademanes : — itAquelles ademães
suo recramos de amor.:^ Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Dlyssipo, act. i, scen. 3.

.K corda cscap,i em v5o. e jnnlaiBeníe
Soa no .ir um atlo vivo gritu

Com grandes aJci:iáe$.

cofiiEnEiL, MCF. DC SEPciv., canL v, r. 5!.

ADEMAN, .«. 7)1. (Talvez formado de
uma locução adverbial a de mão, gosto

ou aceno feito com a mão, couioa de par-

te, ê fallar apartadamente, em segredo.)

= E' poucas vezes ompi-egado uo singu-

lar, e, nesta forma, exprime qualquer mo-
vimento ou gosto airoso, de garbo.

ADEMANES, .•^. m. /«/. Gestos, .icenos,

movinKiuos principalmente das màos pi-

ra exprimir qualquer seutiraento ; expri-
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me a linguagem dos namorados, ou bi-

chancros do cliichisLúos.— « Vendo Affon-

so de Albuquerque o branda- das esjicidas

e capear com as adargas,— entendeu por

estes ademanes...» Commentarios de Af-

fonso de Albuquerque, cap. i, pag. 30.^
Também se encontra a torma singular,

Ademan. ViJ. esta palavra.

ADEMEA, s. /. (Fornuido de uma locu-

ção adverbial: de «a», pronome, com a pre-

posição «de» e 7nSa por meio, subenten-

dendo terra.) Nome antigo dado á terra

de meio ou que está entre monte e vár-

zea ; campo capaz de toda a lavoura. =
Eecelhido por Viterbo. Vid. Aderna.

f ADEMON, s. m. (Do grego adêmôn,

triste.) Em Entomologia, género de icli-

neumonianos bymenuptéros, tendo por

typo o ademon decrescente da Europa.

ADEMONÍA, s. f. (Do grego adêmoneO,

eu temo.) Em Pathologia, agitação ex-

trema, anciedade: symptoraa considetado

por alguns nosologistas como imia doen-

ça. Abatimento de espirito, acabvunha-

ção.

t ADEMFÇÃO, s./. (Do latim acZem^jí/o;

de «áme?-e, arrebatar, diminuir.) Em Ju-

risprudência, revogação do um acto, como
um legado, uma doação. A adempção é

expressa^ quando o testador declara for-

malmente que a revoga ; a adempção ê

tacita, quando o testador revoga um acto

indirectamente.= E' de uso moderno.

f ADEN, s. f. Radical grego que signi-

fica glândula, empregado na composição

de muitas palavras scientificas.

t ADENACANTHO, s, m. (Do grego adcn,

glândula, c akcuithos, acantho.) Em liota-

nica, género de acanthaccas ruelliadas,

do império de Birman.

t ADENACHENE, s. m. (pr. Adenakéne;

do grego adcn, glândula, a, sem, e hainO,

entreabro.) Em Botânica, género de com-
pósitas scneciocideas da America central.

ADENALGÍA, s.f. (Do grego «rftn, glân-

dula, c algos, dôr.) Em Medicina, dôr

que tem a sua sedo nas glândulas.

t ADENÁLGICO, adj. C^ue é relativo á

.adenalçiia.

t ADENANDRO, s. m. (Do grego adui,

glândula, e andros, varão.) Em Botâni-

ca, género do diosmêas, do Cabo da Boa-
Espcrança, arbustos cujos órgãos machos
são providos do uma glândula.

t ADENANTHÉRO, s. m. Em Botânica,

género de leguminosas mimoseas, arvores

de adorno da zona equatorial, ciyas se-

mentes imitam o coral.

t ADENANTHO, s. vk (De adên, glân-

dula, c unilius. flôr.j Em Botânica, géne-
ro de proteaceas, arbustos da Nova-IIol-

landa.

t ADENARIO, s. m. (Do radical grego,

adèn, glândula.) Género de plantas Ij-

thrariadas salicarias da America equato-

rial.

t ADENÁRÍON, s. m. Em Botânica, o

mesmo que a honclíenya.

t ADENECTOPÍA, s.f. (Do grego adiu,

glândula, (/.', tora, e tojms, logar.) Em
Anatomia, situação de uma glândula íora

do seu logar.

ADENEMPHRAXIA, s. f. (pr. Adenen-
fruksia; do grego adèn, glândula, e em-

jyhraxis, obstrucçào). Termo medico, que
designa cnfartação, enchimento das glân-

dulas ou obstrucção glandular.

t ADÉNIA, s. f. Ena Botânica, arbusto

venenoso da Arábia. —• Em Pathologia,

palavra introduzida na scicneia por Pior-

ry, para designar a doença das glândulas

annesas do tubo digestivo.

t ADENIFÓRME, adj. 2 gen. (Do radi-

cal grego adc,i, glândula.) Que apre-

senta a forma ou similliança de glândula,

t ADENILÉMA, «. m. Em Botânica, gé-

nero do rosáceas ; arbusto sarmcntoso da
ilha de Java.

t ADÉNION, «. m. Em Botânica, géne-

ro de apocynaceas, planta indígena da
Arábia.

t ADENÍTE, s. f. (Do latim adenites,

do grego adén, glândula.) Inflammação

do uma glândula. Esta palavra exprime

especialmente as inflammaçues dos gan-

glios lymphaticos.— Adenite cervical sy-

philiticu.

t ADENOBASION, s. m. (Do grego adín,

glândula, e basis, base.) Em Botânica,

género de homaliaceas ; arbustos da Ame-
rica meridional.

t ADENOCÁLICE, s. m. Em Botânica,

género da familia das papillionaceas so-

phorcas, formado sobre arvores o arbus-

tos da America meridional.

t ADENOCALICÊA, ac/y. (Do grego «cZ(?«,

glândula, o cahjx, cálice.) Nome dado, em
Botânica, âs plantas cujo cálice está co-

berto de pontos glandulosos.

t ADENOCÁRPO, s. m. (Do grego ad:cn,

glândula, c carpos, fructo.) (icnero de

arbustos leguminosos da França e das Ca-

nárias.

t ADENOCÁULE, í. m. Do grego adín,

glândula, c kaulos, haste.) Em Botâni-

ca, género de compósitas do Chili e da
America sçj)tenlrional.

t ADENOCHIRAPSOLOGÍA, s. /. (pr.

Adenokirajjsologia ; do grego adên, glân-

dula, keirapsia, imposição das mãos, e

lugos, discurso.) Virtude attribuida, ainda

no século xvii, aos reis de Inglaterra, de

curarem as escrófulas por uma simples

imposição de mãos. = Também é o ti-

tulo de uma obra de Browne, publicada

em 16S4, licerca d'csta virtude.

t ADENOCRÉPIDA, s.f. (Do grego adcn,

glândula, e Icrcpis, base.) Em Botânica,

género de euphorbiaceas ; arvore da ilha

de Java.

t ABENOCYCLO, s. m. (Do grego adên,

glândula, c A:_y/c/6is^. circulo.) Em Botâni-

ca, género de compósitas vernoneas, fun-

dado sobre um arbusto da ilha da Trin-

dade.

t ADÉNODE, s. VI. Em Botânica, gé-

nero de tiliaccas indígenas das índias

orientaes.

t ADENODERMIA-SYPHILÓSICA, s. /.
Aftecçào syphilitica das glândulas da pel-

le
;
palavra formada por Piorry c admit-

tida entre os svphilógraphos.

t ADENODIÀSTÀSE, s. f. (Do grego

adín, glândula, c diastími, desuno.) Des-

membramento anormal dos lóbulos glan-

dulares, habitualmente agglomerados.

t ADENOGRÁMMA, s. m. (Do grego

adín, glândula, e gramme, linha.) Géne-

ro de plantas portulacaceas steudclièas,

hervas ephémeras similhantes âs pharnâ-

ceas.

t ADENOGRAPHÍA,»./. (Do grego adín,

glândula, c graphí, escripto.) Em Ana-
tomia, descripeão das glândulas.

t ADENOGRÁPHICO, o(/y'. Que é concer-

nente á adcnugruphia.

t ADENÓGRAPHO, s. m. O que escre-

ve sobre as glândulas.

t ADENÒIÍDE, adf 2 gen. (Do grego

adín, glândula, e eidos, forma.) Que tem
a fúi-ma ou o aspecto do tecido de uma
glândula. Termo introduzido por Blasius

jiara substituir o nome melanoses, dado

a muitos tumores cuja estructura análoga

á das glândulas, á excepção do pigmen-

to, forma o caracter essencial. A prós-

tata era chamada anteriormente corpo

adenóide.

t ADENOLÉPIDA, s. f. (Do grego adín,

glândula, e lepis, escama.) Em Botânica,

género de plantas compósitas senecioueas,

das ilhas de Sandwich.

f ADENOLÍN, s. m. (Do grego adín,

glândula, e linon, linho.) Género funda-

do sobre muitas espécies de linho.

t ADENOLOGADÍTE, 5. /. (Do grego

adín, glândula, c logades, branco do

olho.) Nome da conjunctivitc dos re-

cem-nascidos ; inflammação das glându-

las de Meibomius e da conjunctiva. Pa-

lavra introduzida na sciencia por Graefc

o Sonnemayer.
ADENGLÒGÍA, s. /. (Do grego adín,

glândula, c logos, discurso.) Tratado das

glândulas.

t ADENOLÓGICO, adj. Que c concer-

nente â adcnologia.

t ADENOMALÁCIA, $. f. (Do gr. adín,

glândula, e malakos, mollc.) Amollcci-

mento das glândulas.

t ADÉNÒME, s. m. (Do grego adín,

glândula, e a desinência orne, que, no fim

de uma palavra, exprime geralmente um
tumor.) Tumor formado pelo tecido das

glândulas.

t ADENO-MENINGÉA, adj. Do grego

adín, glândula, e meninx, membrana.) No-

me da febre mucosa o\x pituitosa , (\\\q pa-

rece ter a sua sede especial nos folliculos

mucosos e na membrana intestinal. E'

uma das formas da dothioncntcria, na

maior parto das vezes. ;= Palavra forma-

da por Pinei.

t ADÉNOMESENTERÍTE, s. /. (Do gre-
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go adên^ glândula, mesos, meio, e entcron,

intestino.) Era Medicina, inflammaçãodos

gánglios ou glândulas lymphaticas do me-

senterio.

ADENONCÓSE, s. /. (Do grego adSn,

glândula, e onkos, corpúsculo.) Em Medi-

cina, tumor glanduloso; tumefacção das

glândulas.

— Em Botânica, género de orchidêas,

pequenas plantas parasitas das florestas

da ilha de Java.

t ADENÓNEMA, s. /. (Do grego aãên,

glândula, e ntma, iilamento.) Em Botâni-

ca, género de plantas alsinacêas.

t ADENONERVÓSA, s. f. Nome dado

por Pinei á peste do Levante, por causa

dos symptomas nervosos e do engurgita-

mento das glândulas, de que é acompa-

nhada.

t ADÉNOPE, s. m. (Do grego adên,

glândula, e ops^, aspecto.) Em Botânica,

secção do género jn-osope.

t ADENOPÉLTIDE, s.f. (Do grego adtn,

glândula, e peltt, escudo.) Em Botânica,

género de euphorbiaceas, formado sobre

um arbusto do Chili.

t ADENO-PHARYNGIÁNO, adj. e s. m.
Que pertence á pliaryngc e á glândula

thyroide ; nome dado a alguns pequenos

músculos carnosos dapharynge, cuja exis-

tência é duvidosa.

t ADENO-PHARYWGÍTE, s. f. Inflamma-

ção das amygdalas e da pharyuge.

t ADENÓPHORO, adj. (Do grego aden,

glândula, cphoros, portador.) Em Botâni-

ca, que tem glândulas sobre uma de suas

partes.

—Substantivadamente, designa, em Bo-

tânica, um género de campanulaceas, lier-

vas ephémeras da Sibéria e da China.—
Género de fetos polypodes das ilhas de
Sandwich. — Género de algas.

t ADENOPHTALHÍA, s. /. Inflammação
das glândulas que i"odeam internamente as

pálpebras, ou irlandidas de Meibomius.

t ABENOPHYLLEAS, adj. e s. f. pi.

Em Botânica, nome dado a um grupo de
oxalis, comprehcndendo as espécies, que
•apresentam pequenos tubérculos glandulo-

sos no vértice das folhas.

t ADENÓPHYLLO, adj. Em Botânica,
distingue as plantas cujas folhas são cheias

de glândulas sobre ' a face interior, e co-

bertas de pontas glandulosas, quer superior
quer inferiormente.

— Como substantivo, ó o nome de um
género do liervas do México.

t ADENÒPODE, adj. Em Botânica, plan-

ta cujos pecií/lns apresentam glândulas.

t ÁDENORHÓPION, s. m. (Do grego
adtn, glândula, e rhôpííion, ram.a.) Em Bo-
tânica, género de arbustos cuphorbiaccos,

da America tropical.

t ADÉNOS, s. m. Espécie de algodão,

.nntigamcnte chamado alfjodão da mari-
nha, que SP importa de Alcpo.

ADENOSÁGItIA, s. m. (Do grego adên,

glândula, c sagma, invólucro.) Género de

rubiaceas hedyothidêas; arbusto do Ne-
paul.

t ADENOSCLERÓSE, s. /. (Do grego

aden, glândula, e scIcroSj, duro.) Endure-
cimento nào doloroso das glândulas. Pala-

vra formada por Swediaur,

t ADENÓSE, s f. (Do grego adên,

írlândula.l Afleccào chroniea, tendo uma
glândula por sede principal. = Palavra

formada por Alibert.

ADENOSE, adj. 2 gen. Glanduloso ou
parecido com glândulas.

t ADENÓSME, s. m. (Do grego adên,

glândula, e osmê, cheiro.) Em Botânica,

género de acanthaceas nelsoniadas, tendo

por typo a ruellia, ou crustole uliginosa,

originaria da Ásia e da Nova-Hollanda.

ADENÓSO, adj. (Do latim adenosus, do

radical grego adtn, glândula.) Glandulo-

so, que tem muitas glândulas, ou que 2

similhaníe ás glândulas. = Usado por

Curvo Semedo.= Na forma feminina, e

plural, emprega-se como substantivo: —

•

Adenosas, carnes fofas, esponjosas e arre-

dondadas, entre as veias grandes e arté-

rias, para nào apodrecerem pelo continuo

contacto e adliercncia.

t ADENOSOLÉNE, s. m. (Do grego adtn,

glândula, e soltn, tubo.) Em Botânica, gé-

nero fundado sobre um sub-arbusto do Ca-

bo da Boa Esperança, cujo tubo é mmii-

do de glândulas dilatadas na base.

t ADENOSTEGÍA, s.f. (Do grego adcn,

glândula, e steguêj tampo.) Em Botâni-

ca, género de scrophularineás da Nova
Califórnia.

t ADENOSTÉMMA, s.f. (Do grego adí»,

glândula, e stcmma, coroa.) Em Botânica,

género de hervas de pêllo viscoso e fo-

lhas oppostas. — Como substantivo do
género mascidino, é termo de botânica,

desisrnando uma espécie de svnantherias.

t^ADENOSTÉMONE, adj. 2 gen. (Do
grego adên, glândula, e stêma, cstame.)

Em Botânica, nome das plantas que tem
glândulas nos filetes dos estames.

t ADENOSTÍLADO, adj. p. Que se as-

semelha a um adcnostyIo.= Xo plural na
forma feminina : Adenostiladas, terceira

visão da tribu das eiqMtorlcas.

ADENÓSTOMO, s. m. (Do grego adhi,

glândula, e sioma, orifício.) Em Botâni-

ca, género de rosáceas spireaceas, arbus-

to da Califórnia.

t ADENOSTYLIS, 5. m Em Botânica,

género de orchidaceas neottiadas, planta

herbácea da ilha de Java.

t ADENOSTYLO, s. ;)i. (Do grego adCn,

glândula, e stt/los, estylete.) Em Botâni-

ca, género de plantas tussilageas, dos pra-

dos turfosos.

t ADENOSYNCHITONITE,ít./.(pr. Ade-

neslnkitunlte ; <\o ^lí^^o adCn, glândula, e

synkitôn, palavra que não é grega: si/n,

com, c kitõn, túnica, para exprimir con-

junctiva.) Palavra introduzida n:i sciencia

para designar aophthalmiados rccem-nas-

cidos, cm que ha inflammação simultiiuca

das glândulas de Meibomius e da conjun-

ctiva.

ADENOTOMIA, s. /. (Do grego adên,

glândula, e temnein, cortar.) Dissecção

das glândulas.=Pouco usado.

t ADENOTÓMICO, adj. Em Anatomia,

o que é concernente á adonotomia.

t ADENOTRICHE, s. m. Em Botânica,

género de plantas synanthéreas, encerran-

do plantas extremamente communs nas

diversas regiões do globo, de caule ramo-

so, folhas alternas, e flores radiadas,

amarellas ou vermelhas, dispostas em co-

rymbos terminaes.

t ADENSADO, adj. p. Tornado denso,

espesso, carregado, saturado, condensado;

crasso, turvo.

t ADENSAR, V. a. Condensar, tornar

espesso.— «Q'/e utilidades tào necessárias

se tiram do sal, em que se adensam as

suas aguas ? » Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, t. 11, liv. i. cap. 17, n.

44, foi. 30'J. Vid. Addensar.

ADENTADO, adj. p. Que está ordena-

do em redor com pontas em forma de den-

tes.=Bastante usado em Heráldica. —
(iBanda adentada c landa que leva ao re-

dor umas pontas agudas. y> Sampaio \ illas

Boas, Nobiliarchia portugueza, cap. 27.

=Na linguagem vulgar, emprega-se sem

o prefixo :

—

Èoda dentada.

ADENTAR, v. a. (Da dente, com o pre-

fixo «a», hoje menos usado, e a termina-

ção verbal oar»). Pôr dentes em uma ban-

da, como se usa em íleraldica ; fazer boc-

cas regulares e cónicas em uma lamina

de aço para serrar.—Fazer engranzar em
qualquer entrosa ou encaixe os difierentes

dentes de rodas que giram sobre si.

— Adentar, r, n. Começar a nascer os

dentes a um animal ; o período da den-

tição, quando rompem os alvéolos.

ADENTRO, adv. ant. No interior, para

dentro, no íntimo. = Usa-se geralmente

como locução adverbial.

—

tViviam muito

adentro no scrtãí>. » Frei Bernardo de

Brito, Monarchia Lusitana, Part. i, liv.

i, cap. 17. — « Dos que vem da cidade,

villa ou Termo adentro, posto que venham

por constrangimento, nSo hvarão nada.»

Orden. de Dom Manoel, Liv. i, Tit. 16.

— Loc. : Portas adentro, dentro em
casa, no intimo :

—

«Mas como a matéria

é tanto das portas adentro da alma. etc.i

Vieira, Sermões, serm. i, Tom. 7, col.

462, — nPois tanta riqueza das portas

adentro, etc.» Gaspar BaiTeiros, Choro-

graphia, foi. 47, v.

Bp.ti como qiiii o Padre Osnb^tntp
Ouc o fo?o ffi, o ar. o 1

Os miacs veras qoe ia- '

'

E tem co'o mar e a u-rr.» '^'-

CiU., LUi-, iJUL 1, til. 00.

ADEÓNA, ?. /. Gcnero de polypcs

bryozoarios. de polypeiro pedregoso.

— Na Jlythologia romana, divindade

que presidia á chegada dos viandantes,

j
como Alicoua á partida.
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ADEOS ou Adeus, s. m. (Formado de

uma lucuçào a Dcos te deixo, ou qual-

quer outra idca análoga ao sentimento da
despedida.) Cumprimento, saudação, des-

jjedida final, que se dirige ás pessoas de

quem nos separamos, quer se conserve

quer se perca a esperançava de as tornar a

ver. — nDeixo-te, a Deos, que me chama
outro negocio; tu torna-te a casa.» Sá de

Miranda, Vilhalpandos, act. i, se. 1.

— Loc: O eterno adeos, o suspiro final

do moribundo.

—

Dizer adeos, acenar.

—

Dar os adeoses, fazer as despedidas. —
Dizer adeos a uma cousa, perder a esjje-

rança d'ella.=Tambom se emprega como
interjeição : — Ora, adeos ! não estou para

o aturar.— Adeos, minhas encommendas !

nada feito.— Adeos ! acabou-se tudo, não

ha mais que esperar.

t ADEOSADO ou Adeusado, adj. p. Di-

viuisado, com attributos divinos, com culto

próprio de divindade ; contado entre os

deuses.

ADEOSARou Adeusar, v.a. Deificar, di-

vinisar, fazer a apotheose a alguém.

—

» Disse pouco em dizer, que se puzera o Me-
nino Jesus, entre palhas, como pão, para
converter em anjo ao homem tornado bruto

pelos seus peccados ; porque também quiz

adeosal-o, e tomal-o em ci:rto mudo um
Deos terreno.)) Amaral, Sermões, foi. 17,

n. 24. Vid. Endeosar.
— Adeosar-se, v. refl. xVttribuir a si

uma essência divina, deificar-se.— « Que-

rendo-se em tudo adeosar-se e fazer deo-

ses da terra.» Jligucl Leitão de Andra-
de, Miscellanea, Dial. xviii, pag. 526.

A DE PARTE, loc. adv. ant. Moderna-
mente, á parte ; usado nas rubricas do
theatro, quando um actor falia como em
solilóquio ou com outro personagem de

quem é somente ouvido. — «.Ora estes to-

dos postos a de parte, falemos cá entre

nós.» Sá de Bliranda, Vilhalpandos, prol.

Paliemos ura pouco
Job a lie parte.

Sobre esse se;,'redo.

GIL VICBNTB, ODBAS, LhV, I, fol. 07.

ADEPHAGÍA, s. /. Fome excessiva.

Vid. Addephagia.

t ADÉPHAGO, adj. (Do grego adepha-

(jos, voraz.) Epitheto de Hercules, que
comeu um boi em um dia. Usado na lin-

guagem académica. = Também se dava
este nome aos cavallos que se sustenta-

vam para a guerra.
-— Em Zoologia, dá-se este nome a

todo e qualquer animal voraz e carnívoro.

— Em Entomologia, designam-se com
este nome uns insectos chamados também
Erit.omóphagos.

ADEPTO, adj. (Do latim adepitus, de

adpisci, obter.) Nume usado para de-

signar os antigos alehimistas, que procu-

ravam descobrir a pedra philosophal. Ex-
tensivamente, veiu a applicar-se aos que
estão iniciados nas doutrinas de uma sei-

ta. — No plural, em Medicina, designa

os que procuram a panacêa ou remédio

universal; em Geometria, aos que procu-

ram a quadratura do circulo. ^ Ainda
hoje, se dá este nome aos que seguem as

theorias de outrem, mas sem o sentido ri-

dículo da sua origem. Nào se encontra

no Diccionario da Academia, apesar de

se achar abonado por Bernardes em a

Nova Floresta. Foi o Cardeal S. Luiz que
lhe dou o foro lusitano.

ADEQUAÇÃO, s.f. A acção de adequar.
— (íPor isso diz Christo : Sede perfeitos

como vosso celestial pae ; isto é, não por
adequação, que é inqwssivel, senão por
imitação. » Padre Manoel Bernardes, Pa-

raíso dos Contemplativos, cap. i, annot.

11. =: E jioucii usãilo.

ADEQUADAMENTE, adv. Propriamente,

accommodadamente
;

proporcionalmente;

cabalmente ; sem omittir particularida-

des
;
justamente, competentemente, oppor-

tunamente. = Usado por Vieira, Serm.,

t. VII, p. 271.

ADEQUADO, adj. p. Accommodado, pro-

porcionado. Na linguagem philosophica, o

que se comprehende, total, inteiro, pleno,

j)erfeito.

—

Definição adequada, a que con-

vém a todo o objecto definido, e que não
convém a outro a não ser cllc. — Idêa

adequada, o que encerra tudo, que tem
relação com a cousa que lhe serve de ob-

jecto. — ((Onde tinha o silencio por ob-

jecto adequado da vida religiosa.)) Jorge
Cardoso, Agiologio, t. ii, pag. 397.

ADEQUAR, V. a. (De aãarquare ; de ad,

preposição, e aiquare, egualar.) Egualar,

proporcionar, accommodar exactamente.

Antigamente, Adecar. Vid. — «Maspro-
hibe-vie adequar de tudo o simil, o sidjer-

mos que, etc.)> Padre Manoel Bernardes,

Luz e Calor, Part. i, opusc. 5, n. 119.

ADER, V. a. a7it. Accrescentar. = Re-

colhido por Viterbo no Diccionario por-

tátil. — Encontrn-se também nas Provas

da Historia Genealógica, T. i, pag. 124.

ADERADO, adj. p. Talvez Adoerado.
Molestado com dores. Acha-se nas Pro-

vas da Historia Genealógica, T. iii, pag.

124. = líoeolliido por Moraes.

t ADERADO, adj. p. Talvez corrupção

do adinheirado. Segundo Viterbo, no Dic-

cionario portátil, justo preço, certo, ra-

zoável.

t ADERAR, V. a. Taxar a dinheiro ou

seu equivalente. = Recolhido pela pri-

meira vez por Viterbo no Diccionario por-

tátil.

j- ADERE, s.«í. (Do grego a, sem, ede-

re, pescoço.) Género de coleoptéros pecu-

liares á Inglaterra.

ADEREÇADO, adj. p. Ornado, enfeita-

do com adereço, ataviado, concertado

;

dirigido, endereçado, enviado, remcttido.

— (1 Carta, que também a elle vem Adere-

çada.» Ruy de Pyna, Chronica de Affon-

so IV, foi. 2fi, cap. 1.

ADEREÇAMENTO, s. m. ant. Acção e ef-

feitode adereçar; adorno,'eufeite; direcção,

destino de uma carta. — « Aderece e for-
neça a dita Senhora Infanta de vestidos,

baixeelas, pannos de armar, e todos os

adereçamentos da sua camará e casa. d

Duarte Nunes de Leão, Chronica de D.

Affonso V, cap. 45.

ADEREÇAR, v. a. Ornar, enfeitar com
adereço, ataviar. (Do árabe tarezá, ves-

tir-se com roupas elegantes ; o «z» trans-

forma-se em «ç», como em azzaferan,

açafrão. O «t» desce á media «d», se-

gundo a phonologia latina que predomi-

na na lingua portugueza). Apparelhar, re-

vestir, compor, concertar, aceiar ; antiga-

mente : dirigir. — (lE que entonce adere-

çando os olhos do seu entendimento, e

por certas considerações, a ti com legiti-

mo de Pedro.)) Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Liv. ii, pag. 126.— «Adere-

çou seu cavallo.-D Chronica do Gondesta-

vel, cap. 12. Vid. Endereçar.
— Adereçar-se, v. rejl. Enfeitar-se, or-

nar-se, ataviar-se; pôr-se apto para qual-

quer acto, apparelhar-se, prepai-ar-se ; di-

rigir-sc:

Ura paiiiio de ouro cinge, e na caberá

De precíosas'geiuas se adereça.

CAMÕES, LUZ., cant. vil, est. 57.

As auroras pesadas se adereçam.

IDEM, IBIDEM, caiit. V, esl. 25.

Clmina a Meiícslbeo, Rargeto e o forte Cloantho
E l!ll'^ luauda que a Froia .sr aderece
Cum griíin segredo.

lUURETO FEIO, E.\Ein\, liV. IV, CSt. 65.

ADEREÇAR, t'. a. (Do \aúm directas; no
franecz antigo drech, e dreis, d'onde vem
adrechier, e adresser; no provençal atíres-

sar, e adreysar; no hespanhol aderezar,

no italiano addirizzare. — A' vista da
etjmologia, se concluo que esta palavra

anda confundida com a sua homonyma,
derivada do árabe.) Dirigir, enviar al-

guém ou alguma cousa ; recommendar,
recorrer, communicar. No Regimento e

Ordenações da Fazenda, aeha-so empre-

gado na fornia dv partieipio n'este mesmo
sentido. = Palavra de uso moderno, que
antigamente era Aderençar, significando :

encaminhar, dirigir.

ADEREÇO, s. m. (Do árabe attarço, or-

nato, enfeite; o «t», segundo a jDhonolo-

gia latina, desce á media «d» ; o «a» se-

gue a regra geral, mudando-se em «e»,

ex. : al-alja.mia, algema.) Adorno, orna-

to, enfeite de uma joessoa; trastes de uma
casa, o trem que serve de uso, alinho e

enfeite ; arreios
;
jóia rica, fornrada de

diversas pedras preciosas, broche.

—

«.lii-

ca e galantemente vestido com plumagens
e mais adereço e bizarro.)) Mercúrio de

Agosto, de 1666.

—

«Hia em uni formoso
e mui brioso ginete, ajaezado, com muchi-

lae mais adereço de terciopelo roxo, bor-

dado, de ouro e aljôfar.» Festa da Cano-

nisação, foi. 6, v.

—Loc: Adereços de casa, os arranjos,
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louça e mobilía, etc. — Adereços de ca-

vallo, arreios, como xairel, manta, freio,

estribo. — Adereço de diamantes, espé-

cie de broche, composto de laço, cruz ou

afogador para a j^arganta, com pingen-

tes, ou brincos do mesmo typo para as

orelhas, pulseiras, etc.— t";ii Adereço, se-

gundoBluteau, espada e adaga.—Adereço

do navio, concerto.

ADERENÇA, s. f. Mais correctamente,

Adherencia.= Usado por Castanheda.

ADERENÇADO, adj. p. (Do provençal

a(Z?'('_yí(aí,.nasalisando-se o «y».) Encami-

nhado, dirigido a algum termo ; enviado,

remettido ; ornado, enfeitado. — « Vejam

os beesteiros como esfam a postos e aderen-

çados.» Ordenação Aífousina, Liv. i, tit.

02, § 2. Nos Dpúsculus do Doutor Frei

João Claro, publicados nos Inéditos de Al-

cobaça, por Frei Fortunato de S. Boaven-
tura, vem no sentido de Adereçado ou En-

dereçado.

ADERENÇAR, v. a. (Do provençal aãres-

sar e adreyssar, nasalisando-se a vogal.)

Adereçar, dirigir, remetter, enviar, enca-

minhar, tratar, conferir, tomar assento ou
accordo; terçar por alguém, amparar, pro-

teger. — nA primeira e princip)al cousa,

que em todos os autos e officios tempioraes

se deve fazer lie encommendarem-se os ho-

mens a Deos, para que suas obras adere-

ce bem e a seu saneio serviço.)^ Orden.
de D. Manoel, Liv. i, tit. i. — «Aderen-
çou sua,falia á rainha.» Inéditos da Aca-
demia, Tom. I, p. 339.

— Aderençar-se, v. refl. Dirigir-se:

Sabendo que esta perfia

Ante vós se aiiereiíçava^

Luz (la fama todavia,

Coroo vossa seiíiioria

Visse o (|ue dcteruiinava.

CiNcio». cenii.., foi. .'i, col.2.

ADERÊNCIA, s. f. Vid. Adherencia.
ADERENÇO, .s. m. Adestramento, ensi-

no, principalmente do cavallo ; adereço,
arreio. De aderençar, dirigir, encaminhar,
ou de adereço, no sentido do arreio.

t ADERENTES, s. m. pi. O mesmo que
parentes. =-= Acha-se no Cancioneiro Ge-
ral :

Ouve ysto com aderertles.

CANC, lom. III, p. 580.

ADERENTHE, adj. 2 rjen. Vid. Adhe-
rente.

ADERGAR, v. n. ant. (Do latim «f^^eícr-

go, abl. de tergum, costas, segundo Cons-
tâncio

;
porém é mais natural que seja de

origem popular ou gíria.) Acontecer, acer-
tar, alcançar, conseguir casualmente. Duar-
te Nunes de Leào, ó de parecer que esta
palavra nào deve ser usada por pessoas
polidas, o que prova a sua origem popu-
lar. = E' particularmente empregada na
forma reflexiva.

— Adergar-se, v. refl. Encontrar-se,
achar-se. — a Mas o provincial quando hi
se adergar, jazerá sentado da banda ses-

tra do Reverendo senhor líeitor.» Frei

António da Purificação, Chronica dos

Eremitas de S. Agostinho, Part. ii, Liv.

7, tit. 2, § 5. Vem em um documento
de 1495. = Também em consequência

da metathese do «r» se diz Adregar.
ADERIR, V. n. Vid. Adherir e seus de-

rivados.

t ADERMONÉRVIA, s. f. Paralysia,

perda de sciislljilidade na pelle.

t ADERMOTROPHÍA, s. f. Adelgaça-
mentii, ati-(>|)hia da pelle.

ADERNADO, adj. p. Abatido, abaixa-

do ; e, figuradamente, pequeno. = Anti-

quado e recolhido por Jeronjmo Cardoso.

ADERNAR, i'. n. (Segundo Constâncio,

do inglez stern, popa, parte inferior do
navio, com o prefixo e a terminação ver-

bal «ar»; entendemos porém que é uma
etymologia imaginaria, e que adernar é

uma corrupção de aqiierenar, visto que
pertencem á mesma ordem das explosivas

o «q» e o «d», ainda que o primeiro

é áspero e o segundo brando ; confirma

também a significação de ambas as pala-

vras.) — <iE estando nesta occupação,

seria á meia noite, quando o navio ader-

nou e tombon-se todo pjara uma parte,

ficando só descobertos os cosfellos.» Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento, Liv.

VII, cap. 85. — «Adernando a nau de

popa, levantou aproa,.» Idem, Liv. V,

cap. 68. Diogo de Couto também escre-

veu Adornar.

ADERNOS, s. m. Em Botânica, planta

indígena de Portugal, denominada por
Linneo Philyria media, classificada na
Diandria Monofjijnia. Tem as folhas ova-

das, lanceoladas e quasi integerrimas ; a

corolla das suas flores é fendida em
quatro lacinios, e o seu frueto é uma baga
com uma só semente. Ha muitas espécies

como o trançjido, o sanguinho de agua, a

que Linneo chamou rhamnus trangula;

o aderno bastardo, (rhamnus alaternus
;)

o aderno de folha larga (phillirea latifo-

lia.) Também ha duas espécies de ader-

no, no matto virgem do Brazil:o aderno
verdadeiro, o o aderno marcanaiba.

t A' DERRADEIRA, loc. adv. Derradei-
ramente ; a final ; figuradamente, á hora
extrema, —

«

Tão impávido era à derra-

deira...» Franco Barreto, Trad. da Enei-

da. Vid. Derradeiro.

t A' DERREDOR, locndv.ant.Omesmo
que ao i'edor.— «Subiraín por uma estreita

escada, que anda á derredor.» Fernão
Lopes, Chronica de D. João I, Liv. i,

cap. 13.

t A' DESFILADA, loc. adr. A toda a

brida, em carreira vertiginosa ; figurada-

mente, a toda a pressa.

—

«Sairão à des-

filada os tomos que estiverem mais prom-
2>tos...)>Yic\vi\, Sermões, Tom. i, Epistola

ao leitor.

ADESHORA, loc. adv. (Formada do pre-

fixo privativo «des», que exprime a idèa

de separação, e horas.) A hora intempes-

tiva, a má hora, repentinamente.—Inopi-

nadamente, alta noite, a horas mortas.

—

nJíavia umcastello infestado com estrondos

nocturnos, que adeshora se ouviam, sem
se saber a causa d'Mes.» Padre Manoel
Bernardes, Floresta, Tom. V, tit. 2, pag.

349. Vid. Adeshoras.

t ADESHORADO, adj. Que anda por
horas mortas. Vid. Deshorado.

ADESHORAS, luc. adv. O mesmo que
adeshora, porém mais usado; lá por essas

horas mortas.

Abre-me (diz), quem ijner que és que aqui moras,
Que eu sou Cupido, que perdido ando,
Por esta noite escura aí-si adeshoras.

DR. AMOSIO FERRF.IRA, ELEG-, ClCg. VIII,

f ADESMA, s. f. (Do grego aãesmos,

sem ligamento.) Em Entomologia, géne-
ro de coleoptéros melásomos, tendo por
typo o adesmo longipede.
—

• Em Botânica, género de hervas le-

guminosas da America meridional.

— Em Entomologia, o mesmo que /<es-

mipile.

t ADESMÃCEA, s. f. (Do grego ades-

mos, sem ligamento.) Molluscos que têm
a concha de tal forma pequena, que lhes

não cobre o corpo ; característico da con-

cha.

t ADESMÁCEOS, s. m. pi. Família de
molluscos hivalvos.

t ADESSENARIOS, s. m. pi. Nome de
uns heréticos do século xvi, que acredi-

tavam na existência real de Jesus Chris-

to na Eucharistia, pela impanação, ou
qualidade de o pão ficar sendo o que era.

t A' DESTRA, loc. adv. A' mào direi-

ta
;
particularmente, á mão ou pela mão;

applica-se aos cavallos, quando sào leva-

dos pela rédea. — «Diante dei Bei hiam
quarenta cavallos, facas e mulas á des-

tra ricamente ajaezados.» Nunes de Leào,

Chron. de Dom João I, Liv. i, cap. 67.

ADESTRADAMENTE, adv. Com certo

adestramento ; exercitado, industriada-

mente, com destreza, agilmente. = Re-

colhido por Jeronymo Cardoso, Barbosa
e Bento Pereira.

ADESTRADO, adj. p. Industriado, en-

saiado, amestrado ; exercitado, conduzi-

do á destra, ou pela mão. pela arreata.

— dDous elephantes adestrados pordous
Índios.» João de Barros, Década I, Liv.

VI, cap. 3.

ADESTRADO, 5. m. Cavallo de marca,

exercitado para a gucrra.;=Segundo Vi-

terbo. Adestrado.

ADESTRADOR, í. m. O que exercita e

ensaia ; o que amestra. — aEllcs, (.\pos-

tolos) sem os seus barões e condes c dun-

zeis e mocos de camará c adestradores...*

Vita Christi, T"in, iii, Liv. 28, foi. 70, v.

ADESTRAMENTO, *. m. A acção e ef-

feito de adestrar; presteza, perícia, ou

agilidade ; instrucçào, destreza adquiri-

da em exercicio. em pratica.

ADESTRAR, v. a. (Do latim rfe.rf<;redirei-
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to.) Ensinar, instruir, exercitar, dar destre-

za, guiar, levar adestra.— «Haveis de crer,

que todo o scii saber é a fim de cohiça,

que os adestra.)) Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Euphrosina, aet. ii, se. 4. —
(íElephantas mui/to armados c arraiados;

trazia cada um seu governador^ que us

adestrava a uma e outra parte ^ ser/imdo

a necessidade que tinham.» Joào de Bar-

ros, Década 11, Liv. O, cap. 4.

— Adestrar-se, v. rcfl. Ensaiar-se,

exercitar-se, tornar-se perito.

ADESTRAS, s. f. pi. Peças que, na

Armaria, nào têm outras á sua direita
;

uma palia ou faxa que, na parte esquer-

da, tiver um leào, diz-se adestrada por

esse leão. Contrapoe-se a sinistra.

ADESTRO, adj. ant. (Do latim dexter,

destro, no francez adroit.) Que tem ha-

bilidade, presteza, agilidade. =Rccolliido

por .leronymo Cardoso. Vid. Destro.

ADESTRO, loc. adv. O mesmo que A'

destra, Vid. — «íS'e vem recolhendo para
Heitor da Silveira, cavalgado em um ca-

vallo, e um outro adestro.» Diogo de

Couto, Década IV, Liv. :"), cap. (j.=Tam-

bem se emprega no sentido de propósi-

to. — nJJom Carlos quer andar por en-

tre Douro e Minho comprando honras

alheas, e a manceba a destro na commen-

da.y> Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu-

phrosina, acto V, scen. 7,

ADEUS, loc. adv. (Vid. Adeos, maiscon-

forme com a etymologia grega.) Adeus,

cestos, estão feitas as vindimas : dando a

entender que certas cousas já não são

precisas, ou são incapazes. — Adeus tu-

do, expressão usada pelos tiradores do

ouro, para advertir aos que estão á roda

do moinhosinho, que a mão está segura

e que elles nada devem fazer. — Adeus,

vá ! plirase marítima, para quando se

quer mudar de bordo, indicando á tripu-

lação que esteja alerta para obedecer.

Vid. Adeos, c seus compostos.

ADEVINHAR, v. a. (Do latim divinare;

portanto mais correctamente adivinhar.)

Usado na linguagem popular. Vid. Adi-

vinhar.

ADEXTRADO, s. m. Vid. Adestrado.

ADEXTRAR, v. a. Vid. Adestrar.

t ADFORMANTE, at/y. Em tírammatica

hebraica, que serve para formar.

—

Letras

adformantes, ou sej-i;2's.=Tanibem se em-
prega clliptieamente como substantivo

:

Adformantes -^//f/abicas.

ADGENERAÇÃO, s. /. ant. Geração,

sem a preposição «ad.))

—

«O sacramento

do altar, como seja comer espiritual e di-

vino, e como segunda geração ou adgene-

ração da gram.v Frei João de Ceita,

Quadragenade Sermões, Part. ii, foi. 273,

col. 3. E' empregado na linguagem theo-

logica ; na linguagem dos philosophos

antigos, signiiicava parte da geração que

se ajuntava á geração antecedente, tal era

a assimilação.=Está fora do uso.

ADGENÈRAR, v. a. (Do latim ad, prop.,

e gencrarc, gerar.) Em Philosopliia, gerar

de novo ou segunda vez, por effeito de

alimento ou nutrição ; fazer crescer. —
«... bem pudera o Santo também ter al-

gum direito ao titulo de pae, por o ad-

generar ou cdentar do seu comer, pois a

nutrição cm boa philosophia parte é da
geração.» Frei João de Ceita, Quadrage-

na de Sermões, Pari. i, foi. 5G, col. 4.

= Est;i fora do uso.

ADGERAÇÃO, s. f. (Do latim bárbaro

adgoieratio, dando-se a syncopa do «n»

medial, como era generare, gerar, monas-

terium, mosteiro.) O mesmo que geração,

empregado exclusivamente na linguagem

ascética: — «Bem vejo, que na mão que

gera, primeiro é o sangue rubicundo ou

vermelho que branco; na p)'^"inieira cor,

principio da geração, na segunda da ad-

geração ou nutrição.» Frei João de Cei-

ta, Quadragcna de Sermões, Part. i, foi.

270, col. 2.

t ADGUSTAL, adj. o s. m. Uma das

peças elementares de uma das vértebras

cepluilicas.

j ADHÁIL, s. /. Em Astronomia, cs-

trella de sexta grandeza, situada na ex-

crescência de Andromeda, para a parte

do pé, e debaixo da estrella chamada
Brilhante de Andromeda.

t ADHÁTODA, .5. /. Em Botânica, no-

me dado á nogueira do Malabar, ([ue tem

o cálice comjjosto do uma só peça oblon-

ga, e a flor dividida pelo meio. Servia

para expulsar o feto morto.

ADKERENCIA, s. f. (Do latim adhmren-

tia, de ad, a alguma parte, e hwrere, es-

tar pegado.) União, juncção de uma cousa

a outra; adhesão, apego, enlace, viscosi-

dade. = Figuradamente : valia, protec-

ção, favor; accessorio principalmente con-

tra razão, justiça e direito.

o conselho que cu diiria

Qáe perdessem n valij,

As ãílhci-fiicia^, p')is sãii

As que dãú vida ao ladrão

Cada dia.

OIL VICENTE, OBBIS, liv. V, fol. 20(5, V.

— Em Pliysica, adherencia é a união

intima de dous corpos pelas suas suporti-

cies, era virtude da attracão que exercem

reciprocamente um sobre o outro.

— Em Botânica, adherencia, soldadu-

ra das partes que primitivamente eram
distinctas.

— Em Mineralogia, a maneira como
os ci"ystaes estão ligados ao seu supporte,

chama-se adherencia.
— Em Pintura, adherencia ó a falta

de relevo no eíieito de um quadro, cujas

partes se não destacam no plano, e pa-

recem estar coladas á tela.

•— Em Pathologia, adherencia é a união

do certas partes, que no estado natural

devem estar separadas : taes são os bor-

dos das aberturas naturaes, as vísceras

interiores, as membranas que revestem

as cavidades, os canaes excretores. As

adherencias attribuidas ao que antiga-

mente se chamava injiammação adliesiva,

resultam do nascimento dos elementos

anatómicos encadeados de uma e outra

parte com os elementos dos órgãos, cujas

partes epiitheliaes apenas estavam appli-

cadas umas sobre as outras. A queda d'es-

tes epitheliuns contíguos precedo o nasci-

mento dos elementos anatómicos, o que
estabelece logo a continuidade aonde só

havia contiguidade.

— Loc: Por adherencia, intervindo

valimento ou empenho. — «V. A. se quiz

servir de mim no Governo da índia, sem
lhe eu requerer 2^'õr adherencia alguma.»

Diogo de Couto, Década ÍV, Liv. 4G,

cap. 7.

t ADHERENCIAS, s. /.^j?. Valimentos,

empenhos, protecções. Também se empre-
ga na linguagem medica: adherencias de

jndmão. Tem o mesmo sentido que ad-

herencia : — « Tratam com muita limpe-

za, nem consentem alguém, entrar nelle,

salvo com grandes adherencias.» Frei

Pantaleão de Aveiro, Itinerário da Terra
Santa, cap. 48.

ADHERENTE, s. m. (Do latim adharcns,

tis.) Ligado, por dependência, respeito ou
principalmente por affinidade; partidário,

sectário. — «Da vinda do jzosso adheren-

X& depende um pouco...» D. Francisco Ma-
noel de i\tello, Cartas, cent. iv, n. 2().

ADHERENTE, adj. 2 gen. Adherido,

connexo, ligado, afixado, juxta-posto, pe-

gado, collado. — « Que não obremos em
dia de lua cheia, por rasão do cérebro

estar mais adherente no casco.» António

Ferreira, Luz de toda a Medicina, Liv.

VIII, ]iag. 212.

ADHERENTES.s. m. pi. Requisitos, in-

strumentos necessários para alguma cousa,

petrechos, accessorios, apparelho, provi-

sões, apparato.=:N'este sentido, adheren-

tes de guerra, o material preciso e indis-

pensável, tudo o que anda annexo á guer-

ra.—

«

O primeiro (negocio) acerca da no-

meação do capitão mór e mais adheren-

tes de armas e companhias volantes.» D.
Francisco Manoel dcilello, Cartas, cen-

túria II, cart. 17. — Em Jurisprudência

e no sentido figurado: cúmplices, conni-

ventes ;
associados, que são do mesmo

parecer.

— Loc: Não ter parentes nem adheren-

tes, achar-se só no mundo.

—

Ser dos ad-

herentes de um partido, sectário.— Par-
tes adherentes, aquellas que, ou em um
vegatal ou animal, se reuniram de uma
maneira mais ou menos intima ás partes

que lho estavam em roda.

ADHERIR, v. n. (Do latim adhcerere,

de «(/, e hcerere, annexar-se, unir-se.) Es-

tar fortemente ligado a alguma cousa, in-

timamente unido. Applica-se, no sentido

próprio, a dous corpos, que, sem se jjene-

trarem, se fixam pelo contacto das suas

superfícies.=Figuradamente: unir-se, ar-

rimar-se, cucostar-se ao parecer de ou-



ADHO ADIA ADIA

tro, acquiescor, approvar, estar de accor-

do, ser do mesmo sentimento, adoptar a

opinião.= Na linguagem forense, ratifi-

car, confirmar com um novo acto as pri-

meiras instancias. — nE a rezão porque

estando Garrafa outra vez desunido dos

Francezes, tem clles eleição, e os impe-

riaes, a que adheria, nem com elle acaba-

vam de a ter...y> Álvaro Pires de Távora,

Historia dos Varões illustres, etc, pag.

190.

ADHESÃO, s. /. I Do latim adhcpsio, onis.)

Força em virtude da qual se opera o phe-

nómeno da adherencia ; tendência de dous

corpos a ligareui-se mutuamente; uniào

mais ou menos íntima, que sào susceptí-

veis de contraliir, entre si, os corpos sóli-

dos postos em contacto o mais exactamen-

te possível, pelas suas faces planas e uni-

das. =^Na linguagem usual,juncçào, união,

attracçâo ; submissão, consentimento, ac-

quiescencia; dedicação, favor.

— Em Jurisprudência, adhesão, ac-

quiescencia a um convénio, a um con-

tracto ao qual não concorrem pessoalmen-

te nem por força da lei.

— Em Diplomacia, adhesão é o con-

sentimento que um soberano dá aos accor-

dos ou contractos de paz, de commercio,

de alliança, a um acto, a uma mani-

festação politica feita por outros sobera-

nos.

— Em Politica, adhesão é a acquies-

cencía dada a uma proposição, approva-

ção dada a um acto, a um tractado.

— Em Medicina, adhesão é o modo
particular segundo o qual tem logar uma
adherencia; modo como uma cousa adhe-

re a outra.

— Em Philosophia escolástica, certeza

de adhesão, a que se não deriva da evi-

dencia, mas da grande importância da cau-

sa e do valor que lhe liganios.= Tam-
ben), na linguagem mvstica, exprime um
gráo da ascese. — aA summa pureza con-

siste na adhesão e união com Deos.y> Pa-
dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Part. II, Liv. I, cap. (i, n. !l.

ADHESIVO, adj. e s. m. Que exprime
a adhesão, que tem a força de adherir. =^
Também se emprega ellipticamente como
substantivo.

— Em Pharmacia, adhesivo, qualquer
preparação emplastica suscejjtivel de se

coUar ou adherir á ])elle. O diacht/lon

(jurnmado c um adhesivo.
— Em Pathologia, iiijlammação adhe-

siva, aquella que se attribuia antigamen-
te á força de operar a divisão das partes
separadas.

ADHÉSO, adj. p. irr. (Forma irregu-
lar antiga do participio do verbo adhe
rir.) Adherido, unido, enleado, juxta
posto.

t AD HOC, loc: adv. lat. (Phrase elli-

ptíca de ad hoc ncr/i/tium, a este respeito,

a esta cousa.) A propósito, directamente,
exactamente, precisamente, especiahnen-

>0L. I. — 20

te.— 7j'«zer ad hoc, chamar para o caso,

a propósito da matéria sujeita.

—

Vir ad

hoc ; cair ad hoc.

t AD HÓMINEM, loc. adv. lat. Em Ló-
gica, argumentação viciosa, que ataca di-

rectamente a pessoa a quem se dirige,

fundando a prova sobre a falsidade de um
principio aventado pelo antagonista. —
Diz-se sempre: argumento ad hominem.

t AD HONORES, loc. adv. lat. O gozo

de um titido, sem o encargo de exercer

as funcçòes, nem receber os ordenados

ou emolumentos.

ADHORTAR, v. a. (Do latim adhorta-

re, admoestar, exliortar.) Reprehender, ad-

moestar, exprobrar, com sentido moral,

increpar amigavelmente ; instigar, pedir

umacousa, appellandopara os sentimentos

nobres ou religiosos. — «Dicto tudo, é

mui mais hastante 2>?'o(;a a carta... em
que adhortava a ir com os mais princi-

pes,etc.» Nunes de Leão, Chron. de Dom
Affonso III, foi. 91. = E' pouco usado.

t ADIACRITOLATRIA, s. f. (Do grego

a, sem, diacvitus, discernido, e latreia,

adoração.) Neologismo : fecticliismo gros-

seiro e estúpido.

ADIADO, adj. |5. Procrastinado, reser-

vado para o dia de amanhã, demorado in-

definidamente, interrompido temporaria-

mente. == Também exprime o contrario:

aprazado o dia, determinado, fixo o dia

para se fazer algum acto. Este é o sen-

tido próprio, porém a ídêa de transferi-

do, é hoje a mais usada, ainda que os

puristas lhe acham certo ressaibo do fran-

cez (ijouriu'.

ADIÁFORO, adj. (Do grego adiaphoros

;

portanto não é boa esta forma adoptada

pelo Padre António Pereira, na traduc-

ção da Bíblia.) Não essencial, indííferente.

Vid. Adiaphoro.

ADIAMANTADO, adj, p. Simiihaníe ao

diamante na dureza, brilho, ou em qual-

quer das suas propriedades. = Também
pôde significar: enfeitado, coberto de dia-

mantes.

t ADIAMANTINO, adj. Com natureza de

diamante
;
que parece á vista um diaman-

te. := Usado na linguagem poética. \'id.

Diamantino.

ADIAMENTO, s. m. Espaçamento, de-

mora, por ox.: na discussão, decisão, ter-

minação ou conclusão de algum negocio;

atempaçào, aprazamento de dia, determi-

nação de prazo certo. == Recolhido pela

primeira vez por Moraes.

ADIANTACEAS, s. f. pi. Tribu da fa-

milia (los tetos.

t ADIANTACEO, adj. Em Botânica, que

pertence a um género de fetos chamados
adiantes.

ADIANTADAMENTE, adv. Com antecipa-

ção, sem olliar ao futuro.

—

Comer adian-

tadamente, gastar o que ainda está por

ganiiar. — Judiar adíautadamente, intro-

metter-so, sei indiscreto. ;^= Pouco usado.

ADIANTADÍSSIMO, adj. sup. Muito des-

envolvido
;
que tem aprendido muito. Ap-

plica-se geralmente na Pedagogia para ca-

racteris.ir os progressos de um alumno.

ADIANTADO, adj. p. Avançado, posto

adiante, promovido, avantajado ; antece-

dente, prévio ; atrevido, descomedido. -

—

Adiantado em annos, bastante velho. —
Adiantado em graças, farçola, atrevido.

—

uNem peccavá contra este mandamento,

este tal, que assi matou sem nenhuma me-

ditação adiantada de ódio, nem rancor.»

Dom Sancho de Noronha, Tratado do Sa-

cramento da Penitencia, cap. 30, pag. 55.

ADIANTADO, loc. adv. De antemão,

antes do tempo competente. —- Comer
adiantado, phrase vulgar, que se applica

ás mulheres que tiveram filhos ou rela-

ções íntimas antes de casarem. — «£
para estas, se quereis que voem, não ha

tal cousa, como comer com ellas adianta-

tado. » Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosína, act. i, se. d.

—

Pagar adian-

tado, dar o custo da obra antes de estar

feita ; signal de que se é mal servido.

—

(íOutro si amoestamos e avisamos a todos

os que vendem fiado ou pagam adiantado,

que nos taes contractos se sóe commetter

onzena, quando por só a dilação do tem-

po se lera mais do que a cousa então va-

le.» Constituições Extravagantes do Ar-

cebispado de Lisboa, cap. 9, foi. 21. —
Adiantado no faliar, indiscreto.

ADIANTADO, s. m. ant. (Do Castelhano

adelantado, anteposto, nomeado a posto

superior.) Governador de Província com
poder civil de correição sobre os meirinhos,

e com poder militar como general. Di-

gnidade creada por el-rei Dom Affonso v;

eram pessoas principaes e de títulos, e pu-

nham por si Ouvidores, que despacha-

vam como CoiTCgedores. Parece que aos^

Adiantados mores succederam os Meiri-

nhos mores, e a estes os Corregedores de

comarcas. El-Rei D. João II extinguiu

esta dignidade, nas cortes de Évora de

1481, a requerimento dos povos, e por

assim lhe parecer serviço de Deus e seu.

— «E tirou (D. João II), 0$ adiantados,

que em cada comarca do reino eram pos-

tos por el-rei, seu pae (D. Affonso vi, pes-

soas principaes e de titulas, que puiJiam

por si Ouvidores, que ouviam como Cor-

regedores. « Garcia dc Resende, Chronica

de Dom João II, oa]>. 2S.

—Lúc: Adiantado mór, Adiantado do

Reino, dignidade judicial, espécie de se-

gunda instancia, e de justiça maior, a

quem estavam subordinados os MiirinJios.

Durou pouco tempo esta dignidade, c foi

substituída pela de Meirinho vwr ; aos

Meirinhos succederam os Corri otdores de

comarca.». — Adiantado mór d'cl-re{. —
Adiantado mór da cavallaria de el-rei,

era o mesmo que capitão ou general.

ADIANTAMENTO, s. «i. Avanço on

vantaireui «jue leva aquelle que vae na

dianteira. = Figunxdamente: progresso,

acccsso em posto, em gnlos
;
quantia da-
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da de antemão, ou antes do tempo com-
jjetente ; atrevimento, ousadia; prosperi-

dade; promoção; augmeiíto, anteciparão,

aproveitamento.=Empregado nas Provas

da Historia Genealógica, t. v, pag. 464.
— Em Commercio, adiantamento em-

prega-se no sentido de avaiirns de sovi-

vxis j>'->r conta.—Adiantamento 'Jp fnif ;

adiantamento de suhhtdus ; adiantamento
das despczas de recobração pelo segura-

do ; adiantamento feito por commissarios.
— tiltota a iHagem antes da partida do

navio por factos dos donos, capitão ou

ajfretadores, os offciucs e marinheiros re-

terão a titulo cV indemnisacão os adianta-

mentos feitos sohre as suas soldadas
;

não havendo adiantamentos, receberão for
indcmnisaqão um mez das soldadas con-

vindas, ou a quarta parte das soldadas,

se justos por viagem. E reccherão alem
d'isso, se»í cZ<síí'»fção fradiantamentos o?f

não, ou de justos por mez de viagem, o

salário dos dias empregados no serviço,

depiois da matricida calculada da propor-
ção das soldadas convindas. » Código Com-
mercial, art. 1451).—O adiantamento ou
avanços dá privilegio ao commissario,

que os fez sobre as fazendas que reniette,

ainda que feitos sem ordem do commit-
tente.

ADIANTAR, v. a. (De diante, com o

prefixo «a» c a terminação verbal «ar».)

Levar ou mandar adiante, promover, avan-
tajar, augmentar, antecipar, exceder, sair

adiante, accelerar, apressar, melhorar, ga-

nliar a dianteira.

—

«Parece que vos adian-

taes, o mais do p>ossivel cm adiantar to-

das (as cidades) por rasão do sitio de

IJsboa.)) Mendes de Vasconcellos, Do Si-

tio de Lisboa, Dial. i, p. 8.— «Quem
embica e não cae, caminho adianta.» Ane-
xim.
— Adiantar, v. n. Medrar, ter vanta-

gem, aventar. — «Fácil fica de enten-

der quanto adiantaria nas letras, no de-

curso de tão estendido Leitorado.)) Frei
Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.
I, eap. 4.

— Adiantar-se, r. rejl. Pôr-se adian-

te, tomar a dianteira ; figuradamente

:

anticipar-se, avantajar-se ; fazer progres-

sos na virtude, na sciencia, etc.— «Cos
nojos e c'os trabalhos com que as cans se

adiantam.» Sá de IMiranda, Estrangeiros,

act. III, foi. 53.—Extensivamente : atre-

ver-se, descomedir-se, abusar.

BVstes aiTPiifiíados muitos são
No primeiro ebijuadrão que se adiaiila,

Conlra irmãos c ])arenles.

CAMÕES, LUZ., cant. iv, csl. 10.

Eslá Cheios á vista, altiso monlp,
Fértil lie muita caça com que taitía

Altivez sobre os luoiites erjíiie a fronte

Que do Olyiiipo e do Pindo .se atliaitla.

GABRIEL PEUeiRA DE CASTIIO, CLYS., failt. Vil,

est. 2.

Pois teu saber a lamo se aditmla.

FRANCO BARfltiTO, TIIAU. DA E.>EIDA, Liv. V,

est. 15.

I

ADIANTE, adv. No logar fronteiro, pri-

meiro, antes, no tempo vindouro, poste-

riormente, á frente, na vanguarda, na
dianteira.

Ã parte matutina Onor llie tica,

K a Iniie Braeelor mais mliaiili'.

SÁ DE ME.\EZ., MAL. CONQ., Liv. I, CSt. 33.

Que vos lerão adiante e ora léem.

FEIIREIIU, S0.1. II, p. 34.

—Loc: 7f adiante, tomar a dianteira.

— Passemos adiante, deixemos isto; usa-

do na linguagem familiar. — « Quem não
olha adiante, atraz fica.» Anexira.

ADIANTE ! interj. (jirito exhortativo
;

sus ! Caminhar. Interrupção repentina,

para mandar tocar outro assumpto.

Que não fura miillter nem do sen bando
Se não estivera sempre chocalhando.
Ailiaii/e

!

A.\T. COEL. REBELLO, MUSA ESTREIE.S., Elltr. 111.

ADIANTE, s. í)!. (Do gr. n^ sem, e diai-

nein, molhar, isto é, não molhado.) Em
Botânica, certa planta da famiiia dos fe-

tos. Vid. Adianto.

ADIANTES, adv. ant. O mesmo que
Adiante.— « Adiantes destes hiãu os reis de

armas com suas cotas vestidas.i) Francis-

co do Andrade, Chronica de Dom João III,

Part. I, cap. S. ^'id. Adiante.

t ADIANTIDEO, adj. Vid. Adiantaceo.

t ADIANTIFOLIADÓ, adj. Em Botâni-

ca, que tem as folhas similhantes ao

adianto.

j ADIANTÍTE, s. f. Era Botânica, fe-

to fóssil, análogo ao feto vivo do género
adianto.

ADIANTÍTES, í. /. p?. Grupo de fe-

tos fósseis conhecidos pelo nome de sphe-

nopitéros.

ADIANTO, s. m. (Para a etymologia,

Vid. Adiante.) Era Botânica, género de

fetos de folhas delgadas e transparentes,

tem o caule delgado -e liso, d'onde lhe

vem o nomo de capillares. Corapõese
de sessenta espécies, que habitam os pai-

zcs quentes, excepto duas, que se repro-

duzem nos climas temperados ; taes são

o adianto bravo ou verdadeiro, ou pro-

priamente a avenca ordinária (Adiantum
capillus Veneris, de Linneo) e o adian-

to negro {Asj^lenium Adiantum nigrum,

de Linneo), espécies que são empregadas

na Medicina.—«O gavião se cura com a
chicorea, o Minhoto com o rhasuno, a Pou-

pa com o Adianto.» Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. II, cap. 1,

doe. 9, n. 70.

t ADIANTON, s. m. Em Botânica, o

mesmo que Adianto.

t ADIAPHANIA-PERICRYSTÁLTICA, s.

f. Cataracta membranosa e crystallina.=

Também se diz Acri/stidodiagonia.

t ADIÁPHANO, adj. Que nào é trans-

parente.

t ADIAPHORÉSE, s. /. (Do grego a,

sem, e diaj)horesis, diaphorese.) Em Pa-

thologia, suppressão da transpiração cu-

tânea.

t ADIAPHÓRISMO, s. m. Nome dos

lutheranos moderados, principalmente dos

jMelauchtonianos.

t ADIAPHORISTA, s. m. (Do grego

adiaphoros , inditfercnte.) Nome dado, no
século XVI, aos lutheranos moderados, con-

trapostos aos anti-diap>huristas, que não
admittiam ceremonias da egreja, nemju-
risdicção episcopal.

t ADIAPHORÍTA, adj. e s. vi. O mes-

mo que Adiaphorista.

ADIÁPHORO, adj. (Do grego adiajjho-

ros, indifferente.) O que se adraitte ou re-

jeita indiíierentemente. — « Ultimamen-

te as (obras) inanimadas são as indijfe-

rentes ou adiaphoras, se é que na 'praxe

se dão obras indifferentes.yt Padre Ma-
noel Bernardes, Floresta, Tom. iii, tit.

8, p. 402.
— Em Chimica, nome dado por Boyle

a um principio volátil inodoro, tirado do

tártaro, ])or distillaçào.

ADIAPNEUSTÍA, s. f. (Do grego a,

sem, e diapnêd, eu transpiro.) Suppressão

da transpiração. Vid. Adiaphorese.

t ADIAPTÓTE, s. m. Composição phar-

maceutiea, aromática e narcótica, bastan-

te efficaz contra a cólica.

ADIAR, V. a. (Do latim ad, prep., diem,

dia, e dare, dar.) Espaçar, transferir, de-

morar, procrastinar, aterapar, aprazar, fi-

xar dia.

—

«Adiar o dia pjara vir a corte.

y

Frei Heitor Pinto, Dialogo II, cap. 3,

foi. 10.

— Adiar-se, v. refl. Suspender-se até

ao dia era que ha de continuar-se.=Usa-

do na linguagem pai'lamentar e diplomá-

tica.

t ADIARRHÊA, s. /. (Do grego a, sem,

e diarrhein, correr.) Suppressão ou re-

tenção de uma evacuação qualquer.

t ADIATHÉSICO, adj. (Do grego a,

sem, e diathese.) Doença ou mal que se

manifestou sem diathese antecedente

;

usado no systema do contra-stimulismo.

f ADIBAT, s. m. Na linguagem da AI-

chimia, o mesmo que mercúrio.

ADÍBE, s. 7n. (Do árabe addib, lobo.)

Quadrúpede natural de diversas partes

da Africa e Ásia, coUocado entre o lobo

e a raposa por alguns naturalistas, consi-

derado como uma variedade do chacal e

também como o typo mais puro do cão pri-

mitivo, cuja espécie é apenas conhecida

pelo cão domesticado. — «E caminhando
mais um piouKO adiante ouvimos ao longo

de um mato uivar muitos adibes, que são

wis animaes como raposas pequenas, e que-

rendo saber que fosse aquillo, nos foi di-

to, que todo o leão trazia comsigo, bem
contra sua vontade, quarenta, cincocnta

d'aquelles, os quaes se não sustentavam

mais que da pjreza que o leão fazia, de-

pois de satisfeito, e quando elle se des-
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cuidava o desatinavam com brados, até

que importunado se levantava a buscar

"preza, andando todavia a seu lado sem-

pre mui 2)recatados, que lhe não chegue

o leão.y Joronvmo de Mendonça, Jorna-

da de Africa, Liv. ii, cap. 15. = Figura-

daiiiente: apaniguado; mexeriqueiro,

ÂDÍÇA, s. /. ant. (Segundo Moraes e

Constâncio, do verbo içar; com mais cer-

teza de drica, corda de içar e marear, dan-

do-se a syncopa do «r » , como se vê ein cre-

mo, queimo, savculum, sacho.) O traba-

lho de puxar o producto da mina. —
((Alguns eram outrosy postospor gualiotes

navintena do mar,efezeram-se despois mon-
teiros e homens da adiça, emcjedeiros eval-

ladores e passarciros. Ordenação Aífon-

sina, Liv. i, tit. 69, § 2.

— Etym. Grande parte dos termos

náuticos da marinha portugueza vieram

dos marinheiros genovezes, que andavam
ao nosso serviço. Isto justitica a deriva-

ção de adiça, de driqa, que vem do ita-

liano drizzare.==^a. linguagem do povo,

é frequente a syncopa do «r».

ADIÇÃO, s. /. Termo juridico
; o acto de

declarar-se como herdeiro de uma succes-

são, por palavras ou factos. = Contra-

põe-se a repudio da herança. Vid. mais

correctamente Addição.

ADICÇÃO, s. f. ant. De Dicção, com o

prefixo «a» das primeiras edades da lingua.

— « Jj/as a sid)stancia dus privilégios não

se continha em cada uma d'estas lingua-

gens por si, senão em todas três junctas,

pondo uma palavra ou adicção chaldea, e

outra malabar e outra ar(dje.» Damião
de Góes, Chron. de D. Manoel, Liv. i^

cap. 98.

f ADICE, s. f. Nome grego da ortiga.

= Usado em Botânica.

ADICEIRO, s. m. e adj. ant. O que
trabalha em minas metallicas, mineiro,

homem de adiça. Vid. Adiça. = Reco-
lhido por Viterbo.

f ADIE, s. m. Em Entomologia, géne-
ro de diptóros, familia dos athericéros,

tríbu dos muscides.

ADIETA, s.f.ant. De Dieta, com o «a»

preiixo das primeiras edades da lingua.

—

<i7í com esta adieta, tão trubfdhosa, nave-

garam cinco dias.1t Castanheda, Historia

do Descobrimento da índia, etc, Liv. vii^

cap. Tl).

ADIETADO, adj. p. Posto cm dieta.

ADIETAR, i'. a. Pôr á dieta, ou comida
moderada, acommodada ás forças do
doente ou do valetudinário. — «Neste
caso deve o medico adietar logo o enfer-

«10.» Francisco Morato Roma, Luz da
Medicina, i^iv. iii, cap. 7.

— Adietar-se, v. rcjl. Eut'raqueccr-so,

moderar-se. — « Quando pois a doenija é

de fraqueza ou de ignorância, soffra-se,

dissimule-sc, adcm()csf('-st(, adiete-se.» Fr.
António Fèo, Tratados Quadragesimaes,
Part, I, foi. 40, c(.l, 1.

t ADÍL, s. Hi, Em Zoologia, lobo da

Ásia, que tem a pelle um pouco amarella;

ladra como o cão. = Talvez oAdibe.

t ADILÓPHAGOS, s. m. pi. Em Histo-

ria Ecclesiastica, hereges do tempo de
Santo Agostinho.

t ADÍMA, s. f. Em Botânica, género
de plantas da familia das fankeniacéas

;

plantasinhas linhosas de folhas simples
;

mucilagineas, empregadas como peito-

racs.

t ADIMAIN, s. m. Em Zoologia, ani-

rnal dos desertos da Lybia, do tamanho
de um veado e com engallios.

t ADIMÓNIA, s. m. Em Entomologia;,

género de coleoptéros, tendo por typo a

gallerusca.

t ADINANDRO, s. m. Em Botânica^

género de arvores ternstroemiacéas, in-

dígena da ilha de Sumatra.

t ADINE, s. f. Em Botânica, género

de sub-arbustos rubiaceos, indígenas da
China.

ADINHEIRADO, adj. p. Dinheiros©
;
que

tem dinheiro ; endinheirado, rico, amoe-
dado. — «Pêra que o mercador faça
praça de dinheiro, e pareça hjmem adi-

nheirado. » Paulo de Palácios, Summa
Caetana, pag. 483. Vid. Endinheirado.

ADINHO, s. VI. Diminutivo de Adem.
— «...estes... tem junto das casas em que

moram., uns charcos de agua, em que tra-

zem dez e doze mil adinhos.» Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, pag. 97.

t ADÍNOLO, s. m. Em Mineralogia, o

mesmo que o piehosilex.

ADÍFE, s. m. (Do latim adips, idis,

gordo.) Usado na antiga linguagem me-
dica.—«Em o esp)a(io dos muscidos e das
mais veasinhas (da sobrancelha) se acha um
adipe ou gordura, que serre de aquentar e

de os humedecer.)-) António Ferreira, Luz
Verdadeira, etc, Liv. i, p. 40.

f ADÍPICO, adj. Xome de um acido,

producto da reacção do acido azotico so-

bre o acido oleico. — O acido adipico,

é crystallisavel e pôde ser distillado scra

alteração. A sua fórmula é C- H^ O''.—Ether adipico, obtem-se saturando com
gaz chlorliydrico a solução alcoólica do
acido adipico.

t ADÍPIDE, s. f. O mesmo que Adipe.
Em ('irurgia, género de principies im-

mediatos, que pelas suas propriedades se

aproximam da írordiira.

t ADIPOCERIFÒRME, adj. 2 gen. Que
tem o aspecto da adipocira.=^'ísome dado
por Leprêtre aos tumores mais conhecidos

pelo nome de cholesteamates.

t ADIPOCÍRA, s. /. (No italiano e no
hespauhcil adijtocera.) Denominação de

trez substancias : n matéria gorda dos

seoreçuc» biiiai-os

(

Cholesteriua), o branco

do balèa (Cetina), e o gordo dos cadá-

veres (Cebo das sc2ndturas.) Nome dado
por Fourcroy, que julgiira idênticas es-

tas tvQz substancias, e as reuniu sob o

mesmo nomo. Também so diz Adipocera.

ADIPOSO, adj. Que tom adipe, ou gor-

dura. Em Anatomia, vasos adiposos;

—

te-

cido adiposo;

—

vesículas adiposas;

—

ca-

naes adiposos ;

—

ligamento adiposo ; — tu-

mor adiposo.= O tecido cellular, foi por
muito tempo chamado tecido adiposo, por-

que julgavam que eranos seus areólosque

a gordura se achava imraediatamente con-

tida. —• Canaes ou conductos adiposos,

nome dado a suppostos vasos destinados

para íi exhalação da gordura.

—

Ligamento

adiposo, nome impropriamente dado a

uma prega da membrana signovial da
articulação do joelho, que vae do liga-

mento rotulio á cavidade que separa os

condylos do fémur. = Foi ilalpighi

que distinguiu o tecido cellular do tecido

adiposo, no qual a gordura se encontra

em vesículas particulares;—as cellulas aái-

posas, só são visiveis ao microscópio, e

têm trez centímetros a oito centésimos de

millimetro de diâmetro.

t ADIPPE, s. /. Em Entomologia, es-

pécie de borboleta.

ADIPSÍA, s. /. (Do grego a, sem, e dip-

sa, sede.) Ausência de sede. ^ Termo
medico pouco usado.

t ADIPSOS, s. m. Em Botânica, pal-

macea do Egypto, cujo fructo mata a

sede.

ADÍQUE, s. m. ant. (De Dique, com o

«a» prefixo da índole da lingua, nas suas

primeiras edades.) Molhe, cães, enseada.

— Cl Viei'am aproveitar o que poderiam

d'estes çapaes, valando-os e cultivando-os

á maneira dos adiques de Fraudes. » João

de Barros, Década II, Liv. v, cap. 1.

ADIR, L'. a. Acceitar, declarar que quer

receber a herança com todos os bens e en-

cargos.^Empregado na linguagem juri-

dica. Vid. Addir.

t ADISCAL, adj. 2 gen. Em Botânica,

nome da inserção de um orgào doral sem
intermediário de um disco.

7 ADISCO, .«. m. Em Botânica, género

de plantas dieotyledoneas, da familia das

euphorbiaceas, contendo muitas espécies.

ADITAR, c. «.De Ditar, desejar boa dit.-»

a alguém, fazer ditoso.— «Quero eu bus-

car a minha difae aditar este meu livro,

dedicando-o a T'. £'.rc.''.» Padre António

da Costa Carvalho, Via Astronómica,

Dedic. = Usado também por Domingos
Maximiano Torres, no verso :

... de unu \cz me adila od nula.

t ADITÍCULO, .<t. «1. Diminutivo de
ádit(/. pequena entrada, port.ii fals;U

ÁDITO, s. »)i. (Do latim aditas.^' Porta,

portal, entrada, logar ou caminho por onde

se chega a algum sitio. — «Prescinde-st

também da viol<tção da clausura, a que

dão talvez adito, >wo obstante petias, cen-

suras e prtceitos.)^ Padre Manoel Bernar-

dos, Armas da Castidade, ix^rg. 2Õ. =
Esta palavra confinide-se gor.»lmente com
adi/to, que é a p;írte mais interior, e pe-

netrai ou recesso sagrado do templo; c
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com audito, que é o espaço que se deixa

para andar ao redor.

ADIVAL, s. in. ant. Certa medida agra-

ria, feita com uma corda ou cordel que

deveria conter doze braças. = Recolhido

pela primeira vez por Viterbo no Supple-

mento do Elucidário. Grande numero de

palavras antigas da lingua, são formadas

de locuções advet biaes ; é natural que o

adival, seja uma contracção e corrupção

de : doze wã.

ADIVINHA, s. f. (Do latim divinatrix.)

A mulhei- que se arroga o dom de adivi-

nhar ; bruxa, feiticeira, estria, que pro-

gnostica o futuro.

Sem vos ver, nera lá estar,

Veile í-e sou aiiiinnha.

Quiz cr-m veze-^ a eosliilia

Poi" vos luaís iioiíociar.

CANC. Gtn., foi. 1C5, col. 9.

Maria perdi mesguinha,
Logo em soiiiios aiiaitados,

Do meu mal fui ail)riiilm.

Melhor sejam suas lail.is

Do que foi a fada miuha.

CHRISTOV. FALCÃO, CHRISFAI, pa;.. 141.

ADIVINHA, $. f. (Contracção da pala-

vra adivinhação, ou melhor, formado da
forma imperativa com que se propõe

qualquer enigma.) Adivinhação, enigma,
sorteleiro ou sortilégio. — «E como nin-

guém entendesse esta adivinha...» Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Menores,
Part. II, Liv. I, cap. 'òò.

ADIVINHAÇÃO, s. /. (Do accusativo

latino dicinutionem, abrandando-se ge-

ralmente o «n» em «nh» nas palavras

que têm o suffixo inus. Ex. : caminns,
camiii/^o ; vicinns, visinho, etc.) Arte de

conhecer e predizer o futuro, cujos pro-

cessos são variadíssimos, taes como a
observação dos astros, apotelesmatica, ou
astruloçjia judiciaria, 0% augúrios em que
a adivinhação se fazia pelo vôo das aves,

pelos seus gritos, movimentos, e outros

signaes; os romanos desenvolveram este

ramo até á puerilidade frívola; a terceira

era por carantulas, praticas occidtas ou
malejicios, to\\vM-\ò.o certas drogas quopro-
vocavam o deiirio ; a quarta eram as en-

canfações ou palavras e ensalmos de que
ainda temos bastantes exemplos na poe-

sia popular portugueza ; o quinto era a

ventriluquia, que entre o nosso povo se

explica ainda por um espirito que falia

dentro de alguma pessoa ; o sexto era o

dom de adivinhar que se traz com o nas-

cimento, taes são os entreabertos; a evoca-

ção dos mortos ou necromancia ; a adivi-

nhação pelas varas ou helomancia e rah-

domancia; a inspecção das entranhas dos
aniinaes, ou a sciencia dos arúspices cha-

mada hepatoscopia ; os sonhos, a. carto-

mancia, e infinitos outros modos occu-

param e occupam ainda a iniaginação dos
povos. —A adivinhação também se divi-

de em naiural, quando se presagiam as

cousas por um movimento puramente in-

terior e um impulso do espirito, indcpen-
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dente de algum signal exterior. —A adi-

vinhação é artificial, quando o prognos-

tico é fundado sobre inducçòes de signaes

exteriores, ligados a um acontecimento

que está para dar-se. = Na linguagem

usual : enigma, prognostico, presagio,

presentimento, conjectura, predicção, su-

perstição. = Na Historia da Poesia Po-

pular Portugueza, Liv. i, cap, 3, pag.

lUU, acha iii-sc recolhidas todas as formas

de adivinhações do povo portuguez na

edade media. — a Enigma quer dizer',

escura pergunta, da qual unamos quando

se diz alguma cousa por escuras palavras

e semelhança, como adivinhações, que jo-

gam os meninos. V João de Liarros, Gram-

matica da Lingua Portugueza, png. 176.

—«Bem pxjde ser que a adivinhação dos

males me induza a esta curiosidade. » D.

Francisco Manoel de Mello, Cartas, cent.

III, n. 47.

ADIVINHADEIRO, s. m. ant. Formado de

Adivinhador, com a terminação era eiró, da

linguagem popular. = Empregado por Gil

Vicente na Carta escrij.ta de Santarém a

Dom João III :— «£ depois no tempo de

Muysés mandou (Deusl deitar outro pre-

gão, que a nenhum adivinhadeiro, nem

feiticeiro, não dessem vida. » Gil Vicente,

"Ohras, Liv. v, foi. 257^ v.

ADIVINHADO, adj. p. Presagiado, pre-

visto
,
prognosticado ,

agourado
,
prcdi-

cto, presentido, decifrado, interpretado,

antevisto.

ADIVINHADOR, s. m. (Do latim divi-

nator, com o prefixo «a» da índole da lin-

gua ;
abrandando-se o «n» cm «nh» e o «t»

abrandando-se em «d» segundo as regras

geraes da phonologia portugueza.) O que

se entrega ás praticas divinatorias; o que

conjectura o porvir, o que presente; pro-

gnosticador, presagiador ; agoureiro ; en-

cantador, feiticeiro.— uLemlrou-lhe o que

já ouvira dizer, que em outras partes

longe d'aqueUas havia um adivinhador.»

Bernardim Ribeiro, Menina e Moça, Part.

II, cap. 30. — Na forma feminina: adi-

vinhadora. — «£ foi esta depois gran-

de adivinhadora.» Traducção das Enea-

das de Sabellico, Part. I, cap. 7, p. 9.

ADIVINHADOR, adj. Que pertence a

arte de adivinhar ; concernente á adivi-

nhação.— 'íE de Roma foram expellidos

os que exercitaram a arte adivinhado-

ra.» Arraes, Dialogo X, cap. 60.

ADIVINHAMENTO, s. m. O mesmo que

adivinhação, com a terminação «mento»,

mais frequente nas primeiras edades da

lingua. = Empregado na traducção da

Vita Christi, Liv. i, cap. 31, foi. 94. =
Pouco usado.

ADIVINHANÇA, s.f. O mesmo que adi-

vinhação, na linguagem antiga e popular.

= Recolhido peio padre Bento Pereira.

f ADIVINHÁO, s.m.O mesmo que adi-

vinho e arZà-i'rt/íaf/(;r.^Usado na lingua-

gem do povo, que principia sempre os

seus enigmas cora esta phrase:— a-Adivi-

ADIV

nha, adivinhão, o que tenho n'esta mão.-»

ADIVINHAR, V. a. (Do latim divinare,

com o pretixo «a» da índole da lingua,

nalisando-se o «n» que tende asersynco-

padõ cnti'e vogaes, em «nh», como em
caminare, camin/iar ; ordinare, ordi)i/íar

(ant.) Prever o futuro, presagiar, pro-

gnosticar, agourar, presentir, decifrar,

interpretar, predizer, antever. Quanto aos

difterentes meios de adivinhar, Vid. o

substantivo Adivinhação. — « Aos agou-

ros e adivinhar pur conjecturas , foram os

portuguezes antigos, como diz Strabo, mui-

to dados.» Frei Bernardo de Brito, Mo-

narchia Lusitana, Part. i, Liv. i, tit. õ.

Mas se a verdade o e>plnto me alivinha,

Ilios. moiiles, forluna ou sua inveja

Não farJo, que eu comiosco lá n.in seja.

CAM-, Lus., cant. vi, esl. 55.

Voar c'o o pensamento a toda a parte,

Adivinhar perigijs e evilal-os.

IDEM, iBiD-, cant. viii, 88.

Preserva-rae do mal porque o adivinha.

B. ESTACO, RIM., p. 101.

Mil vezes este mal me adivinhei.

VEIGA, LAURA d'aNF»1S0, CCI. 1.

Parece quegr.ão mal adivinhamos.

BER.VARDSS, LIMA, ecl 12.

Olhae que íemo, e o peilo me adivinha.

guKVEuo, vFFONSo AFRICANO, cant. VI, est. 54.

Loc. : Fallara adivinhar, dizer cou-

sas sem fundamento. — Botar-se a adi-

vinhar, conjecturar. — Adivinhar as von-

tades, procurar fazer tudo quanto possa

ser agradável a alguém. — Adivinhar o

coração, presentir, temer. — Adivinha,

adivinhão, phrase popular por onde prin-

cipiam quasi todas os enigmas. — Adivi-

nha quem te deu, locução proverbial, to-

mada do jogo da cahra-cega. do iiso do

rapasio ; o Diccionario da Academia, in-

terpreta esta phrase para denotar cousa

que prejudica, principalmente, se a cau-

sa se não pode logo descobrir. — «A des-

cripcão de agora é tudo adivinha quem

te dmf>^ Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, act. i, se. i. — «Q?<e gen-

te, se não jogaes com ella a cabra-cega,

não valeis um figo, tudo querem que seja

adivinha quem 'te deu.« Idem, Ulyssipo

act. v, SC. 7. — «Arremgae do velho que

não adivinha.» — «Velho que não adivi-

nha, não vale uma sardinha. i> Adágios.

Vid. Adivinhação.

ADIVINHO, s. m. Adivinhador, adivi-

nhão, bruxo, sorteleiro.— «-Econwríerawi

a indignação d'este caso sobre os Astrólo-

gos e adivinhos, que lhe promettiam gran-

des victorias de nós.» João de Barros,

Década I, Liv. vii, cap. 5.

He sciencia rico, .imante da pnlueza,

O adivinha Lariiao teve morada.

S.i DE ME-.EZES, MALACA CONQO. ,
I.iv. ir, tSt. 31.

O moço de bom juizo,

Quando velho, é adivinha.

DKLICAOO, ADÁGIOS, p. 95.
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ADIVINHO, aJj. Que diz respeito <! arte

divinatorin, que tem ou se ilú jior ter a

faculdade de iêr no futuro.

Das roubas nos f;izt'inos af/ifiitlivs,

O seiílulu (Ins ()u:it'S t' ;i vfidade,

Por ventura i|iie kMain outios oaininlios.

Btu.NAUiits, LiM., i-arl. i>.

A esciidoiro mosiiuinbo
hapaz adifiittiú.

PAUKE DtLrcADO, ADÁGIOS, p. 115.

Guarde vos Dpos da moca adivinha,

E da luullii-r latina.

JOBGB FKanElRA, EUPHROS., act. I, SC. 2.

t ADIVO, s. m. Ccão de rabo caído, de

um pello amarello dourado, da.s regiões

quentes da Ásia ; exliala um clieiro do al-

miscar. Suppõe-se ser o cào no estado na-

tural; considera-se geralmente como uma
• espécie ou variedade do chacal.

f ADJ., ahrev. Abreviação de adjecti-

vo, 6 adjectivadamente.=Usado na lexi-

cologia.

ADJACÊNCIA, s. /. (Do latim adjacen-

tia.) Situação contígua e próxima de um
legar com outro.

—

«Porque muitas (ilhas)

estão distantes da costa, que lhe não 'per-

tencem por adjacência ou visinhança.)>

João de Barros, Década I, Liv. viii, cap.

1. — Visinhança, aproximação, contigui-

dade, proximidade.

—Loc: Má adjacência, companhia ruim.

= Neste sentido, usado por Bernardes.

ADJACENTE, adj. 2 rjen. (Do latim ad-

jacens, tis.) Confinante, visinho, próximo,

comarcão, contíguo, perto ; situado nos

arredores; ruas, i7/ias^ íerras adjacentes.

— « Nem entrem, nem possam entrar em
as taes partes e mares adjacentes. » João

de Barros, Década I, Liv. i, cap. 7.

E trabalha por ver os adjacentes

Logaios a corrente ila agtia atiiena.

QULVEuo, A^Fu^^o afhilano, cant. tv, est- C3.

•—-Em Geometria, adjacente, designa a

posição de ditas figuras collocadas un)a

era frente da outra : dous ângulos são

adjacentes, quando têm mnlado commum,
e o vértice no mesmo ponto.

— Loc. : Ilhas adjacentes, ns ilhas dos

Açores, Madeira e ilhas de Cabo Verde.
Phrase usada na legislação portngueza.

—

«Em seu nome e de todos os mais portos

d'estes reinas e illias adjacentes.» Frei

Luiz do Sousa, Historia de Sam Domin-
gos. Part. I, Liv. 4, cap. oO.

ADJACENTE, .<;. m. Na linguagem da
thcolcgia e da Tliilo.sophia escolástica, é

aquillo que se contrapõe a subsistente;

o accessorio ou aecidcntc acostado, que
não subsiste por si.

ADJECÇÃO, s. _/'. (Do latim adjccfio.)

Addiçào, aicreseeutamento, juneçào de
um corpo a outro. =3 Usado por João de
Barros, Década IV, Liv. 4, cap. 10.

ADJECTIVADAfflENTE, adj. Vid. Adje-
ctivaraente.

ADJECTIVADO, adj. p. Tomado como
adjectivo ou adjectivadamentc.= Figura-

damente: amoldado, concordado.— « Fon-
tudc adjectivada com a resignação. v Hei-
tor riiito, Diálogos, foi. 2\Ò.

ADJECTIVAMENTE, adv. A' maneira
ou em forma de adjectivo ; no sentido ou
com o valor de adjectivo. =A maior par-

te dos nomes empregam-se ora como
substantivos ora como adjectivos, confor-

me designam qualidades ou entidades.

Posto que os nosstjs gi-ammatiei)S tenham
adoptado a forma adjectivamente, enten-

demos ser gailieismo, e que devemos
dizer adjectivadamente, fundando esta

asserção no facto de serem os advérbios

em « mente » formados de adjectivos ex-

clusivamente e não de substantivos; que-

rendo exprimir a idêa de que um no-

me está empregado como adjectivo, dize-

mos adjectivado, d'ot:de se derivará o ad-

verbio adjectivadamente.

ADJECTIVAR, v. a. (Do latim adjecti-

vus, com a terminação verbal «ar».) Neo-
logismo grammatieul : — Dar a uma pa-

lavra o valor ou sentido de adjectivo;

concordar o adjectivo com o substanti-

vo ; usar o nome adjectivadamente. =
Em sentido translato : ajustar, concor-

dar, harmonisar cousas diílerentes.

Algumas vezes olhamos
Do nome a terminação
Mais (lue a signilica.ão,

E por ahi o adjeclivamos.

PEDRO SANCHESPAREDES, ARTK DA CRAM., p. 41

— Adjectivar-se, v. refl. Ajustar-se,

combinar-se, harmonisar-se. — «Não se

pôde adjectivar estas duas cousas ; vencer

de todo o peccado e tel-o.» Frei João de

Ceita, Quadragenas, P. i, foi. 2, col. 12.

= Antigamente : açjgregar-se.

— Adjectivar, v. n. Ajustar, estar bera.

— « Que judeu e gentio nunca adjectiva-

ram, como nem judeu e christào.v Frei

João de Ceita, Quadragenas, Part. ii, foi.

151, col. 1.

ADJECTIVO, adj. e s. m. (Do latim ad-

jectivus, de adjicere, ajuntar.) Termo de
Grammatica: palavra que não pôde en-

trar na oração, senão unida ou com rela-

ção a algum suhstautivo tácito ou expres-

so, para lho manifestar a qualidade ou
restringir-lhe de diversos modos a signi-

ficação geral. Ila duas opiniões entre os

gramniatieos com relação á significação

d'esta palavra adjectivo ; uns toniam-na

no sentido de ajuntado a, outros sus-

teutara que deve exprimir a idêa qtie

ajunta a. Estes dous modos de vêr pec-

eam pior exclusivos, porque o adjectivo

exprime simultaneamente ostas duas idèas.

= Usa-sc do nome adjectivo não só por-

que clle se ajunta aos substantivos, mas
também porque augraenta aos substantivos

a idêa das qualidades ou das maneiras de

ser como eiles são considerados. Assim
]ihilosój)hieamento o adjectivo ó ora obje-

ctivo, ora funccional ; é a parte mi'ibil do

uma lingua, como o verbo donde tam-

bém se deriva ; o substantivo só encerra

objectos da mesma espécie, o adjectivo

liga-se a uma infinidade de nomes ou de

objectos difierentes. Alguns gramma-
ticos são de opinião que o adjectivo não

seja um nome, mas que se deve de

considerar como ellipse, porque na rea-

lidade não exprime tanto a qualidade

como o estado do corpo dotado d'es-

sa qualidade. Attribue-se a origem do

adjectivo aos nomes substantivos, que, na

infância das línguas, eram tomados adje-

ctivadamente; mais tarde, deu-se o facto

contrario, porque muitos adjectivos são

tomados como substantivos. Ex.: o forte,

o justo, o grande. Concorrendo n'uma
oração muitos sidjstantivos, uns masculi-

nos e outros femininos, usa-se geralmente

pôr o adjectivo na forma masctdina; dá-

se porém o caso de ser ás vezes o ultimo

nome feminino, e a concordância rigorosa

tornar-se desagradável ao ouvido; pôde

aftVouxar-se então o rigor da regra, sobre

tudo se o adjectivo fôr precedido de al-

gum verbo. U adjectivo é a parte pitto-

resca do discurso ; exprime as circumstan-

cias, os accidentes ; enche o rliythmo da

oração e da construcçào: explica espalhan-

do claridade ; accentúa tornando mais ní-

tida a idêa; é elle que se dirige ao senti-

mento e á imaginação, ao passo que o

substantivo só falia á intelligencia ; o ad-

jectivo dá vigor á phrase, íaz da expres-

são de um facto um deleitoso quadro :

taes são as qualidades que o fazem con-

fundir com o epítheto na' Eloquência. —
«Nome ajetivo (chamamos) ao que não tem

ser per si, mas está encostado ao sustan-

tivo, c pôde receber em si esta palavra,

cousa, como quando digo: oh que formoso

cavallo, que bravo touro. Este nome for-

moso e bravo são ajetivos ; porque não

pudemos dizer formoso e bravo, sem lhe

darmos nome sustantivo a que se encos-

tem, d João de Barros, Grammatica portu-

gueza, pag. 82.

—

«Nome adjectivo é aquel-

le que signijica algum accidente em o sub-

stantivo a que se chega, como: homem illus-

trc, Bei poderoso ; aquclle illustre e este

poderoso mostram accidentalmente qual

o homem seja e qual o rei. » Franco Bar-

reto, Orthographia da lingua portugueza,

cap. 7. As duas opiniões ticcrca da signi-

ficação do adjectivo aqui se vêem com-

partilhadas entre João de Barros e Fran-

co Barreto. Cenio os nomes adjectivos

exprimem qualidades, é de crer que serão

tantos os adjectivos quantas as mancií-as

de ser dos subi-tuntivos.

— Adjectivos çualijicativos. aquelles

que designam qualidades physica ou real-

mente existentes nos seres. Ex.: branco,

preto, duro, qua\te,frio, liquido, eic.

— Adjectivos determinativos, os que

designam, não as qualidades phvsicas dos

objectos, mas somente certos modos de

vêr do espirito, ou os differentes aspectos

sob os quaes o espirito considera os mes-
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mos objectos. Ex. : todo, exprime um
sentido geral affirmativo; nenhum, um
sentido geral negativo; alguvi, representa

uma parte, uma porção de ura todo sem

dar preferencia; vosso, liga o nome a uma
idêa de posse ; este, determina a presen-

ça, a proximidade do objecto. O artigo

também tem sido erradamente considera-

do por alguns grammaticos como adjecti-

vo. CometFeito, os adiectivos determina-

tivos restringem a signiticação geral do

substantivo como n'esta phrase: : lett pae

chegará hoje ? o adjectivo teu faz com que

o nome genérico j>ne íique designando

unicamente o pae da pessoa com quem
SC falia; o mesmo não acontece dizendo-

se : o 2^flC chegará hoje ? se não se accres-

centar outra palavra, por ex. : de Victor,

o nome p«e conserva toda a sua genera-

lidade. = Beauzée chama ao artigo ad-

jectivo metaphijsico, porque depende da

competência do espirito; Sacy chama ao

artigo adjectivo circumstancial, porque

exprime circumstancias exteriores.

— Adjectivos verhaes são aquelles que

se derivam directamente do verbo, e que

se empregam para exprimir uma quali-

dade, uma situação, um estado do sub-

stantivo, abstrahindo-se do tempo e de

outras propriedades que teriam como re-

sultantes do verbo. Na lingua portugueza,

abundam estes adjectivos tirados do par-

ticipio do pretérito. Ex. : Do verbo ade-

quar, o partieipio do pretérito é adequa-

do ; tomado como adjectivo, significa:

ajíto, próprio, capaz, conforme, meros

qualificativos.

— Syn. Adjectivo, epítlieto: O epithe-

to, como se vê pela sua origem grega

(epithetos, ajuntado), é sempre um adje-

ctivo ; mas nem sempre o adjectivo é um
epitheto. Pelo adjectivo especialisa-se a

idêa, torna-sc precisa, cm vez de geral e

vaga ; eselarece-a, circumscreve-a, deter-

mina-a; é privativo da Grammatica que é

a razão escripta da linguagem, e da ló-

gica, lei fatal da intelligencia. — O epi-

theto é também um adjectivo, que serve

para dar realce á idêa expressa pelo no-

me, mas que não faria falta para a com-

prehensão; serve p.ara dar mais força ou

mais nobreza e elevação, algum que de

delicado, de tocante, uma côr risonha e

viva, um caracter singular ou pittoresco

que fallc ao sentimento. Pertence aos ef-

feitos rhetorieos. Supprimido o adjectivo

na oração, altera-se a morphologia e a in-

telligencia do texto ; eliminado o epi-

theto, fica sem ornato, sem graça nem
energia, mas não deixa, por isso, de

ser entendido.

ADJECTIVO, adj. Era Chimica, dá-se

este nome ás cores que nào podem ser

fixadas em um tecido, sem ser por inter-

médio de outras substancias.— Cores adje-

ctivas.

— Era Astronomia, equação adjectiva,

phrase usada pelo Padre António da Costa

Carvalho na Astronomia methodica: —
« Se uma das equações fôr subtractiva e

outra adjectiva, « sua differcnça será a

equação abaohda; a qual será adjectiva,

se a maior d'ellas fôr adjectiva, e sub-

tractiva se a maior d'elhisfur subtracti-

va. )i Trat. I, cap. 23, § 2o.

ADJECTO, adj. (Do latim adjectus.)

Ajuntado, adjunto, que se aecrescenta a

outro.

t ADJEM, s. m. Xome que os árabes

dão aos estrangeiros, como os gregos lhes

chamavam bárbaros, os romanos hostes, e

os Índios mletcha.

ADJUDA, s. /. ant. Vid. Ajuda.

ADJUDAR, V. a. (Do latim adjutare.)

Vid. Ajudar e seus compostos.

ADJUDICAÇÃO, s. /. (Do latim adjudi-

catio.) Palavra exclusivamente usada no

Processo executivo: Acto judicial, pelo

qual se adjudica ou appropria alguma cou-

sa, depois de ter sido posta em arrema-

tação e não encontrar lançador. — aE' a

assignação dos bens do devedor feita judi-

cialmente ao credorpor justo preço em jm-

gnmento da sua divida.» Pereira e Sousa,

Primeiras Linhas, pag. 4?.õ.—A adjudica-

ção faz-se: 1." com abatimento da quarta

parte nos moveis que se deterioram com o

uso; 2.° abatimento do feitio, se os mo-

veis tem valor intrínseco, como peças de

ouro, prata; 3.° dez por cento de abati-

mento do justo valor nos moveis que não

têm feitios ;
4.° abatimento da quinta

parte nos bens de i-aiz, ou da segunda

praça. — A adjudicação tem logar quan-

do não apparece lançador ou arrema-

tante. — Em Administração fiscal, dá-se

também a adjudicação de bens á fazenda

nacional, quando são adjudicados pelo li-

quido que fica depois de abatidas as trez

quintas partes dos bens dos executados

por dividas á fazenda.—Pertence ao Mi-

nistério publico o velar pela adjudicação

dos bens de raiz nos inventários, e a ad-

judicação dos bens de raiz aos Corpos de

mão morta. = Ha t.ambem adjudicação

íVaqueducto ; adjudicação de prédios one-

rados ou contíguos; adjudicação por uti-

lidade publica.

— Syn. Adjudicação, arrematação: Es-

tes dous factos têm sido equiparados em-

quanto aos seus efifeitos jurídicos, salvas

meras differenças accidentaes, por Perei-

ra e Sousa e Coelho da Eocha.

ADJUDICADAMENTE, adv. O modo como

se obtêm certos bens de um devedor, pagan-

do-se por elles o credor, depois de terem an-

dado em praça sem ninguém os querer

arrematar. = E' pouco usado.

ADJUDICADO, adj. p. Declarado por

sentença pertencerem certos bens de um
devedor ao credor, depois de serem ar-

rematados e não obterem lançamento. =
Lacerda e Eduardo de Faria formaram o

superlativo Adjudicadissimo, inadmissi-

vel, porque não exprime fVicto algum.

t ADJUDICADOR, s. rn. (Do latim ad-

judicator.) O que adjudica ou faz adjudi-

cação ; contrapõe-se áquelle a quem se ad-

judica ou credor adjudicatário.

ADJUDICAR, V. a. (Do latim adjudica-

re, de ad para, cm favor de, e judicare,

julgar.) Conceder por auetoridade publica,

bens moveis ou immoveis ao credor de

uma divida, depois de serem arremata-

dos esses bens e não encontrarem lança-

dor. No sentido usual: dar, attribuir, as-

signar a alguém. — oAdjudicou-lhe o go-

verno da, guerra.» Duarte Nunes de Leão,

Chronica de Dom Diniz, foi. 130. — «Ad-

judicou ao justo o titulo de filho de Deos.v

.Tacintho Freire de Andrade, Vida de Dom
João de Castro, Liv. iv, § .")9.

ADJUDICATÁRIO, s. m. Toma-se elli-

ptieamcnte no sentido de credor adjudica-

tário, aquelle que se paga de uma divida

sobre os bens do devedor, depois d'este3

terem andado em praça o não encontra-

rem arrematante.

ADJUDICATÓRIO, adj. e s. m. Acto

pelo qual se adjudicam certos bens ao

credor de uma divida, para pagamento

d'ella ; faz-se depois de fechada a segun-

da praça, sem ter havido lançador sobre

o preço da adjudicação, em vista de uma
certidão ou carta de serviço que prove isto.

ADJUDOIRO, íi. m. ant. (Do latim ad-

jutorium. descendo o «t» á media «d», e

dando-se a metathese do «r», que dá ori-

gem ao encontro frequente de duas vo-

gaes : Es.: morio (ant.), moiro.) Ajuda,

supplemento, achega; auxilio; moderna-

mente : adjutorio.

ADJUNCÇÁO, s.f. (Do latim adjunctio.)

O ajuntamento, a união, reunião, ag-

glomeração ; associação de luna pessoa

com outras para um trabalho, ura nego-

cio ou vnn emprego.

ADJUNTADO, adj. p. ant. Reunido, as-

sociado. Modernamente, ajuntado.— «Ad-

juntados cm caridade de lei e amor.» João

de Barros, Década I, Liv. b, cap. 1.

ADJUNTAR, 1-. «. Vid. Ajuntar, mais

usado.

ADJUNTO, adj. (Do latim adjunctus.)

.Junto, perto, contiguo, pegado, próximo,

assistente, unido; annexo, aggregado.—
« Dava os paços dos Estáos para o Colle-

gio de Santo Antão, e mandava comprar,

as hortas, que lhe .são adjuntas.» Padre

Bartholomeu Guerreiro, Gloriosa Coroa,

Part. I, cap. 1.5, p.ag. 94. — Partículas

adjuntas; procurador adjunto; professor

adjunto; medico adjunto.—Em lihetorica

também se chamam adjuntos aos epithe-

tos. ^ Vid. Adjunto c Ajunto.

ADJUNTO, s. m. Sócio, companheiro

em junta, tribunal, officio, emprego ou

negocio, aggregado, substituto, circum-

stancia, particularidade, predicado.— «/Só

a virtude é a verdadeira nobreza, e pode

ser por si sem outra adjunta.» Miguel

Leitão de Andrada, Miscellanea, Diálogo

XVIII, p. 563.

— Adjuntos, s. m. pi. Juizes, que, no
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exame de uma causa, se deputam para

companheiros d'aquelle a quem toca sen-

teucial-a, como na Ilelaçào e em alguns

cabidos. Nome que também se dá aos mé-

dicos que acompanham o assistente. —
« Dos quaes indícios inferia um dos ad-

juntos que havia grande carga de humor. -o

Duarte Madeira Arraes, Apologia, cap.

I, pag. õ.—Pessoas nomeadas pelo sobe-

rano, ou corporação, para com o presi-

dente ou cabeça serem consultados e te-

rem voto na decisão dos negócios.— « . . .lhe

apontou por adjuntos e consultores cinco

Padres todos de grande exemplo c virtu-

des.y> Padre Baithazar Telles, Chronica

da Companhia, Part. i, liv. 2, cap. 17.

ABJURAÇÃO, s. f. (Do latim adjura-

tio.) Em linguagem theologica, exorcis-

mo, mando imperativo que se faz ao dia-

bo, da parte de Deus, para sair do corpo

de um possesso, ou declarar algum se-

gredo importante. A adjuração também
se costumava fazer contra os animaes
damninhos e insectos, como formigas,

gafanhotos, etc. No plural, adjurações

toma-se no mesmo sentido que exorcis-

mos. — «A adjuração invoca o nome de

Deos para induzir alguma pessoa a dizer

ou não o que se 2^^'6tende.)> Padre Diogo
Monteiro, Arte de Orar, trat. 12, cap. 10.

ABJURADO, adj.p. Esconjurado, exor-

cismado. = Empregado pelo Padre Ma-
noel Fernandes.

ABJURAR, V. a. (Do latim adjurare ;

na linguagem antiga, ajurar.) Jurar effi-

cazmente, conrirmar, protestar, requerer

cm nome de Deus, esconjurar, exorcis-

mar, intimar solemnemente, ordenar im-

periosamente. = No sentido translato e

usual: pedir, rogar cora instancia. —
«Nem Joseph adjuràra seus descendentes,

que na sahida da terra do Egypto levas-

sem seus ossos comsigo para a terra da
2yrov7Íssão.)> Amador Arraes, Dialogo VIII,

cap. IG.

— Syx. Adjurar, exorcismar: Exorcis-
mar é praticar a ceremoniaecclesiastica de
lançar o demónio fora do corpo dos posses-

sos; adjurar é dizer simplesmente a fúr-

mula do exorcismo, a qual começa : Adju-
ro-te. Demais o adjurar é imprecar, instar,

« por isso tem usos vidgares e figurados;

= exorcismo é mni\ faculdadeque só com-
pete a um clérigo tonsurado que recebeu
a terceira das ordens menores, ainda que
hoje só respeita a ura presbytero, prece-
dendo licença do Bispo.

ADJUTOR, s. m. (Do latim adjutor.)

O que ajuda ; auxiliador. — «Os Médi-
cos suo imitadores uu adjutores da natu-
reza. y> Azevedo, Correcção de abusos,
Part. I, trat. i), cap. 18, p. 395. = Pou-
co usado. Mais frequentemente Ajudante.= Também se dá este nome a qualquer
medicamento que entre para secundar a
acçào daquolle que se considera como
prineiíial o enérgico. Vid. Adjuvante.
ADJUTORIO, s. m. (l)o latim adjitto-

rium.) Auxilio, ajuda, soccorro; ajudante

de cargo ou offieio maior. — « Como ho-

mem desesj)erado do adjutorio d'elles. »

Joào de Barros, Década I, Liv. i, cap. I.

= Pouco usado.

ADJUVANTE, adj. 2 gen. (Do latira ad-

juvans, tis.) Que ajuda, auxiliante. ==
Tem lun sentido especial na linguagem
theologica e ]\Iedica.

— Em Tlieologia, graça adjuvante,

aquella que ajuda a vontade, guardan-

do-a, cooperando com ella para que po-

nha por obra aquillo para que foi movi-

da. — «Não hasta a graça proveniente,

do chamamento, sem a adjuvante ou conco-

minante que dá o mesmo Deus. » Frei Chris-

tovam de Lisboa, Jardim da Escriptura,

foi. 327, n." 1.

— Em Medicina, medicamento adjuvan-

te, o que entra em uma fórmula para se-

cundar a acçào d'aquelle que se appliea,

e se considera como mais enérgico.

—

«E
vendo que a moléstia começava a ceder ás

sangrias dos pés, tomando indicação ad-
juvante,... e permanecendo os mesmos sco-

pos da enfermidade, etc.» Duarte Madei-
ra, Apologia, cap. i, foi. 2. Este mesmo
auctor emprega a palavra adjuvante como
substantivo.

ADJUVAR, V. a. ant. Ajudar. = Está
fora do uso.

ADLÉGTOS, s. m. pi. Em Mythologia
romana, deuses de classe inferior, entre

os quaes se Contavam os homens notáveis

por acções heróicas e de virtude. =Tam-
bem se dava este nome a uma certa classe

de milicia. — Conselheiros dos principes

;

senadores elevados á ordem equestre ; có-

micos supplementares ou comparsas no
theatro romano.

t ADLÉRIA, s. f. Em Botânica, gran-
de arvore da Guyana, da qual se forma
um género de plantas da familia das le-

guminosas. E' empregada a sua madeira
na construcção de casas, por ser muito
sólida.

t AD LIBITUM, loc. adv. lat. A' von-
tade, como quizer, como melhor agradar.
= Usa-se na linguagem de conversa-
ção. Na Musica, cmprega-se esta phrase
como um accento, que também se traduz
em italiano « piacere. Nome dado ás pas-

sagens de um solo instrumental ou vocal,

cuja execução é facultativa ou livre.

t ADLÚMIA, s. /. Em Botânica, géne-
ro de fumariaccas dielytrineas, da America
scpteiítrional.

t ADMÉNAS, .«. /. pi. ant. Nome anti-

go das alamedas, passeios ou ruas de ar-

vores frondosas.

ADMINICULANTE, adj. 2 gen. (Do la-

tim adnunicidans, tis.) Que .ajuda, que
serve de adminiculo; auxili.-ulor, que cor-

robora a eflicaeia. -— Usado na lingua-

gem antiga, tanto medica, como theolo-

gica. — Causa adminiculante, a que fa-

cilita o bom cffeito :
•— <'.Ksfa prcposirom

nota per causa efficiente c non adminicu-

lante.» Vita Christi, Part. i, Liv. i, foi.

— Era Medicina, remédio adminicu-

lante, natureza adminiculante, o que aju-

da o bom eífeito da cura, ou o bum ef-

feito do remédio.

ADMINICULAR, adj. 2 gen. O mesmo
que adminiculante

;
que serve de auxiliar,

ajuda ou adjutorio. = Pouco usado.
— (1^1 vigésima sexta é intelligencia ad-

minicular, a qual busca e offerece as ra-

zões com que se sustem o pezo...\t D.
Francisco Manoel de Mello, Tratado Ca-

balistico, § 21, n. 187.

ADMINICULO, s. m. (Do latim admini-
culuin; no radical céltico, segundo Bes-
cherelle, ;«í'niV/u', significa: iramunidade,
refugio.) Ajuda, amparo, soccorro, arrimo,

espeque ou esteio.— <íAs demais cousas,

creou (Deus) ^jyj- amor da yiatureza hu-
mana, a qual necessita de infinitos admi-
niculos, e suòsidios.» Padre Manoel Fer-
nandes, Alma Instruída, Tom. ir, cap. i,

documento 6, n. 23.

— Em Pi'ocesso criminal, adminiculo é

um começo de prova, presumpçào, con-

jectura, prova imperfeita, que concorre
para formar e corroborar a opinião. —
«Terão sempre os nossos Desembargado-
res e mais Ministros o cuidado de atten-

der ao dolo e malicia com que a falsida-
de se commetteu, e se tiver plenário ejfei-

to, e o prejuizo que d'elle seguiu e outras

circumstancias e adminiculos que pode-
rão nggravar e relevara culpa.» Consti-

tuição de Braga, tit. 53, const. 9, n. 9.— Em Pharmacia, adminiculo, o que
facilita a acç.ào ou o etfeito de mn remé-
dio.

ADMINICULOS, s. m. jjL Em Numis-
m;ltica, ornamentos com que Jmao é re-

presentada nas medalhas.
— Em Zoologia,' coi-ôa de pequenos

dentes que guarnece o ventre das nym-
phas subterrâneas e lhes favorece o sair

da terra.

ADMINISTRAÇÃO, s. f. (Do latim ad-
minislnitir'. de ad, para, e minisfratio,

serviço.) Acçào de reger, governar ou
providenciar sobre alguma cousa ; submi-
nistrar, prover. Ingerência no modo de
deliberar, sobre negócios de um menor,
de um ])ródigo ou interdicto. Direcção de
um estabelecimento de c:mdade, de uma
fábrica.

—

«Que era a designação do car-

go e administração, que tinJia de gover-

nador da Ordem da Cavalleria de Nu.<so

Senhor .Tesus Chrisfo.y> Joào de Barros,

Década I, Liv. i, cap. 2.

— Em Politica, administração publi-

ca, o governo do estado. Pôde conside-

rar-se como um dos ramos do Poder exe-

cutivo, o por tanto a Administração é imia

instituição, que, por meio dos serviços pú-
blicos, bem organisados, o debaixo da
inspecção do govenio, reúne os interesses

privados, e os barmonisa com os interes-

ses públicos; ou também, é uma fracção



IGO ADMI ADMI ADMI

do Poder executivo, que, uma vez como i

auctoridade, outras como personalidade

juiidica, a titulo de simples inspecção, di-

rige os negócios geraes da sociedade; ge-

re o património da sociedade, sustenta a

ordem publica, intervém como tutora nos

regulamentos dos negócios provinciaes e

communaes, na protecçiio dos estabeleci-

mentos públicos, e provê ao regulamento

dos interesses internacionaes. A adminis-

tração civil, a que compreliende as rela-

ções mutuas dos administrados.—Admi-
nistração militar, a que regula tudo o

que é relativo á organisaçâo, manuten-

ção e discijilina de um exercito.— Adminis-

tração interior, a que abrange as rela-

ções internas em toda a sujjci ticie do paiz.

— Administração exterior, a que estabe-

lece as relações com estrangeiros, man-
tendo os direitos internacionaes, prepa-

rando assim a segurança e defeza da na-

ção. — Administração geral, a que se

exerce em toda a superfície de um terri-

tório. — Administração lucal, a que tem
logar nos centros pnreiaes de uma popu-

lação. — Administração activa, a que
exerce actos de império, fazendo executar

as leis ou prescrevendo medidas de utili-

dade publica. — Administração conten-

ciosa, a que pratica actos de jurisdicção,

o que tem logar quando o interesse geral

ou particular excita reclamações, que se

devem attcnder ou indeferir. — A admi-
nistração activa ainda se subdivide em
administração central, que tem por che-

fe o Governador Civil, e administração
municipal , que tem pi>r chefe o Adminis-
trador do Concelho. A administração tam-

bém é consultiva e deliherante.^^^a, lin-

guagem vulgar, também se chama admi-
nistração a repartição aonde trabalham os

administradores: comparecer na adminis-

tração ; ser chamado á administração. —
Consellhj de administração, reunião de
administradores encai-regados da applica-

ção dos principies, da execução das leis,

em uma circumscripçào administrativa.
— Em Disciplina ecclesiastica, admi-

nistração das Ordens, a prática ou exer-

cício d'ellas. — « Eeprehendeu o Sa7ito

por se não abster da administração de

mas ordens. y> Frei Bernardo de Brito,

Chrouica de Cister, Liv. i, cap. 26. —
administração dos Sacramentos, o acto

praticado \)q\o sacerdote quando ministra

os sacramentos aos fieis.

— Em Medicina, a acçào de dar, de
fazer tomar: administração de um medi-
camento ; administração de um vomiti-

vo.

— Em Processo, chama-se administra-
ção do. justiça, o acto em que o juiz sen-

tenceia segundo o que é de lei ; todos os

actos que pi-atíca dentro das suas attri-

buiçoes.

— Loc. : Correr com administração,
ter os encargos de prover e governar.—
Entender na administração, ter ingerên-

cia no governo de alguma cousa.

—

Tirar

a administração dos seus bens, desapossar

alguém da gerência dos seus negócios,

dando-o por demente, pródigo ou furio-

so.

ADMINISTRADO, adj. p. Governado,
regido, guiado, provido, subministrado,

dado.= Também se emprega como sub-

stantivo, para designar a pessoa que está

sujeita a unia certa administração.

—

Os
administrados do governo compõem toda

a nação.

— Em Disciplina ecclesiastica, sacra-

mentos admmistra.àos, conferidos aos fieis.

— Em iledicina, nmedio administra-

do, dado ao doente, á hora competente
e nas condições apontadas pelo clinico.

íSubministrado.

ADMINISTRADOR, s. m. e adj. (Do la-

tim administrator ; formado de ad, para,

e minisirare, servir, vigiar.) O que pro-

videnceia e governa ou tem ingerência

nos negócios do um particular, de uma
communidade, de um hospital, de um
grande estabelecimento. = iS"este sen-

tido, tem a forma feminina administrado-

ra. — o-Que nestes alirnalejos de todos

minimos qnizera Deos e a natureza sua

administradora, mostrar muito maiores

milagres do que em outros animaes de

prócera grandeza. -d Padre jManoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. II, Liv. 1,

doe. 9, n. 92.

— Administrador, funccionario en-

carregado da gestão dos negocias públi-

cos. = Dá-se este nome principalmente

ao administrador do concelho, a quem
compete intervir nas eleições; pôde ser

eleito ajunta geral, toma assento e entrada

nas sessões da Camará Municipal; toma
})osse dos bens vagos para a fazenda, etc.

È de nomeação regia, preferindo-se pa-

ra este cargo os bacharéis formados.
— Em Theoiogia, anjos administra-

dores, nome dado aos anjos da guarda,

segundo a auctoridade de Bossuet. —

•

«.Mas que os homens, comessem o pão dos

Anjos , feitos elles os administradores
d'isto e servidores dos homens, isto é

muito.» Frei João de Ceita, Sermões, T.

I, foi. 192, col. 4.

ADMINISTRANTE, adj. 2 gen. Que
administra, que ajuda, auxiliante.

—

nAs
virtudes naturaes do corpo humano, se

distinguem em duas maneiras, porque
umas são principaes e outras menos j)rin-

cipaes, como administrantes das princi-

paes.» Manoel de Figueiredo, Chrono-
graphia, Reportório dos Tempos, Part.iv,

cap. 4;).

ADMINISTRAR, v. a. (Do latim admi-

nistrare.) Governar, reger, gerir os ne-

gócios públicos, dirigir, providenciar,

exercer funcções públicas de administra-

ção ou justiça, conferir, dar, applicar al-

guma cousa, subministrar. — «O Bispo
senhor da cidade no temporal, assim
como administra o espiritual. a Fr. Luiz

de Sousa, Vida de Frei Bartholomeu dos

Martyres, Liv. ii, cap. b.

ouvindo as vozrs esfirçadas
Da que o ollicio a^liuinislra Jl' Lucina.

CORTE-REIL, VAUF. DB SEPULV., Canl. I,

foi. i, V.

— Loc. : Administrar justiça, fazer

que se execute a lei. applicala aos casos

occorrentes. — Administrar á missa, aju-

dar, respondendo ao celebrante. — Ad-
ministrar os sacramentos, conferil-os aos

fieis, e também exercital-os em vir-

tude da ordem sacerdotal. —Administrar

um medicamento, dal-o ao doente, como e

quando designou o assistente. — Admi-
nistrar o castigo, dal-o na devida pro-

porção á criminalidade e força do casti-

gado; applica-se geralmente ás crianças.

— Administrar-se, v. refl. Gerir bem
os seus negócios ; submetter-se a uma
gerência bem entendida. = Omittido em
todos os diccionarios, mas empregado com
frequência.

ADMINISTRATIVAMENTE, adv. Segun-

do as regras da boa administração ; se-

gundo o svstenia administrativo.

ADMINISTRATIVO, adj. (^Do latim «áwí-

nistrativus.) Que pertence, que é concer-

nente á administração. — Auctoridade

admistrativa ; circumscripçào administra-

tiva.—ò'c/e?icúí administrativa, éo conhe-

cimento de todos os princípios, de mecha-

nismo e exercido dos serviços públicos,

da hierarchia e da organisaçâo interna ; é,

por assim dizer, a parte technica da ad-

ministração. — Direito administrativo,

é a sciencia da acção e da competência

do poder central, das administrações lo-

caes, e dos tribunaes administrativos,

nas suas relações cora os direitos, com os

interesses dos administrados, e com o

interesse geral do estado ; ou, segundo

outros escriptores, é a sciencia das dis-

posições geraes e regulamentares, que

têm por objecto a organisaçâo do poder

admininistrativo, as matérias que formam

as attribuieões d'este poder e as rela-

ções que estabelecem, seu exercício entre

o interesse publico e o interesse privado.

— Contencioso administrativo, corpo col-

lectivo que examina os actos da admi-

nistração, que exerce uma constante in-

specção sobre elles, e que decide e julga

as reclatnações das partes oífendidas nos

seus direitos. — O Contencioso adminis-

trativo, era, entre nós, chamado, antes

das reformas liberaes. Conselho da Fazen-

da; ao qual competia toda a administra-

ção que dizia respeito á fazenda publica,

primeiramente com jurisdicção voluntária

e depois contenciosa. As diftcrentes at-

tribuições do Contencioso administrativo,

estavam divididas por diversos tribunaes,

taes como: a Mesa da Consciência e Or-

dens, o Conselho Ultramarino, a ]Mesa

Censória. — Processo administrativo, o

que é conforme com os usos e regras daad-
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ministração. — Policia administrativa,

o conjunc-to de todas as leis c de todos

os regulamentos de direito publico, que

têm por tim sustentar a ordem na socie-

dade, como sendo, de certo modo, a essên-

cia da sociedade civil. — Divisão admi-

nistrativa, termo usado em Statistica,

circumscripçào, segundo a qual um gover-

no divide um paiz, a lim de facilitar a

prompta communicaçâo e cumprimento

das suas ordens. = Xo governo absolu-

to, entre nós, a Divisão administrativa

era sujeita á divisão judiciaria, em Pro-

víncias, Provedorias, Comarcas, Julga-

dos dos Juizes de fora e Concelhos. Em
1832, sobre a antiga divisão se estabele-

ceu um Prefeito para cada Província, um
Sub-Prefeito para cada Comarca e um
Provedor para eada Julgado. Depois di-

vidiu-se em Districtos, regidos por go-

vernadores civis, e Concelhos, governa-

dos por Administradores. Tal é o es-

tado actual da nossa organisaçào admi-

nistrativa. — Cobrança administrativa,

aquelia que deve ser feita pelos Adminis-

tradores, de dividas provenientes de con-

tribuições de lançamento. — Ccntralisa-

ção administrativa. Vid. Centralisação.

ADMIRABIL, adj. 2 gen. iDo latim ad-

iniro.hiliSj perdida a Bexão do caso : usa-

do na linguagem poética ; modernamente,
admirável.) Que é digno, merece ou cau-

sa admiração. ^ Na linguagem familiar,

indica o qu(j é bello; encantador, bom,
excellente. = Também se emprega no
sentido irónico, para exprimir um certo

gráo de sur[irezn.

ADMIRABILIDADE, í. /. (Do latim ad-

nnrahilitas,no abl. admirahilitate:Wà. o

suffixo «ade».) A qualidade admirável, que
j)roduz admiração. =^ Kecolhido pela pri-

meira vez por iloracs, que o abona com
esta citação anonyma:— «...e ainda exi-

ge revelações mais alitmiadas das cousas

divinas, de toda a enlevada admirabili-

dade, de ser infinitamente omnisciente. ..d

ADMIRABILISSIMO, adj. sup. (Do la-

tim adintruòiliss>nuis.)}\o m:x\& alto gráo
de.admiração; estupendo, formidável, ex-
traordinário. — d Feita assim letra por
letra a gloriosa anatomia do nome admi-
rabilissimo de Maria. » Vieira, Sermões,
Tom. VI. serni. 1, § 8, n. 29.

ADMIRAÇÃO, s. j: (Do latim admira-
tio, no accus. admirationeni ; íormííào de
mirari; no radical céltico, mir sismifica

ver, considerar.) feurpreza e suspensão
de animo na conteuiplação attenta de um
facto ou objecto nunca visto, raro, ex-
traordinário. Estado de quem observa cou-
sas estupendas ou bellas, a própria cousa
que produz o pasmo.

Aspnl^nras Ihi-dii'. (lo Smlo vcllin.

Que :i lodos fiir.im f.t.mU' wliuirafào.

CAMÕKS, LUZ., canl. IV, est. 7.

— Em Granunatica, ponto de admira-
ção, signal orthográphico com que se nota

uma sentença intimativa, de epiplionema,

de increpação, de respeito ou de pasmo.
— « Da nota de admiração usamos no

fim da clausula, que pronunciamos com
algum espanto ou indignação. A forma
d'este signal é quasi similhante ao inter-

rogativo, senão que tem em logar de as»

uma risca direita assi « l n E sempre

se escreve letra capital depois de admi-

ração. )> Álvaro Ferreira de Vera, Or-

thographia, foi. 39.= Hoje, já não é de

rigor escrever letra mauiscula depois do

ponto de admiração, não obstante ainda o

repetirem todos os grammaíicos. ^Vid.
Accento oratório.

— Loc. : Fazer admirações, dar mos-

tras de que se está admirado: — a. ..que

faz o philosopho uma admiração, e que

a conclue... ri Amador Arraes, Dialogo

IX, cap. 12. — Exceder a admiração, o

que não só é melhor do que se esperava,

mas também não pôde ser descrijjto. —
Romper em admirações, soltar vozes de

pasmo, exprimir loucamente a impres-

são de maravilha.

ADMIRADO, adj. p. Olhado com admi-

ração ; emprega-se activamente, para ex-

primir a pessoa que est;í admirada: mara-

vilhado, estupefacto, pasmado, embasbaca-

do. = Xo sentido passivo

:

Fazei, Senhor, que nunca os admirados
Alemães, G^ilfos, ítalos e Inglezes
Possam dizer <|ue são [tara lu.indidos.

Mais que para mandar os Portuguezes.

CAU., LUZ., cant. i, est. lõ'2.

Pelo qual admirttiía

A Rainha internai e commovida,
Te deu a desejada

Esposa. que perdida

De tantos dias já tivera vida.

iDF-u, Ode III, est. ii.

ADMIRADOR, .«. m. e adj. (Do latira

admirator, descendo o 'ct» á media «d»,

segundo o génio da plionologia portu-

gueza.) O que admira e louva; adjecti-

vadamente, que incute admiração. —
« Eu não sei ponderar nem admirar este

extremo de fineza ; mas darei por mim
outi-us admiradores, de ntais alta cspJiera

que iodos os humanos.» Vieira, Sermões,

Part. V, serm. õ, § 6, n. 168. — Pela

forma feminina do latim admiratrix, no

francez admiratrice, em portuguez seria

admiratriz, mas não foi admittido, se-

íTuindo-se a regra geral da formação dos

nomes femininos: Admiradora. = Xa
linguagem epistolar, constante admira-

dor, phrase íinal, com que se rematam
certo género de cartas, principalmente

dirigidas a pessoas que exercem profissão

litternri.i.

ADMIRANDO, adj. p. do prcs. (Do

lai im «(/")) )-<í»i(/u«.") ilaravilhoso, estupen-

do, formidável, digno de pasmo: que é

para ser admirado :

Fcroí o HidalrJIo vem era pessoa

Com poder a^lmirando de repente.

SÁ Ut UE\U., Ii>tkC. co>v . I-i^.

ABmRANTE, adj. 2 gen. (Do latim ad-

mirans, no abl. admirante.) Que expri-

me, manifesta ou se expande em adtnira-

cào. O mesmo que admirador, mas em-

pregado cora sentido irónico. — « Por-

que o officio de admirante, me arrebata-

ram ha dias os discretos.-» D. Francisco

Manoel de Mello, Cartas, cent. i, pag. 74.

= E pouco usado.

ADMIRAR, V. a. (Do latim admirari ;

no radical céltico mir, contemplar, olhar.)

Causar assombro ; olhar, considerar, at-

tender com respeito e pasmo.

Nam vér seus males seguros

Successos já nie admira.
ALV. DO OBIEST., LUS, TRASSF., fol . I3T.

Dos paços admirava a arcbitectora.

OAB. I tu. De CA5I., CLvs., cant. i, est. 39.

— Admirar-se, v. refi. Sentir uma emo-

ção suspensiva e repentina de respeito e

contemplação; ficar pasmado, estupefa-

cto, mesmo sem revelar o sentimento cau-

sado pela vista do objecto contemplado.

— « Admiravam-se vendo a Dtos tão /;:<-

milde.í' Frei João de Ceita, Quadragenas,

Part. I, foi. 2. col. 2.

ADMIRATIVO, adj. Que serve para no-

tar admiração; que dá indícios de animo

admirado; que causa reparos. — «Aòy
será o sermão admirável, mas será admi-

rativo. » Vieira, Serm., Tom. i, serm. vir,

col. I, n. 4(33.=Tambem designa o tom,

os gestos, os signaes que se empregara

para denotar admiração. Extensivamente,

applica-se a certas obras de poesia e elo-'

quencia que visam a excitar a adraira-

ção.— Em Grammatica, ponto ou sigiial

admirativo, notação orthográphica, da se-

guinte forma o!", que se pòe no fim de

uma cláusula, pronunciada comum tora de

espanto ou indignação. Pertence o ponto

admirativo ao numero das pausas lógicas

jjijiiores. — «O signal admirativo, que

quasi se parece com o interrogativo, se-

não que aquelle é enroscado como cobra,

e este direitj sobre o ponto, usamos pôr

também no fim da clausula que pronun

ciainos com algum espanto e admiração,

como

:

Oh grandes e gravissimos perigos

:

Gil camiuko da vida nunca certo ! >

Franco Barreto, Orthographia, cap. 53,

pás. 22' >.

ADMIRATIVO, .'. '» Eilipticamente,

emprega-se como substantivo, para desi-

gnar o signal typográphico de adraira-

çào «I», quando se corrige o texto.

ADBIIRAVEL, adj. 2 gen. t^Do latim ad-

minibilis; o «b» permuta-se por «T» se-

gimdo a ítidole phonologiea da lingua por-

tugueza. independentemente do proviuci.a-

nismo.^i Que merece adiniraç.ào ; que

I
deixa estupefacto; que assombra; figura-

I

damcntc: excellente, óptimo, perfeito.
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com admirável
Industria, subtilera e diliycncia.

JtROKYMO COtlTK REAL, CERCa DK DIT,

caiil. xviM, foi. 'òjO.

ADMIRAVELMENTE, adv. Maravilhosa-

mente, com iulmiraçào ; excellenteiocnto,

óptima nieiifp, perfeitamente.

ADMIRAVILISSIMO, adj. sup. (Do la-

tim admiral/iiiíisiíinií! ; de formação regu-

lar, mas antiquado e fora do uso. Vid.

Admirabilissimo.) = Aeha-se empregado
por Franeu JSarreto, na traduceào do Fios

Sanctorum, e por Curvo Semedo, na Ata-

laya da Vida.

t ADMIROMANÍA, s.f. Mania de tudo

admir.ir. -^ I'onr() usado.

t ADMIROMÀNO, í. m. (Do latim ad,

para, a propósito de ; díííyíí-í, admirar-se,

e do grego, mania.) IS^^eologismo empre-

gado no estylo chulo : o que anda sem-

pre a encontrar motivo de admiração.

ADMISSÃO, s. /. (Do latim admissio,

no acc. adiiihaiviiem.) O acto de acceitar,

dar entrada para alguma parte.

— Em Pedagogia, exame de admissão,

o que se faz para dar prova de que se está

apto para ser recebido em uma faculda-

de, ou também apto para receber os

gráos : — «.Na primeira parte escreve-

rá as lições de siijficiencia, e todus os

mais actos que fizerem e requererem para
os graus, e assi as licenças e admissões

que se deri-m para os mesmos f)raus.« Es-

tat. da Univers. Liv. ii, tit. 3o, art. 11.

— Em Jurisprudência, a admissão ap-

plica-se ás provas ou meios que se têm a

produzir.
•— Em Direito Canónico, a admissão

é o consentimento que dá o cnllatiir de

um beneficio á resignação que se fez d'es-

se beneficio em suas mãos. Sem este acto,

não se pode considerar vago o beneficio.

= Também se estende á recepção das

ordens sacras.

admissível, adj. 2 gen. (Do latim ad-

missibilis.) Capaz, digno de se admittir;

valioso, apresentável, acceitavel, que pôde
passar. Applica-se propriamente a cousas e

raras vezes a pessoas.— n Respondeu com
um papel, cuja substancia era entregar a
Praça, mas pedindo algumas cousas que

não eram admissíveis.» Mercúrio, de Ju-

nho de 1S(J4.

— Em Direito, admissível, diz-se de
tudo o que se deve considerar cm uma
causa judiciaria. Meios admissíveis; pro-
vas admissíveis ; conclusões admissíveis.

—

fE pior esta razão não pode ter direito ad-
missível ao lícino....» Velasco de Gouvêa,
Justa Acclamação deel-rei Dom João IV,

foi. 0.

ADMITTATUR, s. m.. (Do latim udmitti,

na o.* pess. do sing. do prés. do conj.)

Seja adniittido. Em Direito Canónico, cer-

tidão que os examinadores dão da capaci-

dade aos sujeitos que pretendem ser ad-

mittidos ás ordens sacras, ou dignidades,

precedendo uma approvaçao.

ADMITTIDO, adj. p. Acceitado, rece-

bido ; figuradamente: bemquisto, aco-

lhido; approvado. — «De tudo se infere

que o marqucz de Guuvêa não está tão ad-

mittido como se cuidava. » Vieira, Cartas,

Tom. II, n. 19.—No exame de delegado,

admittido é a palavra ou fórmula de appro-

vaçao para entrar no quadro da magis-

tratura.

ADMITTIR, V. a. (Do latim admittere,

onde os dous "68» pela contracção, se

transformam em «i», dando-se primeiro a

metathese do «r» ; no portuguez antigo,

amittir.) Acceitar, receber, dar entrada,

fazer logar ; introduzir em casa, dar li-

cença, permittir, conceder, .approvar, sof-

frer, consentir, concordar, condescender.

Em quanto os turcos jo;,';ini t.il si'a<Ti-ta

D'i'ili'S, í|UL' do LiMiiiu- II.1U lira os ollios,

One, piM-n |>oil<M- ver mais a seu salvo,

Éui tal irajt' c* iiibf,irfL' se admitira.

court liEAI., NAilPU vr.ri) TiE SEPULTIiDA, caut. IV,

foi. 50,

Não repousa Maiuude, ilcsvclado

Esta que uunca os oijios nnwnaaíliuittem.

lotM, ciiiico Di; DIU, caiit. i, foi. 8.

Que amor lhe não consente que as palavras

È brandura do pae uni ponto atimitta.

IDEM, N.iUFRAUIO DE SEP., CaUt. I, fol. 14.

Determina adiniiiil-o i Iriurapliante

Ordem de Cavalleiros. . .

.

MOUSIMIO nE yUKVEDO, AFFONSO AFRICANO,

canl. \ix, est. 19ó.

Pois nem ,i lei do Chrislo o permiltia,

Nem Úrsula tiel o admitlia.

CAMÕES, ouT. 7, est. 13.

— Loc. : Admittir a mulher, ter com
ella couto ou cójmla :— «No congresso ma-
rital, tantas mulheres despachava, quan-

tas admittia.i) Padre Jlanoel Bernardes,

Floresta, Tum. ii, pag. oU.

ADMITTIR, V. a. ant. (Do latim dimit-

tere,cõn\ o prefixo «a».) Deixar, entregar,

largar, demittir, depor.— oE que o Bispo e

Cabido entregassem e admittissem a nós to-

do o direito e aução, que a dita Egreja do

Porto ha, e pretende haver ]}or qualquer

modo e maneira que seja.» Dom Rodrigo

da Canha, Catalogo dos Bispos do Porto,

Part. II, cap. 24. Doe. do anno de 140G.

= Está fora do uso.

ADMiXTO, adj. (Do latim admixtus.)

JlistLirado. — «A j}erfeição d'esta vida

nunca é tão pura que não tenha admixta
alguma, ao menus leve, imperfeieão. » Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

t. 1, ca]!. 2,D'ic. n. 108.=Pouco usado.

ADMOESTAÇÃO, s. f. (Do latim ad.mo-

nitio ; do latim bárbaro admonestum.) Ad-
vertência, aviso, conselho, reparo, rej)re-

hensão. — a Assi para a cidade foi pouco

necessária a amoestação do prelado.»

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. I, Liv. III, cap. 10.

—Em Disciplina Ecciesiastica, admoes-
tação, publicação ou denunciação dos que
pretendem contrahir matrimonio, ou oriile-

nar-se; pregões feitos nas egrejas paro-

chiaes em dia festivo ao tempo da missado
dia, declarando as pessoas pelo seu nome,
filiação, edade e naturalidade, a fim de se

denunciarem os impedimentos, caso os

haja, para se não celebrar o matrimonio,

ou conferir as ordens.— « 7«»íÒKm mandou '

que não se fizesse casamento sem as três

ordinárias amoestações.» Paulo de Palá-

cios, Summa Caetana, foi. 320, v.=]SIa

linguagem popular, chama-se banhos ou

bandos, piroclnmas, e pregões.

— Em Direito Canónico, admoestação,

citação feita no foro ecclesiastico, por

juiz competente, a fim de receber a re-

prehensào admonitória. — «Ordenamos e

mandamos em. virtude da obediência, e

sob p)cna de excommunhão que todos os

que mancebas tiverem as leixem e apar-

tem da sua conversação da pubricação

ã'esia a seis dias, que lhe assignamos por
três canónicas amoestações, termo preciso

e peremptório.» Constituições do Bispado

de Évora, tit. xxv, ca]i. 1.

— Em Direito, a admoestação, era uma
espécie de punição, em matéria de deli-

cto, consistindo em i;ma reprehensão que

o juiz faz ao culpado, advertindo-o para

que seja mais circumspecto para o futuro.

Era admittida na penalidade franceza,

onde foi depois abi)lida.

ADMOESTADO, adj. p. Reprehendido,

increpado, censurado; nioralisado; adver-

tido, avisado, apregoado. =N'este sentido,

empregado por Frei Luiz de .Sousa e Frei

Pantalcão de Aveiro.

— Em Disciplina Ecciesiastica, admo-
estado, apregoado, denunciado com pro-

clamas ; ou, na linguagem vulgar, comos
banhos corridos. — «E o que houver de

ser ordenado, trará certidão do Prior ou

Cura, de que foi freguez, de como foi

amoestado três domingos á estação, m Con-

stituição de Goa, tit. ix, const. 4.

ADMOESTADOR, s. m. O que avisa, in-

crepa, inoralisa mi argúe. — «Elias (ten-

tações) são... admoestadoras de que nos

não attribuamos a nós cousa boa, mas a

Deos, de quem tem o principio.)) Padre

Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
I, cap. 4, Doe. 9, n. 12. = Também se

emprega como adjectivo.

— Admoestador, em Historia Eccie-

siastica, nome dtido ao jesuita que estava

ao lado do Geral da Companhia para ad-

vertil-o respeitosamente de tudo o que hou-

vesse de irri'gular no seu porte.

ADMOESTAMENTO, s. m. ant. Admoes-
tação. Aviso, censtira, reparo, increpação,

advertência, moralisação. — «Mui são e

saudável de todo em todo he este amoesta-

mento.» Lifanta D. Catherina, Regra da

Perfeição, Liv. ii, cap. 7.

ADMOESTAR, v. a. (Do latim admone-

re, ou melhor, da baixa latiniilade admo-

nestare, de uma forma barbara admones-

tum ou admonistum; no provençal amo-

nestar, e no portuguez antigo amoestar,

dando-se a syncopa do «n» entre vogaes.
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como em poncre, poer ; vcnire, vir.) Ad-

vertir, avisar, aconselhar, lembrar, re-

prehcnder, incrcpar, exprobrar, censurar

brandanienle.— «Falou o santo com o en-

fermo^ amoestando-0, eaconseUumdo-o d'a-

guillu que comiu/ia uu htm de sua alma. yi

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Liv. I, cap. 25.

—Em Disci])lina Ecciesiastica, admoes-

tar, publicar ua egrcja parochial ao tem-

po da missa do dia ou conventual, o no-

me das pessoas que querem contrahir ma-

trimonio, ou receber o sacramento da

ordem, a fim de se denmiciarein os impe-

dimentos. — «Item nos matrimónios po-

derão amoestar os três Domingus, confor-

me a Constituição.» Constituições do Bis-

pado do Porto, Ibl. G5, v.

— Em Jurisprudência, admoestar, é dar

na sala da audiência uma reprehensão á

portafechada, com prohibiçào expressado

reincidência. = Applicava-ao juiz no ca-

so de uma leve infracção.

ADMONITOR, s. m. (Do latim admoni-

tor.) Na linguagem usual, admoestador,

censor, aconselhador. — «Para ensinar,

como dizíamos, a veneração ao sej^timo

dia, como admonitor e pregador da crea-

ção do mundo.» Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, t. i, cap. i, doe. 8, n. 2.

— Em Disciplina Ecciesiastica, nas

conimunidades religiosas de mulheres, ad-

monitora, é a que vulgarmente tinha o no-

me de madre discreta, a quem competia

assento logo depois da madre superiora.

— Entre os Jesuítas, chamava-se admo-
nitor o\x admoestador o eleito pela Compa-
nhia para avisar o advertir o Geral.

ADMONITÓRIO, s. vi. e adj. Escripto de

admoestaçiio ; oração, discurso para ad-

vertência.— «Discurso admonitório.» En-
saio de Rhetorica, íbl. 20. == N'este sen-

tido, é gei-ahnente empregado como adje-

ctivo .

t ADMOTÍVO, adj. (Do latim admoti-

vus, de ad, para, e de movere, mover.)
Em Botânica, especifica a germinação que
deixa o invólucro da semente preso á ba-

se do cotyledon inchado,

t ADNASAL, adj. e s. m. Em Anato-
mia, uma das peças elementares de uma
das vértebras ccphálicas.

ADNÁTO, adj. (Do latim adnatus, de
ac?^ junto, sobre, onatus, nascido; no in-

glez udnate, no francez adné.) Tomado co-

mo adjectivo, c o que está iuunediatamen-
te pegado a uma cousa, e parece fazer

corpo com cila.

— Na linguagem botânica, as estipu-

las são adnatas ao pcciolo em uma rosa,

isto é, parecem formar um único corpo.— Em Zoologia, adnatas, nome das
maxillas dos insectos, quando estão abso-
lutamente ligadas ao lábio inferior. =
Tambcin se dá este nome ao postjramum,
quando está preso aos dons lados do me-
tathorax.

— Em Anatomia, adnata, nome dado
«

á membrana conjunctiva, que une o glo-

bo do olho ás p;ilpebras. Nome ellipti-

co da túnica adnata. — « Uma das cau-

sas d,'esta doença pode ser alguma ferida
ou offensa grave da túnica adnata, que

retém o olho dentro. » Ciu'vo fcjemcdo, Ata-

laya da Vida, |jag. ^27.

t ADNEXÁO, s. f. (Do latim annexio,

de annectere, ligar a.) Estado de uma par-

te presa ou ligada a outra. = Usado na
linguagem scientifica.

ADNOMINAÇÃO, s. f. Similhanças en-

tre palavras de diversas linguas, que é

signal de terem uma origem commum.
Vid. Paranomasia.

t ADNOTAÇÃG, s. f. (Do latim adno-

tatiu.) Em Antiguidade romana, era a car-

ta de perdão de um crime, escripta pelo

official do Império, chamado Magister me-

moriai, assignada polo punho do príncipe.

— Em riiílologia, adnotação, nota, re-

paro, observação com que se illustram as

passagens de um livro.

— Em Chaneellaria romana, resposta

do Papa a certos pedidos, com a simjjles

apposíção do seu nome.
— Era Pratica forense, adnotação, ci-

tação para se penhorarem ou confiscarem

os bens de um criminoso. Inventario de

bens.

ADNOTAR, V. a. Vid. Annotar e seus

derivados.

ADNUMERAR, v. a. O mesmo que enu-

merar. —• '.Aqui se adnumeram os san-

tos doutores.» Bernardes, Últimos Fins do

Homem, Liv. i, cap. 11.

t ADO, s. m. Em Alchimia, nome dado

ao leite recentemente mungido ; a parte

que forma a nata.

f ADO, suff. Transformação da termi-

nação latina : atus, ata, atum, que se pos-

põe aos partícipios pai'a exprimir o es-

tado de uma cousa feita ou acto praticado.

ADOAÇÃO, s.f. unt. De Doação, com o

prefixo «a» da índole da língua.— «Como
se vê claramente no livro das adoações, e

vendas de Santa Cruz de Coimbra.» Frei

Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana,

Part. I, Liv. 2, cap. 2.

ADOBA, s.f. ant. (Segundo Constâncio,

do árabe tdhaca, tecer, pôr uma cousa so-

bre outra; acompanhado do prefixo «a»

da índole da lingua ; o «t» desce á média

«d», segundo a phonologia commum ao

árabe e iatiui ; o «a» transforma-se em
«O», como em azzamsi, azemola: a syl-

laba final torna-se spirante e tende por

isso a desapparccer.) Griliião, cadêa, al-

srema. — « E Álvaro Gonsalvcs se lan-

çou da mula em terra com uma adoba

mui grande, que levava nas pernas e se

escudou da mufn. » Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom João I, Liv. i, cap. 103. =
Na Ordenação Affonsina, lê-se :— «...ado-

ba (A; '/í/iííro <'/«.•..» -Também se escre-

ve Adobe, Adova, e Adobo.

ADOBE, s. m. i^Do arabc attobi, tijolo

ou ladrilho de terra argillosa, secco ao sol;

opinião de Constâncio.) Ladrilho grosso

e não cosido ao fogo, mas secco ao sol,

misturado com palhas para dar maior co-

hesão ás moUeculas argilosas.

Estivemos era jogo verdadeiro

Eutre toscos adobes op[friuiidos.

UiNOsr. luouiz, iNSUL., cant. i, est.*102.

= Damião de Góes, na Chronica de

Dom Manoel, cita casas feitas de adobe.

= Também se emprega no sentido de

grilhão, pela confusão do «a» cora o «e»:

— «E lhe deitaram o próprio adobe que

elle mandou lançar a Dom Garcia.» Dio-

go de Couto, Década IV, Liv. iv, cap. 3.

ADOBO, s. m. Vid. Adoba.

f ADOBOIRO, 6-. Mi. (Do francez antigo

adouh, moilcrnamente, radouh, concerto

de navio ; segundo Frederic Diez, do al-

lemão duhhau, ferir.) Concerto, reparo,

bemfeitoria. = Recolhido pela primeira

vez por Santa Rosa de Viterbo. Vid. Adu-
boiro, Adubouro e Adubuiro.

t ADOÇADISSIMO, adj. sup. Dulcíssi-

mo, tnrnado nuiito doce; melliíluissimo.

ADOÇADO, adj. p. (Do latim dulcatus,

dando-se a syncopa do «1» medial, como
em ma\us, mau; pa\us, pau ; com o « a »

prefixo da índole da lingua; o «c» de-

genera na spirante dental « ç » por in-

fluencia do adjectivo dulcis.) Alliviado,

mitigado, tempprado, suavisado, doce.

ADOÇAMENTO, s. m. Acçào de adoçar
;

o estado de cousa adoçada. = Figurada-

mente : mitigação, diminuição da intensi-

dade. Na linguagem technologica : ado-

çamento das tintas, o acto de irem des-

merecendo ou deslavando-se, o que se faz

aguando as cores.

ADOÇANTE, adj. 2 gcn. Mitigante. —
Usado na linguagem medica antiga, para

exprimir a diminuição da acridade, da

irritação ou intensidade. = Também se

emprega como substantivo elliptico. Os
adoçantes ou calmantes applicam-se aos

temperamentos vivos, impetuosos, nervo-

sos, dotados de uma fibra bastante exci-

tavel; hoje os adoçantes são medic;imen-

tos mucilaginosos ou mucoso-saccarados,

que se empregam no primeiro período

das phlegmasias, principalmente nos ca-

tarrhos e em todos os casos de irritação,

quer local, quer geral. Os principaes

adoçantes são os líquidos emulsivos, o

leite, as plantas mucilaginosas, etc.

ADOÇAR, 1'. a. (Do latim dulcarc, no

provençal adolzar e adoidzar, no italia-

no addolcire e addolciarc ; o prefixo «a»

veiu-nos da índole das linguas romanas,

dando-se a syncopa do «1» medial, como

em molere, moer; .<<ili" »•«.', sair, etc."' Tor-

nar doce o que era amargo. = Figurada-

mente: deleitar, suavisar, recreiar, abran-

dar, mitigar, temperar, assucarar. desla-

var, attenuar. polir, alisar, egualar, cor-

riírir, conciliar, melhorar, alliviar, acal-

mar, apaziguar. — «£. muitíis f^/i).<ír<in-

gidos da tieccssidade, bebiam agua salga-
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da, e para a adoçar lhe hniçnvnm muito

açúcar. » Joào do Jiarios, Década IV, Liv.

4, cap. 3. — uPthi experiência que ti-

nha, quanto adoçam os aniinos dos Ivi-

viens, que obedecem, ns justiJieaçSes dos

superiores.i) Joào de Barros, Década II,

Liv. 5, cap. y.

— Em Artes e Oflicios, adoçar é po-

lir, tirar as asperezas, tornar suave ao at-

trito.

— Em Agricultura, adoçar o corte, tor-

iial-o nítido ; limpar e fazer redondo o

corte praticado em um tronco, quando

se limpa a arvore ou se lhe mette enxer-

to.

— Em Tinturaria, adoçar uma côr,

tornal-a menos viva.

— Em Medicina, adoçar tim remédio,

tornal-o menos amargo. — Adoçar uma
doença, diininuir-lhe a gravidade.

— Em Pintura, adoçar as tintas, mis-

turar muitas cores com o pincel, de mo-
do que a passagem de uma para outra

seja insensível.

— Em Esculptura, adoçar as linhas,

diminuir o que está pronunciado do mais

nos contornos ; tornar os traços delicados.

—Em Architectura, adoçar, tornar um
ornamento menos saliente, menos angu-

loso.

— Em Ourivesaria, adoçar, purificar o

ouro e separal-o da liga, para o trabalhar

com facilidade.—Adoçar um metal, polil-o

com o pó de certas matérias.

— Loc. : Adoçar « iocc«, enganar com
lisonjas ou razoes imaginarias. — «Filho

meu, se os peccadores te adoçarem a boc-

ca e como menino te quizerem crear aos

peitos e engrossar -te no que fazes mal, com

o leite de seus louvores, não lhes creaesf»

Pinheiro, Summario da pregação, foi. 2,

V. — Adoçar os humores, phrase da ile-

dicina do si/cidop assado, tiar-lhes a acri-

mónia. — Adoçar o ferro, fazer que nào
seja agro. — Adoçar o Jio, afiar, levar ao

rebolo. — Adoçar o titulo de rei, gover-

nar com brandura. Vid. Aducir.
— íSyx. Adoçar, mitiijur, moderar, tem-

p)erar : Apresentam estes verbos uma si-

gnificação restricta, exprimindo a idêa de
diminuição. — Adoçar, exprime o facto

material de tornar duce, e d'aí vem os

sentidos metaplioricos também materiaes

de alisar, apurar, polir, fazer suave; ex-

prime uma espécie de transformaç.ào que
se dá no objecto que se adoça, a ponto

de lhe fazer mudara natureza, cx.: ado-
çar os humores. — Mitigar, vem do la-

tim mitis, doce ; encerra a mesma idêa

de adoçar, mas limitadamente, até onde
c necessário, com uma determinada per-

feição. — Moderar, exprime a idêa do
medida; o temperar, a, idêa de misturar,

contrabalançar cousas contrarias, ^'id.

Aducir.
— Adoçar-se, v. refl. Tornar-se doce,

toruar-se menos saliente, menos selva-

gem; mitigar-se, acalmar-se, asserenar-sc,

apaziguar-se ; entemecer-se. — «O cami-

nho se adoça e faz brando. « Frei António
Fêo, Tratado das Festas, Tom. i. Prol.—
«E sendo mui acre (o humor) tem neces-

sidade de se adoçar e abrandar.» Antó-

nio Pereira Kego, Summula de Alveita-

ria, cap. vir.

ADOCICADO, adj. p. Algum tanto do-

ce ; figuradamente : a maneirado, affecta-

do, dengue, abemolado ; suavisado ; em-
prega-se, no sentido próprio, para designar

o que nào é perfcitameute doce; no sentido

figurado, exprime o que é excessivamen-

te doce, e por isso bastante usado na lin-

guagem chula. — «E a Quinto Mecenas

,

seu grande Privado que usava de jjala-

vras antigas e adocicadas, o ari-eineda-

«(...» Xunes de Leão, Origem, etc, p. 25.

ADOCICAR, V. a. i Forma frequentati-

\a de adoçar; segundo o Diccionario da

Academia, forma diminutiva.) Adoçar aos

poucos ou incompletamente ; no sentido

figurado, pronunciar com affectada sua-

vidade; dar molieza eítcminada a cer-

tos gestos ; abemolar. — « A nossa lín-

gua d'esses tem2ws e muito depois, como

ainda agora em algumas partes de Por-
tugal, pironunciavam as palavras com uma
toada prolongada no cabo, folas adocicar

em ans, como dizendo Maria, diziam Ma-
rian.» Miguel Leitão de Andrade, Mis-

cellanea, Dialog. xvi, pag. 4.ÕG.

ADOCTRINADO, adj. p. unt. O mesmo
que Doutrinado. = Usado no século x\',

na linguagem erudita. — aA lobo é com-

parado o Doctor ou Pregador, j)or a agu-

deza do lume do entendimento adoctrina-

do.» Vita Christi, Part. 3, cap. ;>;').

t ADOCTRINAR, v. a. ant. Vid. Dou-
trinar.

ADOECER, V. n. (Segundo o Dicciona-

rio da Academia, do substantivo doença,

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar»; segundo a Grammatica, de João de

Barros, é inchoativo de doer.) — Enfer-

mar, cair doente, soflVer moléstia, manifes-

tar-se um achaque, sentir acccsso.= Rege
sempre a preposição «de». — u Onde se

detiveram cdgum tempo, por adoecerem
de febres d morte.» João de Barros, Dé-

cada I, Liv. 3, cap. 5.=^0 grande uso

d'cste verbo, na linguagem popular, nào

deixa procurar-lhe uma origem erudita.

sara a iniiIliiT,

K adiirce quariilo quer.

PADRE ANTÓNIO DELICADO, AHAGIOS, p. 13S.

CniiiPr aÍL' adoecer^
Ctjrar ale saiar.

rtiK.M, IBID., p. li?0.

Quem lie si aihccp.

Tarili' ou nunca íjuarere.

JORGE FERREIUA, ('LVSS.PO, act. r, SC. 3.

Como que Peilro sara,

Sancho adoece.

lUEM, IB., acl. I, SC, 3.

•— Loc. : Adoecer da loisa, ter falta de
dinheiro. — n Despreza (o mundo) os que

não seguem grande estado, e ans que adoe-

cem na bolsa, deixa-os atraz, não espera
por ninguém.» Padre Francisco Fernan-
des Oalvào, Sermões, Part. i, foi. G5,

col. 4. — Adoecer de alguém, sentii'-se

affeiçoado por alguém, disvclar-se em ex-

tremo. — «E os mais adoecem de Fer-

não Carduso.D Francisco de Moraes, Dia-

logo I, foi. í>, V. — Adoecer de amor,
sentir uma paixão profunda. — Adoecer
de grande, por etfeito da sua magnitude.
— Adoecer de fid<dguia, ter a mania de
fidalgo. = Usado pelo Padre Vieira.

— Adoecer, r. a. ant. Causar doença,

produzir enfermidade, fazer doente.— «i)e

maneira que a mesma luz manifesta da
Divindade a hum homem deu olhos, e aos

oídros deu nus olhos a um sarou e aos

outros adoeceu.» Padre António Vieira,

Sermões, Tom. i, serm. 9, § 1, foi. GIL
ADOECIDO, adj. p. Atacado de doen-

ça ou enfermidade. = Emprega-se exclu-

sivamente como partieipio, sempre auxi-

liado pelos verbos ter ou haver. — «Tem
adoecido muita gente. i> Historia Tragico-

Maritima, Tom. i, pag. 370.

ADOECIMENTO, s. m. ant. Acção e ef-

feito de adoecer ; doença, moléstia, acha-

que, enfermidade, padecimento. = Reco-

lhido pela primeira vez por Jei'onymo Car-

doso.

ADOENTADO, adj. p. Tocado de doen-

ça ; com indícios de enfermidade, ou tam-

bém, depois da doença, o estado valetu-

dinário.

ADOENTAR, v. a. (De doente, com o

prefixo «a» da índole da língua e a termina-

ção verbal «ar»; exprime acção frequenta-

tiva.) Fazer doente, enfermar, causar mo-
léstia nào aguda.

ADOESTADO, adj. p. Vid. Doestado.

ADOESTAR, r. a. ant. (Do Doestar, com
o prefixo «a» da índole da língua.) Dizer

doestos, reprehcnder, arguir, lançar era

rosto, increpar, exprobrar, recriminar.

—

liSem darem por palavras de seu capitão,

que, como ravalleiro os animava e ás ve-

zes adoestava, vendo o grande numero
d'elles que...» Joào de Barros, Década II,

Liv. 3, cap. 4.

t ADOIDADO, adj. p. Que tem actos

de doido; extravagante, estouvado, dís-

colo, inquieto. — «>S'e não ha neste pen-
samento com. que fazer j)ensativos os mais
levianos e adoidados dczcseis annos.» Gar-

rett, Arco da SantAnna, Tom.ii, p. G9.

j ADOLE, s. m. Em Entomologia, géne-

ro de coleoptéros pentamcros, da tríbu dos

simplicípedes, synonymo do género leis-

tus.

ADOLESCÊNCIA, s. /. (Do latim ado-

lescentiu, no provençal adolescentia ; de

ad, para, e olescere, crescer. Segundo Bcn-
fcy, de cdice, alimentar, damesuia raiz que
cão, eu fíiço crescer, a que pertence o go-

thico aldo, que cresceu, do alleraão alt,

idoso, no céltico alt, alimento.) Edadá
que succcde á puerícia, e que começa com
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os primeiros sigiiaes J;i pubcnLule, des-

de os quatorze até aos vinte cinco aanos,

em que o corpo attinge toda a sua per-

feição pliysica. Época chamada primave-

ra da vida, c mocidade. PIiysioio<>,-ica e

legalmente fallando, a adolescência com-

prehende geralmente, para as mulheres, o

espaço que corre entre os onze e dezoi-

to annos; e, para os homens, o que me-

deia entre os doze e vinte. Depois da

adolescência o homem fica adulto, isto é,

homem feito, em toda a sua virilidade.

—

«Por vão ter ainda imssado os limites da

adolescência, a qite nós podemos chamar

a i^rimai-eva da vida.-» Frei Heitor Pin-

to, Diálogos, vol. ii, Dial. 5, cap. 5.

Vede o que iuitif a intlouta aiinle^cettcia.

Sem prudente coiiselíio proveitoso.

JEnO.SYMO CORTK nevL, NVUFIXAGIO DE SEPULVEnA,

i-ailt. XIV, foi. 157.

ADOLESCENTE, s. m. (Do latim ado-

lesctns, tis. i U que está no período da

adolescência ; rapaz, mancebo, garção,

donzello, moço, cachopo ; também se em-

prega no sentido de inexperiente, estou-

vado. — ((Súbdito desubedientCj adoles-

cente ocioso, vellio obstinado.» Amador
Arraes, Dialogo II, cap. 15.

ADOLESCENTE, adj. 2 gen. Que per-

tence á adolescência
;
juvenil.

Bem n;i lloriíta a^hlcscente ediíde.

LUIZ PKIUIRA, ELEJ-iUD*, cailt. 1, ful. 11, V.

— Em Agricultura, dá-se este nome á

arvore que ainda não deu fructo. — Vi-

nha adolescente ;
pereira adolescente. =

Também ox]ii-iiiio o que é recente.

ADOLESCÉNTULA, s. /. i;Do latim ado-

Icscentula ; diminutivo usado na lingua-

gem erudita.) Ripariguinha, donzellinha,

cacliópa que está na llôr da adolescência.

— « Usa o Espirito Santo da mefaphora
do unguento, que, mettido no vaso, não
cheira, porém quebrando o vaso a derra-

mando o unguento, lanqa da si suavíssimo

cheiro, e pelas adolescentulas e compa-
nheiras entende as naqiks estrangeiras. «

Frei António Fôo, Tratado das Festas,

Tart. II, tVil. St, ffil. 3.=E' pouco usado.

t ADOLESCÊNTULO, s. m. (Do latim

adolescentuhts.) O menino, a criança, o

rapazinho. = Não se acha abonado por
escriptor algum, mas deve adinittir-sCj

por isso qni" temos a forma feminina.

ADOLESCER, v. n. (Do latim adulesce-

re, crescer em cdade ou forças.)^Ter des-

envolvimento, engrossar, fazer-sc ado-
lescente. Privativamente empregado na
linguagem a.scetica, e hoje fora do uso.— « Assim igualmente a Egreja com to-

dos, isto éj todos nós os fieis, cresce e che-

ga á juventude em Christo, isto é, na fé
de Christo, na graça, e virtudes, e cor-

respondentemente Christo cresce e adoles-

ce em nós, até que a Egreja chegue <í

justa perfeição e estatura quasi viril e

?'(;i'<í!sía.» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, cap. 3, Doe. 2, n.

127, pi^x. 777.
-]- ADOLIA, s. f. Em Botânica, planta

do Jlalabar, cujas folhas trituradas e fer-

vidas em azeite, formam um lenimento

que facilita o parto.

t ADOLIAS, s. m. (Do grego a, sem,
e dolos, argúcia.) Em Entomologia, gé-
nero de lepidoptéros diurnos da índia,

tendo por typo a borbuleta acontia.

ADONAI, s. m.jil- (D) hebraico, signi-

ficando senhores, e também meu senhor.)

Entre os hebreus, é um dos nomes ou
cpíthetos da divindade. Era prohibido

pronunciar a quívlquer o nome de Jeho-

vah, e só competia esse privilegio ao

gran ascerdote ao penetrar no sanctua-

rio ; os massoretas introduziram o nome
de Adonai, para ser repetido pela multi-

dão. = Entre os gregos, também se deu
o nome de Adonai aos sitios onde se

achava o nome de Deus. = Este nomo
é bastante usado na linguagem poética.

Cli.imani Judmis : Admiaij'

GANG. GERAI., t. IH, p. 1G9.

Já do grande AiUnini o nome cantas.

CAUÇÃO, soneto lxvii.

t ADONANTHO, s. m. Em Botânica,

gcnero de ranunculáccas, visinho do gé-

nero adrivis.

ADONDE, adr. ant. (Contracção do ad-

verbio de logar «onde», da preposição «a»

e da preposição «de»: adonde, emprcga-
va-se com dous verbos de movimento, ex.:

aonde vais'} Vou adonde vens. Este exem-
plo basta para mostrar que devia servir

para indicar a tendência para um logar

que outra pessoa deixara, apezar de que
muitissimos auctores e alguns clássicos,

deixando-so arrastar pelo uso populai-, que
não sabe distinguir tão delicados matizes
de linguagem, o confundiram com aonde,

adverbio, que indica simplesmente o logar
para o qual alguém se dirige.) Para o lo-

gar, ou para a parte que:— « Oh Rei da
gloria, filho de Deos vivo leva-me adonde
reinaes.» Padre Manoel Bernardes, Luz 6

Calor, Part. ii, opúsculo o, n. 361.

Irei a.lomie os fados ordenarain.

CAMÕES, sondo txxxix.

Àtloiide pende tudo, ali se inclina.

D. MA.\OCI. DE POliraOW., OIIR., liv. VIII, p. 20!.

— Erradamente, adonde, também se

emprega significando em que logar, em
que parte, no qual ou na qual, e assim
substituo muitas vezes onde e aonde;
temos exemplos de Camões, Frei António
Brandão e outros cscriptorcs purist.is.=
iloraes considera indevidamente Adonde
como umi tViroi.i errada, contia o sen-

tir do Diccionario da Academia: —«Os
wirtiís imitadores dj hcspanhol adô, usa-

ram donde mui incorrectamente, e talvez

o texto de Camões, a menos os das obras

menores, copiado dos commentarios de Fa-
ria e Sousa, saísse por isso tão sujo de
adondes, u.sados mui impiropriamente. »

^loraes.

— Gram. e 8vM. Onde, d'onde ou
donde, aonde, adonde, pi^'^'''^ onde, jpor

onde: todos estes advérbios contem uma
idêa de logar, expressa pelo primitivo

«o?irfei);porém cada um com a sua significa-

ção e emprego diversos. Onde, indica sim-

plesmente o logar cm que alguém ou algu-

ma cousa está ou em que se pratica algum
acto; entra em orações interrogativas, po-

sitivas e negativas, com verbos de estabi-

lidade, permanência. Qual o ponto do uni-

verso onde Deus não esteja?- =D'onde ou
donde: o primeiro, locução adverbia], o se-

gundo simples adverbio, contraído com a

preposição «de», ambos representam o lo-

gnr do qual alguém ou alguma cousa vem

;

emprega-se nas oraçijes interrogativas e

nas positivas, com verbos de movimento

:

D'onde provém a luz que nos é transmit-

tida pela lua?—Do norte é à.\nv].e actual-

mente nos vem as luzes.^ Aonde, contrac-

ção de « onde » com a preposição « a »

,

acompanha, como o antecedente, um verbo
de movimento; representa o logar para o

qual alguém ou alguma cousa se dirige, e

entra como ((onden nas orações interro-

gativas, nas affirmativas e em as nega-

tivas : Aonde iremos nós ? Aonde não vou,

mando. Aonde se dirigem as tropas, é

paiz de poucos rccitrsos.^ Adonde, este

adverbio, formado do primitivo aonder> c

de duas preposições, «a» e «de», emprega-
se erradamente por «aonde», devendo de-

signar, na sua origem, o logar para o

qual alguém se dirige e deixado por ou-
tra pessoa; acompanhava por conseguinte

dous verbos de movimento : o cão de ca-

ça, dirige as suas pesquizas adonde lhe

vem o cheiro. Entra só em orações positi-

vas.=Para onde, c synonymo de «aonde»

e está sujeito ás mesmas regras. = Por
onde é outra locução adverbial que se re-

fere ao caminho seguido por alguém ou
alguma cousa na sua passagem de um pon-

to a outro; também acompanha só verbos

de movimento, e entra em qualquer

oração: Por otide queres que passemos

?

=A seguinte phrase contem no seu ver-

dadeiro emprego todos os advérbios de
que tractamos: Desejo ir adonde vens; é

logar muito aprazível, onde se gozam mo-
mentos de verdadeira satis/açUo: porém
não sei por onde vd para não h
logar aonde vão aquellts im^ - /;i-

discrctos que viste cncaminhar<}n-se para o

sitio d'oiule vinJia.o. Couitudo devc-se pre-

venir que estas ditforenç.is pouco fn-am
observadas, e vêem-se .até os cla.ssicos

de melhor nota empregarem proniiscua-

inente : end.-, tj.:id\ adonde.

t ADONHIRAMÍTA, adj. c s. m. Seita

maçónica que reconhecia Adonliiram jHir
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director dos obreiros empregados na con-

strucyão do templo de ÍSalomào.

t ÁDONÍADE, s. /. Nome poético de

Vénus.

t ADONÍAS, s. f. pi. Festas em lionra

de Adónis, celebres no Egypto, na Assy-

ria, na Judéa, na Pérsia, em Chypre e

na Grécia.

ADÓNICO, Í-. m. Em Poética grega e

romana, verso grego ou latino, composto

de um dáctylo on spondeo. E' verso dácty-

lo o quarto e ultimo de cada estrophe nas

odes saphicas.— «Por este mesmo mudo se

fazem todos os mais versos, como se vê

nestes saphicos e adonicos.» Filippe Xu-
nes, Arte Poética, cap. õ.

ADÓNIDA, í'. /. Em Botânica, género

de plantas ranunculáceas, de um aspecto

elegante, de folhas delicadamente recorta-

das, de ílôres vermelhas ou citrinas. Dis-

tinguem-se em adonidã estival, adonida

oídonal, e adonida vernal que se dá no

Meiodia da Europa até á Sibéria.

ADONÍDIA, s. /. Nome de um hymno
fúnebre ou endeixa de mortos, que os

gregos cantavam em memoria de Adónis.

Entre o povo de Itália ainda existem can-

tos d'esta natureza com o nome de voceri.

ADÓNIO, s. m. e adj. O mesmo que

Adonico. Vid. esta palavra.

t ADÓNION, s. m. Em Antiguidade
grega, canto de guerra, usado pelos La-
cedemonios.

ADÓNIS, s. «í. Personagem da fâbula,

notável pela sua belleza e pelo amor que
mereceu a Vénus ; emprega-se appcUati-

vamente para designar qualquer mance-

bo que é formoso e faz grande gosto de

si, que anda encantado da sua pessoa,

que applica todos os seus cuidados em
andar bem vestido. = E' geralmente to-

mado em máo sentido.

Uera me enf;ula a príguiça

De uns .iiioni^ tie i).iiO[)(>I,

Que jamais \ão diiile os mais,

Pori^ue nunca vão neiU veiu.

D. Fnwcláci) MANOEL DB MÊCI.O, VIOUA OK
TinLi\, roía. 29.

Aàojtis porluí^ufz. Vénus franceza

A quem ata iiymeiíeu eiu laço uniJo.

NU.NES U.\ CU.VHÍ, POESIAS, p. 101.

— Em Botânica, Adónis, género da
família das ranunculáceas, cujas espécies

são todas acres, venenosas, e tem sido

aconselhadas em Medicina como epispa-

ticos. O Adónis outonal é a espécie
mais commum

;
o Adónis estival floresce

efructifica na primavera, e, n'esta estação,

apparececom facilidade nos arrabaldes de
Lisboa.

— Em Entomologia, nome vulgar do
polymata adónis, género de lepidoptéros

diurnos.

— Em Idithyologia, nome de um peixe
do género bloinua, que se encontra no
Oceano Atlântico e no Mediterrâneo.
—Loc. : Jardins de Adónis, na Antigui-

dade grega, era um vaso de argilla ou

um açafate de prata clieio de uma terra

que em poucos dias se cobria de flores e

do verdura, cora que se concorria ás fes-

tas d:; Adónis, como symbolo da brevi-

dade da vida. — Salão de Adónis, em
Antiguidade romana, era um quarto deco-

rado do flores, espécie de sala de fresco.

t ADONISTA, Nome do botânico

espoeiali-ta, que enumera as plantas de

um jardim publico ou particular.

ADOORADO, adj. ant. (Do latim dolor,

dando-seasyncopa do «1» comoem7)Jul<nos,

moinho; de door, com a terminação ado,

e o prefi.xo «a».) Cheio de dor, doente, en-

fermo.— « E aquelles qne achardes, que

nom som ])era apresentar, e que nom som
pêra servir, e que som anegociadjs, ou
velhos ou adoorados, ou tam proves ou
tiim pequenos de corpos, que num com-

prem pêra servir pjr heesteiros do conto

vós lei.cade-os ao Concelho, etc.» Ordena-

ção Affonsina,' Liv. i, tit. 68, § 12.

ADOPÇÃO, s. f. (Do latim adoptio, no

accusativo adoptionem.) Acto legal pelo

qual se escolhe qualquer pessoa de uma
outra familia para fazer delia como pró-

prio filho; perfilhação. Contracto solemne
revestido da sancção da auctoridade ju-

dicial, que, sem fazer sahir um maior da
sua familia natural, estabelece entre elle

e o que o adopta, relaçijes de paternidade,

e filiação puramente civis. — A adopção
é uma imitação da natureza, é uma con-

solação concedida pela lei áquelle que
não tem filhos. =.Na Ordenação Manue-
lina, encontra-se esta palavra adopção,

tomada no sentido do Direito Komano; no

Código Civil moderno, usa-se da jjalavra

perfilhação. — <íNem poderá ser citado o

jiadre ado})tivo per o filho aduptado,

durando o tempo da adopção.» Ordenação
Manuelina, Liv. iir, tit. 8.

— Em Direito Romano, a adopção era

um meio civil de adquirir o pátrio poder.

Ha duas espécies de adopção; 1.^ aquel-

la pela qual se dá a qualidade de filho,

bem como os direitos a uma pessoa sui

júris; chamava-se propriamente adruçja-

ção ; 2." a adopção propriamente dita,

quando se faz passar, para o poder de ou-

trem, um filho que se tem sob o pró-

prio poder. •— A adopção feita por uma
mulher não dava pátrio poder, apenas

produzia o efteito de dar ao filho adopta-

do o direito de pedir alimentos e de suc-

ccder ab intestato.

— Em Theologia Catholica, também
se emprega a palavra adopção, como o

acto de Misericórdia pelo qual Deus pro-

videncia a nosso respeito, apesar dos

nossos peccados. —«Mal suffriam os ju-

deus... que Deos piczesse sobre os fieis da
gentilidade a mão direita da sua adop-

ção.» Frei Amador Arraes, Dialogo III,

cap. 1 1

.

— Em Direito Canónico, adopção é

um impedimento entre a pessoa adoptada

e os ascendentes e descendentes em linha

recta do pae adoptivo; também produzia

impedimento entre os filhos naturaes e os

adoptivos, quando estavam sob o mesmo
pátrio poder.
— Em Historia Geral, chamava-se

adopção militar, a confraternidade das

armas ou a irmandade heróica. Dous ami-

gos faziam uma cova com o ferro de
suas lanças, derramavam dentro o seu

sangue, amassavam a terra com elle, e

tapavam a cova cora uraa pedra na qual

escreviam as suas firmas entrelaçadas.

D'ahi em diante, ficavam devendo ura ao

outro amizade e protecção eterna. =
Era um uso dos velhos Scandinavos, pro-

pagado na edade media.
— Em Iconologia, a adopção é repre-

sentada, nas medalhas romanas, por duas
figuras revestidas de toga, api-rtando-se

a mão, ou simjdesaiente por duas mãos
dadas.
— Syn. Adopção, perfilhação; no Di-

reito Civil moderno, a adopção vae sen-

do substituída pela palavra jierjilhação,

fixando seu sentido em : ligação, acceita-

ção, admissão, introducção, sancção, esco-

lha, preferencia. A palavra perfilhação

comprehende também a idèa de legitima-

ção, e, por isso, não equivale perfeitamente

a adopção, admittida somente no sentido

figurado.

t ADOPERADO, adj. p. Empregado,
preií.arado. tran.sformado em artefacto.

ADOPERAR, V. a. (Do latim ad, para,

e operor, ari, obrar.) Empregar, pôr em
obra, fazer obra, lavrar, trabalhar.— <i.A

isto tirava também defender a Deos tan-

to que as cousas podessem servir no Tem-
plo, não se adoperassem em usos profa-

nos.» Paiva de Andrade, Sermões, Part.

III, foi. 34.

ADOPTAÇÃO s.f. O mesmo que Ado-

pção, no sentido figurado e extensivo.

— nLogo lhe concedeu, o foro de filho por
adoptação da graça.» Padre Luiz Alva-

res, Amor Sagrado, cap. 6.

ADOPTADO, adj. p. Admittido, accei-

tado, recebido, sanccionado, attendido,

escolhido. = Bastante empregado na Pe-

dagogia. — Livros adoptados, estabele-

cidos como privativos do ensino por pro-

gramraas ofiiciaes.

—

Doutrina adoptada,

recebida como plausivel, corrCite.— Vo-

cábulo adoptado, recebido como vernácu-

lo.

ADOPTADO, s. m. Nome efliptico do

filho recebido por adopção
;

perfilhado,

legitimado, reconhecido. — nNão poderá
ser citado o pae adoptivo p)elo filho ado-

ptado.» Orden. Manuelina, Liv. iii, tit. 8.

ADOPTANTE, adj. 2 gen. O que adopta,

que perlilha, que legitima; que reconhe-

ce a paternidade.

—Em Historia Ecclcsiastiea, Adoptan-

tes, hereges do século Vií, que sustenta-

vam não ser Jesus filho de Deus na acce-

pção rigorosa da palavra, mas simplesmen-

te filho adoptivo por meio do baptismo e
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da regeneração.=Tambem se lhes chama

Adoptianus, Adoptivos e Fclicianos.

ADOPTAR, i'. a. (Do latiin adoptarc

;

no portugucz antigo, Adotar e Adoutar.)

Pertilhar, tomar por tilho, legitimar, re-

ceber, admittir, reconhecer, escolher, dar

preferencia, seguir, compartilhar. = No
sentido juridico, tomar uma criança ou

maior, segundo as íVirmas legaes, em uma
familia qualquer, para encarregar-se d'cl-

la com todas as obrigações civis que re-

sultam da paternidade. Extensivamente,

ter por uma criança os cuidados de pae, ou

de mãe, como se fosse seu próprio filho.

— Em Theologia, adoptar é conferir a

graça do baptismo, pela qual os mysti-

cos, por esse facto, nos consideram filhos de

Deus. — «Fazendo-lhe graças (a Deus)

que a tam vil homem e prompto a todo o

mal, e negligente a todo o bem, tem ])"i'

iem tomar por seu servo, e o que mais

he adoptar por filho. 'it Fiei Marcos de

Lisboa, Chronica dos Menores, Part. ii,

Liv. 2, cap. 55.

— Loc. : Adoptar um compiendio , ac-

ceital-o como próprio para o ensino ou

por estar conforme com os programmas
officiaes. —Adoptar iima idêa, admittil-a

como verdadeira, fazel-a sua por effeito

da evidencia. — Adoptar ^^m parecer,

phrase parlamentar, ajiprovar, sanccionar

legislativamente.

t ADOPTIÁNO, s. m. Vid. Adoptante.

ADOPTIVO, adj. (Do latim adoptivas.)

Perfilhado, que não é filho natural, mas
tomado por próprio para todos os eífeitos

jurídicos. = Figuradamente : alheio, es-

tranho. Activamente, o adoptante, per-

filhante. — «O dote que deu ao enteado

foi tomal-o por filho adQ'ptYvo.v Frei Ber-

nardo de Brito, Chronica de Cister, Part.

II, Liv. 5, cap. 1. — (^Nem poderá ser

citado o padre adoptivo, per o filho ado-

ptado.» Ordenações Manuelinas, Liv. iii,

cap. 8.

A calva (lo ornamento mentiroso
Cobve ailoplira rede de rabello.

(jAIin. PKB. DE CASTRO, BUS., Cailt. IV,

est. 13.

£ tom ailnplimy resplcnd or phebco.

FiiANco bahketo, ENEIDA, cunt. IV, cst. 84.

— lím Theologia, filho adoptivo do

Deus, chama-sc o justo que está em gra-

ça.

A vós lonin, nien Deus, a vós ronlieço
Só por pae, de iiue son lillto oiloplivo,

E, como lillioa pae, penl.lo vos peço.

ELOV IIE SOTTO MAlOll, JAItUlM DO CÉO,
líleg. I.

t ADOR, s. m. Em Antiguidades roma-
nas, bolo feito do farinha e sal, de que
os romanos se serviam nos sacrifícios. =
Também .se chamava Adorea.

ADOR, *•((/. (Do latim ator, tranfor-

mação de actum, acto.) Desinência que
se pospõe a certos substantivos para re-

presentar o agente que practivja o acto

ou acção expressa pelo mesmo substan-

tivo.

ADORABÚNDO, adj. Em acção de ado-

rar. :^^ Usado privativamente ua lingua-

gem poética. Neologismo.

O amo descobre a fronte atloratiuiida.

FILINTO EUSIO. OBRAS, toill. YII, p. Hi.

ADORAÇÃO, s. /. (Do latim adoratio,

no accusativo, adorationem.) No sentido

próprio, significava primitivamente levar

a mão á bocc.i: àeadora.—Beijar a mão
com sentimento de veneração. No Orien-

te este gesto é um signal expressivo de

respeito e de submissão, e em as nossas

sociedades ainda se observa este uso no po-

vo. — Na lin,giiagem theologica,a que esta

palavra pertence, exprime o culto supre-

mo que só é devido a Deus, porque, sen-

do aos Ídolos, chama-sc idolatria. =: Na
linguagem usual, emprega-so como exag-

geração, para designar um amor extre-

mo, uma adhesão excessiva, um respeito

ou acatamento profundo, obsequio summo.
— Em Theologia, adoração, como de-

fine o Padre Diogo Monteiro, na Arte de

Orar, Trat. 22, cap. 2: — «£' virtude

com que nos sujeitamos a Deos, e Santos,

em reconhecimento de alguma perfeição

ou cxcellencia.v

— Ha também a adoração de dália,

de hypierdulia, e de latria; a primeira é

a que se deve aos santos, a segunda, a

que se deve á Virgem, a terceira e mais

sublime, a que pertence a Dc;us. — «Zá
vereis os Doutores Thculogos, com uma
matéria inteira, de adoração, dividindo os

modos de cortezia que se haãe fazer a

Deos e a seus Santos em latria, dulia e

hyperdulia. A primeira, maior que todas,

soa Deos é devida ; a segunda, menor que

todas, em que se respeitam os santos ordi-

nários : a terceira nem tão grande como a

primeira, nem tão pequena como a segun-

da, attrihuida a particulares santos, por
particidar titulo de santidade, como á

Virgem Senhora, por Mãe de Deos. « Fr.

João de Ceita, Quadragenas de Sermões,

Part. I, foi. 149, col. I. Os theologos ain-

da dividem a adoração em interior e ex-

terior
; pela adoração inferior, é Deus

acatado cm espirito o verdtide, unindo-se

a alma a elle pela fó, pela esperança e

pela caridade ; na adoração exterior, tes-

temunhamos a Deus o respeito que lhe

temos, prostrando-nos cm terra, curvan-

do os joelhos, persignando-nos, tomando
agua benta, ouvindo missa, etc.

— Na Theologia Ascética, Adoração

da Cruz, ceremonia de sexta-feira maior

que consiste em ir beijar a cruz ou cru-

cifixo lançado sobre um tapete no chão,

curvanilo troz vezes o joelho diante d'elle.

— Adoração ^vcyiwítírt, costume piedo-

so, introduzido em certas conimunidades

religiosas, de adorar de dia e de noite o

Santíssimo Sacramento da Eucharistia.

Os religiosos da adoração perpetua suc-

cedem-se uns aos outros de dia e de

noite, e um d'elles está sempre de joelhos

diante do altar. Os frades agustinianos e

benedictinos, dedicavam-se particularmen-

te á adoração perpetua. — Adoração das

imagens. Vid. Adoração de hyperdulia.—
Adoração dos Magos, expressão usada pa-

ra designar a chegada dos Magos ao pre-

sépio de Belém ; festa da egreja conheci-

da com o nome de Epiphania.
— Em Disciplina Ecclesiastica, Ado-

ração do papa, primeii'a homenagem pu-

blica que se presta ao pontifico logo de-

pois da sua eleição. É o papa collocado so-

bre um altar, e os cardeaes vem prostrar-

se a seus pés. — Eleger um papa por

adoração, acto pelo qual os cardeaes, sem
recorrerem ao escrutínio, mas por um re-

pente decisivo e arrebatado, adoram um
d'entre si, por cujo facto fica Summo Pon-

tífice. Explicam os catholicos por inspi-

ração súbita do Espirito Santo esta una-

nimidade.— «/Se a eleição que d'elle que-

riam fazer os principaes Cardeaes por

adoração se não desviasse por culpa de

um camareiro do inesmo Bysarion.n Duar-

te Nunes de Leão, Chronica de Dom Duar-

te, cap. 4. — «O Cardeal João Angelo

de Medicis foi feito papa por adoração e

chamado Pio Quarto. y> Álvaro Pires de

Távora, Hist. de Varões Illustres, p. 191.

—Loc. : ^4 adoração do povo, um gran-

de acatamento, um amor respeitoso :
—

«.São os Cacizcs em Berbéria assombro dos

Reis, adoração do povo.v Dom Gonçalo

Coutinho, Disc. da Jornada, pag. 109, v.

Aqui feita do bárbaro gentio

A supersticiosa adoração.

CAMÕES , Loz , ranl vii. esl. 49.

—Adoração da lua . ária maviosissima da

Noi'ma,de Bellini.—Adoração dus astros,

sabeisrao.—Adoração dasserpeiitcs, ophio-

latria ; adoração do touro, taurobologia ;

adoração da terra, naturalismo; adora-

ção da forma humana, anthropomorphis-

mo ; adoração do sol, culto heliastico.

ADORADISSIMO, adj. sup. Muitíssimo

adorado ;
bastante estremecido ;

amado

em excesso ; venerado com summo res-

peito : trazido nas palmas das mãos.

ADORADO, adj. p. Venerado, acatado,

amado em extremo ; estremecido, idola-

trado. = Empregado na linguagem poé-

tica. = Encontra-se na bella linguagem

de João de Barros, e de Arraes.

ADORADO, adj. p. (O raesrao que

Adoorado, contrahindo-se os dous «oo»."!

Doente, enfermo, cheio de dores, ach.i-

coso; molestado. = Empregado como ad-

jectivo pelos escriptores antigos. — *Ai-

res Gomes era jd idoso e adorado, posto

nos annos da madura rilhici.-o Fern.-io

Lopes, Chron. de Dom João I, Liv. ii. cap.

10. = Acha-se também empregado na

Vita Christi.

ADOR.A.DOIRO, adj. ant. Adorável; for-
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ma nntig-a dos adjectivos em orius, ainda

usada na linguagem pojjular, ex. : casa-

doivo, que está ajito para casar; viiidoi-

ro, que é viável. Md. Adoradoyro.

ADORADOR, aJJ. e s. m. i])õ latim

adurator, descendo o « t » á media «d».)

Xo sentido próprio, o que adora o verda-

deiro Deus, que lhe consagra, dedica ou

vota um culto legitimo. Também se dá
este nome ao que sacrifica aos ídolos ou

a quaesquer divindades. Por exaggeraçào,

applica-se ao que ama excessivamente

uma cousa, ao que lisongeia e bajula os

que lhe sào superiores ou de quem de-

jiende.— «£" quando os gentios adorado-

res dos Deoses falsos entenderam, ctc.»

Vieira, Sermões, Tom. xi, serm. 8, § G,

Idolatra não sou da canio Imniana,

Senào uiívratltir da que é divina.

BiLTIlAZiR ESTACO, Rinws. p. 2.3.

ADORADOYRO, adj. ant. Que é adorá-

vel (JUC merece ou e dií adorai

— «i/' entavi mui devotamente lhes beijarás

as mãos c pés adoradoyros e dignos de

honra.» Vita Christi, traduecão de Frei

Bernardo de Alcobaça, Tart. iv, cap. 10,

foi. 52.

ADORAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Adoração ; até aos fins do século XV
prevaleceram, na lingua portuguez, os sub-

stantivos com a inflexão mento. — «.Por-

que as ceremonias dos judeus cessai-iam e

também o adoramento dos gentios.» Vita

Christi, traduceào de Frei Bernardo de

Alcobaça, l^art. II, cap. 1, foi. 2, v.

ADORANDO, adj. 2^. do prés. (Do latim

adoruudus.) Digno de ser adorado ; ex-

prime uma qualidade intrínseca, como
adorável, mua possibilidade de ser ado-

rado. Palavra formada segundo a índole

e morphologia da lingua latina, só em-
pregada na linguagem erudita. — «Ima-
ginando, lÁntando e inculcando desbara-

tadas framenguices, da mais veneranda e

adoraiida pessoa, que Deos sustenta no
inundo.» P. Bartholomeu Guerreiro, Glo-

riosa Coroa de esforçados, Part. iv, cap.

07, paa'. &2ij.

ADORANTE, adj. 2 gcn. Que adora,

adorador. = E' pouco usado, e só se en-

contra nos requebros da linguagem mys-
tica. — « D'onde também consta, que a
adoração é culto, é honra, é veneração e

é reverencia que o adorante faz á jKssoa
adorada. » P. Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, cap. 2, Doe. 1, n. 21.

ADORAR, V. a. (Do latim adorare ; na
fijrma litteraria, o «e» mudo ílnal tende a

desapparecer, porém encontra-se ainda na
pronuncia do povo ; antigamente escre-

via-se Adourar.) No sentido próprio, pres-

tar culto e homenagem ao Ente Supremo,
priucijjío e causa de todas as cousas.—Adorar em espirito e em verdade, Tphrase

theologica, prestar a Deos um culto inte-

rior e sem hypocrisia. — «Adorar em es-

pirito j« sabeis o que é, que sinta o espi-

rito esse cidto e adoração exterior, que se

lhe faz, mas adorar em verdade é quando

nas obras se enchcrgar o fructo d'essa

oração...» Diogo de Paiva de Andrade,

Sermões, Part. ii, foi. 53, v. — Adorar
Jesus Christo, render á sua pessoa divi-

na, na uniào das duas naturezas, o cul-

to que merece como Verbo, íilho vmico de

Deus. — Adorar a Cruz, não como in-

strumento material do supplicio, por si,

mas como orvalhada do sangue de Chris-

to, quando se representa estendido sobre

ella, e que se eleva ao Redemptor a ado-

ração exteriormente prestada á Cruz.—Na
linguagem usual, respeitar muito, vene-

rar em estremo, apreciar com excesso,

estimar desordenadamente, amar louca-

mente, ter paixão, admirar cegamente,

prestar uma grande homenagem.

E Judèa que um Deus arfara e ama.

CAMÕES, LCZIADAS, CUllt. 111. Cít. 72.

A soberba coroa
Dos Heis <ine medo e espanto

Põe ao sujeito po\o, que os adora.

AM. FElillEIBA, POE.MAS LLZ., Oll I. eSt. J.

Não me solfre o espirito, não consente
yuc o que eu por mais vil lenlio. estime e adore
I'clo mais precioso e excellente.

lUEM, IB., CAUTAS, 1, 9.

Ditosos são rnias mais os que adoraram
Cm menino por Deus, sõ, nu, cliorando,

yue entre animaes, em paliia envolto acharam.

IliEM, IB., ecl. XII.

— Loc. : Adorar o bezerro de ouro, ter

muita considerayàtj pelas pessoas ricas e

dinheirosas. — Adorar o sol que nasce,

cortejar os que novamente subiram ao po-

der, podendo fazer a nossa fortuna. —
Adorar o dinheiro, ser usurário. — ((Por

amor dos Santos se adoram os altares.»

Anexim.—Adorar o pap>a, elegcl-o por

unanimidade. Vid. Adoração.
— Syn. Adorar, honrar, reverenciar:

Em linguagem theologica, adora-se so-

mente a Deus, honram-se os santos e re-

Ldi( Na lingua-verenceiam-se as i-eliquias. - ^.^ ""&
gem vulgar, adora-se uma mãe, um pae,

unia amante, honram-se as pessoas capa-

zes, reverencciam-sc as pessoas illustres.

— Adorar, v. n. Praticar actos de ado-

ração; ni)ta-se esta forma pelo seu senti-

do vago e falta de objecto a quem se di-

rija. — « Que cousa é adorar, senão abai-

xar todo o corpo aos pés, e o mais alto

do nosso corpo hmnilhal-o e ujuntal-o com.

o mais bai.ro.—Frei Simão Coelho, Com-
pendio das Chronicas, etc, Liv. i, cap.

8, foi. Itl. — «Cantarei a ti meu Deos,

adorarei em o teu santo Templo.» Infan-

ta Dona Catherina, Livro da Perfeição,

foi. 39, col. 3.

— Adorar-se, v. rcjl. Ter uma grande

predilecção pela sua pessoa; ser vaidoso,

ter philaucia e orgulho ; idolatrar-se, fa-

zer grande o-nsto de si. Amar mutuamente
ADORÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim ado-

ralilis.; Que é digno de ser adorado;

amável, estimável, sympathico, encanta-

dor. — o Significam (as Quinas) as cinco

adoráveis e jn-eciosas chagas do Rei dos

Heis. » Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. i, tit. 8, pag. 351. — Uma pessoa

adorável, que merece grande estima ; é

qnasi exclusivamente empregado no sen-

tido figurado.

— Gram. o plural adoráveis confun-

de-se por homonymia com a segunda pes-

soa do plural do pretérito imperfeito do
modo indicativo, também adoráveis :

—
«Que cousa é a fermosura, senão uma ca-

veira com um Volante por cima ? Tirou a
morte aíjtudle véo, e fugis hoje do que

hontem adoráveis.» Vieira, Sermões, Tom.
II, Serm. ^1. § .'!, n. 69.

t ADORBITAL, adj. e s. m. Em Ana-
tomia, nome dado a um dos ossos da ór-

bita, em alguns animaes.

t ADORÊA, s. /. Divindade que se

julga ser a mesma que a Victoria. Exten-
sivamente: gloria, triumpho, mérito mi-

litav- — Recompensa cm trigo e outros

productos da terra, concedida aos que ti-

nham bem servido a Republica. — Festa

em que se offerecia á divindade os bolos

chamados Âdor.

t ADORET, .«. OT. Em Entomologia, o

mesnin qne trigonostorao.

j ADORIA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros chrysomelinos, tendo

por typo a adoria biponctuada das índias

orientaes.

t ADORION, .«. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas umbelliferas da America
septentrional.

ADORMECEDOR.Wj. Que tem a virtude

de adormecer, de causar somno ; soporí-

fero, narcótico.=Tambem se emprega co-

mo substantivo. = Recolhido por Jero-

nvmo Cardoso.
" ADORMECER, v. a. (Do latim dormire,

com a fórina inchoativa ou inceptiva es-

cere, que denota acção no seu principio.)

Cair pouco a pouco em somno; tosca-

nejar ; causar somno, adormentar, narco-

tisar os sentidos, alquebrar, embotar,

suspenderas operações mcntaes, anesthe-

siar, abrandar, enfraquecer.

Já pelo ar o CyUcneo voava,

Co'as a7.as nos pés á terra desce,

Sua vara fal.il na mão levava.

Com que os ollios causados adormece.

CAMÕES, LCz., cant. ir, est. 57.

— « Os que assim jj.yssam a vida, c

com tanta priguiça adormecem «s _/V;?'í'«s

do corpo e da alma.» Garcia d'Oría,

CoUoquios dos Simples, Dedic, foi. 1.

— Adormecer, c. n. Começar a dor-

mir, cair com somno, cabecear, dormi-

tar, perder o movimento, cair em lethar-

gia ; figuradamente, descuidar-se.

Tu no peito de Deos adormeceste.

A^TONIO FEBRKIRA, SO.NETOS, Liv. H, SOU. 42.

Os meus cuidados crererão,

As esperanças minguaram,
Prazeres adormeceram.
Os pezares acordaram.

CBUISTOVAU FALCÃO, CRISFAL., p. !õG.
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—Adormecer-se, r. rtjl. O mesmo que

adormecer, uo sentido ueutro. = Pouco

usado.

Porque tanto qoe lasso se adurmece.
ciMõcs, Lii2., caot. IV, est. g8.

A cuja voz altíssima e divina

Ouvindo o palrio Almcio se adormece.
cAuõt>, Liii-, cjut. V, est. 87.

ADORMECIDO, adj. p. Adormentado,

tomado de somno ; tiguradamente: deslei-

xado, descui-adi), descuidado.

ADORMECIMENTO, s. m. Acção e effei-

to de adormecer ; falta de movimento, le-

thargo, somnolencia, quebrantamento, es-

quecimento, entorpecimento, dormência.

— aSómente sede mui Jiel em prese-

verar junto de Deos nessa doce e tran-

quilla attenção de coração, e nesse suave

adormecimento enti-e os braços de sua pro-

videncia. d Padre Manoel Bernardes, Luz

e Calor, Part. i, opusc. 8, n. 18G. =: Fi-

gtu'adamente : esquecimento, desleixo, es-

tupidez, inépcia.

t ADORMENTADO, adj. p. Adormeci-
do, entorpecido, dormente, somuolento

;

embalado, enanado, apaziguado, alliviado.

ADORMENTADOR, adj. e s. m. Que pro-

duz dormência, somnolencia, esquecimen-

to; sedantc, sedativo, soporítero, narcótico.

—«Assim como o Espirito iSanto nos deo

quatro motivos para espertadores da me-
moria, assim o demónio inventou e nos dá
outros quatro p>ara adormentadores do

esquecimento.» Vieira, Sermões, Tom. IV,

serm. I, § 2, n. 6.

ADORMENTAR, v. a. (De dormente, com
o prefixo «a» ea terminação verbal «ar».)

Causar somno, procurar conciliar somno-

lencia, assonorentar, entorpecer, enfraque-

cer, produzir lethargo, asserenar; tigu-

radamente, suspender as operações da

alma.

o canto (las Syrenas qoe adormentam.
CAMÕES, ECU. VI.

—Loc. : Adormentar a dòr, tirar-lhe a

agudeza, a intensidade. — Adormentar «

consciência, não sentir remorsos, nào (pie-

rer attendel-a. — Adormentar os ouvidos,

lisongeal-os, rccreal-os. — n Pregar can-

tando he muito bom para adormentar os

ouvidos e conciliar somno.» Padre Viei-

ra, Sermões, t. xi, serm. 10, § õ, n.427.
ADORMIDO, adj. p. Forma contraída

de Adormecido. Antiquado c empregado na
linguagem poética de Gil Vicente e Vas-
co Mousiiilio de Quevedo.
ADORMIR, i'. a. ant. (Do francez endor-

tnir; gegutido todos os diccionarios, trans-

formação de Adormecer.) Causar somno,
produzir lethargo, fazer dormir ; enfadar.

Plielio, nas ondas já co'o cano entrando,
Âdormia no campo as frescas llores.

M4N0EL TUOM.VZ, IXStLA-NA, Cant. II, est. 82.

t A DORMIR, loc. adv. Ás apalpadel-

las, ás cegas
; sem tino, irrctlcctidamcnte,

estonteadamente.

voi. 1. — 23

ADORNADAMENTE, adv. Aformoseada-

mento, atavia(l;imente,ajaezadamente, ele-

cantomcnte.

ADORNADO, adj. p. (Do latim ador-

tiatus.) Enfeitado, ajaezado, adereçado,

ataviado.

Veiu de ricos vestidos adornado,
Segundo seus costumes e primores;

CAMÕES, Lez., cant. u, est. 94.

ADORNADO, adj. p. O mesmo que

Adernado; tombado, soçobrado, virado,

a([UC'renado. — uTndo a Nau já quasi

adornada com vinte pahnosde agua.» Dio-

go de Couto, Década VII, Liv. 8,cap. 2.

Vid. também o verbo Adernar, e Adornar.

ADORNAR, V. a. (Do latim adornare.)

Ornar, aforniosear, aforinosentar, ataviar,

enfeitar, recamar, embrincar, adereçar,

embellezar; esmaltar. — aXão houve até-

gora Escritor sacro ou profano. Ora-

dor ou Poeta, que 7ião jizesse muito

pelo imitar, e ainda adornar com as jlo-

res de Virgilio suas obras.» Franco Bar-

reto, Traducção da Eneida, Prol.
—Gram. Adornar tem os coo» mudos,

excepto nas trcs pes. do sing. e na 3.* do

pi. do indicativo presente, adorno, e no con-

junctivo: Adorne, adornes, adorne, ador-

nem ; e no modo imperativo adorna.
— Adornar-se, v. refl. Ataviar-se, pa-

ramentar-se, enfeitar-se.

Começou a enibandeirar-se Ioda a armada,

E de toldos alegres se adornou.

CAMÕES, Lcz., cant. 1, est- 39.

ADORNAR, v. n. (Empregado no sen-

tido de Adernar. Vid. a sua etymologia.)

Tombar, soçobrar, virar de querena. —
(íDeu a galé em um baixo, onde logo ador-

nou.» Diogo_ de Couto, Década FV, Liv.

4, cap. 8.=E antiquado, e acha-se empre-

gado por escriptores que nào conhecera a

pbraseologia náutica, o que produziu o

equivoco com Adernar.

ADORNO, s. m. (Do latim ornatus, dan-

do-se a metathesedo «t» depois de ter des-

cido á media «d», ex. : iáoso. na Orde-

nação Affonsina, e em Gil Vicente, en-

contra-sc dioso; é de formação popular.)

Atavio, enfeite, ornamento, alinho, ade-

reço, realce, compostura, embellezamento,

galas.

N'aquplle natural adorno e graça.

NOlSIMin nE (Jl EVEIiO, AFFONSO AFRICANO,

cant. IV, foi. 97, v.

—Era Rhetorica, adorno, é toda e qual-

quer figura ou tropo que dá bcUeza e co-

lorido á clocuçrio.

t ADOSSADOS, adj. p. pi. (De dorso,

cm que a combinação «rs» dá a gemi-

nação «ss»: iísso. urso; com o prefixo «a» c

a terminação « ado. »") Em Heráldica, nome
dado aos animaes que estão no escudo

virados costas com costas ou com as ca-

be(;as viradas para lados oppostos.

t ADOT, s. f. Na antiga linguagem da
Alchimia, agua onde se mergulhou um fer-

ro em braza.

ADOTAR, 1-. a. Usada esta orthogra-

phia no século XV. Vid. Adoptar.

ADOUDADO, adj. p. Com visos de dou-

do
;
que parece ou tem repentes de dou-

dice ; apancado, falto de senso commum
;

telhudo, na linguagem da giria.

—

«E ce-

gando-se com a cobiça do moço adouda-

do.» Padre Balthazar Telles, Historia da

Ethyopia, Liv. v, cap. 24, pag. 459. =
Garrett escreve Adoidado. Vid.=Sobre o

uso do diphthongo «oubcoOÍ» pretendem

os grammaticos ser este ultimo uma cor-

rupção que se não deve admittir em uma
locução pura. Garrett entendia serem os

dous diphthongos uma riqueza da lingua,

por isso que serve um para a linguagem

poética e o outro para a linguagem da

prosa. Ex.: ouro, é o metal estudado pe-

los chimicos e de usos ordinários na vi-

da; oiro, o termo de comparação das cou-

sas ricas, luzentes e preciosas.

ADOUDAR, r. q. e n. Tornar doudo,

enloaijuieer. = E pouco usado.

ADOURAR, 1-. a. ant. O mesmo que

Adorar. = Acha-se empregado por Frei

Gaspar da Cruz, no Tratado das Cousas

da China, o que se explica ou por erro de

imprensa, ou por um vicio de pronuncia

lisbonense, transformando o «O» emaoui»,

ex.: bò'i, houa.; pessoa, pess&iia.

ADOUTAR, r. a. ant. (Adoptar, synco-

pando-se geralmente o «p» da combina-

ção «pt», mas aqui dissolvendo-se na vo-

gal ou», ex. : baçtizare, bautizar, ant. e

pop. : Ceptrt, Ceuta, ca-çiUllam, catídilho.)

Perfilhar. — a. ..recebo e adouto em meu
jilho adoutivo e verdadeiro kerel vós Pe-

dro Ajfonso Jilho do mui alto e mui nobre

senhor Dom Diniz rei de Portugal e do

Algarve.» Elucidário, Frei Joaquim de

Santa Rosa de Viterbo.

ADÓVA, .«. /. ant. (Do árabe attobi, la-

drilho, tijolo secco ao sol, de que se fazem

casas ; o «t» árabe tende a seguir a pho-

nologia romana, descendo á media «d»
;

o «b» transforma-se em «v», ex. : ahhir-

ca, ali-erca; o «O» penuuta-se por on»,

es. : aljobbe, aljiíbe; ou tambeiu da for-

ma altuba.) Sala ou quadra livre nas ca-

deias. — «...se o preso fõr acontiado ou

vassallo... ou outro homem de semelhante

estado ou condição, e quizer paaço, que

agora se chama Casa da Adova, sem ja-

zer mais tempo aprisoado na cadeia, etc.»

Ordenação Affonsina, Liv. i, tit. 34. § 3.

t ADOVE, s. f. O mesmo que Adova.

=n Acha-se na traducção do Antigo Tes-

tamento, feita no século XIV, e jvublicada

nos Inéditos de Alcobaça, por Frei For-

tunato de 8am Boaventura. Vid. Adobe

e Adoba.

f ADÓXA, .«. /. (Do grego a, sem, e âo-

xa. gloria.^ Em Botânica, género de vi-

burneas, conhecido com o nome de hervá

almiscnrada.

f AD PATRES, loc. adv. lat. P.nra os

antopassiidos ; figuradamente: fallecido,

morto. = Usado na linguagem erudita.
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t ADPHALANGINA, s. f. Em Anato-

mia, jilialaiiiíina acecssoria.

ADQUIRENTE, adj. 2 gen. (Do latim

acquircns, no abl. acqui vente ; ad e ac,

|ieriiiutam-se na composição. 1 Que al-

cança ou obtcHi inna cousa por contra-

cto. Md. Acquirente.

ADQUIRIÇÃO, s./'. Vid. Acquirição.

ADQUIRIDO, adj. p. Vid. Acquirido.

ADQUIRIDOR, s. m. Em Commorcio e

Direito Civil, o que se tornou possuidor de

uma cousa por contracto de venda, troca,

legado, doação ou (|ualquer outro titulo.

Vid. Acquiridor.

ADQUIRIDOS, s. m. jd. Meios ou bens
que alguém conseguiu por diligencia, in-

dustria ou trabalho pessoal. = Segundo
(Joelho da Rocha, a expressão adquiridos,

designa geralmente o augmento da fortu-

na dos cônjuges, obtido na constância do
matrimonio por qualquer maneira.

—

C'u7n-

)ífíín/ião f/í' adquiridos; renuncia c/tí adqui-

ridos
;

2)'t>'tíl/<'t de adquiridos.
— Em Medicina, adquiridos, nome

dado aos padecimentos ou plienómenos
que n.ào provêm da primitiva conforma-
ção do individuo, mas que se desenvol-

vem pela influencia de causas superve-

nientes que os modificam. \\à. Acquiridos.

ADQUIRIMENTO, s. m. ant. Vid. Acqui-
rimento.

ADQUIRIR, V. a. (Do latim acqmrere.)
Alcançar, conseguir, obter, ganhar, agen-

ciar, comprar. = Mais usado do que
Acquirir. \\à. esta palavra.

ADQUIRITIVO, adj. Vid. Acquiritivo.

= Pouco usado.

ADQUIRIVEL, adj. 2 fien. Que é capaz
de ser adquirido. = Pouco usado.

ADQUISIÇÃO, s. f. (Do latim acqiiisi-

iio, do rtc, e qiuertre, sendo o ac, por
ad, por isso que se lhe segue um «q».) O
mesmo que Acquísição, porém menos em-
pregado.

ADRACANTHO, s. w. \\A. Adragantho.
ADRACHNE, s. m. Em Botânica, arbus-

to de que se faz o papel na China; arvo-

re simiihante ao medronheiro.

t ADRAGANTINA ou Adraganthina, í.

f. Nome dado por Desvaux ao principio

immediatodagomma adragantha ; é uma
substancia de côr branca suja, insolúvel

fria, insípida e inodora ; na agua quente
dá uma gelêa abundante.

t ADRÁGANTO, ou Adragantho, s. m.
(Do grego triigakant/ia; de trar/os, bode,
e Jcantha, espinho.) Gomma que sae es-

pontaneamente do Astragalus gommife-
TO.=:Tem mais principies gommosos do
que a gomma arábica. = E' emolliente;

na Medicina, emprega-se como intermé-
dio na fal)ricação das pílulas.

ADRAGO, s. m. ant. (De Drago, com o

prefixo «a» da índole da lingua.) Dragão
fingido com lume na bocca, que se levava
antigamente nas procissões de Corjnis-

CJiristi. O «a» prefixo indica a sua ori-

gem popular.=Acha-se na Academia dos

Singulares, Tom. ii, p. 389, 39S e 299.

t ADRASTÉA, s. /. Em Botânica, pe-

queno arbusto indígena da Nova Hollau-
da.

t ADRASTIANOS, s. w. pZ. Espécie de
jogos pythicos, instituídos em Delphos,
por Adrasto, em honra do Apollo.

ADRÉDE, aãc. ou luc. adv. ant. (Do la-

tim directe, com o prefixo «a» ; opinião de
Constâncio.) De propósito, de caso pen-
sado, directamente, muito intencionalmen-

te, acintemente. =^ Também se omjjrega

regido da preposição «de», ex.: De adre-

de.

Kspcrando eslão toiios :) r.iiiilia.

í^luc li;i iMiuaiM atlrfilf se detinha.

FRA.NCO IIAURETO, E.NEIDA, LiV. IT

est. 31.

ADREGAR, r. a. ant. Eórma popular
do verbo Adargar.

AD REM, loc. adv. hd. A propósito, ca-

tegoricamente ; vir adrem, trazer para o

caso, cair a talho de fouce. Na linguagem
familiar, raciocínio concludente e bem ap-

plicado. — Chamar ad rem, introduzir na
questão outros assumptos.

ADRÉSSE, s. f. (Do francez adresse.)

Gallicismo inadmissivel, empregado na

I

linguagem familiar e por traductores in-

competentes, no sentido de memoria, me-
morial, representação, epístola, dedicató-

ria, subícripto, e ás vezes morada.
ADRIANISTA, «. vi. Adepto de uma

seita que abraçou as opiniões de Simão
SIago. No século xiv, seita que seguia

todos os desvarios dos Anabaptistas.

t ADRIÁTICO, adj. Da cidade de Adria,

na Itália
;
que pertence ao mar Adriá-

tico, parte do Mediterrâneo entre a Itália,

a Albânia, o Epiro e a Dalmácia, o qual

é também conhecido com o nome de sol-

fo de Veneza.

Mas franroza cn a rnnpa qne vestia,

De sctim da aiíiialica Veneza.

CAMÕES, Loz., cant. II, est. 97.

Cos mar<'3 Adnalico c Tyrrlieno.

COKTE RE.ll,, NAIIIIACIO llE SEPLl.VEDA,

tanl. II, foi. 231.

== Também se cmjn-ega cllip)ticamente

como substantivo.

ADRIÇA, s. f. (Do genovez addrizzá,

endireitar, alçar; em italiano drizzare, no

mesmo sentido.) Cabos ou talhas, que
servem de içar as velas, bandeiras, flám-

mulas; têm denominações correspondentes

aos vários usos. — Adriça da bandeira,

cabinho delgado que iça a bandeira, e

para esse elfeito se enfia no gorne da bor-

la do pau da bandeira ou do galope.

—

Adriça da hoccu, talha dada em um olhar

fixo na bocca de lobo das caranguejas, e

destinado a içar a parte das mesmas ver-

gas. — Adriça da Jiamnnda, cabo delga-

do ou linha que enfia no gorne da borla,

da vara ou mastareu que forma o galope

grande. — Adriça da formosa, a corda

que iça a veia assim chamada. — Adri-

ça da giha, cabo fixo no punho da pen-

na d'csta vela, que serve para a içar. ^—

-

Adriça da raheca, cabo fixo na jJenna

d'csta vela, cujo chicote passa por um
moitão aguentado por debaixo dos vaus
do mastro do mesmo.— Adriça da sohre-

gata, corda que iça a verga d'este nome,
em occasião de manobra. —• Adriça da
sobregatinha, coràa, qne iça esta verga.

—

Adriça da urraca, corda que iça o panno
da bocca da vela de estai d'entre os mas-
tros. — Adriças da roii.])a, cabos volan-

tes dados de lais a lais, de popa a proa,

ou de enxárcia a enxárcia, e no prolon-

gamento dos quaes se amarra, com fio

de carreta, ou de vela, a roupa quando
se acaba de larar. — Adriças do jnquii,

cabos cuja alça ou encapcladura, cm um
dos chicotes, encapela no pennal da caran-

gueja e o seu uso é içal-a ou repical-a.—
Adriças dos cutelos, os cabos jDor onde
se içam aos lais das vergas, quando se

largam cutelos e varredouras.

ADRIÇAR, V. a. Suspender de encontro

á borda, sobre apparelhos;—adriçar a lan-

cha, tel-a dependurada da parte de fora

da borda, para a lançar de repente ao mar.
ADRO, s. m. (Do latim atrium, no abl.

átrio, ainda usado na linguagem culta;

na linguagem popular, o «t» desce á me-
dia «d" ; o «i» breve desapparece, ex.

:

sjjatium, espaço.) Terreiro que circumda,

ou toma simplesmente a dianteira da porta

principal de umaegroja. Cemitério antigo,

quando se enterrava nos templos ou junto

d'elles.

Se pas.^iares pelo mlri).

No (lia 'lo meu enterro,

Diz á terra (|iie não eonia

As IraiK.as do meu caljelio.

i:anc. popll., pag. 114.

—nE outros ficaram enterrados ao pé da
arvore, onde se disse a primeira Missa,

que ficou em adro da Igreja da vocação

de Óam Jorge, v João de Barros, Década

I, Liv. 3, cap. 2.

— Loc: Andar como um adro, triste,

mazombo.

—

«Eu, senhora, sou um adro.»

Jorge Ferreira de Vaseoncellos, Ulyssi-

po, act. I, scen. 6. — <(Mas confesso-vos,

que me carrego como uni adro, como a ve-

jo. y> Jorge Ferreira de Vaseoncellos, Ulys-

sipo, act. V, scen. i. =; Locução muito

usada no século XVI, mas hoje quasi fora

do uso.

ADROBOLON, ,S. ?í!., Em Botânica, no-

me do lidiillitim da índia.

t ADROGAÇÃO, í. /. (Do latim adro-

gatio.) Adopção de uma pessoa sui júris

ou chefe de familia; perfilhação. Privati-

vo do Direito Civil romano. Aggrcgação
de um ]i!ebeu á ordem dos patrícios.

t ADROGADOR, adj. e s. m. O que
perfilha uma pessoa de maior edade.

t ADROSTRAL, adj. e .9. m. Em Ana-
tomia, uma das peças da maxilla superior

em alíjuns animaes.

ADROSTRO-LABIAL, adj. e s. m. Um
dos nuisculos da bocca do gerinio ou em-

bryão da rã.
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t ADRUMENTINOS, s. m. pJ. Em His-

toria Ecclesiastica, monges assim chama-

dos do sitio onde habitavam, na Africa.

t ADSAMAS, s. /. Xome alchimico da-

do antigaoiente á ourina.

t ADSCAPEAL, adj. e s. ni. Uma das

peças ósseas do ouvido interno. Termo
empresado na liníruagem anatómica.

t ADSCAPULO-HUMERAL, adj. e s. m.

Em Anatomia, um dos músculos do bra-

ço da salamandra.

t ADSCAPULUM, ?. m. Em Anatomia,

uma das peças da omoplata.

ADSCRIPTÍCIO, adj. (Do latim ad-

scriptitius.) Em Historia romana, o es-

trangeiro aggregado ao numero dos cida-

dãos. O servo ou colono que é obrigado

a morar em certa e determinada terra.

—

t.Por quanto somos enfornvado, que em al-

guas partes de nossos Reynos sam con-

strangidas muitas pessoas, assi homens co-

mo mulheres, descendentes ou, transver-

saes daquellas, que tomaram alguns ca-

sões, ou terras, posto que seus herdeiros

non queiram seer, que por força vam mo-

rar e povorar essas terras, e casões pes-

soalmente, e se non querem hir, requerem

que os prendam, e sobre ello lhe dam vvti-

tafadiga e opressam e os trazem em gran-

des demandas e j>or ello muitas mulheres

deixam de casar por non acharem quem
com ellas case, por dizerem que são a-

scripticias, e ohriguadas apovorarem e mo-

rarem as ditas terras, e casaes, e porque

a tal ohriguaçam parece espécie de cati-

veiro a qual he contra razam natural

Determinamos e mandamos que nenhuma
pessoa seja constrangida a j)jvorar e mo-
rar ninhum casal ou terra pessoalmente

por se dizer que é ascripticio, e que, he

obriguado pessoalmente hir povorar o dito

casal, por descender das semelhantes pes-

soas. ...n Orden. Manuel., Liv. ii, tit. 47.

ADSCRIPTO, adj. (^Do latim adscriptus,

no portuguez autigo Ascripto.i Alistado

de novo, accrescentado ao rol, aíjírrega-

do para serviço, obrigado a uma certa

permanência.— «A\í matricula, assi das
ordens menores, como das mais se decla-

rará a Igreja, a que os ordinandos ficam
appliçados e adscriptos, pêra nella have-

rem de servir. íi Regimento do Arcebispa-
do de Évora, tit. iii, n. 67. Extensiva-
mente: obrigado, forçado, vinculado. =
E' pouco usado.

7 ADSPIRAR, r. a. Pouco usado. Vid.
Aspirar c seus derivados.

ADSTIPULADO, adj. p. ant. (Do latim
adstijiulatus.j Confirmado, concordado,
pedido.

—

«...com uma porta grande aber-
ta de plenária indulgência,pedida por um
homenzinho humilde, aconselhada pela Vir-
gem Santissima, adstipulada e favorecida
pelos Anjos.» FreiJoào de Coita, Serm.,
t. ir, foi. 73. col. 2. Vid. Estipulado.

ADSTRICÇÃO, s.f. (Do latim adgtrictio,

onís.: Xa linguagem medica antiga, acção
e efteito de adstringir; aperto, coutrac-

*

ção, adstringência.— <iHuns e outros 7'e-

medios hão de ser brandos sem mordaci-
dade e adstricção». Morato Roma, Luz
da Medicina, Liv. ii, cap. 6.

ADSTRICTAMENTE, adv. De um modo
adstricto, apertadamente, com certa ad-
stringência, contraidamente.= Recolhido
por Moraes.

ADSTRICTIVO, adj. Adstringente, que
aperta e eontrao. Antigamente, em iledici-

na, que tinha a virtude de adstringir. —
(íParao reprimir (o fluxo de sangue) u^sa-

mos de refrigerantes.... tapando com o de-

do, ou com pós adstrictivos, (a parte)para
que coalhando o .cangue, intupa a vêa e

pare o fluxo. v Francisco Morato Roma,
Luz da Medicina, Liv. ii, cap. 8.

ADSTRICTO, adj.p. irr.áe Adstringir.

(Do latim adstrictus.) Atado, apertado,

breve; figuradamente: contraído, constran-

gido, obrigado ás leis. Outr'ora, na Medi-
cina portugueza, constipado, com os effei-

tos da adstringência. —• «As Colónias não
tinham outras leis, senão as de Roma, de

cujo corpo sahirão adstrictas <i ellas. »

Nunes de Leão, Descripção de Portugal,

cap. 8.

ADSTRINilENCIA, s. /. Qualidade ou
propriedade de adstringir.

—

«Calor, scc-

cura, acrimonia, amargor, adstringência

e substancia pingue.^ Duarte ^Lideira,

Methodo de curar o morbo, efe. Part. ii,

quest. í30, art. 1. Vid. Adstringente.

ADSTRINSENTE, adj. 2 gen. iJ)o latim

adstringens.) Que adstringe, que é esti-

tico ; em Medicina, dá-se o nome de ad-

stringentes a uma classe de medicamentos
que têm a particularidade de determinar
uma espécie de erispaçào nas partes com
que se põem em contacto, e de diminuir
ou suster uma evacuação qualquer, aper-

tando os orifícios por onde ella se opera.

Os adstringentes empregados exterior-

mente sào particularmente chamados stg-

pticos. As substancias adstringentes sào

ou ácidos muito diluídos, ou saes, taes

como o acetato de chumbo, o sidphato de
potassa e o alumínio ; ou tambcra pelas

propriedades que têm do acido galhico, e

do tanino. = Emprega-se ellipticamcnte

como substantivo. — «Ainda na maior
declinação se deve usar de moderados ad-
stringentes.» Morato Roma, Luz da Me-
dicina, Liv. III. cap. 2.

ADSTRINGIDO, adj. p. de Adstringir.

Tem tinias as accepções do verbo.

ADSTRINGIR, v. a. (Do latim adstrin-

gere, e astringere; no portuguez antigo, as-

tringir.) Apertar, constipar, cerrar, unir,

interceptar; figunidameute, mas pouco usa-

do: designar, constranger, abreviar.

—

nO
Medico, que não acudir... refrigerando, ad-

stringindo, acudindo com remédios inte-

riores e e.rteriorcs. não fat sem culpa.

t

Morato Roma, Luz da Med., Part. ii, c. 10.

Porím o intonio soo lhe encobre, o finfc
Que outro molivo a ml fugida a asirintif.

À. RODR. DE UArros, JER. LiBCRT., cant. 6. C$1. 90.

— Adstringir, v. n. Ter sabor adstrin-

gente, como o tanino, a noz de galha ou
a casca de romã.
— Adstringir-se, v. rejl. Cingir-se. nào

se alargar. — « Adstringir-se ás leis da
obrigação.» Monarchia Lusitana.

ADSTRINGITIVO, adj. e s. m. O mesmo
que Adstringente, ou Adstrictivo.

t ADSTRINGIVO, s. m. O mesmo que
Adstringente. — « Logo que estiver san-

grado I o cavallo) se lhe mttta nos cascos

e ao redor delles o adstriagivo seguinte. -d

António Pereira Rego, Summula de Al-

veitaria, cap. 89.

ADTA ou Atá, adv. ant. Até um certo

e determinada logar ou tempo. = Reco-
lhido por Viterbo no Elucidário. Corrup-
ção da locução a tal ponto. Vid. Até.

ADÚ, adv. ant. Adonde, para de onde

;

formado de duas preposições a, de, e do
adverbio latino ubi; no portuguez antigo,

Hu e U. Ex.: «£ então se partiu adu (a

de onde) viera. -a Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Liv. i, cap. 40. Com
uma só pre[)osiçào : «Da terra d'hu tiram
o haver. » Ordenação Affonsina, Liv. v,

tit. 49, § 1. =Sem preposição: «U los

thesimros dos antigos reis da Pérsia ?

»

Nunes de Leão, Descripção de Portugal,

foi, 95, Vid. Hu, U, e Adonde,
ADÚA, s. /. a?jf. (Segundo o Dicciona-

rio da Academia, vem do latim duo, de
que temos ainda a phrase o duo; segun-

do Moraes, vem do castelhano f?ií7a, d'on-

de se deriva dulero e adulero, ou do fran-

cez antigo douve, fosso de castello cujo

reparo era servidão publica e pessoal, re-

mível a dinheiro, a vez ou gyro do aduei-

ro; Constâncio, porém, deriva do árabe,

tanto o portugez adua, como o castelhano

adula, de addulla, onde se dá a syn-

copa do « 1 B medial, como em adalil,

adail, alçor, açor. Contra estas etymolo-

gias, ha a objectar que a palavra adua foi

empregada com formas muito variadas,

taes como : Annuduva, Anuduva, Anudu-
ba, Anid)da, Anuaduva, Anuda, Aduba,
Adnuba, Anupda, Anuguera, Anudiva,

e Annadiii ; entendemos portanto que a

palavra Adua encerra muitas ideai ho-

monyraas, que distinguiremos quanto ao

seu sentido e efymologia :)

ADÚA, s. /. (Do francez douve, qual-

quer fosso susceptível de se encher de

agua ; também se escreve douelle.) Certa

imposição de dinheiro para reparar, com-
por, íiizer cavas ou augmeutal-as, bem
como fazer muros, fossos, castellos e ou-

tras similhantes obras militares, que se

ordenavam para a defeza da terra.— Ex-
tensivamente, comprehende também certas

patrulhas ou quadrilhas de gente plebea,

que eram obrigadas a trabalhar corporal-

mente n.as fortificações. — cO Pcgedor

da casa d-i SuppUcaçàOj Governador da
casa. do Porto... não pagntm cm serviços.

pedidos, €mpre.'>iimos , ^fintas ,talhas , aduas,

nem em outros quaesquer encarregos orde-
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nados, que per os mercadores dos lugares

hu elles beens e luçiares tiverem, forem
lançados.)) Ordenação de D. Manoel, Liv.

II, tit. 42. A etyinologia íVanceza, u'esta

acccpçãi), justifica-se cora as formas Án-
«adnva, J^mduva, ylduba, da j^lirase an-

tiga una duva.

ADÚA, s. /. (Do franeez douve, que,

na ISaixa Normandia, significa terreno co-

berto de aguas mais ou menos estagna-

das; no portuguez antigo, ^l^aduva, Ami-
diva, e Anadua. Em latim Adiiim, é o

nome de um rio da Pérsia, que extensi-

vamente poderia significar qualquer rio
;

assim dava-se a syncopa do «n» medial,

como em frenum, freio.) Partilha ou sorte

de agua, vez ou turno de regadio que se

reparte por horas ou dias para regar os

campos e fazendas dos particulares. —
nHe esta voz usada em algumas provin-

das do reino, particularmente na Beira,

e assim se diz : Hoje a taes horas é a

minha adua...» Diccionario da Acade-

mia.

ADÚA, s. f. ant. (Do árabe addulJa, dan-

do-se a syncopa do «1» medial; no por-

tuguez antigo Anuda, permutando-se o

«1» por «n», como em nemirar, por Icw-

hrar,Q dando-se a metathese do «d», como
em diuso, por idoso. No árabe, significa

rebanho.) Rebanho de bestas e bois da
villa ou cidade, que sae a pastar, conduzi-

do por um ou mais indivíduos, a quem se

paga mensalmente um tanto por cabeça.

— Adua dosjJdstos haldios, pastagem coni-

mum para o gado da villa. Extensivamente,

adua significava o serviço imposto ás bes-

tas c bois por ordem regia, e também
companhia empregada nos trabalhos públi-

cos.=No Alemtcjo, adua, segundo a idèa

collectiva, exprime também uma matilha

de caos do caça. Bluteau, Vocabulário.

ADUANA, «. /. (Segundo o Diccionario

da Academia, do árabe Adãivano, de que
temos a fúrma Anudiva; segundo Con-
stâncio e Moraes, do árabe addiuna e ad-

diúan ; segundei Bescherelle, do italiano

dogana, direito imposto pelo doge para

criar receita para o thesouro publico, o

que é mais conforme com a historia mo-
derna.) Casa j)ublica, destinada para re-

gistar os géneros c mercadorias a que se

dá despacho de venda, entrada ou saída,

6 se pagarem n'ella os direitos estabele-

cidos por taxa. Também significa a taxa

que se paga.

—

Tarifa das aduanas, a som-
ma dos direitos impostos.=Tambem com-
prehende a própria adininistraeào fiscal.

— «Item 2>or as sisas, di::cmii.s, portar/ens

e aduanas. » Ordenação Manuelina, Liv.

II, tit. I. — «Até chegarem com elles (os

Mouros) a humas casas, aonde descarrega-

vam, as mercadorias, que vinham de fora...

f rhaninra-se a aduana.» Azurara, Chro-

nica de D. João I, Part. ii, cap. 77.

— Loc: Linha de aduanas, circura-

scripção estabelecida nas fronteiras, encar-

regada de revistar os transportes, e de

verificar as mercadorias; chamam-se pro-

priamente barreiras.

— Em Historia, a aduana é uma insti-

tuição da edade media, do tempo do gran-

de commercio de Veneza; isto justifica a

ultima etymologia. O systema das adua-

nas é reprovado pela moderna sciencia da
Economia Politica, e é um resto ana-

chronico do velho tíystema mercantil , da
acanhada Balança de Commercio, e do

despótico Blocus continental.

ADUANA, s. /. (Do árabe addiuan,

casa publica, do verbo dana, escrever, re-

gistar.) Logar, nas cidades mouriscas,

onde os mercadores Christãos vivem em
liberdade, fechados sobre si. — «Corren-

do o negocio por ordem de alguns capti-

vos velhos, e dos Christãos mercadores da

Aduana, que he um lugar onde vivem em
liberdade fechados sobre si.)> Jeronymo
de Mendonça, Jornada de Africa, Liv. ii,

cap. 20.

ADUANADO, adj. p. Registado na adua-

na, ]);ira pagar os direitos de barreiras

;

sellado com a marca de chumbo da adua-

na.

ADUANAR, r. a. Registar na aduana
os géneros ou mercadorias; pagar os di-

reitos das barreiras; sollar as uiercadorias

da aduana com chumbo. = Recolhido

pela primeira vez por Agostinho Barbosa

e Benti) Pereira.

ADUANEIRO, s. m. O official ou empre-

gado da alfandega, encarregado de visi-

tar os fardos, verificar as mercadorias, pa-

ra obstar ao contrabando nas barreiras e

costas. Litroduzido por Ferreira Borges, no

seu Diccionario do Commercio, pag. 17.

— Em Econouiia, si/siema aduaneiro,

instituição de Colbert, criada no século

XVII, pela qual se procurava explorar o

commercio exterior, e fazer mal ao com-
mercio das outras nações. Esta theoria,

j)raticada ainda hoje era toda a Europa,

e tornada uma das principacs fontes de

receita dos Estados, tem obstado bastante

ao progresso moral e material do mundo.
A escola liberal da Economia Politica tem
protestado contra esta violência á justa

actividade humana.
ADUAR, 5. m. (Do árabe adduar; do

verbo dáuara, cercar ou murar á roda.)

Aldêa ou povoação volante dos mouros do

campo, composta de tendas formadas de

pelies do cabras, que se muda para onde

ha pastos a explorar; consta de cincoenta

a cem tendas.— «Aduares... são huns jie-

quenos povos, de tendas de lãa de cubras,

situados em circulo, donde os Alarves, de

noite recolhem seus gados. i) Jeronymo de

Mendonça, Jornada de Africa, Liv. ii,

cap. Ib.

— Syn. Aduar, Alheila, Alxaima, Di-
bra: O aduar significa a tenda feita de

pelies de cabras, e a ijovoação que ahi se

abriga, ordinariamente em numero de cin-

coenta a cem pessoas. — Alheila é a re-

união de cincoenta ou mais aduares, como

define Damião de Góes. — Alxaima é a
reunião de aduares em forma circular,

aonde se recolhem as fainilias e os gados,
defendendo-os tíinto do frio como dos
leões, com fogueiras em volta. — Dibra é

uma palavra de origem céltica, com que
se designa qualquer povoação erríinte. Em-
pregam-se promiscuamente.

ADUAR, V. a. (De adua, com a termi-

nação verbal « ar » ; ou do latim aduna-
re, reunir, ajuntar, dando-se a syncopa
do « n » medial.) Repartir as aduas ou
aguas de regadio pelos campos dos visi-

nhos a quem pertence a vez. Termo vul-

gar usado na Beira. (J Diccionario da Aca-
demia recolheu a forma do substantivo, e

Moraes a forma verbal.

ADUBADO, adJ. p. Temperado com
adubos, condimentado, apaparicado, ace-

pipado
;
preparado, amanhado, reparado,

composto, fortalecido, guizado.

—

-«...os teus

faUamentos sejam santos e adubados com
o sal da sabedoria. » Infanta Dona Ca-
therina, Regra da Perfeição, Liv. i, cap.

IG.

Isso é coina de adubado.

GIL VICENTE, ODRAS, l. Ill, pag. 266.

ADUBADOR, s. m. O que tempera, que
prepara, amanha. O que trata do arranjo

de vinhas, herdades; o que guiza e

condimenta as comidas. — «E como quer

os adubadores delia (vinha) a cavassem...»

Vita Christi, Part. ir, eap. 18, foi. 54, v.

— Loc. : Adubador da vinha, o que
trata d'ella, a amanha, poda:— «O casal

de ruim lavrador, e a vinha de bom adu-
bador. » Padre António Delicado, Adá-
gios, pag. 10.=Recolhido por Bento Pe-

reira. E' pouco usado.

ADUBAR, V. a. (Do franeez adouber,

arranjar, concertar, amanhar.) Curtir, pre-

parar para diversos usos, beneficiar, me-
lhorar, reparar, compor, fortalecer, apro-

veitar terras, vinhas, casas ou quaesquer
outras propriedades. Estes sentidos são

recolhidos por Viterbo e justificam a ety-

mologia do franeez antigo.^Segundo Blu-

teau, adubar, é cultivar, lavrar. — «...s«-

berão como os caminhos, c fontes, e cha-

farizes, e pontes, e calçadas, e pioços do

Conselho e casas e assi quaesquer outivas

cousas do Concelho são repatraãas; e as

que comprir de refazer e adubar, e cor-

reger, mandal-os-hão fazer, e reparar e

abrir os caminhos e testadas em tal gui-

sa, que se p)ossam bem servir por elles,

fasendo-o em tal maneira, que na sua min-
gua as ditas cousas nom recebam danifi-

cacam...í> Ordenação Affons., Liv. i, Tit.

46', § 5, ed. 1797.

Vos a aduhar-lhc a Tizenda

£ elle iiiio cura de vos.

CASC. GER., foi. 53, col. 2, V.

— Adubar, v, a. (De adubo, com a ter-

minação verbal «ar» ; derivado do verbo
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árabe taba, ter cheiro suave, grato, agra-

dável.) Guisar, temperar a comida com

especiarias ; condimentar, perfumar. —
« Quando o enfermo tem fastio aos man-

jares 2)'>'oveitosos, c desejo aos damnosos,

com estes lhe aduba o Medico aquelles, e

lhe dá de comer um misto appetitoso e

não damnoso.s Frei Amador Arraes, Dia-

logo III, cap. 27. = No sentido de per-

fumar, do verbo árabe:

—

altem, que ne-

nhuma pessoa, tirando as mulheres, trou-

xessem luvas perfumadas, nem adubadas

de óleos ou perjumes.» Leão, Leis Extra-

vagantes, Part. IV, tit. I, Liv. 1, n. 3.

— Adubar conversas com síd da corte, se-

gundo Sá de Miranda, dar-lhe chiste, pi-

que. Este verbo anda geralmente confun-

dido com o seu homonymo derivado do

francez, que devera ser Adubiar em vez

de Adubar.

ADUBIADO, adj. p. Amanhado, prepa-

rado, cultivado para melhor produzir. —
N'este sentido, é a verdadeira fómia de

Adubado. — a Fiquemos como camjjo bem

esmoutado, e adubiado para receber a se-

mente, v Padre Diogo Monteiro, Arte de

Orar, Trat. xvii, cap. 2.

ADDBIAR ou Adubar, v. a. (Do francez

aãouber, concertar, amanhar.) Reparar, uti-

lisar, aproveitar, lavrar, estrumar, bem-

feitorisar. == N'este sentido, anda confun-

dido com Adubar.

ADUBIO, s. m. ant. (Do francez adoub.)

Concerto, reparo, amanho, bemfeitoria,

lavrança, estrumação.

—

-«E achando her-

dades de pão, antes as comprem, que vi-

nhas, nem outras hcronras, que hajam

mister adubios. » Ordenação Manuelina,

Liv. I, cap. 67.

—

a Requererá... todos os

adubios e corregimentos, que comprirem

ás casas, e pontes e fontes, chafarizes,

etc. » Ordenação Manuelina, Liv. i, tit.

50.

— Obs. Também se emprega no sen-

tido de tempero, condimento, conducto,

mas erradamente, do mesmo modo que se

confunde o verbo adubar com adubiar.

ADUBO, .s. Jíi. (Do árabe attuho ; o «o»

transforma-se em «u», como em alco-

nya, alcunha; o «t», na glótica portugue-

za, segue o que se dá com o latira, desce

á media «d» ; ex. : attabut, ataucíe.) Es-
peciaria, tempero, condimento, gordo,

pingue. — «Ih (a assafótida) adubo ou

salsa e condimento para todo sen cofiicr.»

Garcia d'Orta, Colloq. dos Simples e Dro-

gas, Colloq. VII, foi. 20, v.

—

«Estapalavra
{mui ornada c composta e carregada de

tropos rhetoricos e erudição humana) tra-

tada deste modo não he de Deos, senão do
Pregador ou Axdor do livro ; e a alma
singella não desgosta aqui da sub.stancia,

senão dos adubos, co7n que vem gnizada.i^

Padre Manoel Hernardcs, Paraíso dos Con-
templativos, eap. IV, annot. 4.

— JjOC. : Adubos pretos, canclla, pau
de cravo o pimenta. — Todos os adubos,
pimenta, cravo, canella, noz noscada, aça-

frão, coentro secco, salsa, cebola, alho,

serpol.

t ADUBOEIRO, s. m. O mesmo que Adu-

bo, com a terminação «eiró», privativa do

povo.

f ADUBOIRO, s. m. ant. O mesmo que

Adubio. — (i-A casa, a azenha com seu

aduboiro necessário.» Apparelho, perten-

ças para a concertar e laborar.

ADUCHAR, 1!. a. (Talvez do latim ad-

dnco, addurcrc, puxar.) Colher a amar-

ra, envolvendo-a.

ADUCHAS, s. m. j)l. (Segundo Con-

stâncio, do latim adducere.) As voltas da

amarra no molinete, quando se recolhe;

viradouro ; todos os cabos recolhidos. =
Recolhido por Bluteau, no Supplemento

do Vocabulário.

t ADUCHO, s. m. fDo latim adducere.)

Testemunha adduzida ou apresentada de-

pois de instaurado o processo. = Reco-

lhido por Viterbo no Elucidário ; está fora

do uso.

t ADUCIDO, adj. p. Vid. Adoçado. =
Usado em ourivesaria.

f ADUCIR, V. a. (Do francez adoucir.)

O mesmo que adoçar, no sentido de abran-

dar o ouro para o tornar mais íiexivel e

não quebradiço ; apurar o ouro, separal-o

das matérias estranhas para melhor o tra-

balhar. — Aducir ?í»i metal, dar-lhe um
certo brilho por meio do esmeril ; aducir

os metaes pela fusão—descoberta de Réau-

mur.
ADÚDO, adj. p. ant. O mesmo que Ad-

dido ; fúrma galleziana dos participios ter-

minados em udo, da primeira edade da

lingua.

ADUEIRO, s. 7??,. (Do hespanhol adule-

ro ; Vid. Adua.) Pastor de manada caval-

lar ; o que apascenta por turno em um
baldio chamado adúa do apascoamento. O
serviçal obrigado a ura certo trabalho na

fortaleza do castello. — « Tem (a cidade

de Beja) huma defeza, que chamam o Cou-

to, com dous Adueiros e três Couteiros

p>ara guardarem o azinhal e o azambujal,

e os Adueiros para guarda dos gados e

2)otros dos lavradores. y> Carvalho, Choro-

graphia, Tom. 2, Liv. ii, Trat. 2, cap. 1.

ADUELLA, .s. /. (Da baixa latinidade

dogella, diminutivo do doga ; o «g» trans-

forma-se em «u», como em dogana, adua-

na. ; com o prefixo da índole da lingua.)

Táboa delgada, estreita o comprida, leve-

mente arqueada, de que se formam vasilhas,

como pipas, toneis, celhas, apcrtando-as

com arcos. Acha-se empregado em tanoa-

ria, ccarpinteria e no oílieio dealvener.

—

«Boas e muitas madeiras de castanho pa-

ra aduelas.» Carvalho, Chorographia, l.iv.

r, trat. o, cap. 21.
— Em Carpinteria, aduella, taboa del-

gada, que guarnece o vão da umbroira da

porta. Madeira muito rija e pouco porosa

que se importa da America. — Em arte

de alvener, aduella, lanço da face interior

das pedras do arco, abaixo do capitel do

próprio arco. = Também, na linguagem

vulgar, por analogia, chama-se aduella ás

costellas que formam a região thoraxica.

—Loc: Ter aduella de menos, ser desa-

geitado, falto de senso, maníaco.

—

Falta-

Ihe alguma aduella, tem certo quê de desar-

rasoado e defeituoso. — o-E não houve

nenhum, assim Monarcha como sábio, a

quem não faltasse sita aduela.» Acade-

mia dos Singulares, Tom, ii, Oraç. 13.

—

Metter as aduellas dentro, quebrar algu-

ma eostella.

ADÚFA, s. f. (Do árabe addaffa ou ad-

duffe, do verbo surdo daffa, unir, egua-

lar as taboas, ajuntar umas com outras.)

Peças de madeira que sei-vem de reparo

exterior a uma janella, e abrem para fo-

ra, tendo as dobradiças ao alto, ou cor-

rendo uma contra a outra ; vê-se por el-

las só de dentro para fora. Em algu-

mas cidades do reino, como em Braga,

ainda se encontram adufas. — «Estas vos-

sas toalhas adufas são bastiões e repairos,

de que ellas fazem guerra ao mundo.-»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssi-

po, act. I, scen. i. = Também se chama

adufa do moinho a taboa que se encaixa

na bocca do cubo ou calha, para que a

agua não vá a elle. — Adufa do tanque,

ou viveiro, obra que represa a agua na

bocca ou sabida ; dique, represa para con-

ter a agua.— «Adufas e comj)ortas.-K Vas-

concellos. Sitio de Lisboa, pag. 171.

ADUFAS, s. f. pi. Corrediças de janel-

la. Vid. Adufa.

ADUFADO, adj. Que tem adufa ou é da

feição de uma adufa. — Janella adufada,

phrase recolhida ]ior Bluteau.

ADUFE, s. m.(Do arahe addtif.) Pan-

deiro quadrado, ôco e de madeira leve,

coberto de dous pergaminhos delgados,

com um cascavel dentro ou soalhas cn-

íiadas em arames perpendiculares, o qual

se toca com todos os dedos, excepto os

pollegares que servem para o susterem.=

E' bastante usado em Traz-os-Montes,

onde a poesia popular tem um ressaibo

hespanhol. — «Onde vai mulata com adu-

fe, que se derrete toda no canário, v Jorge

Ferreira de Vasconcellos. Ulyssipo, act.

IV, SC. 4 — « Violas, adufes, e pandei-

ros. -o Padre Vieira, Sermões, Tom. x,

pag. 2(12. § 2.

ADUFEIRO, s. Jfi. O que toca ou repi-

ca o adufe ; com a terminação ciro, da

linguagem popular.

t ADUGAR, V. a. ant. (Do latim ad-

duco, descendo o «c» áspero á explosiva

branda «gv.) Este verbo foi pela primei-

ra vez recolhido por Viterbo no Diccio-

nario portátil ; Frei Fortunato de Sam
Boaventura, nos Inéditos de Alcobaça,

duvida da sua existência, por isso que só

o eneontrim empreg.ado na traducçào da

Regra de Sam Bento, na terceira pessoa

do singular do presente do indicativo —
aduga—que julga ser uma irregidaridade

do verbo Aduzir. Vid. Aducir.
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ADUGAR, v.a. ant. (Do latim adduccre,

descendo a explosiva áspera «c» á bran-

da og».") Verbo encontrado jior Moraes na

Ordenação de Dom Duarte, na pjirase «o

adugão jicruntc ('S dlrazis.^^ Moraes for-

mou o infinito seg'undo o génio da riisti-

caeSo sem outro fundamento, mas em to-

do o caso admissivel.

ADULAÇÃO, s. f. (Do latim aãiãatio, no

acc. nduhitionem.) Lisonja baixa e inte-

ressada ;
bajulação servil ; louvor imme-

rccido e calculado. — «^4 adulação hc

aquelle peijKtuo mal ou achaque mortal

dos Reis, cuja. grandeza, ojndencia e Im-

périos muitas mais vezes destriiio a li-

sonja dos aduladori-y, ijiie as armas dos

iimiiifios. » Vieira, Sermões, Tom. iv, serm.

h § ^ n. 240.

Yè que esses íjiie freiíucnl.im os reaes

Paros, |jor vcnIadiMru e sâ íloulrina

Veiiilem ailu/ttí-iio, t\\if mal consente
MaDdar-se o novo In^o Iloix-ceiíie.

uAMõEs, LLz., canl. IX. est. 27.

— Syx. Adulação, lisonja, lajulação.

O primeiro factu coniprehende uma certa

baixeza, por isso que o louvor esaggora-

do é habitual e calculado ; faz-se ordina-

riamente ás pessoas de alta gerarchia.

— A lisonja é mais ura sentimento so-

ciai e gracioso, fortuito, mas pôde dege-

nerar em adulação; cont'unde-se com cila

e só pódc conhecer-sc pela pureza da in-

tenção. — A bajulação encerra, na sua

etymologia, o sentido de beijar os pés,

rojar-se no chão;é uma attençao serviçal,

lilha nào só de um interesse qualquer, co-

mo também da falta do dignidade pes-

soal.

ADULADAMENTE, adv. Lisonjeiramen-

te, fingida uK' 11 te.

aduladíssimo, adj. sup. Adulado a

mais luln puder ser, lisonjeadissimo.

ADULADO, adj. p. Lisonjeado, baju-

lado, panegyricado, louvaminliado.;=Usa-

do por Amador Arraes, Frei João de
Ceita e Vieira.

ADULADOR, adj. e s. m. iDo latim

adulator.) Lisonjeador, louvaminheiro, ba-

julador, aulico, cortezào.

Porque me não é lirito, nem dado
Ouvir nem responder sem o ruidado
De ailuíínlora voz, mas com fé nua ?

FRA.NCO BARRETO, ESEIDA, Cant. I, CSt. 95.

ADULAR, V. a. (Do latim adulari.) Li-

sonjear, louvaminhar, bajular, panegyri-
car, exaggerar o merecimento para com-
prazer com a pessoa de quem se quer ex-

torquir algum beneficio.

A soberba ambição
Ajoellia-se, roga, aiiuía e peita.

ALVABES UOBIEME UIZiT., TRASÍF., fol. 24Í.

ADULATORIAMENTE, adv. Com certa

lisonja, Com bajulação interesseira, corte-

zãmente.

ADULATORIO, adj. (Do latim adulato-

riiís.i U mesmo que adulador, exclusiva-

mente tomado como adjectivo ; lisonjei-

ro. — nPnihli-ma. cortezào para não di-

zermos adulatorio. » Padre Manoel Bernar-

des, Floresta, Tom. iii, tit. 8, pag. 4oS.

ADULOSAMENTE, adi: Lisonjeiramen-

te, com ar adidatorio. — «^4 Jim de jus-

tificar adulosamente n Jidelidade de seus

ânimos.» D. Francisco .Jlanoel de Mello,

Epanaphora I, p. 438.= E' pouco usado.

ADULOSO, adj. Que adula; adulato-

rio, bajulador. Moraes traz a seguinte

phrase : — «Não te vãarjloriem as louva-

minlias da língua adulosa.»

t ADULPHAR, •-. /. 2Súme alchimico da

cinza e da areia.

ADULTER, .«. m. ant. (Do latim adid-

te.r.) O nicstuo que adultero ; está fora de

uso.==Empregado na traducção das Enea-

das, do Sabellico.

ADÚLTERA, s. /. (Do latim adultera.)

A mulher que viola o thalamo conjugal.

No sentido geral, titulo da parábola do

Evangelho: aSe ha alguém isempto de pec-

cado.qur lhe atire a 2>rimeira pedra. -n

ADULTERAÇÃO, s. /. (Do latim adul-

teratio, no accusativo adulterationem.)

Falsificação, corrompimento do que era

puro.
— Loc. : Adulteração da moeda, mctter

mais liga nas moedas do que a que é

pcrmittida por lei. — Adulteração de um
medicamento, ajuntar-lhe alguma cousa

que lho diminua u valor e a qualidade.

ADULTERADAMENTE, adv. Falsificada-

mento, coriomjiidamente, depravadamen-

te, deturpadamente, erradamente. —• aA
cpie tamhem adulteradamente chamamos
Ir.a Maluco.^ Diogo de Couto, Década

IV, Tviv. 10, cap. 4.=Ponco usado.

ADULTERADO, adj. p. Mciado, falsifi-

cado, criado, deturpado, corrompido, ou

falsificado pela mistura de outras drogas.

— Textos adulterados.—Xa lingufigem do

secido XV, designava o que commetteu

adultério. — N'este sentido, está fora do

uso. — aPera ordcnaçom desta lei mil

são cada dia adulterados ou culpados de

adultério, que vèm as mulheres para as

cohiçar.y> Vita Christi, Part. I, cap. 5, foi.

7, n. 1G7.

ADULTERADOR, adj. e s. m. (Do la-

tim adulterator.) Falsario, falsificado!', vi-

ciador.
•— Adulterador, adj. 2 gcn. Na tra-

ducção da Vita Christi, eucontra-se em-

pregado no género feminino com esta ter-

minação; bem como por substímtivo :
—

«Nom é accusado j)or furtar ou roid)ar

as cousas alhêas, nem forque foi adul-

terador, etf. .1 Part. III, cap. IG, foi. 44.

ADULTERAMENTE, adv. Com adulté-

rio, ou por meio de adultério. — «íSe a

tristeza é por falta de filhos e successão,

como a de outra Thamar mais antiga, per-

suade-lhe que se lhos não ha de dar Sela,

seu esposoj os husque em quem lhos pôde

dar, como ella fez em Juda, p>osto que
adultera e incestuosamente.» Padre Viei-

ra, Semi. Tom. vii, senn. 12, § 4, n. 395.
ADULTERAR, v. a. ,Do latim udulte-

rare.i Oounnetter adultério; no sentido

usual e figurado: falsificar, deturpar, cor-

romper, viciar, contrafazer, arremedar.
— No sentido próprio, é geralmente em-
pregado como verbo neuti-o. — « Este
texto é principcdissimo na presente maté-
ria ; e porque os hereges de Gcnthra re-

conheceram a força d'elle, adulteraram e

corromperam [como costumam) nas Bíblias
ali impircssas, a tdfima clausula.» Padre
Jlanoel Bernardes, Floresta, Tom. v, tit.

10, pag. 478.
— Adulterar, v. n. Comraetter adulté-

rio, viver era adultério.

—

«Dizem (os Ja-
pões) que só cinco preceitos são necessá-

rios para um homem se salvar ; não ma-
tar, nem comer cousa que morresse violen-

tamente, não furtar, não adulterar, não
mentir, nem beber vinho.» Padre João de
Lucena, Vida de Sam Francisco Xavier,

Liv. VII, cap. 25.
— Adulterar-se, v. refl. Estragar-se,

corromper-se, viciar-se. = E' empregado
no sentido usual com referencia a drosras:

também se diz por alterar-se.

ADULTERINO, adj. (Do latira adulte-

rinus.) Que provém ou é concernente ao

adultério. — «Oh como me parece... es-

tar vendo em cada um de vós outro Abra-
hão com o braço c com a espada levanta-

da, para cortar a cabeça a este Isaac,

não innocente, mas réo ; não legitimo, mas
adulterino.» Padre Vieira, Sermões, Tom.
I, serm. 8, § 5, p. GOl.—Ellipticamente,

também se toma como substantivo, sub-

entendendo filho. — Em Direito Civil,

adulterino c o filho espúrio, nascido de

pessoas impedidas de casarem; espúrios sào

os sacrílegos, os incestuosos e os adulteri-

nos.—«Por seu próprio testemunho se con-

demnam,e publicam, por espúrios e adul-

terinos os mãos filhos que são dissimi-

Ihantes a seus pais. »Ama,áoT Arraes, Dia-

logo III, cap. 8.

— Loc. : Cô7-es adulterinas, fingidas,

falsificadas. —• Livros adulterinos, apo-

cryphos, anonymos, falsamente attribuido.s

a um auctor. — Fazer adulterino, provar

por parentescos que é filho de adultério.

— Ser adulterino, nascer espúrio.

ADULTÉRIO, s. m. (Do latim adtdtc-

riuni. formado de ad, para, e altcnnn, ou-

tro.) Violação da fé conjugal. No Cathe-

cismo Romano, pag. 29ò, dotíne-se:—
«Adultério é injuria do leito legitimo, quer

seja. cdheío, quer próprio, porque se o ca-

sado peccar com mulher solteira, faz in-

juria a seu próprio leito, e se homem sol-

teiro pecca com mídher casada, o leito

alheio fica vituperado com noda de adul-

tério.»

Este eastígador foi rigoroso,

De lalrocinios, mortes e adulfcrios.

CAMÕB5, LUZ,, CaiU. 111, SSl. 137.
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—Loc: Adultério espiritual, a heresia

c apostasia, na linguagem dos tlicologos.

—

Adultério dos vietats^, phrase de Vieira,

empregada no sentido de falsificação com

liga nào estabelecida por lei.

ADULTÉRIO SO, adj. Que incorre ou

participa do adultério. — i(i...concuhinato

adulterioso c inctstuoso.v Padre Manoel

Bernardes, Estimulo pratico, pag. 31,

col. I.= Kecolhido pela primeira vez por

Moraes.

ADÚLTERO, aJj. (Do latim adulter.)

Violador da fé conjugal; no sentido mais

usual 6 figurado: degenerado, ialsificado,

contrafeito, fingido, adulterado. = Tam-
bém se emprega ellipticamentecomo sub-

stantivo, subentendendo cônjuge, esposo.

M.itanilo \ão amigos e pareiíles

Do adultero Conde e da Rjiiilia.

CAMõKs, LUZ., cant. IV, est. 4.

Já deseja arordal-a brítndameute
Com ailttllera paz

JKRONÍMO CORTE REAL, NAUF. DE SEPCLV.,

cáut. IX, foi. S8, V.

ADÚLTERO, ít. m. (Do latim adulter.)

O cônjuge que commctte violação do tliala-

mo:

—

«...nem os adúlteros, h(;to os «loZZes^

nem os que commettem o peccado nefando

j)ossuirào o reino de Deos.i> Cathecismo

Romano, foi. 295, v. — «Os hereges são

adúlteros ã egreja catholica .n Padre Ma-
noel Bernardes, Floresta, Tom. iv, pag.

103.

ADULTEROSO, adj. Que promove ou

se entrega ao adultério. — « Dando con-

sentimento e logar aos afagos da adulte-

rosa carae.iy Infanta Dona Catherina, Re-

gra da Perfeição, foi. GT.^^Recolhido por

Moraes.

ADULTO, adj. (Do latim adnltus.) Que
cliegou á adolescência, á edade da puber-

dade ; extensivamente, applica-se a todo o

poi'iodo da vida comprehendido entre a

adolescência e a velhice.

—

Edade adulta

;

Jilko adulto. — «Jd defendendo em outi-os

(annosi mais adultos a pátria. -n D. Fran-
cisco Manoel do ]Mcllo, Epanaphora II,

pag. 160.

Dous poios

Sobre i)ii('m se revolve a esfera culta

Da sapiência adulta.

D. FHl.VC. UtNOCL, TlOLl DE TUALtA, paf. 15S.

ADULTO, s. m. Pessoa que chegou ã

edade da adolescência; que passa de qua-
torze annos ; o púbere menor.
—Em Theologia, baptismo dos adultos,

inmicrsào total que os adultos recebiam
na véspera da Paschoa o de Pentecostes.— (íSentjire baptizando innocentes e adul-
tos, povos e íirtções inteiras. jd Vieira, Ser-

mões, Tom. VIII, pag. 334.

ADUMBRAR, v. a. (Do latim adumhra-
re ; do ad e unihra.) Imitar, representar

do mesmo modo que a sombra representa

o corpo. — «.ViTy teve (o mundo) ^/ii/iíra^

cenn que adumbrasse a consolação e glo-

ria immortal do iSenhor.v Frei Joào de

Ceita, Quadragenas, Tom. i, pag. 205,

col. 1. ^--I\Ioraes traz a forma adumerar.

ADUNADO, adj. Ajuntado, unido, con-

gregado. Vid. Coadunado. — «Gerioes

adunados por ajfecto.» ^'arella.

ADUNAR, i'. a. (Do latim adunare ; e

também aditar, dando-se a .syncopa fre-

quente do « n » medial.) Ajuntar, unir,

aggregar. A'id. Coadunar.

Tu a conselho os Príncipes aduna.
A.\U. ROnR. DE MATTOS, JERUSALÉM LIRERT.,

canl- 1, est. 10.

t ADUNCIRÓSTRO, adj. e s. m. Em
Ornitliulogia, nume do uma ave, que tem

o bico recurvo.

ADUNCO, adj. (Do latim adiinciis; de

aã e uncos, gancho.) Curvo, encurvado,

boleado, enganchado, cambudo:^

—

unhas,

garras aduncas.

Se alguma ave de aduncas unhas anda

La no mais alto do mar, etc.

MOUSINHO DE yLEVEDO, AFFONSO AFR., COnl. V,

11. 78.

ADUNÍA, adv. ant. (Segundo Moraes, do

hespanhol adunia; segundo Constâncio,

do verbo adunar.) De todas as partes, de

todos os lados. — « Vejo tormentas adu-

nia.» António Prestes, Autos, foi. 67.

—

Por pertencer á linguagem cómica, é mais

admissivel a origem hespauhola.

t ADUPLA, s. /. Género de plantas da

America septentrional, da familia das cy-

peroideas.

• ADUR, adv. ant. (Segundo Moraes, do

runico adhur, antes que; segundo Cons-

tâncio, do latim dure, apenas, com difficul-

dade, com o prefixo «a»; esta opinião é

corroborada pela palavra aduro, que tem

o mesmo sentido. j Apenas, ditticultosa-

meute, custosamente, mal.

—

«E imr esta

mesma guisa Joi ao outro cabeço, além do

segundo, em que era tanta gente, epie adur

se poderia asmar tanta era. ti Chronica do

Condestavel, ca^J. 54. — «E fazetn tomar

aa sua vontade vctcas, porcos, carneiros,

gallinhas e outras cousas de comer, e to-

mam-nas como em maneira de pagar,pêro

adur dam a seus donos o meio, ou terço

ou quarto do que valem, e ás vezes nom
lhes dam nada contra Deos e contra jus-

tiça, e costume d'este liei/no. Ordenação

Affonsina, Liv. ii, tit. ii, art. iv.

ADURA, suff. (Do latim aturus, a, de

agere, fazer.) Desinência das palavras

que denotam uma acçào ou execução

actual. Es. : /'/sadura, a;jti-/adura, quei-

madura, etc.

ADURENTE, adj. 2 gen. [Do latim adu-

rens, no abl. adurente, que queima.) Cáus-

tico, ardente.^^Empregado na linguagem

chiiuica e medica. — «E' porém remédio

arriscado, j)or ser cálido quasi em quar-

to grão, e adurente.» Du;u"tc Madeira,

Methodo de curar, etc.Part. i, cap. 22.

— tiède adurente, a que provém do

aug!iiento da necessidade e da impossibi-

lidade de satisfazer a sèdc latente. Dá-

se-lhe o nome de adurente porque é acom-

panhada de ardor da lingua, de seceura

do jjalatino, e de um calor devorante por

todo o cor])o.

f ADURION, s. «i. Nome árabe do su-

magre.

ADURIR, V. rt. (Do latim rtcZ«7'ere,abra-

zar.i Queimar; usado na linguagem me-

dica antiga. Vid. Portugal Medico, pag.

338. = Recoliiido pela primeira vez por

Moraes.

ADURO, adv. ant. (Para a etymologia,

Vid. Adur.) Apenas, difficultosamente, ra-

ramente, poucas vezes

:

Quanto mais ura tal amigo,
Que ttduro se acha ouiro lai.

BODRIGCES LOBO, Ecloga V.

ADÚSSIA, s. f. ant. (Segundo Viterbo,

o mesmo que ousia, do grego osia, femi-

nino de osis, santo ; segundo Moraes, o

me.smo que ussia; portanto, deve consi-

derar-se como locução adverbial ; segun-

do Constâncio, do francez adossé, encos-

tado ; é preferível a etymologia grega,

d'onde se deriva grande parte dos no-

mes de paramentos ecclesiasticos.) O arco

cruzeiro ou capella mor. — « Adussia

mayor onde mandii fazer sepjultui-a. »

Testamento de El-Rei Dom Diniz.

—Loc. : Cadeira adussia, cadeira de es-

paldar, de encosto, de docel ; neste sen-

tido, é acceitavel a etymologia de Con-

stâncio, ainda que se pode decompor na
locução adu sia, isto é, onde estava senta-

do, usada no portuguez antigo.

ÀDUSTÃO, s.f. (Do latim adustio, no
acc. adusfionem.) Quentura, calor exces-

sivo, abrazeamonto, inflammaçào, ressica-

meuto ; extensivamente, cauterisaçào. —
« O convenci que nquillo era Latica com
alguma mistura de melancolia por adus-

tão.» Garcia d'Orta, Colloquios dos Sim-

ples e Drogas, collcq. 47, foi. 182, v.

— Em Uhimica, adustão, é o mesmo
que calcinação; n'este sentido, recolhido

primeiramente por Bluteau, e confirma-

do por Littré.

ADUSTIVO, adj. Que tem força para

queimar, ou produzir ignição; ardente,

abrazador, calcinador. — ^Mas applique-

se a tento por que he a cal adustiva.»

Duarte ^Ladeira, Methodo de curar o mor-

bo, Part. I. cap. 28.

— Em 3Iiner;dogia. cri/stal adustivo,

leutc que concentra os raios solai^es, a

ponto de produzir ignição; é ao que os

antigos chamavam espelhos ustorios. =
X'oste sentido, recolhido por Bluteau.

ADUSTO, adj. (l)oh\t\m adustus.^ Quei-

mado, abrazado, tostado, ressequido, cn-

calmado, abrazeado, torrado, negro, ar-

dente, exposto ao sol, desabrido, intratá-

vel ; segundo a linguagem medica antiga,

melaucholico, caloroso.^E" bastante usa-

do na linguagem poética.
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Assi do alto cie o mio atlusto

No aiiti[;o roble ou [linlio.

GADn. Víl\. DE CASTnO, ULVS5EA, caiit. I, esl. 83.

Da cor (Io rostojuvpnii aihisto.

Quadrado corpo, peito relevado.

CAST., ULYsseA, caut VIM, est. 141.

Tudo quanto o Saboo ninlle cultiva,

O índio «!/«ó7(í. o árabe ditoso.

lOEM, iit,, caut. III, est. 04.

O Africano adusto já blasona.

MANOEL TU0.MA2, I.NSULANA, Cant. I, CSl. 73.

Pondo temor c'o rosto adusto e feio.

SOUSA DE MACEoo, uLYSsieo, caiit. VII, est. 141.

— Em Medicina, adusto, epitheto dada
antigamente ao sangue e aos humores do

corpo humano em certas doenças ; a sec-

cura de con.stituição, o calor, a sede, a

côr negra do sangue tirado das veias, a

pouca serosidade rpie continha, eram os

indicios d'este pretendido estado do san-

gue.

—

^Tolhemos o sal, por que he imi-

go dos humores adustos, c das frcimas
salciadas. y> Garcia d'Orta, Colloquios dos

Simples e Drogas, col. 47, íol. 181.

t ADUTERINO, adj. Em Anatomia, o

que pertence, que tem relação com o adu-

terum.

t ADUTERUM, s. m. Em Anatomia,

parte da madre dos mammiíeros.
— Em Ornitholugia, uma das partes

do orgcão genital das aves; corresponde

ao aduterum dos mammiferos ou trompas
uterinas ; é uma espécie de sacco onde
permanece o ovo, e so cobre de casca.

ADUZER, V. a. ant. O mesmo que Adu-

zir. Vid. esta palavra.— «Adusse deus o

grande deluvi/o.y> Historia Geral, cap. ii,

pag. '.), ed. do Dr. Nunes de Carvalho.

t ADUZIDO, arjj. p. Trazido, introdu-

zido.= Na Ordenação Affonsiua, Liv. ii,

\cm «ciistumes aduzidos. » Art. xx.K. Vid.

Adduzido.

ADUZIR, V. a. ant. (Do latim adducere
;

quanto ao processo phonologico, Vid. Ad-
duzir, e Aducir.) Trazer, introduzir. —
« Que esse Bei/ aduz servidões aos Bispos,

Ahbades, Priores a aos outros, constran-

gendo eUesque tenham seus porteiros, etc.D

Orden. Affons. Liv. ii, art. 25.

t ADUZUDO, adj. p. ant. Vid. Aduzi-
do. = Recolhido por Viterbo.

ADVENA, s. m. (Do latim aãvena; de
ad, íòrst, evenio, venho.) Estrangeiro, fo-

rasteiro, estranho, peregrino, exótico. —
aEntão os advenas de Tyro, e o povo dos
Ethyoptes, começaram a conhecer o verda-

deiro Deos. » Amador Arraes, Dialogo IV,

cap. 24.

ADVENDIÇG, adj. c s. m. ant. (Do latim

adventitius ; o «i» breve tende a synco-
par-se como em justitia, justiça, servi-

tium, serviço.) Estrangeiro, vindo de fora

que não pertence á mesma nação, socie-

dade ou familia. = Recolhido por Viter-

bo. Vid. Advenidiço.

ADVENIDA, .y. /. (Do castelhano aveni-

da; segundo Constâncio, do francez adve-

nue.) Chegada repentina, inesperada ;
ca-

minho que dá principalmente para uma
fortaleza ; e extensivamente: acommetti-

mento, ataque, investida, recontro, sorti-

da do inimigo. — vE mil outras occa-

siões de chorar, que o mundo tem experi-

mentado;jiorque pêra a nossa consideração

se augmentar, basta só considerar aquel-

las três advenidas, que correm da j^este,

da fome e da guerra.» Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. i, cap. 6,

tit. 6, n. 5. = Pouco usado. Vid. Ave-

nida.

ADVENIDIÇO, rtriy'. (Do latim adventitius,

dando-se a metathese do «i» breve, como
em idoso, dioso, na linguagem antiga; o

«t» desce á media «d».) Forasteiro, estran-

geiro, vindico.

—

«Este Diabo, segundo os

Historiadores Ilespanhoes, foi de nação

Africano, e por ser advenidiço, lhe cha-

maram Gera e Geroá.» Frei Jíermirdino

da Silva, Defensão da Monarchia Lusita-

na, Part. I, cap. 11. Vid. Adventício.

ADVENTICIAMENTE, adv. Accldontal-

mente ; fortuitamente, inesperadamente
;

por doação de estranhos, e não por he-

rança de pae ou de avôs no sentido jurí-

dico. — «Ainda que o Ducado de Lorena,

viesse adventiciamente ao Guilherme, por

qutdquer via que fissc Nunes de Leão,

Chronica do Conde Dom Henrique, foi.

.0, v.

adventício, adj. (Do latim adventi-

tius.) Forasteiro, estrangeiro, advena, e-s-

tranho, peregrino, homem de fora parte;

casual, fortuito, aceidental, supervenien-

te, inesperado. =^ Toma-se em m;io sen-

tido para designar uma pessoa intermetti-

da, ou que vem da sua torra estabelecer-

se em outra sem ter oflScio nem beneficio.

—-«Só aquella Cidade se deve chamar no-

bre, cujos cidadã js por muito tempo atraz

descendam daquella região, e. não são ad-

venticios, nem forasteiros .» Gaspar Esta-

co, Varias Antiguidades de Portugal, cap.

93, n. 3.

— Em Direito romano, 2}'^'<^ulio adven-

tício, pecúlio que os filhos famílias adqui-

riam independentemente de seus pães e

de sua industria. Contrapõc-se a pecidio

profecticio.

— Em Direito Civil, bens adventícios,

os que qualquer adquire por succes.são

collateral ou pela liberalidade de um es-

tranho, erafim por qualquer outro modo
que não seja successão directa. — « Per-

tencem á classe dos credores do dominio:.,.

o filho familias pelos bens castrenses e

adventícios que e.cistam na massa falli-

da.» Código Commercial, art. 1219.» —
«E bem assim pelo dito modo poderá o

padre ser demandado per o filho familias

sobre aquelles bens e cousas adventícias. »

Ordenação de D. Manoel, Liv. iii, tit. 8.

— Em Jlcdicinti, dá-se o nome do ad-

venticio ao que não provêm da constitui-

ção do individuo, á doença que não é he-

reditária. —
' Membrana adventícia, kysto

adventicio, nome dado á parede própria

ou tibrosados kystos, que está em conti-

nuidade vascular com os tecidos do ani-

mal affectado por hydatides, mas que não

pertence a estas ultimas.

—Ein Botânica, dá-se o nome de adven-

tícios aos gomos ou rebentões produzidos

pelo desenvolvimento dos germens laten-

tes, e que não têm, como os outros, lo-

gar determinado, de sorte que nascem
muitas vezes sobre órgãos que não costu-

mam tel-os.

—Em Agricultura, jJÍrtHías adventícias,

aquellas que nascem sem serem semea-

das.

—Em Physlca, corpo adventicio, o que

está junto a outro e lhe não pertence co-

mo próprio.

—Em Philosophia,dá-se o nome de idêas

adventícias ás que se formam na intelli-

gencia por etfeito da sensação dos obje-

ctos exteriores. — Causa adventicia, for-

tuita, que se não pode elevar a principio.

— Loc. : Adventicio, na linguagem da
giria académica, na Universidade de Coim-

bra, é o estudante que por qualquer cir-

cumstancla deixa o curso que acompanhou
desde o primeiro anuo, e se matricula em
outro.

ADVENTO, s. m. (Do latim Adventus.)

O tempo de. quatro semanas que a egreja

celebra, desde o primeiro domingo dos

quatro que precedem o Natal, até as vi-

gílias d'esta festividade, em metnoria das

esperanças messiânicas dos Padres anti-

gos. — «O Advento insíituio o Apostolo

S. Pedro, mandando se jejuassem quatro

semanas antes do Natal, em memoria dos

Adventos de Christo. O termo mais alto êa

27 de Novembro, em que começa a primei-

ra Dominga; e o mais baixo é a trez de

Dezembro. » Leandro de Figueirôa, Arte

de Computo Ecclesiastico, foi. 13.

Tudo vem a seu tempo,

E os nabes, no Advento.

—Em Historia Ecclesiastiea: ha mui-
tas espécies de adventos entre os gregos;

uns o prineijiiam a 15 de novembro, ou-

tros a G de dezembro, outros a 20 d'este

mez. Em Constantinopla ha adventos de

uma semana, e de quatro dias apenas.

Nos primeiros séculos da egreja, era tam-

bém variável o advento.
— Loc: Advento segundo, o dia dojui-

zo, julgamento final. — «O segundo ad-

vento, Ac o que também hoje prega o Evan-
gelho, no qual (o íilho de Deos) hade vir

a julgar o mesmo mundo, e ha de ser no

dia de Juízo. )> Vieira, Sermões, Tom. Ii,

Serm. 15, § 5, n. 489.— Ultimo adven-

to, dia do juizo.

ADVERBAR, v. a. O mesmo que Aver-

bar, assentar verba, escrever com pala-

vras de verba; em Grammatica, dar a for-

ma de vei-bo a um nome; Ex;.: medico.
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wcJicar. — í(E se depois de ser lanrnãa

pedir vista, pêra vir com cmbartjus ao

lançamento, o Vitorio (]<rid o imniilurá

que. os adverbe.» Regimento do Auditório

de Évora, tit. iv, art. (50.

— Em Direito, adverbar de suspeita,

dar suspeiyào contra alguém. Vid. Aver-

bar.

ADVERBIADO, adj. p. Tornado adver-

bio; que tem valor adverbial
;
que se em-

prega adverbialmente, exprimindo circum-

stancias de tempo, de modo, logar, instru-

mento, etc. — Adjectivo adverbiado, o que

se emprega accideiitalmcntc conio adver-

bio, ficando por esse facto invariável. Ex.:

a Esta mxdher canta desafinado.»

ADVERBIAL, adj. 2 tjen. Que diz res-

peito ao adverbio
;
que tem a força e a si-

gnificação d'c]]e.— «Os nomes averbiaes

se derivam dos averhios, dos ipiaes a nos-

sa lingoagem tem mui poucos, e somente

ponho estes por exemplo: Soberano, de

sobre; Avantante, de avante; Forasteiro,

de fóra...)> Joiw de Barros, Grammatica
portugueza, pag. Ul.

•—Em Grnmmatica, locução adverbial,

reunião de duas ou mais palavras, que

servem para modificar um verbo ou um
adjectivo.—Em Lexicologia, a locução ad-

verbial, encerra uma significação que as

palavras que a formam não exprimem
separadamente, ex. : á primeira, ás ajial-

padellas, a pé, a cavallo, a passo, a tro-

te, afinal, ao menos ; arca por arca, gotta

a gotta, andando-andanão, fcdlando-fal-

lando, moendo-moendo, para designar uma
acção contínua e lenta. Algumas vieram

a formar uma s(3 palavra, ex. : Eiramá,
em hora má.
ADVERBIALMENTE, adv. De uma ma-

neira adverbial ; em forma de adverbio.

Ex. : fallar claro, pensar alto, são adje-

ctivos empregados para modificar a acção

do verbo, portanto invariáveis.

ADVERBIO, s. m. {Dolsíúmadverbium,
composto de ad, preposição exprimindo
tendência, e de verbum, verbo.) Como a

sua etymologia indica, é o adverbio uma
espécie de palavras que servem, as mais
das vezes, para modificar a significação

Jo verbo; comtudo também podem acom-
panhar um adjectivo e até outro adverbio
para lhos modificar o sentido : escrever

bem; muito pimdente
; ^ouco acertada-

mente. O verbo, o adjectivo c o adverbio,
não tendo, de per si, nem género nem nu-

mero, não podem communiear estas va-

riabilidades ao adverbio, ficando este, por-

tanto, sempre com a sua fVjrma primitiva.

Enganou-sc, pois, estranhamente, João
Franco Barreto, na sua obra intitulada

Orthographia, onde diz: — «Em nossa
(liiigua) portugueza temos nniitos (advér-
bios) ijue tein plural e singular, como não,
si, logo, e outros, porque costumamos
dizer, tanto.s nãos, tantos sins, tantos lo-

gos, etc. c cousas semelhantes. » Cap.
XI. Pois é da maior evidencia, para quem
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tem algum conhecimento de grammatica,

que, posto que as palavras sim, não, lo-

go sejam originariamente advérbios, da

maneira como vêui empregadas por João

Franco Barreto, devem ser consideradas

como substantivos ou advérbios substan-

tivados, assim como o ])rovaremos cm lo-

gar opportuno. =Diz Ijcscherelle, que o

adverbio não é elemento necessário a uma
lingua, não sendo elle próprio mais do

que um composto, um mixto, um com-
pendio equivalente a uma preposição com
o seu complemento. Se Bescherelle não

tem outro argumento para sustentar a sua

asserção, poderemos resf)onder-lhe que, o

que se nota entre o adjectivo qualificati-

vo e o epítheto, dá-se entre os advér-

bios, sendo uns meros ornatos da elocu-

ção
, em quanto outros são elementos

indispensáveis para a completa enuncia-

ção do pensamento, ou então não ha dif-

ferença alguma entre estas duas phrases:

Pedro escreve, e Pedro escreve bem. O
que Bescherelle quer talvez dizer, é que

o adverbio não ó parte constitutiva da
oração, pois estas são unicamente o sujei-

to, verbo e attributo ; as mais palavras,

quando as ha, são ajjenas complemen-
tos : uns indispensáveis, outros não.

— A introducção do adverbio, nas

liuguas modernas, é considerada pelos

philólogos como de origem recente, vin-

do para substituir as prolixas circumlocu-

ções de que se serviam os antigos. =
Nos primeiros monumentos da lingua por-

tugueza, dizia-se: — «... muito alta voz,

(por altamente.)» Nobiliário, (Mon. Hist.

fase. IV, p. 2^8.)
— A maior parte dos advérbios, com

especialidade os que acabam em «mente»,

não são mais do que preposições contraídas

com os seus complementos; effectivamente,

fallar eloquentemente, é o mesmo que

fallar com eloquência; scgue-se que, em
geral, o adverbio não adniitte conqjle-

mento; comtudo alguns d'entre elles, co-

mo : conforme, independentemente, supe-

riormente, etc. conservam o complemen-
to do adjectivo d'onde se derivam : poste-

riormente ao anuo 1500.

'Siw devemos inferir do facto de se-

rem os advérbios preposições combinadas
com os seus complementos, que toda a

preposição possa contrair-se com o seu

regime e formar um adverbio. = E'

claro que estas duas plirases não se po-

deriam empregar promiscuamente : fal-

lou gostosa e elegantemente, c fcdlou com
gosto e elegância.

Os advérbios cm «mente» vcm-nos da

baixa latinidadc, quando aos adverbies
latinos, como : puré, du7-e, se accresccn-

tou o ablativo do substantivo mcns, men-

tis, e SC fez puré mente, dure mente, isto

é, com intenção, espirito, animo, disposi-

ção, vista, etc., qualificada uma qualquer

d'cstas idèas por um adjectivo, como
ainda hoje dizemos : de má mente, de

boa mente, entre mente ; e, sendo o sub-

stantivo me.ns do género feminino, o ad-

jectivo, antes de se unir com elle para

formar o adverbio, toma a terminação

adeijuada ; o que se vê á evidencia n'esta

e outras similhantes phrases. «tíó de Fran-

cisco Xavier dormindo fia Deos uma ba-

talha tão arriscada... porque sabe epie hr.

tão fina c afinad.av\i.xú.e. observante de suas

oJWf/oções.» Vieira, Serm., t. viii, p.106.

— Modo de formak os advekbios

EM «mente.» Os adjectivos servem para

formar advérbios da maneira seguinte

:

1.° Aos adjectivos que têm uma termi-

nação especial para o feminino, dá-se esta

terminação antes de se lhes juntar o sufíixo

« mente » : sabia, sabiamente, christão,

christàmente, valentão, valentonamente.

2.° Aos adjectivos que têm uma única

terminação jJara ambos os números, basta

accrcseentar o sufíixo «mente»: pruden-

te, prudentemente ; horizontal, horizon-

talmente ; admirável, admiravelmente ;

gentil, gentilmente ;
regular, regular-

mente; interior, interiormente; capaz,

cajMizmente
;
prestes, prestesm.ente.

'ò.° Concorrendo, na mesma oração, dous

ou mais advérbios em «mente », os pri-

meiros ficam com a formada adjectivos fe-

mininos, e o ultimo só recebe a termina-

ção adverbial. Esta regra foi comraum ás

linguas romanas
;
porém, no francez e ita-

liano, já se não observa: — «... cada

uma das pessoas falle própria e conve-

nientemente, a seu estado.» Paiva de An-

drade, Sermões, Tom. i, foi. 191, v.

= Entre os grammaticos, ventila-se a

questão se o adverbio modifica realmen-

te o verbo ou o attributo, quasi sempre

incluído no verbo. Os que asseveram não

haver acção que não seja expressa por

um verbo, dizem que é a este que o ad-

verbio modifica. Outros, não admittindo

mais que o verbo ser, sustentam que é ao

attributo que se dirige a modificação do

adverbio.^^Esta é a nossa opinião; e, na

realidade, se passarmos a analysar uma
oração com verbo adjectivo, não achare-

mos o attributo senão depois de decom-

posto o tal verbo adjectivo cm o verbo

.ler e outra palavra chamada attributo,

I
exprimindo o estado do sujeito ou um

1
acto praticado por elle ; e, havendo um
adverbio, verifica-sc logo que este se re-

fere, não ao verbo ser, mas ao attributo:

respondeu acertadamente ; decomposição:

foi res2Jundendo acertadamente. -~^ Que
relação terá o" adverbio acertadamente

com foi?
=^= Lacerda chama erroneamente ao ad-

verbio parte indeclinável do discurso,

quando o idioma portuguez não tem de-

clinações: invariável, é que elle devia

dizer.

Griuidc parte dos nossos advérbios,

aouservani a forma da sua origem latina:

ma.rimi, indusivè, cxclusivi, primo, se-

cundo, tercio, etc.
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— Os advérbios, considerados quanto

á sua formaçào, sào simples ou compos-

tos : simples, os que nào se podem sepa-

rar em duas ou mais palavras do nosso

idioma, como: hoje, tarde, já, lugo, etc;

e compostos, os que se poilem dividir

em palavras completas, como : cuintudo

icom tudo);, ahaixo (a baixo), á -pressa,

á furça, etc. Estes dous últimos chamam-

se,mais propriamente, lucuções adverhiues.

— Os advérbios coinpostos usavam-se

muito no si'Culo XV, ex. : Muitieiramá,

isto é : muito na má hora, usado por Gil

Vicente e pelo povo, que ainda conserva

o adverbio eiramá por hora má, embora,

em boa hora, outrora, era outro tempo.

^ Hoje, dá-se preferencia ás locuções.

—^ E' de extrema importância o niio

confundir certos advérbios compostos,

cora preposições seguidas dos seus com-

plementos, porque o sentido é mui di-

verso e diversa a orthographia. Em : Tu
òriwcas^ entretanto o tempo corre;—faliou,
faltou, enifim retirou-se;—os tem^pos são

viáos, comtudo nada de desanimar ; entre-

tanto, emjim e comtudo, podem considerar-

se como advérbios compostos, e, portanto,

devera escrever-se u'uma só palavra ; mas

em: entra tanto rumor, era-nos impussivel

uuvirw,o-nos

;

— em fim de cada período;
—fugiu com tudo o que pôde apanhar, os

elementos devem ficar separados.

Quanto á idêa que exprimem, pode-

riam dividir-se os advérbios em uma infi-

nidade de classes: de qualidade, modo,

logar, tempo, quantidade, ajfirmação, ex-

clusão, negação, duvida, designação, etc,

etc. Achamos esta classificação, além de

prolixa, inútil, nào servindo a esclare-

cer facto grammatical algum, e tendo por

único resultado o confundir as idêas do

estudioso principiante. = Franco Barre-

to chama rcgulativos, aos advérbios ne-

gativos: — «... os advérbios chamados

regulativos, não ajudam ao verbo a fazer

a sentença perfeita, mas totalmente o

privam de sua significação, como quando

dizemos: não amo, não leio, etc. « Ortho-

graphia, cap. xi.

— Certos adjectivos qualiticativos cm-
pregam-se accidentalmente como advér-

bios, ex. : fallar alto, ir direito, etc.

;

n'este caso, tornam-se invariáveis, como
03 mais advérbios.

Docemente suspira e ilocc canta.

FERREIRA, cart. X.

Doce tanges Pierio, doce cantas.

lUBM, EL£G.

Toraiiayy/íío foi de medo o de ira.

CAMÕES, Ltz., cant. VI, est. oõ.

— Esta substituição de adjectivos a

advérbios ou locuções adverbiaes é devi-

da ao desejo, á necessidade de encurtar o

discurso para tornal-o mais enérgico, mais

rápido e conciso
;
porém, para se cumpre-

1

hender bem o sentido, bastará restituir ao

adjectivo a sua forma adverbial ou intei-

rar a locução.

Muitos grammaticos confundem os ctd-

jectivos detirminativos e substantivos ab-

stractivos com os advérbios de quantida-

de, de tempo e de logar
; porque, vendo-os

com a mesma orthographia, nào attendem

que, em grammatica,é mais o emprego da

palavra que se deve considerar para clas-

sitical-a do que qualquer outra circumstan-

cia: muito, pijuco, quanto, mais, menos, na-

da, hontem, amanhã, aqui, acolá, etc, são

advérbios, sem duvida alguma quando mo-
dificam ura verbo, um adjectivo ou um ad-

verbio, como: muito sábio,—estudar pouco,
—prudente quanto sábio,— mais afeiçoa-

do, —menos modestamente, — chegou hon-

tem, — virá amanhã, — está aqui
;
pó-

de-se afoutamente affirmr.r que estas pa-

lavras aqui sào adverbies; comtudo po-

der-se-ha dizer o mesmo n'estas phra-

ses : ha muito,— ...e as mais palavras,—
quanto vale? — Não, de certo, pois, no

primeiro exemplo, muito é um adjecti-

vo, que determina o substantivo tempo,

subentendido; no segundo^ mais deter-

mina palavras, no terceiro, quanto de-

termina o substantivo dinheiro, suben-

tendido, 6 nenhum d'elles se refere ao

verbo da oração; em: amanhã será um
grande dia,—o dia d'hontcmfoi lindo,—a

distancia d'nqui ao Brazil ; dizer-se que

as palavras : amanhã, hontem, aqui, são

advérbios, n'estas accepções, seria ab-

surdo ; e foi aura erro d estes que se dei-

xou arrastar João Franco Barreto, quan-

do deu como advérbios as palavras : sim,

não, logo, na phrase seguinte, já citada:

— «...em a nossa (\mgnci) portugueza te-

mos muitos (advérbios) que tem plural e sin-

gular, como : não, sim, logo, e otdros, por-

que costumamos dizer, tantos nãos, tantos

sins, tantos logos, etc. e outras cousas

similhantes.» Orthographia, cap. xi.=0
que é o mesmo que classificar como ver-

bo a palavra dever, n'estas phrases : o

dever primeiro que tudo, — cumpra cada

um o seu dever. — Custa a crer que

um homem que escreve sobre grammati-

ca, caia em taes confusões ou antes con-

tradicções, capazes de destruir, n'um in-

stante, o fructo de muito tempo de es-

tudo.

— Log.m: do adverbio x.\ ORAr.iO. O
adverbio, havendose na oração exacta-

mente como qualquer complemento cir-

cumstancial, nào tem logar íixo: o gosto,

a elegância, a harmonia e a clareza são

os únicos guias que se devem consultar.

Quão d-rcemcnti- agora aqui cantav.i.

QCITA, IIIVI.

-— «Pediam mui afincadamante que os

enviassem ás sxias pátrias. » P^rei Marcos

de Lisboa, Chronica dos Menores, P. i,

Liv. I. cnp. 111.

ADVERSAIRO, aJj. ant. (Do latim ad-
\

versarius; o «a», na terceira syllaba do
adversarius, attr.ae o « i » da syllaba im-

mediata, e, da sua mutua influencia, resul-

ta o diphthongo «ai», ex. : apium, «qio;

rabies, raiwa,. == Esta forma é privativa

da linguagem do século xiv e xv, e ain-

da hoje usada na linguagem popular.

Acha-se empregada na traducção da Vita

Christi. \\A. Adversário.

ADVERSAMENTE, adv. (De adverso,

com o sufSxo mente, das linguas roma-
nas.) Contrariamente ; infelizmente, des-

graçadamente, desastradamente, traba-

lhosamente. — « Não te admires, nem
te entristeças, nem murmures, nem des-

maies, se te accontece adversamente. »

Padre Manoel Bernardes, Paraizo dos Con-
templativos, eap. xiir.

ADVERSANTE, adj. 2 gen. (Do latim

adversans, no abl. adversante.) Que se

oppÕQ ; contrario, opposto. — «...adver-

sante e repugnante á natureza. ri Traduc-
ção De Senectute, de Cícero, por Da-
mião de Coes. = Recolhido pela primei-

ra vez por Moraes.

ADVERSÃO, s. /. (Do latim aãversio,

no ace. adversionem.) Advertência, avi-

so; perigo, risco; opposição, impugnação,

objecção. — «He aqui a primeira, ad-

versão.» Paulo Palácios, Summa Caetana,

foi. 368., V. == No sentido do advertên-

cia, é pouco usado.

ADVERSAR, v. a. ant. (Do latim ad--

versar). I Contrariar, objectar, impugnar,

contradizer, oppôr-se. — «.Mostrando-lhe

que dado, que o enganador não tenha na
terra quem o adverse, e lhe faça mal,

que do céo donde nos vem as tempestades,

lhe virá uma mui grande de trabalhos. k

Frei Christovão de Lisboa, Jardim da

Escriptura, f"l. õGl, n. 7.

ADVERSÁRIO, adj. (Do latim adversa-

rius.) (.(pposto a outro ; de differente par-

tido; de sentimento contrario; inimigo,

antagonista, rival ; fronteiro.

Estas duas montanhas advrrsarias.

De mais convrrs;icão, etc.

cAMõt-s, LUZ., cant, it, est. 70.

Vem contra os portos de .\frica adversariox.

gfEVEDO, AFFO.VSO AFIllC., Cint. III,

est. tí.

— Xa linguagem ar^tiga, e ainda no

uso popular, diz-se Adversairo. Vid. o

processo plionolngico.

ADVERSÁRIO, s. m. Contrario, inimi-

go, parte em juizo, antagonista, conten-

dor. — « Todo o homem pode citar seu

adversário perante o Juiz ordinário do

seu foro.» Ordenações Manuelinas, Liv.

III, tit. 10.

... Porque sabe (inanto erra

Quem se crc de seu peilido adiersario.

CA.\iõEs, LCz., rant. i, est. 85.

Ouando as a^uas c*o sangue do adversário

Wi beberão exercito sedento.

iDSM, iBiD., cant. III, esl IG.
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— Loc: O adversário, na linguagem

ascética antiga, significa o diabo.

ADVERSÁRIOS, "s. m. pi. (Do latim

adi-crí((tria. ortim.) Apontamentos, minu-

ta, borrào, livro de lembranças.—Xo sé-

culo xviii, designava quaesquer notas ou

memorias, que se tiram para a seu tem-

po servirem para uma obra methodica.

= Actualmente pouco usado.

t ADVERSATiVA, s. /. Em Gramma-
tica, cunjia-)Cç-ào que denota alguma ditie-

rença ou opposicâo entre o que a precede

e o que se lhe segue ; ou que distingue em
uma clausula a segunda parte da primei-

ra, realçando ou abateudo-lhe o sentido

;

t;\es sào em portuguez as adversativas:

mas, porán, etc. As partículas adversa-

tivas Scào ou simples conjuneções ou advér-

bios tomados em sentido conjunctivo, ex.:

conituâo, não obstante, etc. — « Tome-

7nos por valedorcs a Senhora e a Egre-

ja, cuja contemplação nos concede o Senhor,

o que aliás njs poderá negar. i> Fr. Ama-
dor Arraes, Dialogo I, cap. 12. — «Pois

o quinimo não he adversativa, mas me-

Ihorativa e confirmativa. v Frei João de

Ceita. Sermões, t. i, foi. 7, col. 4.

ADVERSATIVAMENTE, adv. Contraria-

mente, oppostamente.= Empregado pelo

P. António Pereira, na traducçào da Bí-

blia.

ADVERSATiVO, adj. (Do latim adver-

satiius, no abl. adversativo.) Que de-

nota alguma difierença ou opposiçào en-

tre o que precede e o que se segue

;

que indica restricção, limitação, excep-

ção.

—

«Notemos agora o sed que é adver-

sativo. )> Dr. Fr. Balthazar Paes, Ser-

mões da Semana Santa, pag. 48, col. 1.

ADVERSÍA, s. /. ant. Inspiração ou
obra do diabo, nas locuções ascéticas

chamado adversário. -— « Desejar louvor

de humildade nom he virtude, mas adver-

sia. D Trad. da Vita Christi, Liv. i, cap.

16, foi. 53, v.= Muitos substantivos po-

pulares têm esta forma, ex. : Maresia,
falsia. christaiidia, combataria.

ADVERSIDADE, s. f. (Do latim adver-

sitas, no abl. adversitate, descendo ambos
os «tt» á media «d».) Desgraça, infortú-

nio, revés, contrariedade, baldão, contra-

tempo, desastre, accidente, sem ventura,

perigo; opposiçào, fatalidade. — «Co-
mo está certo nus que muito festejam a

prosperidade, esmorecem na adversida-
de.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu-
phrosina, act. v, se. 5.

Estará proinplo a tOíl,i a aitfmiilaite

yue por guerra a ti-ii rcini) se offereca.

ciu., LL'z.. caiu. vil, est. GC.

Eiilrc as ailfmiitiiles da forUina, etc.

>Ol.'S» UK MACCUO, ULVíSIlO, Caill. Ill, ost CS.

— Svy. Adversidade, desgraça : A
primeira exprime \iina contrariedade e

difliciildade permanotite, c por is.í^o mes-
mo invencível : exprimo \una certa idèa

de fatalidade. A desgraça é um acciden-

te fortuito, em um dado momento, em
uma certa empreza, não embaraçando a

prosperidade em outro qualquer facto.

ADVERSO, adj. (Do latira adverbus, no

s\\A. adverso ; no portuguez antigo, aver-

so.) Contrario, opposto, inimigo ; desgra-

çado, desfavorável, inopportuno, impu-

gnador, parte contraria em juizo.

Comligo, Itália, falo, já submersa,
£m vjeios mil e ile li mesmo otlrnsa.

C4M , LUZ., cpal. VII, est. viii.

Alas não tinha

X rorliina dilu.'.a , antes aiíverxa,

£ iiuiga se mostrava ao triste sempre.

CORTE REAL, CERCO DE DIU, CaDt. VI, eSt. 67.

— Em Botânica, cbamam-se adversas

as antheras, quando estào ligadas de ma-

neira que a rotura das suas válvulas está

voltada para o centro da flor. Os cotyle-

dons também sào adversos quando, em
uma semente dobrada, o hilo corresponde

aos seus dois extremos reunidos, o em-
bryão toma a mesma curvatura, e as ex-

tremidades cotvledoneas e radiculares se

dirigem, cada uma do seu lado, para o

hilo. — O stigmata também é adverso

quando está voltado para a eircumferen-

cia da flor, olhando para os estames ou

logar que costumara occupar.

— Em Concheologia, dá-se o nome de

adversa, á concha bivalva, porque os vér-

tices das suas válvulas, enroladas em spi-

ral de fora para dentro, estão voltados

um para diante e outro para traz.

.— Loc. : Tempo adverso, tempestuo-

so, contrario.— Os adversos, os oppoen-

tes, os pleiteantes, antagonistas.— Marte
adverso, batalha mal succedida, infeliz,

perdida.— Cousas adversas, nào espera-

das, contrarias á espectativa, infortúnios,

trabalhos.

—

Sorte adversa, fatalidade em
adversidade, contratempo invencível. —
Ser adverso ou averso, modernamente
avesso.

ADVERTÊNCIA, s. /. (Do latim adver-

tere, de ad, para, e verterc, voltar.) Avi-

so, admoestação, reparo, nota, chamada,
attenção, consideração, circumspecção, ob-

servação, reflexão, ponderação, tento, pru-

dência.

—

«E todos os edificios se junda-
vam com muita advertência para ficarem
os santos logares reverenciados, v Fr. Pan-
taleão de Aveiro, Itinerário da Terra

Santa, cap. xxxvu.
— Loc. : Advertência ao benévolo lei-

tor, prólogo usado nos livros fradescos.
•

—

Pôr advertências, notas, observações.

— Advertência do céo, aviso, presenti-

niento, sonho.

ADVERTENDO, .«. wi. ant. (Do latim

advertir,, forni;ido do participio activo,

por falta do substantivo advertência, de
formação moderna. 'i Annotação, signal,

reparo, chamada. - - Empregado por Fr.

João de Ceita na Quadragena de Ser-

mões, t, T. p. --'^. f'il. r>.

ADVERTIDAMENTE, adv. Com adver-

I

tcncia, reflectidamente, acintemente, so-

bi-epensadamente, de propósito, caleula-

damente, intencionalmente ; discretamen-

te, ajuizadamente, atiladamente, madura-

mente.— «Tanto que os ventureiros se re-

tiraram, e perdido o furor primeiro, sen-

tiram em sangue frio, mais advertida-

mente CS males que receberam, etc.» Je-

ronymo ilendonça. Jornada de Africa,

Liv. I, cap. 6.

—

«D'onde o poeta que em
tudo falou advertidamente chamou aos

caçadores delecta juvcntus.» Severim de

Faria, Discursos vários, iii, pag. 146.

t ADVERTIDISSIMO, adj. sup. Argu-

tíssimo, tínissiino, di.scretissinio, bastante

atilado.= Usado pelo purista Bernardes.

ADVERTIDO, adj. p. Attento, applica-

do, avisado, admoestado, notado, repara-

do, observado, ponderado ; discreto, pru-

dente, cireuraspecto.

—

«E não fui adver-

tido em pjerguntar o que desejava sabtr.v

Frei Pantaleão de Aveiro, Itinerário da

Terra Santa, cap. xlix.

Pondera-o com discurso rppoasadf>,

E vèr-te-lias atheríido facilmente.

C4M., eleg. 11.

— Loc. : Mal advertido,, imprudente,

estouvado, descuidado. — «Mas o lavra-

dor mal advertido continuou a sua tei-

ma. n Dom Nicolau de Santa Maria, Chro-

nica dos Cónegos Regrantes, Liv. i. cap.

G, n. IS.

ADVERTIMENTO, s. m. O mesmo que

advertt-ncia ou advertendo ; aviso, ad-

moestação.— «Humas t}'ovas ao modo pas-

toril todas de advertimentos. » Miguel

Leitão d'Andrade, Miscellanea, Diálogo

VII, p. 21 S.

ADVERTIR, V. a. irr. [Do latim adver-

tere.) Atteutar, reparar, observar; avisar,

admoestar, aconselhar; annotar, explicar;

reprehender brandamente. — «Escrevem

ser impropriedade e abuso chamar a esta

Religião Ordem de Sam Bernardo... não

advertindo que se não foi o primeiro

instituidor, foi ao menos o primeiro que

tomou habito n'ella.v Irei Bernardo de

Brito, Chronica de Cister, Liv. i, cap. 12.

— Gii.^M. Advertir, muda o «e» em
(ii»na primeira pessoa do presente do in-

dicativo: (í(?r("rio; em ambas as terceiras e

na primeira do plural do imperativo e cm
todo o conjunctivo: advirta, etc. Amadi^r

Arraes e alguns outros auctores parecem

ter adoptado advirtir, ex. :

—

«E passam
por Itarrancos e medcnhas çafras, não ad-

virtem o perigo. t Dialogo II, cap. 17.

= Prevaleceu a forma regular.

— Advertir-se, v. nfi. Reparar, lem-

brar-se ; olhar attentamente. — « Advir-

tam-se os pncs de darem com tcynpo es-

tado aos filhos.* Dom Francisco Manoel

do Moll\ Carta de Guia de Casad., p. 183.

ADVIR, V. II. l>o latim <j(fi-< hhv. dan-

do-se a svncopa do «n» medial, como em
catcna, cadeia ; venirc, vir.' Alcançar,

sobrevir, obter ; chegar por accidente.
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Emprega-se este verbo geralmente nas

terceiras pessoas. = líecolliido pela pri-

meira vez por Moraes.

ADVOCAÇÃO, s. f. (Do latim advo-

catio, no ace. advocationem.) Nome ge-

nérico dos titulos que se dao ás egre-

Jas, ermidas, mosteiros ou capellas ; invo-

cação, orago.

—

«Entre estas casas huma
era da advocação de Bethelem.tt Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, Liv. i,

cap. :")3. = Kst;í fora do uso.

ADVOCACIA, s. f. (Do latim advoca-

tio, no francez antigo avocatíe.) A pro-

fissão de advogado ; a faculdade con-

ferida pelo gráo do bacharel para po-

der impugnar ou defender as causas em
juizo; a advocafura.— ((Usam alijuns... de

tantas se>ii razões na advocacia, ete.» Sam-
paio Vilhis-Boas, Nobiliarcliia portugue-

za, cap. XV. — E' prohibida a advocacia
aos juizes de direito; e aos Delegados
do Procurador Régio contra a Fazenda
Pul>lica.=Tambem se concede a advoca-
cia por provisão.— Phon. Diversamente se acha es-

cripta a palavra advocacia : avocada, o

« d » é assimilado na composição, ex.

:

ailocarc, alugar; aãjutare, ajudar. Em
advogacia, o «c» medial desce á guttural

«g», ex. : Jacus, lago] formica, formi^/a.

ADVOGAR, V. a. (Do latim advocare,

chamar; na linguagem moderna, Avocar.)
Chamar, fazer correr a alguma parte ; ar-

rogar a si. — ((...povoar Goa e advocar
ali as mercadorias.» João de Barros, Dé-
cada I, Liv. viii, cap. 10. Vid. Avocar.
ADVOCATÓRIA, adj. e s. f. O mesmo

que Avocatoria. = Emprega-se elliptica-

mcnte subentendendo carta, que serve

para transferir para juizo superior uma
causa que incompetentemente corria em
instancia inferior. O « d » da preposição

assimilou-sc na composição. \\à. Avoca-
torio.

ADVOCATÚRA, s. f. Protecção, patro-

cínio, intercessão, interposição, mediação,
amparo. = Applica-se propriamente ao
patronato dos santos, e advogados das
egrejas ou padroeiros. — (íXão entrando
no principio a advocatura com outro in-

teresse mais, que de amparar as Igrejas. -o

Frei Francisco lírandão, Monarchia Lu-
sitana, Part. V, Liv. 17, cap. 41.

ADVOGACÍA, s.f. O mesmo que Advo-
cacia ; a explosiva asper*a « c » desce, na
phonologia portugueza, á explosiva bran-
da «g», ex. : Cavea. </avêa ; secundas,
se^fundo; ficus, úgo. Este facto peculiar
ás primeiras edades da lingua, ainda
se dá na linguagem popular, o que pro-
va a grande ditierença que existe entre
a linguagem eseripta e a fallada, e a
grande importância que deve merecer ao
lexicólogo a parte oral e archaica do por-

tuguez.

ADVOGADA, s. f. Nome adoptado nos
Santoracs, para designar qualquer san-

ta intercessora ou. medianeira para com

Deus
;

que tem poder de fazer mi-

lagres de certa e determinada ordem.
= No primeiro sentido, os ascetas dão
este nome á Virgem Maria; no segun-

do, a todas as santas milagrosas. — «£
Como a virdes piedosa pcra eomvosco. re-

querei-Ihe, que vos seja avogada ante a

Víjssa idola.v Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Euphrosina, act. i, seen. 1.

A ri Viriíí'!!! (]iie és cli.imada

l)e todos (jiit^ sani nacidos,

PfVO com Ice extrefiiada

OuLMias sor niíiilia avtKjuiida

E alimii'L'^ riitius stittidoí..

CA\c. roruL-, p. 17; reliq. do sec. iv.

— Loc. : Advogada cfos peccadores, ti-

tulo litanico, dado á Virgem Jíaria. —
Advogada das dores de dentes, titulo da-

do a Santa Apoilonia, com que apparece
na oração da celebre comedia hespanhola

da Celestina, e no Doutrinal de Orações,

dos Açores. — Advogada dos olhos, no-

me dado a Santa Luzia, na medicina
maravilhosa do povo. •— Advogada do
Reino, titulo dado á Senhora da Concei-

ção, padroeira e protectora de Portugal.

ADVOGADO, s. m. (Do latim advocatus;

a dental «t» desce á media «d» ; na lin-

guagem antiga e na linguagem do povo,

ainda hoje se diz avogado, .sondo assimi-

lado o <id)j da partícula com a palavra, e

permutando-se o «o» áspero, pela explosi-

va branda «g».) O que fez profissão de

defender cm juizo, de viva voz ou por cs-

cript(\ aquelles que têm necessidade do seu

conselho e auxilio, quer para atacarem,

quer para se defenderem; letrado, jurista,

jurisconsulto, jurisperito, jurisprudente,

rábula, leguleio; figuradamente: interces-

sor, mediador, medianeiro, patrono, prote-

ctor, padroeiro.— « Que llies pmzesse diante

três avogados de Terêncio, dos quaes um
roga, outro affirma e o terceiro nega.» Sá
de Miranda, Estrangeiros, Dedic.
— Em Disciplina Ecclesiastica, advo-

gado consistoriaJ, oíScial da corte de lío-

ma, encarregado de pleitear sobre as opi-

niões formadas nas provisões dos benefí-

cios. — Advogado da Egreja, homem
poderoso e rico que se instituiu defensor

dos direitos de uma egreja, tanto por ar-

mas como por justiça; no concilio cartha-

ginense, celebrado no principio do século

V, o imperador Honório concedeu aos ec-

elesiasticos o defenderem as suas causas, e

as das suas egrejas, por meio de advo-

gados seciãares bem instruídos nas leis e

cstylos forenses ; na egreja romana ap-

parecem memorias de advogados, só para

as causas pias. Carlos Jlagno, Pepino e

Henrique ii, foram advogados da egreja,

pela espada, e este exemplo introduziu

na egreja o costume de recorrer aos po-

derosos do século. — Advogado das tem-

pestades, nome que os mareantes portu-

guezes dão a Sam Pedro Gonçalves :
—

« Tem os homens do mar tamanha devo-

ção e veneração ao hemaventurado S. Pe-

dro Gonçalves, e o tem por seu advogado
nas t(jrmentas do mar.» Historia Tragico-

Maritirca, Tom. i, ])ag. ?A'á.

— Loc. : Jogo do advogado, jogo fa-

miliar dialogado, no qual a pessoa inter-

rogada não é a que deve de responder,

mas o visinho. —Advogados de numero,

eram os vinte e cinco advogados a quem
competia advogar na Relação do Porto,

em 1722. — Advogado das moscas, que
não tem clientella ; equivale á locução

antiga franeeza, adcocat soub 1'orme. —
Advogado Pathelin, comedia do século

XV, onde se ridiculisam os advogados;
parece que Gil Vicente conheceu o Testa-

mento de Pathelin.— «Ao Medico, ao Ad-
vogado e ao Alíbade. fidlar verdade.» Pa-
dre António Delicado, Anexins, pag. 120.

— ((A teu Advogado, c « teu Ahhade,

sempre dite a verdade. » Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. iii, scen. 2. — Advogado
da accusação ; Advogado da defeza.—Syx. kAvoqa.à.0 , letrado .jurisconsidto'.

O primeiro nome encerra a idêa de ser

chamado em favor de alguém ; é o que
patrocina ou defende alguém legitimamen-

te, de viva voz, tornando evidente o seu

direito.

—

Letrado, é um nome mais genéri-

co, comprehende qualquer homem bastan-

te versado em sciencias, o por isso o ad-

vogado, que tem um curso jurídico, e que
responde por escripto ; é mais usada pelo

povo esta designação.

—

Jurisconsulto, é o

que é versado em todas as questões de

direito, tanto praticas como thcoricas; é o

que interpreta a lei e a commenta ; suas

opiniões chegam a ter força de lei, como
as glossas de Bartholo, e entre nós os li-

vros de Paschoal José de Mello, ou de

Corrêa Telles.

— Em Historia de Direito Pátrio, El-

Roi Dom Pedro i extinguiu, entre nós, os

advogados, pretextando que elles eram a

causa dos litigies. Este capricho encerra

uma verdade profunda da historia, por-

que a mesma disposição se acha no ve-

lho direito germânico, d'onde se derivou

também o nosso direito consuetudinário.

— «E porque lhe parecia (a El-Rei D.
Pedro i) que muitos avogados causavam
muitas demandas e contendas, mandou
que nem em sua Corte, nem em todo o seu

Bcino os houvesse.» Mariz, Dialogo III,

cap. v.

ADVOGAR, V. a. (Do latim advocare;

de ad. para, e vocare, chamar; o «c» ás-

pero desce á explosiva branda «g», ex. :

aíH2"CKS,amií;o.)Exercera profissão, o mis-

ter de advogado ; abrir banca ; responder

de direito ; defender em juizo as causas

e pleitos allegando o direito e justiça das

partes; proteger, patrocinar, recommen-
dar, amparar, defender. — ((E (quanto

aos graduados de gráo de Bacharel, e

d'ahi pêra cima em Direito Cível ou Ca-

nónico, procurarão e advogarão em todo

o nosso Reino, sem pêra isso haverem

carta do Chanceller môr, salvo na Corte
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f Ciísa th eivei.» Ordenação Manuelina,

Liv. I.. tit. 2.—O delegado do ministério

publico não pôde advogar nas causas em
que este poder intervenha officialmente,

quer como parte principal, quer como as-

sistente e protector; também Iheé probibi-

do advogar nos crimes públicos; nos cri-

mes particulares em- que houver parte

accusadora ; nas causas propostas contra

a fazenda nacional ; nas causas respecti-

vas a menores ou pessoas a elles equipa-

radas, camarás niunicipaes, misericórdias,

seminários, corporac-òes e institutos.

—Loc: Advogar jMv provisão^ faculda-

de concedida áquelles que não são bacha-

réis formados em Direito pela Univer-

sidade de Coimbra ; os que pretendem

advogar por provisão sào examinados
por dous advogados em presença do res-

pectivo juiz e delegado que promove o

que convier; findos os trez annos da con-

cessão é novamente ouvido o ministério

publico sobre a necessidade da reforma

da licença.—Advogar ex-officio, defender

ufa réo, por ser nomeado pelo juiz para
tal fim, no caso do réo não ter nomeado
defensor.

ADVOGARIA, s. /. O ministério, o of-

ficio de advogado ; empregava-se antiga-

mente no sentido de trapaceiro, aldrabão,

enredador. = Kecolhido pela primeira
vez no Elucidário de Viterbo ; também
significa pleito, contestação ; allegações,

razoados. — «...nos feitos de força sim-
presmente ^em. deloiiija, e sem maa voga-
ria.» Ordenação Affonsina, Liv. v, foi.

139. = Por este documento se vê que
andava bastante em uso a forma vogaria,

por isso que no século xv, era preferida

afói-ma de vogado, por acZuo^aíío^ desappa-
recendo a preposição da composição. =
Moraes e Constâncio, trazem vigaria, er-

radamente.

ADVULTAR, v. a. çmt. O mesmo que
Avultar, assimilando-se, na composição, o
*di> da preposição, como era ajudar,
abraçar, etc.

t ALY, .«. m. Era Botânica, espécie de
palmeira indígena da Ilha de Sara Tho-
mé ; tem proporções agigantadas ; dá um
fructo a que os portuguezes chamam ca-
riossa, e os negros alanga. Do seu tron-
co, extrae-se um liquido inebriante.

ADYTÍAMÍA, s. /. (Do grego a, sem, e
dynamia, força.) Debilidade, prostração
ph3'sica e moral, enfraíiuecimento dos mo-
vimentos musculares; inanição, languor;
flaccidez das carnes, afrouxamento das
sensações e das faculdades intellectuaes.—Estado di; adynamia.
ADYNÀMICO, adj. Em Pathologia, que

pertence á adynamia ; fraco, abatido

,

sem força, sem vigor ; exhausto, flác-

cido.— Estado adynamico
; febre adyna-

mica.

t ADYNÁMICO-ATÁXICO, adj. (pr.: o
«X» tvni o sum do «ks".! Xonie formado
por Begin, para designar uma doença que

reuno os caracteres da adynamia e da
ataxia.

t ADYSETON, í. m. Em Botânica, géne-

ro de plantas cruciferas, que têm flores

amarellas e dous filetes de estames den-

teados na sua base.

ÁDYTO, s. m. (Do latira adytum, no
abl. adi/to.) Sanctuario dos templos anti-

gos, onde só era permittida a entrada aos

sacerdotes ; vem do grego a, sem, e duo,

cu penetro ; figuradamente : segredo. —
« Corrida a cortina aos ad3rtos da Divi-

na Providencia. ..n Bernardes, Floresta,

Tom. II, pag. 221. — aOu do adyto do

Templo {que era a parte d'elle mais in-

terior e suf/rada) yuando se assentavam na
tripode.» Idem, Ibidem, tit. ii, pag. 2.

j 51, dipli. Diphthongo latino composto

de «a» e «e»; na rusticaçào portugueza,

é representado geralmente por «e», ex.:

Prassto, presto ; Iditus, ledo. A's vezes,

alonga-seo «e» em diplithongo, ex.: prdi-

da, preia ; este caso dá-se na linguagem
popidar, em caecus, que o povo diz cei-

guinho. A'SYezes o diphthongo «ae» trans-

forraa-se era «i», corao em Gallascia, Gal-

licia, mas é attribuido este facto á in-

fluencia do hespanhol, como se vê em
judxus, judío, que o povo portuguez

ainda repete nos seus romances.
— Okth. a maior parte dos nomes

que em latim se escrevem com o diphthon-

go «as», em portuguez se escrevem com
«e»; deve porém conservar-se o diphtohn-

go em todas aquellas palavras que forem
de uso scientitíco, por isso que estão fo-

ra das leis da rusticaoão.

t AECHMALGTARCHA, s. m. (pr. elcma-

lotarha.) Era Historia sacra, nome cora

que os gregos designavam o chefe dos ju-

deus, creado para os governar durante o

captiveirn.

t AECHMANTHERA, s. f. (pr. ékman-
téra; do grego aikmê, ponta, e antheros,

florido.) Era Botânica, género da familia

das acanthaceas,tribudas acniatacantheas,

formado sobre uma espécie única; sub-ar-

busto da índia, de tronco e ramos lani-

gineos de r.ma brancura de neve.

t AECHMÊA, s.f. ipr. ékmêa; do grego
aikmê, ponta.) Em Botânica, género da
familia das bromeliaceas, formado sobre

espécies indígenas da America tropical.

As achmêas são plantas herbáceas, pa-

rasitas dos troncos das arvores.

t AECHMIA, s. /. (pr. ékmia; do grego
aikmê, ponta.) Em Entomologia, género de

lepidoptéros, familia de nocturnos, conten-

do poucas espécies, tornando-sc notáveis

pelas linhas e pontos prateados de suas

azas ornadas, sobre um fundo brônzeo e

luzente.

t AECIDIA, .«. /. (pr. éctdia; do grego

oikidion, collula.t Em Botânica, género
de pequenos tortulhos parasitas, umas ve-

zes dispersos, outras agrupados em circu-

lo ; espécie nocentc, para os vogetaes em
que vivem.

t AECIDINEAS, í. /.^y?. Pequena famí-

lia de tortulhos parasitas, formada á custa

das uredineas.

t AEGIDINEO, adj. (pr. écidíneo.) Que
se assemelha á crcidia.

t AEDEA, s.f. ipr. e'</ea.) Epítheto usa-

do na linguagem poética para designar

Medéa.=Tambem significa uma das trez

musas reverenciadas pelos Aloides.

t AEDELITA, s.f. (pr. édelíta; do gre-

go aidtlos, obscuro.; Era Mineralogia, sub-

stancia mineral que se acha era iEdelfors,

que se apresenta çm pequenas massas tu-

berculosas, de cores variáveis entre o par-

do, amarellado, esverdeado e vermelho des-

lavado; é classificada entre os mesotvpos,
e por alguns considerada como uma zeo-

lithe siliciosa.

f AEQEMON, s.m. (pr. édemon; do grego
aidêmôíi, tiraido.") Era Entomologia, género
da ordem dos coleoptéros tetrameros, íri-

bu dos apostasimerides, bastante avisi-

nhado dos cryptorhjncos, tendo por tjpo

o aedemon ponctuado da Africa austral.

f AEDEPOL, interj. ant. (jpT.édepol.';'Sa.

linguagera poética, juramento pelo t?mplo
de Polhix.

f AEDIA, Í-. /. (pr. édia ; do grego aédia,

tristeza.) Em Entomologia, género da or-

dem dos lepidoptéros nocturnos, tendo por
typo a aedia viperina ou biponctuada.

t AEDICULO, í. m. /pr. édícido; dimi-

.
nutivo do latim ades.) Pequeno templo

;

nicho.

t AEDIFICIAL, adj. 2 (jen. (pr. édif-
cial.) Epitheto poético de Júpiter.

t AEDILO, s. m. (pr. édilo.i Em Ento-
mologia, género de longicórneos, tendo
por ty])o o aedilo cerambyce.

t ÁEDITIMO, .s'. m. (pr. éditimo ; do la-

tim aditimus; de Wes, templo, e tueri, de-

fender.) Em Antiguidade romana, oftieial

a quem competia a guarda dos templos

;

era depositário dos thezouros, dos vasos

sagradas, e de tudo o que servia ao culto.

t AEDMANNLA, s. /. (pr. édemanía.)

Género de plantas leguminosas, originário

do cabo da Boa Esperança.=^Tambcm se

lhe chama liafnia.

j AEDO, í. m. (pr. trfo.i Em Antigui-

dade grega, poeta, cantor, rhapsodo.

t AEDOEITE, 5. /. vpr. tdoeite: do gre-

go aido'ia. as partes genitaes.) Em Pa-
tholo<ri:i. iiitlnniniacàr. das partes genitaes.

t ÁEDOEOBLENNORRHÉA, .«. /. (pr.

cdoeoblennorrêa ; do grego ai'(foy<i, partes

genitaes, e blennorrJiêa.) Corrimento mu-
coso pelas partes genitaes.

t AEDOEODYNIÀ, í. /. i pr. ed

do greiT''' aidv'i'i. partes genitaes.

dôr.) D."ir sentida nos órgãos geniuies.

t AEDOEOGRAPHIA, í.^ /. (
pr. tdoto-

grafia; do grego aiddia. partes genitaes

e grapIíC. descripç.ão.'» Descripção dos ór-

gãos genitaes. = Pouco us.ido.

t ÁEDOEOGRAPHICO, adj. pr. <W . >
grdfc:'.' Que diz respeito á descripçào

dos órgãos genitaes.
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t AEDOEOGRAPHO, s. m. (pr. édoeó-

grafu. Tara a etymologia, Vid. supra.)

O que escreve sobre adoeographia.

j AEDOEOLOGÍA, s.f. (pr. édueologia;

do grego aidoin. orgàos da geração, e la-

gos, discurso.) Em Anatomia, tratado dos

orgàos gcnitaes.

t AED GEOLÓGICO, adj. (pr. êdoeológi-

co.) Em Aiiatumi;i, que tem relação, com
a ccdoefilogin.

AEDOEÒLOGISTA, í. ni. ípr. t-doeolo-

gista ; do grego aidota, orgàns da geração,

e lugistes, discursador.) Em Anatomi;i, o

que trata das jiartes genitaes.:^ Também
se diz Aedoeólogo.

t AEDOEOMYCODERMITE, s. /. (pr.

édoeomicvdcriii/fr ; do grego aiddia,, partes

genitaes, mijcos, muco, e derma, membra-
na.) Inflainmaeào da membrana mucosa
do apjiarfllio qi ulto-urinario.

t AEDOEOPSOPHÍA, s. /. (pr. ildoeo-

psofia ; do grego aiduia^ partes genitaes, e

psoijjhus. ruído.) Emissão ruidosa de gaz

pela urethra, no hornem, e pela vagina na

mulher. Este symptoma só se manifesta

quando ha uma fístula formad;i entre es-

tes órgãos e algum ponto do tubo diges-

tivo.

t AEDOEOPSOPHICO, adj. pr. édoeo-

psófico.) Em Pathologia, o que diz res-

peito á doença da crdoeopsuphia.

t AEDOEOSCOPIA, s. f. (pr. édocosco-

pia ; do grego aiduia, partes genitaes, e

scopein, comteniplar.) Exploração das par-

tes genitaes.

AEDOEOTOMIA, s.f. (pr. édoeofovua

;

do grego aiduia, orgàos da geração, e to-

mnein, cortar.) Em Anatomia, dissecação

das partes genitaes.

t AEDOEOTÓMICO, adj. fpr. édoeotómi-

co.) Eui Anatiimia, que diz respeito á

OBdoeotoriila.

t AEDOEOZOARIO, adj. (pr, édoeozuá-

rio.) Era Historia Natural, nome dos ani-

maes nos quaes predominam os órgãos

sesuaes.

t AEDOITE, s. f. (pr. Moíte.) Em Ci-

rurgia, intiannnação dos grandes lábios,

ou partes genitaes externas nas mulheres.

t AÉDON, s. m. (pr. a<'dun.) Em Ento-
mologia, espécie de papa-vwscns, com-
nium nos logares cobertos, abrigados e

pedregosos de Duaria.

t AEDOPEZE, s. m. (pr. édopéze.) Em
Entomolo^i;^, o mesmo que Adopeze.

t AEDYGIA, s.f. (pr. édicia.) Pequeno
tortulho sem volva, tubuloso, fuiado no
vértice, gelatinoso e composto de utrícu-

los contendo semente.

t AÉG, s. m. (pr. aégue.) Em Erpeto-
logia, nome egypcio da vibora ceraste.

t AEGA, .«. /. fpr. ('7íí;do grego niguí,

pelle de cabra.) Em Historia Natural,, gé-

nero de crustáceos isopodes, contendo trez

espécies, das quaes uma foi achada no mar
da Escócia.

t AEGAGRA, s. /. (pr. égagrn ; do gre-

go at\r, cabra, e agrios, selvagem.) Era

Zoologia, cabra selvagem, considerada

como uma das origens das cabras do-

mesticas. Cinzenta, avermelhada por cima,

com uma linha dorsal negra, e cora a cau-

da e cabeça pretas, russa pelos lados,

cornos arqueados para traz; habita em
bandos pelo Cáucaso, Thibet, Arménia e

Pérsia. :^ Os persas chamam-lhe j:;asse?i;

nos seus intestinos se acha o bczuar urien-

tal resinoso.

t AEGAGROPILA, s. /. (pr. égagropila;

do grego ui.K, cubra, agrius, selvagem,

epi7os^ baila.) Em Historia Natural, con-

ci ccção de forma esplierica, que se encon-

tra no primeiro e segundo estômago, as-

sim como nos intestinos de um certo nu-

mero de animaes ruminantes. Esta con-

crccção é formada dos pellos que estes

animaes engolem, quando se lambem.=
Também se diz Agilope e Aegophonia.

f AEGERIA, s.f. (pr. i-géria.) Em En-
tomologia, género de lepidoptéros, tendo

poi" ty|i(i o sphingi: apifurme, de Linneo.

t ÀEGERITE, s.f. (pr. égeríte ; do gre-

go aigeiros, negro.) Em Botânica, género

de tortulhos pequeníssimos e parasitas, de

que se conhecem duas espécies: a aegerite

cayidida , e a sefinea pillosa.

t AEGIALIA, s.f. (pr. ígiália ; do gre-

go aigialus, praia domar.) Em Entomo-

logia, .eenero de coleoptéros lamellicor-

neos, tnbu dos scarabeidos.

t AEGIALINA, s. f. (pr. ígialina; do

grego aigialus, praia do mar.) Em En-
tomologia, género proposto, mas não ad-

niittido, para uma variedade de kuchria

villosa.

jAEGIALITE, adj. (pr. égiaíite; do

grego aigialitês, que vive na praia do

mar.) Em Ornithologia, nome dos pássa-

ros que habitam as ribas do mar.

AEGIALITES, s. m. jil. Em Historia

Natural, familia da ordem dos pernaltos.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros terediles, tendo prir typo a o'giaIi-

te c?('ií7, originaria da America Occidental.

t AEGIALITIDE, s. /. (pr. égtalitide;

do grego aigialitis, que cresce na praia

do mar.) Em Botânica, género da familia

das plombaginaceas, formado sobre uma
espécie uniea.

t AEGICERADO, adj. ipr. rgicerado.)

Em Botânica, (|U0 se assemelha ao a'gi-

cero.

j AEGICERO, s. m. (pr. égicero; do

grego ai.v, cabra, e keras^ corno.) Era Bo-

tânica, género da familia das myrsina-

ceas, assim formado por allusào á forma

do fructo, e tendo por typo o aegicero

cornícião. = Também se dá este nome a

uma variedade ingleza do ceratoãon 2}ur-

pureo.

t AEGICON, s. m. \]n\ égihon.) Em
Botânica, Dioscoridos dá este nome ao

a^gilop^, género das gramíneas.

t AEGIDION, s. m. (pr. égidiun ; do gre-

go aigidiun, capreolo.) Em Entomologia,

género de coleoptéros lamellicorneos, tríbu

dos scarabeidos, formado sobre duas espé-

cies, o aegidion sem barba, de Guadelu-
pe c o aegidion do Brazil.

t AEGILOPINADO, adj. ipr. égilopina-

do.) Em Botânica, que tem parecenças

com o a'L;ilnps.

t AEGILOPINEAS, s. /. pi. (pr. égilo-

pineas.) Familia de plantas gramíneas,

qiie tem por typo o a'gilops.

j AEGILOPS, s. m. (pr. égilops ; do
grego uÍj:, cabra, e õpis, olho.) Em Patho-
logia, nome grego de uma úlcera do gran-

de angulo do olho, que umas vezes não
penetra no sacco lacrymal, outras vezes

Cúustitue uma fistula lacrymal.

t AEGILOPE ou Aegilõps, s. f. (pr.

égilope.) Em Jjotanica, gcnero de plantas

gramíneas, visinho das triticeas, das

quaes quatro espécies crescem natui-al-

mente na França meridional.

T AEGINA, í. /. (pr. égina.) Em Bo-

tânica, género de medusas, familia das

equoridas cryptocarpes, comprehendendo
trez espécies do Oceano Pacitico septen-

trional.

t AEGINECIA, s. f. (pr. cglnécia.) Em
Botânica, género da familia das rubia-

ceas, tríbu das cinchoncas, que compre-

hende uma dúzia de esjjecies indígenas

do México.

t AEGINOPSIDE, s. f. (pr. éginópsi-

de.) Em Botânica, género de medusas

de quatro braços.

AEGIPÃO, s. )H.(pr. egipon.) Divinda-

de campestre, com cornos, cauda e pés

de cabra.

AEGIPHILE, s.f. (pr. egifile ; do gre-

go aix, cabra, e philos, amigo.) Em
Botânica, género de verbenaceas, typo

da tríbu das wgiphileas, assim chamada
porque as cabras gostam de comer-lhe os

rebentões. As aegiphiles são originarias

da America tro]iical.

t AEGIPHILEA, adj. fpr. égifilea.) Em
Botânica, nome dado ás plantas que se

assemelham a uma aglpjhile.

AEGIPHILEAS, s. f. pi. Tribu de plan-

tas verbenaceas, das quaes a cegipihile é

typo.

j AEGIRA, s.f. (pr. égira ; do grego

aiguis, escudo.) Em Botânica, género de

batrachospermes phyceos.que deve de ser

ligado o género mesogloia.

t AEGIRINA, s. f. qn: <'girina.) Em
Mineralogia, mineral ainda indetermina-

do, cujos crystaes têm analogia com os

do amphíbolo, contendo silício, manganês,

ferro o acido phosphoiúco.

t AEGIRINON, s.m. (pr. égir}iion.)Em

Pharmacia, unguento cujo ingrediente

principal é o pedúnculo do álamo preto.

t AEGIS, í. /'. (pr. égis; do grego

aixis, pelle de cabra.) Mancha branca so-

bre a ciinira.

t AEGITHALE, adj. 2 gm. (pr. a>gita-

le; do grego aiguithalos, melharuco.) Em
Ornithologia, nome dado aos pássaros

que se sustentam de moscas.
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— Empregado como subátantivo, gé-

nero de pássaros, que tem por typo o me-

Iharncn jicmlulino.

t AEGITHALES, «. m. pi. (pr. égita-

Ics.) Faiiiilia de pássaros, da nuna ordem

dos svlvanos.

t ÁEGITHE, í. m. (pr. égíte; do grego

ní^Mí'í//yí;,piutarosa.") Em Entomologia,gé-

nero de coleoptéros. tribu dos erotjlenos,

cujas espécies sào indígenas da America

intert repicai.

t AEGITHINO, s. m. (pr. égltino.) Em
Ornitliologia, género da ordem dos pás-

saros svlvanos, familia dos cantores, en-

cerrando duas espécies, o aegithino qna-

dricolur e o aegithino atrípenne.

AEGLE, s. f. (pr. égle ; do grego aigíe,

brilho.) Em Botânica, género da familia

das aurantiaceas, fundado sobre uma es-

pécie única
;
grande arvoí-e indígena das

montanhas da costa do Coromandel, cujo

fructo saboroso é do tamanho de um me-
làosinho.

t AEGLEA, s. f. (pr. égJêa.) Género de

crustáceos decapodcs, familia dos ptery-

guros, estabelecido sobre utna espécie úni-

ca das costas do Chili.

t AEGLIFIN, s. m. (pr. rglifin.) Em
Ichthyologia, espécie de peixe do género

gade.

t AEGOBOLO, í. m. (égóbolo.) Sacrifí-

cio do uma cabra a Cybelle.

t AEGOCÉPHALO, s. m. (pr. égoccfalo;

do grego aix, cabra, e kepkalê, cabeça.)

Em Ornithologia, nome de um pássaro

confusamente descripto por Aristóteles,

que se julga ser a gallinhola grande, a

qual, quando é assustada, dá ima grito si-

milhante ao balido abafado de uma cabra.

t AEGOCERIDE, adj. 2 gen. (pr. egocé-

ride; do grego aix. cabra, keras, corno,

e eidus, forma. j Em Entomologia, que
tem siinilhança com um crf/ucero.

AEGGCERIDES, s. m. pi'. Tríbu de lepi-

doptcriis crepusculares.

f AEGOCERG, s. m, i'pr. égocero ; do
grego aix, cabra, e/.-erns, corno.) Em En-
tomologia, género de lepidoptéros crepus-

culares, tendo antennas fusif()rmes, á si-

milhança de eornículos, e estabelecido so-

bre uma espécie única de Bengala.

t AEGOCEROS, s. m.(pr. ígócero».) Em
Astronomia, nome dado por alguns aucto-

res á cmislcliação do Capricórnio.

t AEGOCHLOE, s. /. (pr. igocUe ; do
grego aix, bóde,e Uon, herva.) Em Botâ-
nica, género da familia das polemoniaceas,
assim chamado, ponjue estas hervas têm
inn cheiro fiHido ; consta de seis espccies,

indígenas das costas occidentaes da Ame-
rica si^ptonf!-i(iiial, e do Chili.

t AEG0LETHR0N,,9. w. (pr. êgoldron; do
grego aix, cabra, e olethro.1. morte.) Fau
Botânica, licrva citada por Plinio,da qual
se formou um ranúnculo, uma azalcia,

uma clandestina. Era assim chamada por
ser perigosa para as cabras c mais runú-
nantcs.

Nome antigo

]• AEGOLIANO, adj. (pr. cgoliáno ; do

grego aigôlios, mocho.) Em Zoologia,

que se assemelha a um mocho. = Tam-
bém se emprega em Ornithologia, como
substantivo, designando uma familia de
pássaros.

t AEGOMARATHRON, s. m. (pr. ego-

maratruii.) Em Botânica, subdivisão do
género eachride.

t AEGOMORPHO, í. m. (pr. êgomorfo ;

do grego ai.c, cubra, e niorphíi, forma.)

Em Entomologia, género de coleoptéros

longicórneos, tríbu dos lamiares, indíge-

nas do Brazil, de Cayenna e da Ameri-
ca septentrional, tendo por typo o aego-

morpho fitillador.

t AEGONICHON, s. m. (pr. egonixon.)

dado á herva das sete san-

tambem chamada lagrimas, ou li-

thospernie.

AEGOPHAGO, adJ. (pr. égófago; do gre-

go aix, cabra^ e phagô, eu como.) Que
come ou a quem se sacrificam cabras; so-

brenome de Juno.

j AEGOPODE, rtí^. 2 gen. (pr. êgôpode.)

Que tem as patas similhantcs aos pés de
cabra.

t AEGOPODION, s. m. (pr. ígopodion ;

do grego ai.i; cabra, e pous, pé.) Em Bo-
tânica, género de plantas umbellíferas

amraineas, cujos folíolos oíferecem al-

giuna similhanea com o pé de cabra. =
Na economia domestica, é usado como sa-

lada.

t AEGOPOGON, s. m. (pr. égopogon; do

grego aij^j cabra, e pôgôn, barba.) Em
Botânica, género de grauiineas agrosti-

deas, fundado sobre espécies originarias

da America meridional.

t AEGOPRICON, s. ?;;. ípr. égopricon.)

Em lldtanica, planta euphorbiacea.

t AEGOPROSOPE, s. m. (pr. égoprom-
pc ; do groo-o aix, cabra, e presôpun, fa-

ce.) Em Entomologia, género de coleo-

ptéros longicórneos.

j AEGORHIN, s. vi. (pr. égorí»: do gre-

go ai.r, cabra, e rlii», nariz.) Em Ento-
mologia, género de coleoptéros ceramby-
cinos, formado sobre uma esjieeie única,

o aegorhin da Nova-Hollanda.
•]• AEGOSOMO, s. in. (pr. égósomo ; do

grego (li.v, cabra, c soma, corpo.) Em En-
tomologia, género de coleoptéros longi-

córneos, tríbu dos prionianos, tendo por

typo o ffigosomo .ícaòricórnÍQ.
'

t AEGOSTETHE, ,s. /. (pr. égostete; do
grego íí/.)-, cabra, cstethos, peito.") Em En-
tomologia, género de coleoptéros ]ienta-

ineros, secçào dos jihillophagos, tendo j)or

typo o aegostethe maritimo, do Cabo da
Boa Esperança.

f AEGUE, .«. m. i^pr. cgue ; do grego aix,

cabra.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros pcntamcros, tríbu dos hicamides.

finidado sobre quatro espécies, originarias

da ilha de Sumatra e da Nova-llollanda.

t AEGUILHAC, .-. w.Cpr. tguilluik.) Em
Ichthyologia, espécie de squalo.

t AEGYPCIACO, adJ. e s. m. (pr. égi-

pcíako.) Em Pharmacia, comjjosto de
mel, vinaíjre forte e verdete.

t AEGYPIO, s. m. (pr. égípio ; do gre-

go aigijpios, abutre.) Em Ornithologia,

género de abutres, tendo por tjqjo o abu-

tre cendrado, commum na Sardenha.

f AEHAL, s. m. (pr. <'al.) Nome que se

dá na ilha de Ceymo á canafístula.

A EITO, loc. adi-, (Da preposição «a»

e o substantivo «eito », correnteza, di-

recção.) Seguidamente, por ordem, inin-

tcrrompidamente, totalmente, um apoz
outro, a fio.

K mais as boas pessoas
São toilíis pobres a eito.

GIL HCESTE, OBn»S, I,ÍV. I.fol. 33.

t AELIA, s. f. (pr. clia.) Em Entomo-
logia, género da familia dos scutelleria-

nos heteroptéros, tendo por typo a aelia

acuminada; é commum á Europa, Ásia e

Africa.

t AELISPHACOS,s. m. (pr. élisfakos.)

Em Botânica, nome árabe da salva offici-

nal.

t AELLO, .<• m. (pr. éllo.) Género da
ordem dos cheiroptéros vampirianos, for-

mado sobre imia espécie ainda pouco co-

nhecida.

t AELLOPE, s. m. (pr. éllope.) Em Ich-

thyologia, género de squalo fóssil, prove-

niente dos sehistos de Kelheim.

t AELURO, s. w. (pr. éhtro.) Antigo
nome de um animal carnivoro da Afi-i-

ca.

j AELUROPE, .«. m. (pr. élurope-, do

grego ailuurhos, gato, e pous, pé.) Em Bo-

tânica, género proposto para o dactylo la-

gopodioide.da familia das gramíneas. Nào
foi admittido na sciencia.

t AEMBARELLA, s. /. (pr. nnbarSUa.)

Em Botânica, nome de uma nogueira de

Ceylào.

t AEMBILLA, s.f. (pr. emlUla.) Xome
dado em Ci'vlào ao ci^uintho asiático.

t AEMBÚLLA-ACBILYA, 5. /. (pr. ém-

lulla-acbilia.) Em Botânica, nome dado
em Ceylào a uma osalide indeterminada.

t AEMIDIUS, .-•. »i. (pr. ánidius.) Gé-
nero de ciileii|iíéros sternoxes.

t AENEATOR, í. vi. i pr. ,'ncator.) Em
antiguidades romanas, trombetas dos es-

quadrões de cavallaria.

t AENEICOLLA. adj. 2 gen. (pr. énet-

colla.) Em Historia Natural, que tem ca-

beça bronzeada.

t AEOLANTHO, í. m. (pr. ,'olauio ; do
grego aiolus, pcnnacho, e ontlios, flor.'

Em Botânica, género da fiimilia das la-

bieias ocymoideas, hervas annuaes, aro-

máticas, de inflorescencia ciniosa, espécie

unic». pro]iria da Africa austral.

t AEGLE, .<. '"• (<'oh' : do grego aic-

los, ligeiro. "1 Em Entomologia, género de

coleoptéros, tribu dos elateides. tendo por

typo o aeole amável do Brazil.
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t AEOLIDICON, s. m. (pr. colidikon.)

Em Musica, instrumento no qual o som
é produzido por linguetas de aço desi-

guaes no tamanho, e postas cm movimen-
to pelo ar.

t AELOTHRIPS, s. m. (pr. éUrips; do

grego dójhj><^ mosqueado, e thrlps, carun-

cho.) Em Entomologia, género da fami-

lia dos thripsianos, cujas espécies indí-

genas e pouco numerosas se encontram

particularmente nas resedas de cheiro.

f AEPE, s. m. (^v.êpe; ào grego aipos,

elevação, j Em Entomologia, género de co-

leoptérossubuljpalpos, formado sobre uma
espécie única, o aepe auuirelío.

j AEPHNIDIOS, 6-. m. (pr. rfnidhis

;

do grego aiphiiídius, inesperado.) Em
Entomologia, subgenero de coleoptéros

pentameros, tríbu dos harpalianos, fun-

dado sobre uma espécie única, o aephni-

dios adflioidc, da ilha de Java,

AEQUINOCCIO, s. m. (pr. ékinuksio.) O
mesmo que Equinócio, mais usado. Esta

orthogrnphia fui adoptada por Frei Ama-
dor Arraes. André de Resende procurou

uniformisar a orthographia portilgueza,

sujeitando-se com excessivo rigor á ety-

mologia, latina.

t ÀEQUINOLITE, s. m. (pr. íkinolite.)

Substancia mineral do México, análoga

á substancia chamada spherolite.

t AEQUOREA, s. f. (pr. ékórca.) Vid.

Equorea.

t AEQUORIDE, adj. 2 gen. (pr. ékori-

de.) \'id. Equoride.

t AÉRA, y. /. Em Botânica, nome gre-

go do joio; recolhido por Theophrasto.

AÉREAMENTE, ado. Levemente, infun-

dadamente
; irrcHcctidaraonte ; futilmente.

= Recolliiihi ])nr Moraes.

t AÉRANTHO, s. f. (Do grego o?o ar,

e anthus, ílôr.) Em Botânica, género da
familia das orchideas, fundado sobre duas
plantas muito raras, que se dão em Ma-
dagáscar.

t AÉRENDOCÁRDIA, «. /. Em Patholo-

gia, presença do ar no endocardo ou
membrana interna do coração,

t AÉRENTERECTÁSIA, s. f. Vid. En-
terectasia.

AÉREO, adj. (Do grego aerius, e do
latim aerius.) Que é de ar, que pertence,

tem relação ou é composto de ar; qne
entra na composição do ar, que tem as

suas qualidades
;
que habita, que vive no

ar
;
que está a uma grande altura. Figu-

radamente: leve como o ar ; vaporoso, va-

go, indeterminado, superficial, desnsisa-

do, leviano, frívolo, distraído; apparen-
te, chimérico, fútil, vão.

Nas fortes Naus, os vuntos socegados
Ondeam os acífus estaiidaitcs.

CAM., LUZ., caiit. IV,, est. 85.

D'aquelle monte aéreo,
Tiisltí me lanrarei nas verdes agruas.

VEIO», LAunA u'anf.. Ode 4, est. 4.

Os quaes reciprocados já no meio
Da ie;4Íão aeira se couverleiíi

Em veiitus

conis iiEAL, 2 ° CEBco Dt DIU, cant n, c^t. ?J.

— Em Chimica, acido aéreo, nome an-

tigo dado ao acido carbónico, jrorque tem
uuia certa quantidade de ar atmosphe-
rico.

— Em Anatomia, vias aéreas, o con-

juncto dos canaes (|ue levam o ar ao pul-

mão. As oias aéreas compòem-se da la-

rynge, da trachêa-arteria, dos bronchios c

de suas numerosas ramificações.

— Em Botânica, plantas aéreas, plan-

tas que vivem em grande parte, e ás ve-

zes totalmente, a expensas doar.— 1'(ísos

aéreos, nome dado ás trachêas dos vege-

taes, porque as mais das vezes se encon-

tra n'ellas o ar.

—

Raízes aéreas, as que
nascem de uma parte qualquer exposta

ao ar.

— Em Entomologia, aérea, nome dado
a uma espécie de vespas pequeníssimas,

que fazem os ninhos nos ramos das ar-

vores.

—Em Ornithologia, pássaro aéreo, que
raras vezes ponsa em teiTa.

— Em Pintura, pjerspectiva aérea, a

que resulta da interposição do ar, entre

o objecto e o olho do espectador. — Fi-

guras aéreas, aquellas em que o pintor,

querendo representar demónios, sonhos,

sylphos, gnomos, génios, sombras, ab-

strae da impenetrabilidade, da gravidade,

da opacidade dos corpos. Quando são fi-

guras de anjos, chamain-se (/íoívas.

—

Mu-
sica aérea, suave, vaga, remota.
— Em 8terconietria, 2^'>'isina. aéreo, ])>/-

ramide aérea, a que se considera forma-

da pelo ar, no logar d'onde se tirou al-

gum corpo, para que pela medida d'elle

se conheça a medida do mesmo corpo.

^

Recolhido por Bluteau.
— Em Poesin, aérea, epitheto de Ju-

no, assim chamada porque a tomavam
pelo ar.

— OuTH. A orthographia mais geral-

mente usada é aéreo, ainda que é facul-

tativo escrever aério, porisso que do la-

tim tanto vem aerius, como acrciis, ainda

qne o «i» se encontra j:i na etymologia

t AÉRETHMÍA, s. f. Infiltração do ar

no tecido celluhir; enqihvsema.

t AÉRETHMOPNEUMONÍA, s. f. Eni-

physema sub-pleural pulmonar, propria-

mente dito.= Palavra formada por Pior-

fAERETHMOTOXIA, s.f. (pr. aéretmo-

tuksía; do grego flertar, aiwia^ sangue, e

toxicou, veneno.) Palavra proposta para

designar uma espécie de envenenamento
que resulta da introducçào do ar nas veias.

t AÉRICO, adj. Em Mineralogia, dá-se

esto nome aos mineraes collocados sob a

influencia do ar atraospherieo, taes como
os combustíveis.

AÉRIDES, s. /. pi. Em Botânica, gé-

nero de plantas orchideas,

AÉRÍFERO, íidj. (Do latim aêr, ar, e

fero, conduzo.) Que traz ar
;
que contém

ar. =Enq3rega-se substantivadainente.

— Em Anatomia^ canaes aériferos, no-

me proposto para substituir a phrase inas

aéreas. — Nos insectos, os canaes aéri-

feros tem o nome de thrachêas.

AÉRIFICAÇÃO, s. f. (Do latim aer, ar,

e/atíirt', fazer.) Acção de transformar, eni

um fluido idastico, um corpo liquido ou
sólido. — Formação do ar artificial.

AÉRIFORME, adj. 2 gen. (Do latim aer,

ar, e forma, forma.) Que se assemelha ao

ar; que tem as propri(.'dades physicas do
ar. Dá-se este nome aos fluidos que, diíie-

rindo do ar atraospherieo por sua natureza

própria, se lhe assemelham pela sua trans-

parência, elasticidade, pela compressibi-

lidade da sua constituição physica.— Cor-

])o aeriforme ; estado aeriforme. = Antes

da moderna nomenclatura chimica, mui-

tos gazes eram chamados ares.

t AÉRÍNEA, s.f. Em antiguidade gre-

ga, túnica azul, que as mulheres usavam
no theatro.

AÉRISAR, V. a. Em Chimica e Physi-

ca, reduzir ao estado de ar ou de gaz

;

tornar subtil, transparente, compressível,

elástico como o ar.

•j- — Aerisar-se, v. refl. Reduzir-se a

estado de gaz.

t AÉRÍTE, adj. 2 gcn. Em Historia

Natural, nome dos animaes que vivem
exclusivamente no ar,

t AÉRÍVORO, adj. Em Historia Natu-

ral, que se alimenta inteiramente de ar.

t AÉROBION, s. m. (Do grego aêr, ar,

e bios, vida.) Em Botânica, género de or-

chideas.

t AÉROCLAVICÓRDE, s. m. Cravo de

vento, que o ar vibra c faz soar pela pul-

sação das cordas.

t AÉROCYSTES.s./. pi. (Do grego aer,

ar, e ctjt^fís, bexiga.) Nome dado ás ve-

sículas dos ramos de alguns Fuccos, que,

muitas vezes sendo volumosas e cheias de

gaz, sustentam estas plantas á superfície

das aguas.

t AÉRODERMESIA, .«. /. (Do grego aer,

ar, derma, pelle, e ecíHítcs, distensão.) Dis-

tensão dos tegumentos pelos gazes.

t AÉRODIAPHANÓMETRO, s. m. Appa-
relho apresentado por Haussin-e, para apre-

ciar as ditferenças da diaphaneidade da

atmrispliera em tempos diversos.

AÉRODYNAMICA, s. f. (Do grego aêr,

ar, e di/namis, força, scíeucía.) Em Phy-
sica e Mechánica, parte da physica que

trata das leis que presidem aos movi-

mentos dos fluidos elásticos
;

parte da

Mechánica que trata da força do ar, e

dos phen<.'imenos dependentes da pressão

atmospheríca, — A aerodynamica é estu-

dada conjuntamente com a hydrodyna-
mica.

] AÉROGASTRO, adj. Em Botânica,
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certos tortulhos polposos, que vera á

supcrficic da terra.

t AÉROGNOSÍA, s. /. (Do grego «êr,

ar, e gnOsis, conhecimento.) Em Physica,

estudo das propriedades do ar, e da sua

acção em a natureza.

AÉROGRAPHÍA, «./. (Dogrego a?)-, ar,

e ^ca^j/iía^deseripçào.) Em Physica, theo-

ria do ar. =^ O Diccionario da Academia,

apresenta a forma Arographia.

t AÉROGRÁPHICO, adj. Que diz res-

peito á Aerographia.

t AÉROHYDRO, adj. (Do grego ah-,

ar, e M(iôr^agua.)Em Mineralogia, nome
de um corpo ôco, cuja cavidade encerra

um liquido e uma bolha de ar.

t AÉROHYDROPATHÍA, s.f. (Do grego

aér, ar, udôv, agtia.epatkos, doença.) Esta

palavra, que, no sentido próprio, designa

doença causada pelo ar com agua, foi em-

pregada para significar um systema de

tratamento das moléstias no qual o ar

e a agua são os principaes meios thera-

peuticos empregados no curativo.

t AÉRÓIDE, s. rn. (Do grego aêr, ar,

e eidos, forma.) Pedra preciosa, a esme-

ralda ou beril dos antigos.

AÉROLA, s. f. Em Medicina, tumor

pequeno cheio de ar ; empola.

AÉROLÍTE, .s. m. Vid. Aerolitho.

AÉRÓLITHO, s. m. (Do grego acr^, ar,

e llthos, pedra.) Era Mineralogia, Geo-

logia e Astronomia, dá-se o nome de aero-

lithos a iras corpos mineraes : umas
vezes sólidos e duros, outras vezes raol-

les e pulverulentos, algumas vezes incan-

descentes e mesmo inflammados, que pa-

recem vir das partes superiores da atmo-

sphera, caindo na terra sempre acompanha-

dos de plienómenos luminosos e de estam-

pido. Estes globos sào principalmente

compostos de ferro e nickel, ás vezes de

silicio, magnésio, de enxofre e de chro-

mo. Quanto á sua origem, apresentam-se

várias theorias: que se formam na atmo-

sphera
;
que são arremessados pelos vul-

cões da lua; a explicação hoje mais admit-

tida é que são corpos planetários pe-

quenos, que vagara pelo espaço, sujeitos

ás leis da attracçào, e que caem cm o nos-

so globo quando, atravessando a atmosphe-
ra, ficam comprehendidos na esphera de
attracçSo do nosso planeta.

—SvN. Os aerolithos têm os nomes do
meteórites, mefeorólithcs, bui ides, uranvli-

thes, e na linguagem vulgar: globos de

fogo, e pedras caídas do eco.

AÉROLOGÍA, s. /. (Do grego aêr, ar,

e lógos, discurso.) Estudo das proprieda-

des do ar e da acção que exerce em a na-
tureza. O mesmo que Aerognosia.

t AÉRÓLOGO, s. m. O que falia ou dis-

cursa si)brc a Aerologia

.

AÉROMANCÍA, s. f. (Do grego «cr, ar,

e manteia, adivinhação.) Arte de adivi-

nhar pelos plienómenos aéreos.= Segun-
do Hlntoau, Aromancia.
AÉROMÁNTICO, adj. (Do grego aêr,

ar, e mantes, propheta.) O que exerce

a acroinuiteia.

t AÉROMEL, s. VI. (Do grego aêr, ar,

emeli, mel.) iícl do ar; manná.
AÉROMETRÍA, s. f. (Do grego acr, ar,

e metro», m^ídida.) Era Physica, sciencia

ou arte de medir as differentes proprie-

dades do ar, susceptíveis de serem ava-

liadas; taes sào o peso, a elasticidade, a

densidade, ctc.

t AÉROIMÉTRICO, adj. Que diz respei-

to á Aeroinetrid.

AÉRÓMETRO, s. m. (Do grego aêr, ar,

e metron, medida.) Instrumento physico

com que se mede a densidade ou a rare-

facção, e peso do ar.

AERONAUTA, s. 2 gen. (Do grego

aêr, ar, e nnutes, navegante.) O que ex-

plora os ares em um aeróstato, ou ballão.

O aeronauta pôde largar o ballão por

meio de um 'pára-quedas.

AERONÁUTICA, s. /. Em Physica, a

parte que trata da arte do navegar nos

ares.

AERONÁUTICO, adj. Pertencente á ae-

ronáutica.

f AEROPE, s. m. (pr. érópe.) Género
de ampliipiides, não caracterisado.

t AÉROPERICÁRDIA, s. /. (Do grego

aêr, ar, e pericárdio.) Som tyrapanitieo,

que se manifesta na região do thorax cor-

respondente no pericárdio.

AÉRÓPHANO, adj. (Do grego a5r, ar, e

pihanos, brilhante, claro.) Era Mineralo-

gia, o que é transparente corao o ar.

AÉROPHOBÍA, s.f. (Do grego aêr, ar, e

pliobos, medo, horror.) Symptoraa bas-

tante frequente na raiva, e também al-

gumas vezes na hysteria e em outras af-

fecçòes nervosas. Os aéróp)lwhus não po-

dem supportar a acção do ar sobre a pel-

le, principalmente quando está em movi-

mento. — A aerophobia tarabera com-

prehende o horror da luz ; alguns frené-

ticos fogem da luz horrorisados, outros

da ol)seurlclade.

AÉRÔPHOBO, adj. (Do grego aêr, ar,

epliobos, medo.) Em Pathologia, que tem
horror ao ar ou ás correntes do ar.

t AÉRÒPHONO, adj. (Do grego (í?r,ar,

e pjhonê, voz.) Era Historia Natural, que

tora voz retumbante.

AÉRÓPHORO, adj. (Do grego aêr, ar,

e jdierho, levo.) Que conduz o ar, que

lhe dá passagem.
— Em Zoologia, vasos aerophoros, va-

sos que, cm certos aniraaes, dàocunducçào

ao ar atniospherico.

— Em Botânica, aerophoros, espécies

de trachêas que levam o ar ao interior

das ji!anta'<.

t AÉRÓPHYTO, s. m. (Do grego aêr,

ar, o pihgton, planta.) Em Botânica, de-

nominação pouco usada, dada ás plantais

que vivem sobre a terra, por opposiçào

aos IiiidriipJiil'!); ou j)/((í)í<«! aipiaticas.

t ÂÉRÓPHYTON, s. w. (Do grego aêr,

ar, e plii/ton, planta.) Em Botânica, gé-

nero de tortulhos mucedineos, fundado

sobre uma espécie única, o aerophiton

do prihcipe.

t AÉROPLEURÍA, s. /. O mesmo que
Pneumuthora-r. Vid. esta palavra.

t AÉROPNEUMONASIA, s. f. Dilata-

ção das vesículas pulmonares por eífeito

do ar.

t AÉROPNEUMONECTASÍA, s. f. Pala-

vra formada por Piorry, para designar a

dilatação das vesículas pulmonares por

eíieito do ar.

t AÉRORACHIA, s. /. (pr. aérorálda.)

Accumulação de gazes no rachis.

t AÉROSPHÉRA, s. f. Camada de ar

que circunida a terra por todos os lados.

AÉROSTAÇÃO, s.f. (Do grego aêr^ ar,

e stathô, cu me sustento.) Em Physica, a

arte de fazer e de empregar os aerósta-

tos.

t AÉRÓSTATE. s. m. Yid. Aeróstato.

AÉROSTATHMION, s. m. (pr. aírostat-

mion; do grego aêr, ar, e stathmion, ba-

lança, peso.) Espécie de barómetro, in-

ventado no século passado, por [Magalhães,

para apreciar de uma maneira sensível

as variações do peso da atmosphéra, e as

da sua temperatura.

AÉROSTÁTICA, s. f. Era Physica,

sciencia que trata da elevação dos corpos

na atmosphéra, do seu equilíbrio no ar.

= Tarnbem se lhe chama aeronáutica.

AÉROSTÀTICO, adj. Que se equilibra

no ;»r. JUdlào, macliina aerostàtica.

AERÓSTATO, s. m. (Segundo Moraes,

do grego aêr, ar, e histomai, estar sus-

penso ; segundo Bescherelle, de staô, se-

guro-rae ; veiu-nos do francez aéros-

tat.) Xorae scientitjco da machina cha-

mada ballão. E' um apparelho cheio de

um fluido mais leve do que o ar, que,

segundo a lei da densidade dos gazes,

tende a elevar-se para a camada superior

da atmosphéra. Osíwrtuguezes attribuem

a invenção dos ballòes ou aerostatos ao

jiadre Bartholomeu de Gusmão, por al-

cunha o Voador ; porém a descoberta

dos ballões não se deve procurar no facto

de subir para o ar, mas na applicação da

lei physica.

— Ém Táctica militar, eram dantes

usados os aerostatos, para reconhecer do

alto as posições dos exércitos inimigos;

desde o tempo do Consulado ficou em
desuso o aeróstato militar.

t AÉROSTEIROS, .-'. m. pi. (Do francez

aerostii c ) Comiianhia militar de aero-

nautas que faziam manobrares aerostatos.

para reconhecerera da altura qual a es-

tratégia do inimigo. Este subst.iDtivo só

foi usado no tempo que estavam em voga

os aerostatos militares. = Recolhido por

Lacenla.

t AÉRÓTONO, .<. "I. '.De aêr, ar, e to-

nos, estampido. > Nome de uma espécie de

espingarda do vento.

t AÉROZOÉS, <T<//. o .<!. ?i». pi. (Do gr.

«rr.ar, e zúun, animal.) Nome dado a uma
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ramificação do reino animal, comprehen-
clendo os animaes vertebrados e articula-

dos, aos qiiaes é indispensável o ar.

f AÉRUA, s. /. Em Botânica, género

da familiadas amarantaceas achyrantlieas,

fundado sobre cinco ou seis espécies, pe-

culiares ás regiões intcrtrof)icaes do auti-

S;o continente.

t AERUGINOSO, arlj. (pr. énitjinOso) No-
me dado aos corpos que apresentam uma
côr ou de verde azulado, ou de ferrugem.

t AERUSCATÓRES, s. m. pi. (pr. i'yus-

catares; do latim aruscari, mendigar.) No-
me dado aos s.icerdotes de Cybele, porque

andavam esmolando pelas ruas com uma
campainha na mào.

t AES, .s. /'. (pr. rtír.) Em Botânica, no-

me aralif dn myrtho commum.
f AESALE, s. m. (pr. étale; do grego

aisalCin, esmerilhão.) Em Entomologia, ge-

nei"o de colcoptéros, tribu dos lucánides,

fundado sobre uma espécie única, o aesale

sfíarulunidii da Áustria.

t AESALIDE, adj. (pr. êzálich; do gre-

go aisulõn, esmerilhão, e eidos, forma.)

Em Entomologia, que tem similhança com
nm a>sa!e.

t AESALIDES, s. m. pZ. (pr. ézálides.)

Em Entomologia, famiiia de insectos co-

lcoptéros, encerrando apenas um único

género.

t AESALON, .;. m. (pr. ézalon.) Em
Historia Natural, nonic do abutre.

t Á ESCALA VISTA, loc. adv. Tòrmo
militar do século xvi ; significava: desco-

bertamente. — «Huuvfí... duus asmltus á
escala vista.» Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, enp. 12.!3.=Estáfórado uso.

Á ESCANCARA, loc. adv. A's claras,

sem rebuço, abertamente, á vista de to-

dos.— «Tendes rjlv7-ia de ser á escancara
iniiiiirjo de Deos.v Frei António das Cha-
gas, Sermões Genuínos, serm. ii, pag. 40.
= Também se diz Escancaradamente, A'

s

escancaras. = Bastante usado na lingua-

gem popular, é por tanto inadmissível a
etymologia grega projiosta por Constân-
cio, de skao, cu abro. Vid. Escancara e
Escancarar.

t AESCHRÓTO, s. m. (pr. escroto; do
grego aiskrotês, sujo.) Em Entomologia,
género de colcoptéros scarabeidos-copró-
phagos, fundado sobre uma espécie única
de Cayenua.

t AESCHYNANTHO, s. m. (pr. éskinan-
to; do grego aiski/nê, pudor, e nní/íos^ flor.)

Em Botânica, género da famiiia das cyr-
tandracéas, arbustos trepadores, que en-
cerrara algumas espécies notáveis pela
belleza das suas flores

; pertencem á Ásia
tropical.

t AESCHYNITE, s. m. (pr.éskhnfe;Ao
gr. askômi, eu desprezo.) Em Slineralogia,

substancia mineral, negra pela refle.xào,

amarella-escura pela transparência
; é com-

posta de acido titânico, de zarcão, de osy-
do de cerium, de cal e de oxydulo de
ferro. Encontra-se nos montes Uraes.

t AESCHYNOMENO, s. m. (pr. éskinó-

meno; do grego niskj/uijmenos. pudibundo.)
Em Botânica, género da famiiia das legu-

minosas, tríbu das hedysareas, contendo
numerosas espécies, sub-arbustos de fo-

lhas sensitivas, próprias da região equa-

torial.

t A ESCONDIDAS, loc. adv. O mesmo
que lis escondidas ; a occultas.= Empre-
gado por Frei Fiancisco Brandão na Ora-

ção fúnebre, pag. 13.

t AESCULÁCEA, .s. /. e adj. (pr. ésku-

lácea.) Em Botânica, synonymo de hijj-

pocastáneei.

t AESCULE, s. m. (pr. éskule.) Em Bo-
tânica, famiiia das esculaceas ou hippo-

castáneas, arvore indígena da Ásia Menor.

T AESCULINA, .s. /. (pr. éskiãina.) Em
Chimica, substancia alcalina, cuja exis-

tência se descobriu nas castanhas da ín-

dia.

t AESHNE, .<.-. /. (pr. ésne.") Em En-
tomologia, género de libellulianos ncvro-

ptéros, espalhado pelo inundo todo, tendo

por typ" o grande ccshne.

f A ESMO, loc. adv. (Composta de «,

preposição, e esmo, estimação, cálculo ap-

proximado.) Por estimativa, a olho, a ei-

to, irreflectidamente.— «O ArcehisjM dava
do seu, podia dar, como dizem, a esmo, e

a olhos fechados sem eleição. i^ Frei Luiz
de 8ousa, Vida de Frei Bartholomeu dos

Martyres, Liv. ii, cap. 25.

E mostiv Nicolau i|iicr,

E outros curar a esmo.

GIL VICPMK, ODRAS, liv. IV, foi. 28Í, V.

— Loc. : Atirar a esmo, sem fazer

pontaria. Abonado por João de Barros.
— Fallar a esmo, a acertar, sem funda-

mento, indiscretamente. Abonado por D.
í^rancisco Llanoel de Mello. — Saber as

cousas a esmo, superficialmente, ^9er sum-
ma capita. — Cantar a esmo, sem acom-
panhamento, sem instrumento. Abonado
por Francisco Rodrigues Lobo. = Esta
locução ainda é bastante usada, porém o

substantivo esmo e o verbo esmar, que
se encontram em os nossos velhos Cancio-

neiros provençaes, tornaram-se archai-

cos.

t AESONIDE, s. m. o adj. (pr. ézónide.)

Nome poético de Jason, filho de Eson.=
Forma patronímica, imitada na lingua

portugueza.

f AESPING, .«. m. (pr. ésjnnfiue.) Em
Erpetologia, nome sueco da vihora chér-

sea.

•f
AESSO, s. m. (pr. ésso ; do grego

aissô, eu me arremesso.) Em Entomolo-

gia, género de carábicos.

t AESTHEME, s. m. (pr. éstímc.) Em
Medicina, sensação, sensibilidade.

t AESTHESIA, s. f. (pr. éstêsia; do
grego aisll/,'sis, sentido.) Em Medicina,

a sensibilidade.

t AESTHESIOLOGIA, s. f. (pr. estésio-

logia ; do grego aisthésis, sensação, e

lorjos, discurso.) Tratado dos órgãos dos
sentidos. Parte da Anatomia descriptiva,

que estuda: 1." os órgãos especiaes do
globo ocular; 2." os órgãos especiaes do
ouvido médio e interno

;
3." os órgãos

especiaes do nariz e do órgão de Jacob-

son ;
4.° os órgãos do tacto, taes como

papillas, tentáculos, unh,as, pellos, pennas,

cornos, ferrijes, com os seus bolbos e ma-
trizes, corpúsculos do tacto e de Paccini;
5." os órgãos do gosto, taes como a lin-

gua, etc. = Tarabeuí se escreve Esthe-

siologia.

t AESTHETERE, *. m. (pr. estétere; do
grego aisthêtêrion, sensação.) Em Medi-
cina, centro das sensações.

t AESTHETICA, s. /. Vid. Esthetica.

t AESTUÁRIOS, ^. m. 111. (pr. éstuá-

rius.) Em Antiguidades romanas, tubos
caloriferiis, nas casas e estufas em Roma.

t AETEAS, s. f. (pr. aéteas.) Género
de polypos de ccllulas solitárias, tendo

por typo a cellaria anrjuinaria de La-
marck.

t AETHAKALA, .f. m. (pr. étakála.)

Espécie de fiijào da ilha de Ceylão.

j AETHALE, .s. m. (pr. êtale; do grego
aithalos, côr de ferrugem da chaminé.)

Em Entomologia, género de coleoj^téros,

famiiia dos melasomes, tendo por typo o

aethale hrunicomio, da America equino-

xial.

t AETHALINO, adj. (pr. étalino.) Em
Botânica, que tem parecenças com o ce,-

thalion. — No plural, designa uma fa-

miiia de tortulhos.

t AETHALION, s. m. (pr. étálion; do
grego aithaliòn, gradeado.) Em Entomo-
logia, género de cicadelianos hemiptáros,

fundado sobre duas espécies americanas,

cujo typo é o aethalion reticulado do

Brazil.—Em Botânica, nome de um gé-

nero de tortulhos.

AETHEILEMA, s. f. (pr. éteiUma; do

grego aithèeis, côr de fenaigem, e lêmí,

secreção.) Em Botânica, género da fami-

iia das acantháceas, sub- tríbu das barle-

riêas, tendo por typo a ruellia ; é uma
planta herbácea, indígena da Ásia e Afri-

ca tropicaes.

t AETHEOGAMA, adj. e s. /. (pr. éteo-

gáma.) Nome dado ás plantas que per-

tencem á grande secção a'theofjamica, ou
mais vulgarmente cri/jHogamica.

t AETHEOGAMIA, s.f. (pr. éteogamna;

do grego a, sem, êthês, habito, e games,

casamento.) Nome botânico proposto por

Palissot de Beauvois, mas que não jjreva-

leceu, para substituir a palavra cryptoga-

mía, fundado em que a presença dos sexos

ó certa em muitas plantas que formam es-

ta grande secção do reino vegetal, não

obstante permanecer ainda inexplicável o

niysterio da fecundação. Não foi admitti-

do na sciencia.

t AETHEOLENE, s. m. (pr. éteolêne;

do grego aèthcs, desacostumado, e laina,

túnica.) Era Botânica^ género formado á



JETH ÁFAD iVFAG 187

custa da cacália involuta, e por alguns

reunido ao gcncro do cardo morto.

t AETHEOPAPPA, s. f. (pr. cteoimpa;

do grego aCtIus, m&dYúo, e jmppos,^(in-

naelio.) Eui Botânica, género de centáu-

reas," notável pelo pennacho de flores do

disco.

t AETHEORIZA, s. /. (pr. éteoríza

;

do grego aithts, insólito, eriza, raiz.)Em
Bo"tanica, género formado sobre uma plan-

ta ephéinera de um rhizoma ou toca curtis-

sima, de folhas oblongo-ovaes, e de fru-

ctos tetragonos, na região do Mediterrâ-

neo.

t AÉTHEREA, s.f. (pr. etérea; do gre-

go aitliivios, etliéreo.) Em Botânica, gé-

nero de plantas orchideas, tribu das neo-

thicias, tendo por typo a aetherea java-

nexa, com flores em espiga, exteriormente

pubescentes.

AETHETICA, s. f. (pr. ététika.) Termo
pMlosophico, theoria das sensações.

AETHIOLOGIA, s.f. fpr. étiolígía.) Em
Pathologia, o mesmo que Ethiologia. Vid.

esta palavra.

t AETHIONEMA, s. /. (pr. étionéma;

do grego aêthts, insólito, e ritma, filamen-

to.) Em Botânica, género de cruciferas

siliculosas visinho, do thlaspi, tendo por

typo a asthionema oriental.

t AETHIONICO, adj. (pr. étiónico.) Em
Chimica, uome do acido suiphuvinico.

t AETHIOPIDE, s. /. (pr. étiôpide.) Em
Botânica, sub-divisào do género salva.

t AETHONIA, s. f. (pr. êtónia ; do gre-

go aithljit, fethon.} Em Botânica, género

de plantas compósitas, fundado á custa

da crépide filiforme.

t AETHOPHYLLE, s. m. (pr. êtófille; do

grego acthés, insólito, e phyllon, folha.)

Em Botânica fóssil, género de plantas

que se encontra no grés mosqueado, do

qual se conhece apenas um fragmento.

j AETHRA, s. /. (pr. étra ; do nome
mythologico JEtra, ti lha do Oceano e de
Thetis.) Género de crustáceos decápodes
de concha ovular, tendo por tyjio a aethra

pedrer/osa do Oceano Indico e dos mares
da Africa.

t AETHRIOSCÓPIO, s. m. (pr. étrioscó-

pio ; do grego aifria, serenidade e fres-

cura do ar, e skop,ô, exploro.) Instru-

mento próprio para medir o calor que ir-

radia da superfície da terra para os espa-

ços celestes. È uma espécie de thermosco-
pio, collocado no foco de um espelho ôco,

voltado para o céo, coberto com uma pla-

ca metallica que se levanta quando se

quer observar quando desce o acido sul-

phurico colorado que encerra o instru-

mento.

t AETHDSA, s. /. (pr. étúza; do grego
aithussS, eu queimo ; assim chamada por
causa da acridez das umbelliferas, ás
quaes os antigos davam este nome.) Gé-
nero de plantas umbelliferas, da peiítan-

dria dyginia, de Linnco, das quacs duas
espécies sào empregadas na Jlcdicina

;

1.* a aethusa /eíicZa^ ou falso perregll, ci-

cuta pequena, cujo nome é aethusa cyna-

piíim; 2." a aethusa rneitm. Antigamente, a

;ua raiz era empregada como stomachica,

diurética em virtude da
sua propriedade excitante, commum ás

outras umbelliferas.

AETITES ou Etites, *.
i
pr. étites

do grego aetos, águia.) Em JÍineralogia,

variedade geodica do ferro oxydado ou
hydratado, assim chamada f)orque os anti-

gos julgavam encontrar-se nos ninhos das

águias; attribuiam-lhe virtudes maravilho-

sas, propriedades curativas e preservativas

das moléstias. = Entre nós é conhecida

com o nome de pedra d'águia, e pedra
chocalheira.

A EX OFFICIO, loc. adi: Phrase latina

empregada no foro
; por obrigação, e re-

gimento, por dever inherente ao cargo :

Defender a ex ofQcio, defender um réo por

nomeação do juiz.

—

Âppellar aex officio.

AEXTOXICON, s. m. (pr. eistoksicon).

Era Botânica, género de plantas ainda

pouco conhecidas, pertencentes á diocesia

pentandria de Linneo.

AFAAGAMENTOS.s. m.pl. ant. Encan-
tos, meiguices, afagos, doçuras, attracti-

vos. =^ Recolhido por Viterbo, no Diccio-

nario Portátil.

AFABEL, adj. 2 gen. (Do latim affabi-

lis, perdido o caso e mudado o «i» em «eo,

como em todos os nomes adjectivos lati-

nos terminados em ilis.) Vid. Affavel. =
Antigamente, também se escrevia Afabil,

mais próximo do latim. == Acha-se tam-

bém empregado na Monarchia Lusitana, e

em Jorge Ferreira, na comedia da Aule-

graphia.

t AFABELMENTE, adv. ant. Vid. Affa-

velmente.

AFABILIDADE, í. /. Vid. Affabilidade,

mais c-niifiinne com a etymologia hitina.

f ÁFACE, loc. adv. Em presença, aber-

tamente, diante, á superfície, claramente.

— «À face da agua.)) Joào de Barros,

Década II, Liv. viii, cap. 1. — Andar á

face, haver-se, fallar cora singeleza, sem
dissimulação: — «...andava à face toda

ella.)) Sá de Miranda. —Á face da letra,

expressamente, intelligivel da letra de al-

gum texto. — Á face da lei, em presen-

ça da determinaçrio estabelecida e vigen-

te.—Á face do céo, evidentemente, á vis-

ta de tiuloí.

AFADIGADAMENTE, adv. Com fadiga,

com eansai.-o, extenuadamente.

AFADIGÀDO, ndj. p. Cansa'do, exhaus-

to pela fadiga, extenuado, prostrado; anti-

gamente, molestado, atormentado.

—

«.Era

tão afadigado com seu desejo, que não sa-

bia o i)i'jdo, que nisso podesse ter.v João

de Barros, Clarimundo, Liv. i, cap. 10.

Co:iio vens afatligadt:.

Aiti;iilor. qiiiMti (e aTaili^ ?

Qui-m voiu sfni ti o seu irado,

Sem lento, roíiio ;)tlen[:iilu.

t.>ue II3IU sei o i|Uo le (1iíí.i.

DERMfiUIU ftlDtlPO, BCl. 111.

AFADIGADOR, s. m. e adj. O qne pro-

duz fadiga. = Recolhido pela primeira

vez pelo padre Bento Pereira. = Está
fora do uso.

AFADIGAR, v. a. (Do latim fatigare,

com o prefixo «a» da índole da lingua,

e o abrandamento do «t» em «d».) Carisar

a outro, molestar, atormentar, perturbar;

acoçar, affligir, perseguir, vexar.

o lento embravecido e grossas ondas
Que os contr,istaiii mil vezes afaãiga,

Cuui traballio cootinno.

coBTKBEiL, csBCO DE DIU, cant. II, est. 54.

Um penoso. difDcil, grosso anhelito
Oppiiineo triste peito, e afadiga
AquelU alma torvada.

iD., IB., cant. \i, est. 72.

— Afadigar, v. n. Manejar, afanar,

labutar, trafegar, tressuar.

— Afadigar-se, f. rejl. Cansar-se, tra-

balhar com anciã, affligir-se.

E c'huma foria ferverosa e fera

Se afadiga^ trabalha e pei"severa.

FBi>co BAasero, e.vEiOA, cant. xii, est. 18S.

AFADIGOSO, adj. ant. Que causa ou

produz prostração. = Usado na lingua-

gem poética.

AFAGADEIRO, adj. Que afaga ; candon-

gueiro, acariciador. = E' de formação

popular, e pouco usado. — «Será... de

brandas palavras, e afagadeira, com que

enganará a muitos, n André de Aval-

iar, Repertório dos Tempos, Trat. ii,

tit. õS.

t AFAGADO, adj. p. Amimado, acari-

ciado, anafado. = Usado por Dom Fran-

cisco Manoel de Mello. — lE o chamem
o cavallo) pêra o meio da volt-a, onde

será afagado, e se lhe dará uma hervinfia.*

António Oalvàç de Andrade, Arte da

cavalleria da Gineta, Trat. i, cap. iv. —
li Querem se (os gerifaltes) afagados, e que

os amimem quando lhe tirarem o caparão. 9

Diogo Fernandes Ferreira. Arte da Caça

da Altanaria, Part. lii, cap. 3, pig. 43.

AFAGADOR, s. m. Acariciador; afaga-

deiro.=Recolhido pela primeira vez pelo

Padre Bento Pereira.

APAGAMENTO, .«. m. ant. O acto de

.afasrar: caiicia, afago, carinho; meiguice,

agasalho. Vid. Afago.

AFAGAR, 1-. «. ^Segundo Constâncio,

dogrego eu. bem, echaris, amor, carinho,

pronuneiando-se afgaris. o que é inad-

missível tanto histórica como phonologi-

camente. == Uma outra etymologia se

apresenta, do ccltico/an. arvore, também
no grego phacos. cuja idê;\ de encanto se

exprime pela palavra latina fascif. fas-

cinação; no francez .antigo fagot, exprime

a idêa de bagatellas. historias frívolas,

cuja dental final ainda se conserva no

I substantivo afagadeiro.) Acariciar, ami-
' mar, anafar, passar a mão carioliosaman-

1 te.
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Como menino, dn ama rastisaiin.

Que ([[ifm o aíaga o ctioro lhe aiTCcenla.

cAM., mz., cant. Ji, est. 43.

Veo o tempo ditoso,

Apareceu no mundo
O dia que afagava estas memorias.

LiUHA d'ANFB., eci. III.

— Loc: Afagar o cavallo, currer-llie

com a mão pelos peitos ou lombos, dar-

Ihe lima hervinha. — Afagar açores, co-

çar-llies na cabeça, trazel-os na nmo com

mimo, chamal-os perto com vianda. —
<iA fortuna afagando espreita.)^ Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 1; Padre

Delicado, Adagies, pag. 175.

— Afagar-se, v. rcji. Amimar-sc a si

mesmo ;
cmbalar-se em esperanças, lison-

geai--se, vangloriar-sc. — « Portanto ne-

nlmm apraza a si, nem se afague, quan-

do sente correr a r/raça da sensível devo-

ção.» 1). Frei Braz de Barros, Espelho

da Perfeição, Liv. i, cap. U.

AFAGO, s. m. (Para a etymologia, vid.

Afagar.) Mimo, caricia, disvello, meigui-

ce, gastilhado, demonstração de amisadc.

— a Sonhava que vinha a. ella htuna loba,

com hum filho atravessado na hocca, e com

muitos afagos, assi como se a conhecera,

soltava-Wo no regaço.» João de Barros,

Clarimundo, Liv. i, cap. 7.

Mas afafjm e fillrns lisonjeiros

Enganam desenjjaMOS verdadeiros.

MOi's. DE qi:ev., affons. afric, cant. VI,

íol. 1u;í, V.

E os ventos rofreiae com brando afann.

iD., in., canl. viii, est. lol.

— Loc. : Afagos d.a fortuna, esperan-

ças mal fundadas, prosperidade passagei-

ra. — «A mula com afago, o cavtdlo

com castigo. » Padre Delicado, Adagies,

pag. 38. — «^ mula e a mulher cum afa-

gosfazem os mandados.» Idem, ibid., pag.

134.

AFAGOSO, adj. ant. Lisongeiro, acari-

ciador, candongueiro.

AFAGUEIRO, .<. m. ant. O mesmo que

Afagadeiro e Afagador. — aE p>or uques-

to nos ensinou que nos guardássemos de

ser afagueiros, ou louvaminheiros em di-

zer gabos dos oídros que som presentes.»

Traducção da Vita Christi, Liv. i, cap.

50, foi. IGG.

AFAIM, s. m. ant. O mesmo que Afão

e Afan. = Acha-se empregado no Testa-

mento de Dom Aífonso IV. = Kecolhido

pela primeira vez no Diccionario de Mo-
raes.

AFAIMADO, adJ. p. ant. (Do latim fa-
mes ou _/aJ/í/s, dando-sea mudança do «i»

pela attracçào do «a» para formar o di-

phthongo, como em ralÁes, raiva; no por-

tuguez antigo, usava-se da forma alatina-

da _/<"(»?<?, d'onde veia o participio esfai-

mado. = Xa linguagem popular, diz-se

esfomeado, mais conforme com o sub-

stantivo moderno fome.) Desprovido de

AFAM

mantimentos. = Acha-se empregado por

Fernão Lopes. Vid. Esfaimado.

AFAIMAR, r. a. (Para a et.\mologia,

vid. Afaimado.) Promover carestia, tazer

escacear os mantimentos; desprover de

viveres.— «Afaimar uma pixtça ou castello

para que se renda.» Diário de Ourem,

foi. 57õ.

Á FALLA, loc. adv. Na linguagem náu-

tica, exprime a approximação de dons na-

vios, até se ouvir o que se diz de um para

outro bordo : Vir á falia, no sentido

usual, significa chegar a dar mutuas ex-

plicações. — Estar á falia, o mesmo que

fallando. — Admittir á falia, dar audiên-

cia. — « El-7'ei da China... em algumas

occasiões não admitte gente à falia senão

etc.» Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. 11, pag. 192.
—Okth. íaZZa tanto se escreve com um

como com dous «11» ; os que seguem a

primeira opinião, fundam-se em que fal-

ia vem de fabula, em hespanliol hahla,

dando-se emportugueza syncopa do «b»,

como em parábola, parola ; o para evi-

tar a amphibologia cora fallaz, que si-

gnifica enganador, e com o verbo latino

fallo, enganar, preferem escrever com

um só «1». Os que seguem a segunda

opinião admittem a syncopa do «b», mas
transformam o « U » do faula em « 1 »

,

como acontece nas linguas romanas, prin-

cipalmente no francez : ex. : nina, aune.

Moraes emprega ambas as formas, fala,

e falia.

AFALLADO, adj. p. Chamado, dirigi-

do, cucamiidiado, incitado por falias. —
Emprega-se com relação aos animaes, e

na índia principalmente ao elophante. —
«Ante por serem (os elephantes) afalla-

dos de quem os mandava, hião pordian-

te. » João de Barros, Década III, Liv. vui,

cap. 4. O Diccionario da Academia, fun-

dado em João de Barru.s, ('m[)rega os dous

«li»; Moraes, porém, prefere a orthogra-

pliia simples.

t AFALLAGAMENTOS, .^. m. pi. ant. O
mesmo que a turma antiga Afaagamentos.

== Kecolhido por Viterbo uo Diccionario

Portátil.

AFALLAR, v. a. Dizer palavras aos ani-

maes empregados em trabalho, para os

incitar, reger ou alentar. E' do formação

popular, como se conhece pelo «a» cxplc-

tivo. = Kecolhido por Moraes.

t À FALSA FÉ, loc. adv. A' traição,

sem lealdade ; vilmente e com cobardia.

— aE o sogro á falsa fé lhe introduziu

de noite a Lia.» Padre Luiz Alvares,

Sermões, Part. i, serni. 10, § 2, n. 4.

AFAMADAMENTE, adv. Celebremente,

com muita nomeada.=Recolhido por Je-

ronymo Cardoso e Bento Pereira.

ÁFAMADISSIMO, adv. sup. Celeberri-

mo , conliccidissimo, bastante nomeado
;

popularissirao.

AFAMADO, ííf//. p.ant. (Do latim /«);ít'S;,

fome; no portuguez antigo,/a))ie.) Esfaima-

AFAN

do, faminto, famélico.:=N'este sentido, re-

colhido nos Diccionarios de Jeronymo Car-

doso e Bento Pereira. Totaluiente fora do

uso, por causa da homonyraia com Afa-

mado, que tem grande fama.

AFAMADO, adj. p. (Do latim famatus,

que tem boa, ou má nomeada.) Céle-

bre, nomeado, conhecido, celebrado, apre-

goado.

N'a'iuelle, cuja lyra sonorosa.

Será mais a/zimaila (jue ditosa.

CAMÕES, Loz.,cant. 10, est. 158.

— Xa Ordenação Affonsina, a palavra

afamado tem o sentido de infamado, co-

mo a latina afamatus : — uSe o culpado

morresse ante que fosse acusado, preso ou

aíwaia.do da dita maldade, etc.» Ord. Aff.,

Liv, V, tit. II, § 27. — «Inquirições ti-

radas sobre esses maleficios, ou j)or outra

quídquer r/uisa , que d'esses maleficios sejam

afamados ;
etc.n Ord. Affons., Liv. iii, tit.

123, § 2. — No século xvi, afamado era

já tomado á boa parte.

AFAMAR, V. a. ant. (Do latim/ames, fo-

me; no provençal afamar, no italiano

(iffamarc, no francez a.ffamcr.) Esfaimar,

afaimar, causar fome; desprover de man-

timentos, encarecer a comida, j)i"oduzir

carestia. = E' pouco usado.

AFAMAR, i'. a. a?i<. (Do latim /«(íkí^ re-

putação búa ou má; aqui tomado principal-

mente á má parte; formado do prefixo «a»

da índole da lingua, e da terminação ver-

bal «ar».) Infamar, aviltar, deshonrar.

—

nAssim fazem agora os mcddizentes, que

os bons feitos dos servidores, e membros de

Christo fazem ser negros e afamão-nos,

mal interpretando, etc.» Vita Christi,

Part. I, cap. 31, foi. 94. = N'cste senti-

do, também está fora do uso e totalmen-

te substituído por Infamar.

AFAMAR, V. a. (De fama, tomado em
bom sentido.) Fazer celebre, dar nomea-

da, tornar famoso, celebrisar, glorificar.

Que os claros feitos erga ? Heroes afame !

Díi. antomo FEKREiR.v, cart. I, 8.

— Afaraar-se, v. refl. Engrandecer-se

com fama, celebrisar-se.

Aqui o soberl)0 império que sf afama,

Com terras e riiiueza não ruid.ida .

CAMÕES, LUZ., cant. X, est. 129.

AFÁN, s. m. (Do scandinavo affal, no

provençal afan, d'ondc jiassou para os

Cancioneiros portuguezes do século xii e

xin ; no italiano afanno, e hespanhol afa-

no.) Trabalho, fadiga, cansaço, anciã, es-

forço.

Senhor o gran mal e o gran pezar

E a grau coita e o grand'íí//u«.

CASG. GALLEZIANO, Cant. 18.

E quanto mal solTri a gran sazon,

E qual pavor de morte, e quaiit^sZ/íViM

Por vós, e nunca fizestes por mi

Ren ; mais non poss'eu sollicr des aqui

Quantas coitas meus cuidados lue dan.

CA.\C. GALLEZIASO, Cailt. *9.
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Tam ipuylo mal mi fazedes, senhor,

E tanta foyta e afan levar

E uuto uiè vejo coylad' andar,

ijaí uuaca mi valho outro senhor.

CANCIOXEIRO DE DOM DIMZ, p. 21.

— « . . .e quanto mais honrados eram, tanto

se mais prezavam, e se tinham por melho-

res em saber por sojjrer affan, e passar

com pouco era tempo de guerra, etc. » Or-

denação Affonsina. Liv. i, tit. 65, § ò.

—

Ainda hoje, é bastante empregado, prin-

cipalmente na linguagem poética.^Tam-
bém se esci-evia Afão. Vid. com esta or-

thograpliia.

AFANADO, ac?/.p. ant. Fatigado, causa-

do,anciado, prostiado, afadigado.=Acha-

se empregado na traduccào da Vita Christ.

AFANAR, V. a. (Segundo Constâncio e

Lacerda, que o copia, vem do latim af-

fano ou ahano, significando o estorço de

quem ti-abalha, o que é de pura imagina-

i'ào ; com melhor fundamento, do italiano

affannare, do espanhol afanar, e do fran-

cez ajfanner.) Grangear, procurar com an-

ciã, ganhar a todo o custo, agenciar com
diligencia. — <iXão vedes que... de tudo

quanto andais afanando, e acquirindo, não
haveis de lograr mais que sete pés de ter-

ra?» Padre Vieira, Sermões, Part. i,

serm. i, § 6, col. Ici2.

— Afanar, v. n. Cansar-se, eshaurir as

forças; labutar, trafegar, tressuar. =
Usado na linguagem popular.

Esse dormia como cão
Oue mijava onde jazia

Não veiles meu a/anar,

E elle folgar no mais.

GIL vice.Mt, OBKis, Liv. IV, fui. 225.

Afanar, afanar,

£ nuuca medr.ir.

PaORB DbLlCAOO, ADÁGIOS, p. 14i.

— Este anexim mostra mais uma vez
como a linguagem popular é archaica.
— Afanar-se, v. rejl. Estafar-se :

I.evar o corpo muito alem não pode,
E ijuanlo mais se esforça mais se afana.

A.NDfiK itOoniGUES DE MATTOS, JEltliSALBM
LIBEnTAUA, cant. xix, est. iS.

AFANCHONADO, adj. p. Palavra de gí-

ria, empregada na linguagem baixa, para
designar aquelle que se entrega ao vicio
da masturbação ou onanismo.

—

«.Por ser
affanchonadoe inimicissimo de mulheres.»
Feruào ilendes Pinto, Peregrinações, cap.
lõ.õ. — .Segundo os bons etymologistas,
e com certo fundamento histórico, esta pa-
lavra é derivada do italiano fanciullo,
rapaz, vindo a trocar-se o «1» por «n»,
como se vê cm uemhrar por lembrar,
aJaVL, pelo scandinavo «/ul.

t AFANLANGADO, adj. p. Palavra de
uso moderno, pura exprimir requebros
lascivos, como se usa no fandango, espé-
cie de fado hespanhol.

AFANOSO, adj. Cheio de cuidado, pres-
suroso, apressado, trabalhoso, penoso, an-
elado. — «£ é (a vida activa) mais afa-

nosa, por os cuidados, e occupaçòes d'el-

la.íí Vita Christi, Liv. i, cap. 61, foi.

182, V.

AFÃO, .s. m, O mesmo que Afan. Tra-
balho excessivo, anciã, fadiga, excesso.=
íías relíquias da poesia portugueza do sé-

culo XII, encontra-se esta palavra :

Pelo suso dito sem algo de afão.
Presto foi álles entrado e lilhado.

CASC, pop., pag. 1.

— Xo século XIII, ainda se acha empre-
gada esta palavra em o Nobiliário; Fer-

não Lope.s emprega o plural Afães: —
«Dizendo d'elles, que o Conde queria o

que JDiiOs nom queria, dar-lhes cada dia

trabalho, e afaens com mercês, e bem fa-
zer.i) Chronica de D. João I, cap. ii, foi.

173. — Em alguns monumentos também
se encontra Afom.

t AFASTA ! voz imp. do verbo Afastar.

Forma com que se manda arredar gente,

para abrir caminho e dar passagem. Es-

tribilho de uma cantiga popidar.

AFASTADAMENTE, adv. Separadamen-
te, remotamente, a distancia.

t AFASTADISSIMO, adj. sup. Remo-
tíssimo, distante, separadíssimo.

AFASTADO, adj. p. Alongado, remo-

to, separado, distante, longínquo; parente

em grão desviado.

—

aArvore afastada al-

gum tanto da aldeia.» João de Barros,
Década I, Liv. 3, cap. 1.

Senlido o Garoa junto ao rico leilo.

Os seus mais afasiados, promplo em vista.

Estava o Samorim uo trajo, c peito.
Da gente, nunca de antes d'elle vista.

cAsi., Lcz., cant. th, est. 59. <

AFASTADOR, s. m. ant. O que separa;
distanciador.

—

aLoth, que he interpreta-

do afastador.» Vita Christi, Part. iii, cap.

45, f.il. lUÍ». V. = Está fora do uso.

AFASTAMENTO, í. m. Apartamento,
distancia, separação, ausência; tempo du-
rante o qual se está afastado ; negligen-
cia, antipathia, aversão.— aMas d'aques-
ta 2}eç'mha, e sede nos guarda muito o

afastamento do cuidado, e pensamento d'ti-

las.» Traduccào da Vita Christi, Part.

III, cap. 12, foi. 35.

— Em Pintura, afastamento, é o effei-

to da perspectiva linear, ou aérea do cla-

ro-escuro,que consiste em fazer apparecer
detrás uns dos outros e até a grande dis-

tancia os objectos figurados sobre um pla-

no vertical de um quadro.

AFASTAR, V. a. (Do latim absfare. es-

tar 1'úra, permutando-se o «ba pela labial

«f», como acontece em bubo, bu/o ; esta

mesma transformação se dava na língua
latina, coexistindo riifus ao lado de ?-ii-

beítô c si&lare ao lado de í!í"bi?aí*e.~i Sepa-
rar, afastar, desviar, distanciar, pôr longe;

tiguradaineutc: repellir, rejeitar, desprezar,

alienar, inspirar repugnância, difficultar.— «£ detraz d'este povo vinham dous ele-

fantes adestrados por dous índios, que

de cima dellcs em modo de porteiros fa-

ziam afastar a gente.» João de Barros,

Década I, Liv, vi, cap. iv.

Deos afttxte

De nós tão triste agouro.

Dft. AXTO.NIO FERREIRA, CASiaO, aCt. 111.

o eiercicio das armas sempre vivo,

O molle ócio destrue, e o vicio afasia.

HO0SI!IB0 DE QUEVEDO, AFFOSSO AFBIC,

cant. 1, esl. 8.

— Afastar, v. n. Abrir, desviar, fugir.

Applíca-se propriamente aos vestidos. —
« E porem os fidalgos, e as pessoas, que
por bem das ordenações podem trazer gi-

bão de seda, ou de panno com golpes, com
tanto que não tenham rocas, nem enchi-

mento, que afastem ou caiam, como se até

agora, costumou.» Nunes de Leão, Leis

Extravagantes, Part. iv, tit. 1, lei 4, § 3.

— Afastar-se, v. refl. Retirar-se, alon-

gar-se, ausentar-se, exímir-se. — «Meteu
os cães á bulha, e afastou-se fora.» Na-
nes, Refranes, foi. 70, v.

Vão-se as praias e os montes afaslando.

T. DE CtSIBO, IXVSSEA, CJDÍ. II, eSt. 4.

—Srx.: Afastar, separar, apartar, ar-

redar: Afastar é pôr a distancia aquíllo

que estava perto, desviando ou por aver-

são, ou porque não faz parte d'aquillo

de que se separa ; tem bastantes sentidos

íigm-ados, o que faz com que se possa em-
pregar como synonymo de qualquer dos
outros verbos.

—

tieparar, exprime a ídèa

de dividir o que era contínuo, com certa

intenção de escolha quando as partes são

heterogéneas. No sentido de ausentar, é

empregado metaphoricamente e como ex-

pressão poética ; assim se diz: separam-se

os amigos, como se formassem um único

sêr, separa-se o trigo do joio, porque são

cousas diversas. — Apartar, é propria-

mente estremar, pôr á parte, desunir, re-

mover ; emprega-sc no mesmo sentido de

sepiarar, mas como extincçào do ajuncta-

nicnto só, porque não ha continuidade.

—

Arredar contrapõe-se a afastar, que
significa distanciar, pôr adiante, e arr<;-

dar deixar ficar atraz ; assim arreda-se

a multidão, para d.ir passagem a quem
avança ; a ctymologia indica a cambian-

te da significação; tainbcm compreheude
a idêa de alastar para os lados, de des-

viar, retirar, como no fraucez arriérer,

dando-se a mudança do tr» em «d» co-

mo om liirr 'n, hv/rão.

AFATIADO, adj. p. ant. Feito em fa-

tias, cortado :ls talhadas; figuradamente:

rachado, gretado. — « &-«</« ias adargas

i

muito fortes, furam todas afatiadas de

tamanhas cutilad'-

.

"
' micos

embrariiment"S.r> ( !; .:;riado

Descobrimento e conquista da ludia, Liv.

II, cap. 4.i.

t AFATIAR, V. a. (Do árabe farta, cor-

tar, partir jiào." Cortarás fatias, talhar cm
lâminas, rachar profimdamente : desj>o-
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daçar. = Antigamente, afatiar exprimia

a idêa d.' curtar ein bocadinlios.

AFAZENDADO, adj. p. Que possue bas-

tante fazenda; rico, opulento; no sen-

tido chulo, fornido de membro. — «ilias

se he afazendado, aqui he o lançar con-

tas.» Jor;5e Ferreira de Vasconcellos, Au-

legraphia, act. ii, se. v.

—

«Estehe lunnho-

mem, afazendado, dos princip.ies da ter-

ra, os jilh js tiunhem sahem a elle. » Antoni o
j

Ferreira, Com. de Bristo, aet. ii, se. 4.

AFAZENDAR-SE, v. rejl. Enriquecer,
|

adquirir fazenda; amontoar haveres. =
Acha-se empregado nas Obras do Desem-
bargador Joào Pinto Ribeiro, Part. ii, í

foi. 50.

AFAZER, V. a. Acostumar, habituar.:^

Recolhido pela primeira vez por Cardoso

e Bento Pereira. No participio, afeito.

— Afazer-se, v. refl. Habituar-se; acli-

niar-se.=Recolhido no Diccionario de Je-

ronymo Cardoso.

AFAZERES, s. m. pi. e loe. adv. (Na

baixa latinidadc affarium, no provençal e

franeez antigo afar e ajfaire ; porém,

nào é admissível nenhuma d estas ori-

gens, porque é um nome intinitivo toma-

do substantivadamcnte, como se vê pelo

seu género masculino, formado também
segundo a índole da língua,bastante usado

no Minho.) Negócios, occupaçiiies, arran-

jos, cuidados. Em opposiçào com quasi

todos os infinitos substantivados, que só

se usam no singular, este emprega-se ex-

clusivamente no plural.

AFAZIMENTO, s. m. (De fazer, com o

suíExo '< mento u, denotando facto da vonta-

de.) No sentido antigo, recolhido por San-

ta Rosa de Viterbo, communicacào, com-
mercio torpe e vergonhoso com alguma
mulher. — «Non jaca, nem aja maao afa-

zimento, em fnto do fornizio cora nenkuã
molher, que hi ande em preito, nem casada,

nem viuva, nem virgem, nem outra ne-

nkuã, de qualquer guisa que seja, tam-

bém Jidalga como villã.» Ordenação Af-

fonsina, Lív. v, tit. 15, § 1. — Moder-
namente, afazimento é o mesmo que ha-

bito, costume, iuclinaçào proveniente da
convivência.

A' FE, loc. adv. O mesmo que Bofe.

Debaixo de minha fé ; fiando-se na cre-

dulidade. — Emprega-se para affirmar, e

fazer acreditar o que se diz. Por certo

;

na verdade. — «Quando menos, venho a
commetter nesta acção dous deficfos, e á
fé que não pequenos, etc.» Academia dos
Singulares, tit. ii, pag. 179. — Esta lo-

cução, pai-ece uma contracção das phra-
ses A' minha fé, e de A' la fé, usadas pe-

los Quinhentistas.

AFEADAMENTE, adv. De um modo feio;

pouco airosamente. = Recolhido pelo Pa-
dre Bento Pereira. No século xvi, escre-

via-se jto em vez de feio, que prevale-

ceu na linguagem moderna.
AFEAR, V. a. Víd. Afciar.

AFEÇÃO, s. /. ant. O mesmo que Af-

AFEI

facção e Affeição. — » Outros lumes, ou-

tros intentos, outras afeções.» Paiva de

Andrade, Sermões, Tom. i, pag. 98.

AFEIADAMENTE, adv. Com fealdade;

de >uua uiaiieira feia; sem favor, encare-

cendo o mal.

AFEIADO, adj. p. Tornado feio, pin-

tado com cores carregadas ; contado sem

favor, representado sob mão aspecto. =
Empregado por Vieira.

AFEIADOR, s. m. O que afeia, e repre-

senta as cousas sob o aspecto máo.—Re-

colhido pelo Padre Bento Pereira.=Tam-
bem se emprega como adjectivo.

AFEIAMENTO, s. m. Fealdade; a acção

de afeiar; o etfcito resultante d'esta ac-

ção. ^ Recolhido pela primeira vez pelo

Padre Bento Pereira.

AFEIAR, V. a. (Do latim faeãus, perdi-

do o «d» como em consirar, por consi-

derar, mcá> um, inew, com o pretiso «a» e

a terminação verbal «ar.) Desformar, des-

affeiçoar; figuradamente: reprehender, ex-

probrar, estranhar uma acção.

De monstruoso corpo a qjera afeia

O veiítrí;proili,;,'ioso e carreiíada.

G4BRIBL PEní^iRjv U& C4STR0, OLYSSEA,

cant. VIII, est. Ii7-

Em ti todos os vicios considero,

Que a/eia,n luais um coração Ivraono.

SOUSA Dt MACEDO, ULVSSIPO, C. II, BSt. 8.

— «Afeiamos os males que outros fazem,

afeiamos nelles o que é leve, e aliviamos

os nossos erros mais feios e graves, v Jor-

L 1'
: ':<\i de Vasconcellos, Euphrosina,

:. . . . 8. Vid. Desfeiar.

— Afeiar-se, v. rejl. Fazer-se feio, tor-

nar-se sem belleza; desformar-se, desfeiar-

se. Este verbo c/es/eía)--stí, empregado pe-

lo povo contra a índole da língua, significa

afeiar, por isso que o prefixo «des» que

exprime negação, serve aqui para au-

gmentar a força do verbo.

t A' FEIÇÃO, loc. adv. (Segundo Mo-
raes, do franeez /açon, maneira, feitio.) A'

similhança; do feitio; com certa forma,

com parecença. — «Armas á feição troya-

naíi parecidas, feitas pelo molde das que

usavam os troyanos. Eneida, Lív. x, est.

1.57.

AFEIÇÃO, s. /. Vid. Affeição.

AFEIÇOADO, adj. p. iDo latim /acies,

na fórm i tranc-eza façoné.) Talhado á fei-

ção; trabalhado, falquojado.

AFEIÇOADO, adj. p. Disvellado; ami-

go, favorável. Vid. Affeiçoado, para evi-

tar a homonymia.
AFEIÇOADOR, s. m. O que dá feição,

que trabalha, ialqueja e transforma um
objecto. O que adopta e accommoda uma
cousa para certo uso.

AFEIÇOAR, V. a. (De feição, com o pre-

fixo «a» da índole da lingua, e a termina-

ção verbal «ar» .) Dar forma, accommodar,

fazer feitio, adoptar, arranjar, dispor com
alinho. — «E tirando as costas da car-

ta..., afeiçoou huma canninha.)) Miguel

AFEI

Leitão Ferreira, Miscellanea, Diálogo xv,
pag. 419.

AFEIÇOAR, r. n. (Do latim afficere,

com a terminação verbal «ar».) Ter aífei-

ção a alguém, tomar interesse, agradar-

se.

— Oktii. Para evitar a homonymia,
deve escrever-se sempre com dous «ff»,

segundo se vê pela etymologia latina, nào
obstante encontrar-se o contrario em os

escriptores antigos. Vid. Aífeiçoar.

AFEITAÇÃO ou Afeytaçam, s.f. ant. En-
feite, ornato, adorno. «E que cousa he en-

feite ou afeitação? He {disse elle), o cui-

dado sobejo de enfeitar as palavras com
elegância, ou por via de epithetos, ou de
escolha do lugar para as syllahas faze-
rem melhor som aos ouvidos.» Francisco
Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, Diá-

logo lu, foi. 21, V.

AFEITAÇÃO, s.f. ant. Vid. Affectação.

Forma antiga e ainda hoje popular.

t AFEITÀDAMENTE, adv. ant. Polida

e ordenadamente. = Recolhido pela pri-

meira vez por Jeronymo Cardoso. Hoje,

Enfeitadamente. Vid. esta palavra.

AFEITADEIRA, s. /. ant. Modista; a
mulher que veste e atavia senhoras, ou
que veste imagens de santos. = Recolhi-

do por Agostinho Barbosa. Moraes adop-

tou a forma Affeitadeira, egualmente fora

do uso.

AFEITADO, adj. p. Ataviado, embone-
cado, adornado. Usado por Damião de

Góes, na Chronica de D. Manoel, Lív. iv,

cap. 38.^Moraes escrevo Aífeitado. Vid.

Enfeitado.

AFEITADO, adj. p. (Do verbo affectar,

mudando-se em «i» o «c» do «ct».j O
mesmo que afl^ectado, contrafeito, fingi-

do, falso, adornado com aôectaçào.—...»

a creação e uso de linguas extranhas me
fez ver, que seria licito usar na portu-

gueza alguns termos de falar afeitados,

etc.» Monarchia Lusitana, Tom. ii, Prol.

Necessário é o artiQcio não aftníado.

FERReiíiA, Carla vu, Liv. i.

Vid. Affectado.

AFEITADOR, s. m\ ant. O que enfeita;

que urna. — «Elle foi amigo do esposo,

e afeitador da esposa. y> Traducçào da

Vita Christi, de Ludolpho Carthusiano,

Part. I, cap. 56, "foi. 169 v. Moderna-

mente, díz-se Enfeitador. Vid. esta pala-

vra.

AFEITADORA, s.f. O mesmo que afei-

tadeira, de uso e forma popular. = Re-

colhido nos trez primeiros Diccionarios

da lingua.

AFEITAMENTO, s. m. ant. Enfeite, or-

nato, compostura, louçania, alinho; em-_

bcllezamento. Usado no século xiv e XV.

— «Ligeira cousa he dizer a verdade, a

qual sem outro afeitamento amoesta, e

requere que seja recehida em todo lugar. »

Vita Christi, Part. i, cap. 52, foi. 154.

Vid. Enfeitamento.
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AFEITAR, r. a. anf. (Segundo Con-

stâncio, àii oastolliano aftitar: moderna-

mente. Enfeitar.) Ornar, ataviar, aformo-

sear, embellezar, compor ; dar louçania.

Qual liclb rosa

yue o lualuliiio orvalho cfeiía c adorna.

MOITilNHO PS 0OEV6O0, ArFONSO JFRICANO, O.int.

IV, esl. 65.

Lá n"i'ss.í hsbilaçSo Jc enoaiitaiiores.

Desastrada, cnicl, ingrata i- feia.

Faldas mugens vfjo, iiuf ella aieita.

EILTBlZm ESIAÇO, RIMIS, p. 1S7.

Comvosoo eiicobríudo e afntando
Sua cruel icução, seus euibaraços.

lOEU, IBID-, p. il,

— Afeitar-se, c rejl. Enteitar-se, or-

nar-se, revestir-se de louçania.

.^rrorodo gentil sobre elh pende

Como que pronipto está para a;eit(sr-se

Vendo-se no erjíla! reíplanJecente.

CAMÕES, LUZ. cant. IX. est. 05.

AFEITAR, c. a. (Do latim affedare: o

«c» de uct" vocalisa-se em «i», como em
jíactws^ pei'ta, factus, feito ; moderna-

mente, Affectar.) Contrafazer, falsificar,

fingir. == Eecolliido nos Diccionarios de

Jerouymo Cardoso e Bento Pereira, com
referencia a mercadorias.

AFEITE, s. 7>i. anf. Enfeite, adorno,

ornato, louçania, gala, adereços. — nDci-

xa isso a essas velhas desdentadas, que

quertm encobrir a velhice cvm afeites.»

Dr. António Ferreira, Comedia do Cioso,

acto m, scen. i. O mesmo que Enfeite.

Yid. esta palavra.

Não s5o debalde os prazeres

E comeres.
Tudo ^ão puros afeites

l)as creaturas.

GIL VICE.\-TE, OBItAS,LiV. I, foI. 39.

— Syx. Afeite, fnf\ife: Segundo o

C.irdeal Sam Luiz, o afeite é iim atavio

arrebicado, que afeia a graça natural

;

o enjeite é um adorno empregado para
fazer realçar a belleza. Tal synonymia
não existe, e só pode cstabelecer-se por

convenç.ão; porque afeite é a forma an-

tiga da palavra, como se usava no sécu-

lo XV, e, nos escriptores, se encontra to-

mada sempre á boa parte; enfeite é a for-

ma moderna, em que o «a» expletivo das
primeiras cdades da lingua, que tazia pre-

ferir na composiç.ão a preposição oad»,
está substituido pela preposição «in».

AFEITE, s. Hl. (int. Contrataeção, fingi-

mento. Kefere-se exclusivamente á falsi-

ficação das mercadorias. = N'este sen-
tido, recolhido por Bento Pereira.

AFEITO, adj. 2^- «*'"»•. Acostumado; híi-

bituado: — «...ânimos próprios e bem
afeitos. -' P.' António Fòo. Tratado dos
Santos, Tom. ii, foi. 0.

AFEITO, s. «1. ant. {O mesmo que af-

Jcctu. vocalisando-se o «c» em «i», como
tmpectus. feito.) Desejo, intento, tençíio,

affecç.HO ou doença. — «... o afeito .<</(?

havido por <;//V/íc.» Vida do Beato Suso,

AFE:d

cap. 32. = Moraes escreve esta palavra

com dous <'ff?.

AFEITUOSO, adj. ant. O mesmo que

affectuoso, vocalisando-se em «i» o «c»

da combinação «et», como ainda acontece

na linguagem popular. Vid. Affectuoso.

AFÈLHAS, adv. ant. A' fé ; em verda-

de. Ainda é usado pelo povo. = Keco-

Ihido por Bento Pereira.

AFÉLIA, s.f. O mesmo que Aphelia, po-

rém este ultimo é mais conforme com a

sua etymologia.=Em Astronomia, o ponto

de maior distancia entre o planeta e o sol.

"\'id. Aphelia.

AFELLEADO, adj. p. (De fel, com o

pretix') «a» ea terminação «ado», dos parti-

eipios.) Abeberado de fel; embebido, re-

passado de fel ; figuradamente, amargu-

rado. — ísa linguagem vulgar, tetas afel-

leadas, que se untaram- com fel. para a

cria aborrecer o leite. Ko Diccionario da

Academia, escreve-se com mn só «l».

AFELLEAR, r. a. (De fel, com o prefi-

xo »a» e a terminação verbal aar». • Tem-

I
perar de fel ; saciar cora fel : untar de fel.

— «A"a crus o afelearam, e ainda nmr-

to o alancearam.í' P.* Manoel Fernandes,

Alma Insti'uida, Tom. i, cap. 33. doe.

14.

—Loc: Afellear as tetas, untal-as de

fel, para que a cria aborreça o leite e se

aparte por si mesma. As amas usam isto

com as crianças.

AFEMEADÓ, adj. p. ant. (Do verbo la-

; tino ejftminare, dando-se a syncopa do «n»

medial, como em molinus. moiniio, etc.)

Afeminado ; modernamente, effeminado.

Vid.—«Sendo quando para lá furam fur-

tes e esforçados, volveram afemeados.»

Frei Amador Arracs, Dialogo IV, cap. 4.

AFEMENÇ-iDO, adj. p. ant. Fitado, exa-

minado, observado attentamente.— «El-

lietf Bamba, depois que ouve bem leeda

e afemençada aquella carta. ..y> Chronica

Geral de Hespanha, mandada traduzir por

El-Kci D. Diniz, pag. 135, cap. 152,

ediç. frag. do Dr. ívuncs de Carvalho.

ÀFEMENÇAR, r. a. ant. ^Do substantivo

femença. diligencia,, ancicdade, com o pre-

fixo «ase a tenninaç.no verbal «ar» ."i Olhar

fito, ver, encontrar com a vista, alcançar,

descortinar, olhar com feracnça.= Aeha-

se empregado nos primeiros monmnentos

i

da lingua, tomado no sentido de compre-

hender, analysar. — *E dizem que da

presença deChristo, que no ventre trazia,

a face d'ella era de tanta claridade, que

Joseph a nom podia afemençar, atesipie o

ventre foi vazio.v Vita Christi, traducção

de Frei Bernardo de Alcobaça, Part. i.

cap. S, foi. 27.

NSo *ffMe»f» en iqui

liúui lugar onde me assente.

ell.Mce^TE, okkis, Liv. ii, foi. $9. t.

— Oktii. Pelas auctoridadcs citadas,

' tanto se esci-cve coiii um como com dous

1 «ffí, e, desta ultima ortliographia, veiu o
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: encontrar Santa Rosa de Viterbo ctfemen-

j

çar, em vários manuscriptos antigos, si-

j

wniticando ponderar com engenho e sub-

I

tileza.

AFEMIADO, adj. p. O mesmo que Âfe-

meado. ^ iil. Effeminado.

AFEMINAÇÃO, s. /. .,Do latim t;/?Émína-

tio, mudando o « 6 » inicial por « a »

I ex. : Avangelhos, por jEvangclhos ; Z)t'-

grítul, por Decretai.) Enfraquecimento,

moUicie, ignavia. — «A"no o digo só em
rasSo da sua ignavia e afeniinaçãO>>. Pa-

dre Manoel BerniU-des, Floresta, Tom. i,

tit. li, pag. 235.

AFEJUNADAMENTE, adv. Com moliicie,

luxuriosamente, ignaviameníe. — *Es-

pera-se que com este meio, se se' íecat*

adiante, tornem a ser prezados os exer-

cidos decavallo. com cuja falta a nobre-

za se criava afeminadameníe. !• Fran-

cisco de Abreu, Relação 11. Vid. Effemi-

nadameute.

AFEMINADO, adj. p. Modernamente,

Effeminado ; delicado, molle, amulhercn-

gado; figuradamente: fraco, impudico, sem
virilidade ; adocicado, com maneiras den-

gues, adeetado. — *E os mais faliavam
afeminado. 1' D. Francisco ílanoel de Mel-

lo. Carta de Guia de Casados, pag. 115.

Vid. Effeminado.

AFEMINAR, i-. a. (Do latim effeminare,

mudado o «e» inicial em «a>, como se

usava nas primeiras edadcs da lingua :

ex. : Evangelho, Avangelho: por este mes-

mo processo phonológico se explica o uso

das palavras que hoje se escrevem com
«em,"^' Debilitar, enfraquecer, tirar o ani-

mo varonil ; reduzir á condição de mu-
lher. Modern:miente, Effeminar. Vid. es-

i

ta palavra.

Kãocoai «Tirios deleites e inSnitos

Que e/emntai os peitos generosos.

cm., ítz., cant. w, est. 96.

AFERES, í. 7)i. j>l. ant. (Talvez con-

tracç."io de aftizeres, ou derivado do fran-

cez ajfaires. por isso que esta palavra

apparece no Cancion. Geral, da corte de

D. João II, frequentada pelos fid.ilgos que

acompanharam á França D. Affonso v

;

I

segundo Bescherelle. affaircs, vem do

céltico aperes. ou da b;\ixa latinidado <?/-

'

farium, no provençal afar, o no itaIi-\iio

affare. Porém, o que prova a origem frau-

ceza é ser o substantivo português mas-

culino, como afónna affaíre, que em fran-

I

cez era tida desto género no século xii.">

! Negócios, dependências, afazeres. Os cri-

1 ticos que só procuram na lingua portugucza

i
as formas latinas, tèm condouinado esta

palavra, tào digna como todas as outras

que nos vieram do provençal ou do fran-

cez :

T':
r
r
V
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AFÉRESES, s. f. Vlã. Apheresis. Como
esta palavra é de uso erudito, deve de es-

orever-se segundo a etymologia grega.

AFERIADÒ, udj. unt". e «. m. (Do la-

tiui Jcridtus, do abl. feridto, descendo
o «tn -X media «d». O «a» c a expletiva

das primeiras edades da lingua.) Feria-

do. — «_E)íi todus os dids qua nom f(jrem

aferiados.» Regimento da Fazenda, cap.

VI, tol. -J, V.

AFERIÇÃO, .9. /. (Do verbo aferir.)

Aeeào de legalisar os pesos, medidas e

balanças eoni ura padrão estabeleeiíbj pela

lei, c deelaral-os aptos aos usos públicos

por meio dosignaes determinados.=Reco-
Iliido pela primeira vez por Bíuteau. —
(iNas revistas das aíferições das balanças,

pesos e medidas, não levarão cousa cdf/tima

das pessoas, que tiverem, aferido e apresen-

tarem em. correição escripto de afíerição

feitanaforma da lei, etc.» Alvará de 10
de outubro de 1754.

—

nE os que tiverem,

aferido, mostrando escripto de afferição,

se lhes rubricará este, pundo-se-lhe Visto

em Correição, com a rubrica do Ouvidor,
sem por isso lhe levar estip>endio alr/tim;

porém os que não tiverem, a.fferido ou não
forem apresentar a sua afferição, etc.»

Id., ibid. Na linguagem moderna da ad-

ministração, eraprega-se de preferencia

Afilaniento. Portaria do 12 de jiinlio de
ISGl.
—

•
Ortii. o Diccionario da Academia,

e Moraes, escrevem com um só «f» ;
po-

rem o documento legal citado escreve com
dous, talvez porque derive o verbo do la-

tim affero.

AFERIDO, .?. m. (Este nome é de for-

maçàu popular, e portanto torna-se im-

possivel a etyinologia do latim affero, co-

mo quer Constâncio
; a significação da pa-

lavra explica a sua origem.) Caneiro ou
regato, que, trazendo aguas comferida ou
queda, díi por cima na roda da azenha ou
pizào, e a íaz andar.

—

«Junto a Borba,
na qual ha muitos aíeriâos, assim de aze-

nhas para moer trigo, como de 2)izões

jm.ra o fahríco de paunos de còr.^^ Padre
Carvalho, Chorographia Portugueza, Tom.
II, jiag. !")l.'i.

AFERIDO, adj. p. Atilado, conferido
com o padrão ; notado com o signal fiscal

de que não está íalsificado o peso, a
medida ou balança. — « iVa.s revistas das
aferições das balanças, pxizos e medidas,
não levarão cousa alguma das pessoas
que tiverem aferido, etc.» Alvará, de
10 de outubro de 17r)4. — «...porém
os que não tiverem aferido... ou tiverem
aferido fira do temjvj determinado pela
lit, pagarão acondemnação q%te aos ouvi-

dores parecer justa, havendo-se nella
com m.od.eração, etc.» Idem. = Recolhido
pela primeira vez por Bluteau, no Voca-
bulário. Na linguagem administrativa e

liseal, diz-so afiltido.

AFERIDOR, "s. m. (De afilador, o que
passa o fo ou cordel por cima da medi-

da para vêr se condiz com o padrão; o

« r » abranda-se geralmente eai « I »
,

como era ptoculum, púcaro, dando-se re-

gularmente a metathese do «1» ; os que des-

conheceram esta simples etimologia, procu-

raram-na debalde no latim.) Ensaiador,
conferidor da integridade dos pesos, das
medidas o balanças por um padrão estabe-

lecido por lei. — (( Entre os emprega-
dos municipaes contam-se os aferidores, que

são nomeados pelas camarás municipaes
o por cilas pagos, devendo a nomeação
recair somente em pessoas que tenham as

habilitações technicas pielo ministério das
obras publicas. o Lei de 10 de agosto de
18(50.

AFERIMENTO, s. m. ant. O mesmo que
Aferição; esta fúrma antiquada, recolhida

na sc.xta edição do Diccionario do Mo-
raes, prova a corrupção da palavra afla-

mento.

AFERIR, V. a. (Segundo Constâncio, do
latim afferre, e também do verbo ferire,
no sentido de estampar, o que não é ad-

missível; vem do verbo afilar, passar o

fio por sobre o padrão e a medida ao

mesmo tempo, perrautando-se o «i» por
«e», como em arista, aresta; o «1» con-

funde-secom o «r» por influencia d'estale-

tra.) Cotejar polo padrão todas as medi-
das, pesos e balanças que hão de servir

para as vendas publicas. = 1'ambera se

emprega no sentido figurado, significando:

examinar, rectificar, conferir.=Recolhido
pela primeira vez por Bluteau, no Vocabu-
lário. Vid. Afilar.

AFERMENTADO, adj.p. (De fermenta-
do, cora o prefixo «a» daindolc da lingua.)

Acha-se empregado este termo no século

XV, na celebre traducção da Vita Ghristi,

e recolhido pela primeira vez por Bento
Pereira. = Está fora do uso.

AFERMENTAR, í-.«. (De fermentar, com
o prefixo «3" das primeiras edades da lin-

gua.) Empregava-se, figuradamente, no
sentido de suscitar, desenvolver. = Em
alguns auctores também se escrevia Afor-

mentar, cujo substantivo ainda na lingua-

gem p()])ular se diz fromento.—

«

Corre Eva
como mãe universal da natureza corrupta,

que ella como amassadeira afermentou em
cada hum dos mortues, ditosfilhos de Adão. »

Dom Hilário, Voz do Amado, cap, x, foi.

51, V. = Recolhido por Bento Pereira.

AFERMOSEADO, adj. p. Aformoseado,
mais conforme com o radical latino for-
mosus; deve porém attribuir-se esta per-

mutação do «o» pelo «e» com relação a

este caso, á forma hespanhola hermoso.

A troca do oo» pelo «e» se dá também
em afermentar e cfoomientar.

AFERMOSEAR, v. a. O mesmo que

aformosear : dar uma forma mais bella;

embellezar, adornar, enfeitar.— «Porque
lia Cortezãos, que por aíermosearem a le-

tra, e facilitarem melhor os rasgos da
penna, vão encadeando as letras pelas ca-

beças, como sardinhas de Galliza. r> Fran-

cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia,

Dial. II, foi. IG.

Por nioslraro lavor com que Amaltliea
Pur elle a nova illia ají'rini)!^fa.

MA.NÚ1;l IHOMAZ, INSULANA, caut. IV, Ost. 23.

—Afermosear-se, v. refi. Tornar-se for-

moso, cmbellezar-se
; tornar-se lindo. =

Pouco usado.

AFERMOSENTADO , adj. p. Tornado
formoso, bello. O mesmo que aformosea-

do, mais frequentemente empregado na
linguagem poética.=^Aeha-se empregado
por Fernão Lopes.

AFERMOSENTAR, v. a. (O mesmo que
afermosear, diíFerindo porém quanto á
desinência, que, segundo Constâncio, vera

do latira manens,manentis, que significa

a permanência da acção.) Dar formosura,

embellezar; ornar; revestir. —• «Má for-

tuna sempre descobria quantas faltas

afermosenta a bòa.y Jorge Ferreira de
Vasconcellos, Aulegraphia, act. v, se. 2.

— « Vede a bondade da rosa cd.egre, e do
branco lirio, que entre os espinlios con-

serva a paciência, e até as espinhas que o

atravessão, não deixa de afermosentar. »

Fr. Pedro Calvo, Defensão das Lagrimas

dos Justos, Part. ii, cap. 7.

AFERRADAMENTE, adv. Com affinco,

com contumácia, pertinazmente ; tenacis-

simamente. = Recolhido nos trez Diccio-

narios mais antigos da lingua.

AFERRADO, adj.
i).

Tenaz, contumaz,

pertinaz, pyrrhonico; também se empre-

ga no sentido de ferrado, mordido, com o

prefixo oa» da indolo da lingua: ex. : —

-

«... com os dentes aferrados ?i« capa., etc.»

Gaspar Barreira, Dedic, pag. 3.

— Loc. : Aferrado á sua op)i.nião, tei-

moso, pyrrhonico.

—

v.Tão aferrado á pró-

pria opinião. -o Vieira, Sermões, Tcim.

II, pag. 94.

—

Cavallo aferrado, o que se

leva á rédea tesa: — «Aferrado cavallo

se diz o que o cavalleiro leva com as ré-

deas tezas.» Tratado da Gineta, foi. 57.

= Alguns auctores escrevem erradamente

com dons «ff».

AFERRAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que aferro, exprimindo porém o suflixo

«mento»aidêa de acção e effeito. (Significa,

especialmente na linguagem náutica anti-

ga, lançar ferro ou âncora:— «E este afer-

raniento que Euy Pereira fez com (i.s

náos, deo grande ajuda ás gallés de Por-

tugal.» Fernão Lopes, Chronica de Dom
João I, Liv. I, cap. 133. — Abalroacão,

abordagem; approximação de dous navios

com ou sem hostilidade; varaçãn em terra,

encosto á prancha ou caes.=E hoje an-

tiquado.

AFERRAR, v. a. (De ferro, com o

«a» expletivo e a terminação verbal «ar».)

Prender com gancho de ferro ; lançar fer-

ro ao mar, ancorar; atracar cora arpéo;

agarrar, prender com ferro, apanhar,

morder, pegar com tenacidade. = E bas-

tante usado na linguagem náutica, c de
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grande uso vulgar. — aE se pelejarmos

aqui nu rio, ainda que com todos aferre-

mos, podemos ir alguns saindo.-K Fernào

Lopes, Chronica de Dom João I, Liv. i,

cap. VòO. — «E em esta (náu) de Lopo

Mendes prepassando por ella, cuidando

que a aferrava, lancaram-lhe dentro uma
chuva de pedras. í> João de Barros, Déca-

da I, Liv. VI, cap. 3.

Logo algum, :ibrisario junlo a terra,

O pescador aírrm com grão pressa

.

SÁ tív. Mii\., ecl. IV.

O escudo lança atraz, a espada /ifcrra.

G. r. OE CASTno, ULYSSEA, caot. VI, esl. 82.

— Loc. : Aferrar o panno, colher ve-

las, arrear, caçar o velame :

A marítima fjeiíte o panno affrra,

Vão as aijcuras ao mar e tornam a terra.

FnANC. BAR., E.NtlOi, Liv. VI, OSt. Í03.

— Aferrar a preza, em Altanaria, di-

lia-se das aves de rapina, quando se ati-

ravam a outras aves

:

Nem o falc.^io. nos ares levantado,

Cíuando a;€nur a preia a prunui estende.

FRANCISCO DB ANO., 1 " CKHCO OK 01'J,

canl. i.x, foi. 40, col. 3.

— Aferrar, quando significa collier ve-

las, deriva-se do latim afferre; tal é a

opinião dos escriptores que adoptam a

etymologia latina.

— Aferrar, v. n. Agarrar, prender :

Quem pôde fazer bem lu: niolino.

Tem alfrrar das tranças d'úuro lino.

DÍOGO UER.SAllDKS, LIMA, CAUTA XXX.

— Aferrar-se, v. rey/. Suster-se, segu-

rar-se com atinco
;
pegar-se, agarrar-se

;

prender-se. — Aferrar se a idêas. — «O
homem sesudo trabalha pjara a velhice, se

alcança descanço aferre-se d'elle.s) Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia,

act. V, SC. v.

— Loc. : Aferrar-se a uma opinião,

seguil-a tenazmente.—Aferrar-se no sum-

nu, dormir profundamente.

AFERRETOADO, adj. p. Picado, insti-

gado ; tiguradamente : exacerbado, ator-

mentado. ;-= líecolliido pela primeira vez
pelo Padre Bento Pereira.

AFERRETOADOR, s. m. O que pica; o

que nictte o ferrão
; figuradamente : in-

stigador, satyrisador, irónico.= Recolhido
por Bentii Pcriira.

AFERRETOAR, r. a. Picar com ferrão

ou ferro agiirado ; mettcr a garrocha

;

ferir com a tromba do insecto ; figurada-

mente : aguillioar, incitar, exacerbar, in-

stigar, provocar. = Recolhido por Bento
Pereira.

AFERRO, s. m. (Do verbo aferrar.)

Tenacidade, atinco, apego, adhesào; ligll-

radamente : amor, predilecção, paixão.

—

« Confiramos esta pobreza com a nossa
abundância, com a nossa cobiça e aferro
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ás cousas terrenas. -a Bernardes, Sermões,

Part. I, serm. 4, § 7.

AFERROLHADO, adj. p. Fechado com
ferrolho

; figuradamente : guardado com

muita cautela ; assim se diz : aferrolha-

do a sete chaves. — Preso, encarcerado,

agrilhotido.

E nas grades os dentes amolavam
Os feros javalis aberro hadoa.

(JAB. PER. PE CASTRO, LXLVSSÉA, C. I. OSt. !i2.
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Do perigo me afaste

Em (|ne.íá meu descuido

Me linda a/firoíítaiío.

icii> . i/alvaiics i>'or.

iõ, V.

LUS. TRANS.. foi.

AFERROLHAR, v. a. (Do latim verucu-

lum, fL'rrolho, ctjiu o prefixo «a» e a ter-

minação verbal «ar».) Fechar com o ferro-

lho; clausurar, guardar, agrilhoar, prender,

atar com ferros, cerrar, metter entre gra-

des. Applica-se principalmente ás portas,

cofres, casas, e também ás pessoas, no

sentido de prender com grande cautela.

A's vezes também encerra o sentido de

enthesourar.

E c cuidado de tal sorte

Que me afcrrollia ao tormento.

UUUS. DE Qt;EV., VIDA DE SAM. IZABCL, fol.

136.

— Aferrolhar-se, v. refi. Defcnder-se,

fechandí)-se em sitio seguro.

AFERVENTADO, adj. p. Que levou a

primeira fervura; diz-se somente quando

a ;igua levantou as primeiras bolhas da

ebulição. E' do uso popular.— Nos Aço-

res, couves aferventadas, que sofiVeram

uma leve cozedura. = Na linguagem lit-

teraria, empi'ega-se no sentido de afervo-

rado.
.. . tumulto aferventado.

FRANC. BAR., TUAD. D.A EXIilD , Liv. I, GSt. 54.

AFERVENTAMENTO, s. m. ant. Fervor,

eíferveseencia ; etiusào, intensidade. —
« Com a Jirmeza e aferventamento do

amor, que havia ao bom Jesus.» Trad.

da Vita Christi, Part. iv, cap. 22, foi.

125, v.^=:Ainda se encontra viva esta pa-

lavra na linguagem po})ular, o que prova

que ella ainda está coeva com o século

XV, extranha ás renovações dos Quinhen-

tistas.

AFERVENTAR, v. a. Fazer ferver, pôr

a cozer; levantar uma só fervura. N'este

sentido, pertence ;i linguagem popular,

achando-se recolhido nos trcz mais anti-

gos Diccionarios da lingua.

— Aferventar-se, v. rejl. Licitar-sc,

afervorar-se, ;ipiessar-se, tornar-se velic-

mentc. — «E nào ha hi cousa mais sâa,

que haver weditaçom de piedoso amor,

com ella se aferventava por coniemplaçom

e ncmbranra de seu Jilho.ii Trad. da Vita

Christi, Part. iv, cap. 30, foi. 173, v.

N'este sentido, está totalmente tora do uso.

= Pede uma das preposições com ou t»i

depois de si.

AFERVORADAMENTE, adv. Com fer-

vor, inteusamoiite, calorosamente, com

enthusiasmo, fortemente, afincadaraente.

Emprega-se principalmente na linguagem

mvstica. —«O santo Prelado soccorreu a

cidade e comarca com esmolas e obras de

piedade cspirituaes, e corporacs tão afer-

voradamente, que parecia mandado de

Deos pêra remédio d'aquella tribulação.

v

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Lusi-

tana, Part. II, Liv. VI, cíip. 20.

AFERVORADISSIMO, adj. sup. Com um
grande fervor rcligicjso ; diligentíssimo

;

muito enthusiasmado; apressadíssimo. Em-
pregado por Fr. Bernardo de Brito na

Chronica de Cister.

AFERVORADO, adj. p. Estimulado, in-

citado, provocado, activado ;
diligente,

sollíeito, presto, pressuroso, encendido.

— a ... afervorados por remediar necessi-

dades do próximo.» Heitor Pinto, Diá-

logos, Tom. II, dial. v, c:ip. 22.

— Loc: Desejo afervorado, vehemen-

te.— Oração afervorada, com um pungi-

mento vivo.

AFERVORAR, v. a. (De fervor, com o

«a» prefixo e a terminação verbal «ar».)

Obrar com fervor, activar, incitar, esti-

mular, actuar, apressar, diligenciar, des-

pertar vehemencia, communicar enthu-

siasmo.

Gente de guerra qoc n/ífcora Marte.

UOeS. DE OfEV., AFFU.Vs. AKRIC-, CSDl. V,

foi. 78.

— Afervorar-se, v. rejl. Eneher-se de

fervor; agitar-se, enthusiasmar-se.

Mais arde e se afervora a caridade.

iD., IB., caot. VI, foi. 93, V.

AFERVORISADO, adj. p. O mesmo que

Afervorado, porém diílerem, era que o

primeiro exprime um fervor communica-

do de fora, e, como tal, é susceptível de

tomar-se á má parte ; o segundo exprime

um incitamento interior, que se applica

quasi sempre para as emoções religiosas.

Jorge Cardoso no Agiologio Lusitano, em-

pregou ambos os termos pruuiiscuamen-

te.

AFERVORISAR, r. a. O mesmo que

Afervorar. Provocar enthusiasmo ; dar

intensidade á paixão.

—

aPurque esta Se-

nhora Com sua poderosíssima intercessão

he a que Converte os ])eccadores, a que

defende os tentados, a que afervorisa os

tibiose augmcnta os justos, e fervorosos.

n

Padre Jlanoel Bernardes, Floresta, Tom.
v, tit. 4, p. 1Õ4. = Por este exemplo de

l>ernardes, vê se que afervorisar didcrede

afervorar em exprimir um acto repetido

frequentes vezes, e nào intensamente, co-

mo o segunda verbo.

I

— Aíervorisar-se, v. rejl. Despertar

I

cm si um ilrvor momentâneo. = Pouco

I usado.

I

AFFABEL, adj. 2 tjen. (Do latim <i/?"<i-

I

bílis, [lerdida a tlexào do caso; na liu-

i

guagem antiga afabil, e modernamente
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affavel.) Benigno, brando, meigo, suave

nas maneiras.

Dous rostos tinha,

Um de aspecto benévolo, pracioso,

De luioiilile parecer e aljavel viso.

JER. COUTK REiL, :íAUF. DE SEP., CaOt. 111, ful.

34, V.

AFFABELMENTE, aJv. ant. O mesmo
que Affavelmente. Benignamente, agra-

davelmente ;
cortezmente, liianamente.

São recebidos íl'cHe affalictmeule.

LUIZ PER.,ELEG., Cailt. 11, OSt. 32.

AFFABIL, adj. 2 r/m. (Do latim affa-

bilis, perdida a flexào do caso ; moder-
namente affavel.) Lhano, suave, agradá-

vel no trato.= Usado no século xvi, por

Jorge Ferreira. = TaniLem se escrevia

antigamente Afabil e Affabel.

Te achasse hraiiiio, affalnl e amoroso.

CAM., Lcz , cant, n, est. b9.

AFFABILIDADE, .s-. /. (Do latim affa-

hilitas; de ad, para, e fari, faliar ; do

ablativo ajfabilitute, descendo ambos os

«tt» á média «d».) Caracter ou qualida-

de de uma pessoa que emprega brandu-

ra, cortezia no sou trato usual ; compre-
hende sempre o agrado nas relações de

superior para inferior. Como equivalen-

tes : benignidade, lhaneza, cortezania, sua-

vidade, brandura, maneira afFectuosa. —
d E nos que mais sopezam a conversação

acftaes mais affabilidade, se lhe acenaes

com qualíjticr sumhra de granc/earia. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphro-
sina, act. i, se. ii.

AFFABILISSIMO, adj. sup. Brandissi-

mo, agradabilissimo ; bastante accessivel

ao trato. :=. Usado por Frei Bernardo de
Brito, e do uso corrente.

t AFFABULAÇÃO, s. f. [Do acc. latino

affahulationem.) Ultima parte de qualquer
apóiogo; remate da fábula, aonde se con-

tém a moralidade ou applicaçào do conto.

— Em Litteratura, a affabulação nem
sempre faz parte da fabula; ás vezes
omitte-se, para o leitor deduzir do facto

particular a máxima geral. = Omittida
em todos os Diccionarios portuguezes.

AFFAÇAMADO, adj. p. i Do céltico fa-
cha, esquentar, animar, excitar; no fran-

cez fãché, contrariado, escandaiisado.)

Segundo o Diccionario da Academia, tem
a significação conjectural de : envergo-
nhado, corrido; ou, segundo o anglicisino

introduzido por Garrett, desapontado.
— « Com que todo o povo ficou desemba-
raçado d'elles, c os que ivirsequiram os

Christãos affaçamados. » Padre Fernão
Guerreiro, Relações annuaes das cousas
que fizeram os Padres da Companhia de

i

Jesus na índia e Japão desde os annos
,

de 1600 até 1609, vol. v, Liv. 3, cap. 2G.
\= Esta palavra só se acha n'este livro, o I

que explica melhor a sua origem franco- I

za, admittida, como entende Moraes, no

sentido chulo.

AFFAGAR, v. a. ^'id. Afagar.

t AFFAM, s. m. Vid. Afan.= Recolhido
por A'iterbo no Dicciouario Portátil.

AFFAMAR, v. a. Vid. Afamar.

t AFEARES, s. m. jA. ( Do tVancez a/-

faircs, uu melhor do latim ajfarium.) O
' Diccionario da Academia nào se atreve a

rejeitar nem a admittir como vernácula

esta palavra, recolhida pela primeira vez

por Bluteau, no Vocabulário, iloraes le-

vou o seu escrúpulo a rejeital-a do seu

Diccionario. Xo século xv, era ella usada

na corte de Affonso V e Dom Joào II,

como vemos pelo Cancioneiro Geral de

Garcia de Resende. Vid. Aferes, no sen-

tido de dependências, negócios politicos.

Esta palavra nào se deve considerar co-

mo gallicismo, mas como um archaismo,

pertencente á parte morta da lingua, e

portanto deve-se conservar, como um
facto para a sua historia.

AFFASTAR, v. a. Vid. Afastar. Ortho-

gt-apliia adoptada por Moraes.

AFFAVEL, a>lj. 2 gcn. Vid. Affabel e

Affabil. Segundo a tendência popular, o

«b» desce á spiraute nv» ; esta é a forma

admittida.

AFFAVELMENTE, adv. (Do latim affa-

hiliter, com a terminação «mente».) Be-

nignamente, com lhaneza ; cortezãmente.

— « Depois de nos saudarem affavelmen-

te. » Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 86. Vid. a forma antiga Affabel-

mente.

AFFAZER, r. a. Vid. Afazer.

AFFECÇÃO, s.f. (Do latim affeetionem;

no hespanhol afecion.) Aftecto, aôeição,

sentimento de syrapathia, adhesão, pren-

dimento. Xo sentido mais geral, modifi-

cação causada no corpo pela impressão

dos objectos exteriores.=Tambem se em-
prega no sentido de doença, moléstia

:

affecção nervosa.

— Em Medicina, aíTecção é a maneira

como a alma ou o corpo está afiectado

;

cmprega-se geralmente como doença, ten-

do-se proposto o não considerar as duas

palavras como synonymas, servindo a af-

fecção como uma expressão genérica, da

qual a doença não representaria mais do

que um ponto de vista especial. Is'este

caso, affecção viria a significar toda a

condição contra a natureza do organismo,

e além das doenças, comprehenderia como
espécies as monstruosidades, as disformi-

dades adquiridas, os vicios de conforma-

ção, as enfermidades, etc, que não con-

stituem sempre a doença propriamente

dita.

— Em Physica, affecção, equivale a

qualidade, modificação, mudança sobre-

vinda ao estado de um corpo. Assim se

diz: O thermometro observa todas as af-

fecções do ar.

— Eiu Geometria, dava-se antigamen-

te o nome de affecção ao que hoje se cha-

I
ma propriedade. — Curva com uma certa

affecção.

— Ein P.sychologia, chamani-se affec-

ções dn alma (atfectus animi) não somen-
te ás diversas paixões, como o amor, o

ciúme, o ódio, mas também ao estado da
alma acompanhado de um sentimento agra-

dável ou penivel, de receio, medo, triste-

za, etc. Gall e outros physiologistus, en-

tendem que a palavra affecção só se deve
empregar n'este ultimo sentido.

— Em Theologia mystica, emprega-se
ordinariamente no plural, significando por

affecções os ímpetos e elevações para Deus,
actos Íntimos da vontade, contrapostos á

reflexão e meditação.

— Syn. Affecção, doença. Vid. su-

pra, na accepção medica.

t AFFECCIÓNIVIDADE, s. f. Neologis-

mo adiiiittido ]>iA-ã moderna sciencia da,

Phrenologia, para designar uma faculda-

de affectiva do género das inclinações

que levara não só a pi-opender para os

homens e animaes, senão também para
os objectos que nos cercam, ou que per-

tencem a pessoas amadas.

AFFECTAÇÃO, s.f. (Do latim affecta-

tio, no acc. affectationem.) Cuidado de-

masiado e excessivo nas acções, gestos e

linguagem, oífuscando a nattn-alidade por

um artificio contrafeito e ridículo. Infa-

tuação, alardo de qualidades que não pos-

sue aquelle que se dá ares diante de al-

guém. Fingimento, falsidade, pretenção.=
Também significava antigamente o desejo

desordenado e ambicioso de alguma cou-

sa. — «A virtude de Xavier era muito

alheia de todas aquellas affectações, e ce-

rimonias tristes. ... com que a santidade

fingida se enfeita, v Vieira, Sermões, Tom.
VIII, pag. 409.
— Em Direito Canónico, affectação

é a attribuição exclusiva de um emprego,

beneficio, cargo ou dignidade a certo in-

dividuo determinado. Reserva de ura be-

neficio.

— Orth. Também se escrevia affeita-

ção, em virtude da lei piíonologica da

vocalisação do «c» em «i» na combina-

ção «et». = N'esta fónna, confunde-se

por homonj-mia com afeitação ou arrebi-

que.

A Iiistori.i nri raal tornd.iou mal seguidj,

A fèa aleitação, ?eiiten(;a liura.

DR. A.\T. PER., CARTA 1.

AFFECTADAMENTE, adv. Artificialmen-

te ; sem naturalidade, arrebicadamente

;

fingidamente, contrafeitamente.

—

«A obe-

diência ha de ser legitima, e não jyrocii-

racZa affectadamente.» Padre Manoel Ber-

nardes. Luz e Calor, Part. i, § õ, p. 144.

AFFECTADISSIMO, adj. sup. Antiga-

mente, affeitadissimo. Bastante contrafei-

to, falsíssimo ; muito arrebicado. = Ap-

plica-se para caracterisar gestos, pala-

vras e acções. = Emprega-se de prefe-

N
v\>.
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rencia para atacar o estylo académico,

scin uatiiralidade, mas emphatico e sem
auiniaoão.

AFFECTADO, aclj. p. Fingido, coiítra-

feito, falso, arrebicado, artificial, acadé-

mico. — Estylo affectado; linguagem af-

fectada ãus seiscentistas. Fingido, exag-

gerado, estudado, cxaggeradamente lima-

do.

— Em Pathologia, diz-se affectado, o

que está perturbado em suas funcções,

lesado em tal ou tal parte, acommettido

de tal ou tal doença.
— Em Álgebra, diz-se affectada a

quantidade modificada por um signal ou

por um radical : — Quantidade affectada

de um coejic iente : aiffectaáa. de itm signal

de addição «-j-».— Equação affectada,

equação na qual a incógnita é elevada a

muitas potencias ditierentes. = Phrase
pouco usada.

— Em Direito Canónico, diz-se affe-

ctado o beneficio encarregado de algum
mandado, indulto ou reserva do Papa.
— Loc: Ignorância affectada, culpá-

vel, em que a persistência é voluntária.

— « De ires maneiras acontece ignorar

um o que deve saher. A primeira é quan-

do elle quer ignural-o, esta se chama igno-

rância affectada, ou querida. » Paulo
Palácios, Summa Caetana, foi. 232, v.=
No sentido de movido, sensibilisado, to-

cado, é galiicismo moderno.

AFFECTANTE, adj. 2 gen. Que afíe-

eta e finge no momento actual; emprcga-
se no mesmo sentido de affectado. —
nEspada racional a com que tSalomão

mandando partir o menino^ não partiu se-

não a contenda entre as duas inães, dis-

cernindo-se no exame dos seus fios, qual
era a affectante, e qual a vereladeira.yi

Padre Manoel Bernardes, Floresta, Tom.
I, tit. 8, p. 374.

AFFECTAR, v. a. (Do latim affectare,

na linguagem antiga affeitar.) Desejar
com anciã, anhelar; fingir, contrafazer,

imitar, ostentar falsamente, arrebicar,

forçar o natural. = Applica-se ás manei-
ras, gestos, acções o linguagem ; ó bas-

tante usado em litteratura, para caracte-

risar o estylo sem espontaneidade, cxag-
geradamente polido, demasiadamente li-

mado.

Do Oljmpo só os camiiilios afeclando.

ULTS., canl. vui, esl. 103.

— Era Pathologia, produzir má im-
pressão, tornar doente, molestar.

—

A got-

ta afíectã as articulações.

— Em Pliysica, ter disposição para
tomar certas fVirmas determinadas. — O
sal marinho affecta na sua cri/stallisação,

a forma cidiicn.

— Em Álgebra, affectar uma quanti-
dade, & moditícal-a por um signal ou ra-

dical.

— Affectar-se, v. refl. Contrafazer-se,
usar de aílectaçílo.

—

aMettcr a galanteria
*

na pratica, sem se affectar, deixando-a

ao arhitrio dos ouvintes.» Sousa de Ma-
cedo, Eva e Ave, Part. i, cap. 37, p. 17õ,

n. 4.

... um gato que morto se affectava.

D!MZ, POKSIAS, tom. IV.

AFFECTATIVO, adj. Eecoliiido pela

primeira vez por Bluteau, no Vocabulá-

rio, Suppl., no sentido de desejoso. =
Está fora do uso.

AFFECTIVAMENTE, adv. Com um mo-
do ciíeio de atfecto; n'este sentido, empre-
gado por Vieira. = Também caracterisa

um modo de elevação até Deus por via

do sentimento mystico.

AFFECTIVO, adj. (Do latim afficere,

impressionar.) Pertencente ao affecto, amo-
roso, apaixonado, sentimental

;
que im-

pressiona.

— Na Theologia Mystica, que sym-
bolisa a alma; virtiules affectivas, as

que consistem em sentimentos puros e

actos interiores, oppostas ás acções effecti-

vas, que se manifestam exterior e sen-

sivelmente. — «.Quanto mais deve tra-

balhar o Christão acceso com o Divino
amor, porque este per e.vercicio das po-

tencias affectivas muito mais jmrfcitamen-

te alcance. « D. Frei Braz de Barros, Es-

pelho da Perfeição, Liv. iii, cap. 19. —
Amor affectivo; o que se não manifesta

por actos exteriores, mas por um abalo inte-

rior : — n Assim como em Deos o fazer
òem se thama amor ejfectivo, e o qvc-

rcl-ofazer amor affectivo...» Vieira, Ser-

mões, Tom. IV, serm. 10, § 32, n. 342.
— Em Pathologia, faculdades affecti-

vas, disposições da organisação primitiva

do cérebro, cuja acção produz os senti-

mentos e as afiecções.

— Em Philosophia, 2^'^fcc<" affectiva,

exprime a sensibilidade.

— Theologia affectiva, aquella que
trata dos extasis, amor divino, contem-
plação, bem como de toda a ascese espi-

ritual.

AFFECTO, .«. M. (Do latim affectus, no
abl. afecto, no portuguez antigo affeito,

vocalisando-se o «o» de «et» em «i», co-

mo em lactis, \cite.) Paixão, emoção,
sentimento, predilecção, adhcsão, amor,
perturbação de ânimos, inclinação, atfei-

ção, benevolência, impulso, vehemencia;
achaque ; expressão. — « As pei-turbacões

principaes, n que outros chamam jmixões,

outros ajfeiçõcs ou affectos, são alegria e

tristeza, esperança e temor, e a estas se

reduzem amor, adio, vergonha, ira. mise-

ricórdia, e oídras muitas.» Heitor Pinto,

Diálogos, Tom. it, dial. 1. cap. (i.

Onde livre de a/peclos vos niostrcis.

CAU., BLSG. X, est. G.

—Em Khetorica, ha a divisão de affe-

ctos cthicos: c patheticos. conforme a tor-

ça da eloquência que o orador emprega

para mover os ouvintes. = Estas divi-

sões da velha rhetorica quintilianesca es-

tão banidas como nocivas á arte. — «Com
a qual magestade de pessoa começou, e aca-

bou sua oração com tantos affectos de pro-

vocar a se condoerem do caso miserável

do seu desterro, que...i) João de Barros,

Década I, Liv. iii, cap. 6.

— Na antiga Medicina, affecto era o

mesmo que achaque.

—

«Os remédios são

aquelles que apartam do corpo os affectos

preternaturats, qve agravam o corpo, e

prohibem as suas acções; a estes affectos

chamamos doença.» Morato Eoma, Luz da

Medicina, Liv. ii, cap. 1.

— Na linguagem do século xvil, da-

va- se em Pintura o nome de affecto ás ex-

pressões de viveza, acção. — aPintem-

vos divei-sos affectos, como quizerem, huns

apartando do peito as roupas pelo incêndio

divino, etc. D Vieira, Sermões, Tom. vm,
p. 133.
— Stx. Affecto, paixão; como vimos

pela citação tirada de Heitor Pinto, o af-

fecto é qualquer sentimento de alegria,

amizade, sympathia, etc., a que Besehe-

relle chama paixões que não são activas.

Pelo contrario a cólera, a raiva, a vin-

gança, são geralmente classificadas como
paixões, em vista da sua impetuosidade.

O affecto é uma simples emoção ; a pai-

xão é um soffrimento. N'este ponto,

a etymologia comprova a synonymia.

AFFECTO, adj. p. (Dolaúm afecfus.)

Tratado do qualquer modo; disposto, in-

clinado, alfeiçoado, dorido; enfermo, acha-

;
cado, molestado ; ligado, attribuido, an-

I

nexo.— «Sendo a tormenta do Reino tão

grande como ouvistes, e Lisboa tão affe-

cta (affeita) com ondas de taes tempestades,

etc.» Fernão Lopes, Chronica de D. João

I, Liv. I, cap. 150.

— Em Direito, dá-se o nome de affe-

cto, ao negocio, demanda ou requerimen-

to que se acha avocado á secretaria do

estado, ou de que pertence privativo co-

nhecimento a algum tribunal supremo.

—

«Casos affectos ao Santo OJicio.y> Ber-

nardes, Floresta, Tom. ii, p. 22S. =
Tanto no Direito francez como no por-

tuguez, também se dizia affecta a lieranç.i

encarregada de alguma hypotheca.=Ap-
plica-se também aos juros ou censos que

servem de segurança a .ilgum arrenda-

mento, e ao morgado, prédio, e qualquer

outra possessão ou renda, que tem cucu--

go de capella, tiança ou qualquer simi-

Ihaute obrigação.

— Em Medicina, diz-se affecta aquel-

la parte do corpo que está doente ou ata-

cada. — «Vào ío sangra niste caso por
respeito da parte affecta íf r o bofe ou ser

a pleui\i.y> Morato Koma, Luz da Medi-

cina, Liv. III. cap. T.

— Loc. : Pouco affecto, sem benevo-

lência para com alguém. — Mal affecto,

autipathico. — Parte affecta, a que esfci

achacada.

—

Negocio aSIectO, que foi avo-
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caJofi alguém, cm virtude da comfjetencla.—Rendimentos affectos, applicados para

um certo fim.

AFFECTUADO, («Ij. p. O mesmo que

effectuado; na linguag-em antiga, dizia-se

Arauf/elho pur Evanc/clho. Na linguagem

popular, acha-se bastantes vezes substituí-

do o «e» pelo «a», sobretudo nos finaes

das palavras. = Abonado por Amador
Arraes.

AFFECTUAR, r. a. ant. (O mesmo que

effectuar; para a plionologia, vide supra.)

Levar a ctfeito, executar, cun;prir.

o faitiinlio niort:i1, qiic comcfíistc,

Aiii'lu o vas ai;oi"a a/lntuítmli}.

JKn. CORIP HKM., NtUP. DE SEPUL., Cailt. XV.

f)l. 17-.', V.

= Est:í fi'irn do uso.

AFFECTUOSÃMENTE, arJr. iXa lingua-

gem antiga, Affeituosamente, pida vocali-

sação do nci) em «i» na coiíibinaçào «et.»)

Amorosamente, com carinho, brandamen-
te, disvelladamente

—

«Abriu loc/o us ullios

com toda a viveza, que o estado presente

sojfria, e preçjiidus com. devoção no ceo,^

of/«se affectuosamente: Habcmusad Domi-
iium.» Frei Luiz de Sousa, Vida do Ar-

cebispo, IjÍv. V, cap. .j.

AFFECTUOSISSmO, adj. stqy. Dedica-

dissimo, summamcnte grato ; com uma
grande afteiçào. Abonado por Dom Fran-
cisco Manoel de Mello e Frei Luiz de
Sousa.

AFFECTUOSO, adj. (Do latim afectuo-

fívs.) Que sente aftectos, que os provoca
;

sympathico, delicado, amoroso, carinhoso;

pathético.

—

« Acomjmnliaram. o Padre com
Iaf]rimas, suspiros e palavras tão affe-

ctuosas, qtte, etc.» Padre Joiío de Luce-
na, Vida de Sam Francisco Xavier, Liv.

II, cap. 20.
—hoc: Maneiras affectuosas, insinuan-

tes, delicadas.

—

Devoção affectuosa, mys-
tica, que se basêa sobro o amor divino.

— Discurso affectuoso, que se dirige ao

sentimento. — 7>7(/<yíí( /;</(( affectuosa, pa-

tlietica. Antigamente na linguagem es-

cripta e hoje na linguagem popular, se

diz affeituoso.

AFFEIÇÃO, s. /. (Do latim affecfio, no
ncc. afectionem.) Affecto, paixào, sympa-
thia. amor, bencvolcnein, adhesào, par-

cialidade, inclinaçào, dedicação, enterne-

cimento, desvanecimento.

—

«Todos os fei-
tos e negócios sobreditos se despachem bem,
jnsta e brevemente, sem alguma paixão
de ódio, amor, affeição, parentesco, n,m
doutro semelliante respeito.» Ordenações
Manuelinas, Liv. i, tit. i.

Rpiic?fi (lo jiilrrador

Ouejiiiga pnr a/li-iiãn,

canc. uf.r , fui, lo7. col, 3. V.

A vcrd.nioir.n n/f't'irâo

Na liiTiya au-^en^ia se prova.
CAV]., tMPHITIltÕES.

Com lianras e i-orèas, por que, nVlIas
Inlluii-a >eiiel.i^ nfnmrs

<;A.Mõts., iijz.,cant. i.t, est. 22.

—

Adag. : '< Affeição, cega razão, d Pa-

dre Delicado, p. 1. — «.Por affeição te

casaste, a trabal/io te entregaste. v Idem,

Ibid., p. 44. — «Quem tem affeição, não

inteira razão. v Idem, Ibid., p. o.

— Gkam. o plural de affeição é af-

feíções; porém em Camões encontra-se af-

feiçãos, soneto 250.

Ouppni ciiidailos. eiisniins Cfífffiçãos,

Ahuto maiores nioslras e niilliarcs

Te deixo aqui Ue peiísaiiteiitos vãos.

AFFEIÇOADAMENTE, adv. Cora affei-

yào ; sympathicamcntc, carinhosamente,

cuidadosamente. — «O que causou não
se fazerem estes casamentos,foram muitos
inconvenientes, que os Grandes do Reino
affeiçoadamente acharam.» Damirio de
Góes, Chronica do Princ, cap. 38.

AFFEIÇOADISSIMO, adj. sup. Dedica-
díssimo

;
bastante parcial ; inclinadissimo;

amicissimn.

AFFEIÇOADO, adj. p. Amigo, parcial,

partidário; inclinado, apaixonado.

O louvor grandp, o rumor exrcllente
No í-orai.-ão dos dcosrs, que indi,i;nado.s

Korain por líarrlio contra a illiístre gente,
Mudando, os tez um poiiro íilfci^-nadus.

ciMÕES, LD7.., earit. ix, est. G4.

AFFEIÇOADO, s. m. Ellipticamcnte,

tambcin se emprega como substantivo : ami-
go.— «Poz-se ao caminho em companhia
do Cardeal de Lorena, seu grande affei—

coado.» Frei Luiz de Sousa, Vida do Ar-
cebispo, Liv. II, cap. 18.

AFFEIÇOAR, r. a. (De afficere ou de
affeição, com a terminaç.ão verbal «ar».)

Inclinar, mover, propender a favor de al-

guém, inspirar benevolência, namorar,
apaixonar, sensibilisar.

Para rom mais vontade trahalliarem

De conteiUar a quem alffirnnrrui.

KAMÕEs, 1.11/ . eaul. IS, est. '22.

Talo \ellio eloquente as offrií-na

A iiuidle parecer que l.ão bem siki.

MOUSINFIO OE yUEVEOO, AFFONSO áFRlC,
cant. I, est. 10.

— Affeiçoar, v. n. Ganhar affeição, sen-

tir paixào.— «Trabalho de affeiçoar a es-

tatuas, como dizem que ja fez um estudan-
te de Athenas.» D. Francisco Jlanoel de
ilello, Apologos Dialogaes, p. 290.

—Afeiçoar-se, v. ?-e//. "\'iratcr atícição;

começar a sympathisar.

Em seu peito cada um pinia nma ideia

A' (|ual on mal ou liem se nlfeiçóa,

Assi llie .salie Ibrnnjsa ou llie salie feia.

FER , POEMAS, Carla I.

Quem sois e quem Dens lie queira mostrar-vos.

Oneni snis, |iorqiie ajijtrendais a eonfundir-vos,

(,>ueni lie, [lOrqne saibais njiriçiinr-vvs.

BALTH. ESTACO. ni.M.. p. 1;'.8.

—Loc: Affeiçoar-se bem de veras, a.-\^:ú-

xonar-se profmidamonte.

AFFEITAÇÃO, s. /. Enfeite. Vid. Afei-

tação. Jloraes adoptou indevidamente na
orthographia os dons «ff».

AFFEITADAMENTE, adv. Vid. Afeita-

damente.

AFFEITADEIRA, s. f. Vid. Afeitadeira.

AFFEITADISSIMO, adj. sup. Vid. Afei-

tadissimo.

AFFEITADO, adj. p. Vid. Afeitado.

AFFEITADOR, s. m. Vid. Afeitador.

AFFEITAMENTO, *•. m. Vid. Afeitamen-
to.

AFFEITAR, v. a. ant. Vid. AíTetar; usado
na liniíu.igem antiga.

AFFEITO, adj. p. Vid. Affecto; tem
homunymia com o participio do verbo afa-

zer; porem evita-se dando ao adjectivo

dous uffii e um ao participio,

AFFEITUOSO, adj. ant. e popid. Vid.

Affectuoso.

AFFEMINADO, adj. p. Vid. Afeminado.

AFFERENTE, adj. 2 gen. (Do bitim af-

ferens, no abl. afferente; de ad, para, e

ferre, trazer.") Em Anatomia, chamam-se
vasos afferentes, os vasos lympháticos que
chegam aos gáiiglios situados no seu tra-

jecto. Por opposiçvâo, dá-se a estes mes-
mos vasos o nome de efferentes, quando
se considerara na sua partida dos gan-
glios. Os vasos lympháticos são conjun-

ctamente efferentes, se se consideram par-

tindo dos gánglios, e aff'erentes, quando
os seguem
— Em Direito, também se cliama p)ar-

te afferente, a porção que vem a caberá ca-

da um dos compartilhantes em um obje-

cto indiviso.

AFFERRAR, v. a. Vid. Aferrar.

AFFERRENHAR, v. a. (De ferrenho,

com o prefixo «a» c a terminação verbal

«ar».) Tornar de ferro, endurecer. Neolo-

gismo poético introduzido por Filinto Ely-

sio.

AFFIÃO, .«. m. Vid. Anfion ou Anfião.

AFFICADAMENTE, adv. ant. Jlodcrna-

mente diz-se Afíincadamente. Vid. Aíica-

damente.

AFFICADO, adj.p. ant. Efficaz, vehemen-
te

;
perseguido, atormentado, iinportuna-

do ; contumaz. (Js cscripbires antigos es-

creviam sempre Aficado. Vid. esta pala-

vra.

AFFICADOR, s.m.ant. Listigador, pro-

vocador, importmio. Forma adoptada por

Moraes. Os escriptores do século xv es-

creviam Aficador. Vid. esta palavra.

AFFICAMENTO, s. m. ant. Aperto, in-

stancia, importunação. Muitos escriptores

do século XV escrevem Aficamento ; mas
não é fixa a orthographia: — «Mandamos
que se não embarguem d'ellas, nem ponham
os ditos pirestemos, se o nom sentirevi por
sua prol; porque muitas vezes damos alguãs

cartas de rogo pior seus grandes affica—

mentos, de que nos com justa razom vovi

podemos escapar. » Ordenação Aífonsina,

Liv. IV, tit. (U, § 2. Vid. Aficamento.

AFFICAR, V. a. ant. (O mesmo que
afincar, perdido o « n » nasal depois do

«i» ; o que ainda se dá na phonetica po-

pular.) Apertar com razões e instancias,

insistir, importunar, perseguir, porfiar,

aguardar com anciã, teimar. = Para as

aiictoridades, Vid. Aficar.
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— Afficar-se, r. rejl. (O mesmo que Af-

fincar-se.^ Afadigar-se, affligir-se; appli-

car-se. dedicar-se com anciedade. Vid.

Afícar-se.

AFFICAZ, adj. 2 gen. ant. O mesmo que

Efficaz. \'id. esta palavra.

ATFICIO, s. m. lO mesmo que Officio,

permutando o <iO» inicial por «a;', como
se vê nas Ordenações Affonsinas, Avençai

por Ovençal: esta tendência ainda se en-

contra na linguagem popular, por assim

dizer, em perfeito século xv.) Officio, car-

go, mister, emprego, funcção.

AFFIGURAR, v. a. Yid. 'Afigurar. Or-

iLographia adoptada por iloraes.

ÁFFILAR, 1-. a. Tid. Afilar e todos os

seus compostos. Orthographia adoptada

por Moraes.

AFFILIAÇÃO, í. /. Adjuncçào á socie-

dade ; recebimento como sócio ou adepto.

Neologismo recolhido por Moraes.
— Em Historia geral, espécie de ado-

pção entre os gaulezcs, com ceremonias

militares, que consistiam em apresentar

um machado ao adoptado.
— Em Maçonaria, affilíação, recepção

de um irmào em uma loja á qual nunca
pertencera.

AFFILTADO, adj. p. Filiado ; adepto, só-

cio, membro admittido e reconhecido em
alguma corporação ; congregado.

AFFILIAR, 1-. a. Filiar ; aggregar como
membro, admittir no grémio, adoptar co-

mo sócio. = Neologismo recolhido por
Moraes.
— Affiliar-se, r. rejl. Tid. Filiar-se.

AFFIM, s. 2 fjen. iDo latim affinís.)

Parente por affinidade. — «Em rig/yr na
affinidade não se podem contar grausj po-

rem por analogia segue-se a regra de que—uma pessoa é affirn dos parentes do seu

cônjuge no mesmo grau em que este 'n é

pela consanguinidade. D Coelho da Eocha,

Inst., Tom. i, p". 42.

—

<sTtem os lens d'a-

quelles, que cafam ou hão ajuntamento

carnal com seua parentes ou affins.» Or-

denações de Dom Manoel, Liv. ii, tit. 15.

— Aífim, nào tem forma feminina, com-
prehende ambos os géneros. ^loraes con-

sidera este nome como adjectivo, ao con-

trario do Diccionario da Academia. Xo
sentido figurado, aífim é por próximo, simi-

Ihante, conforme: oCo e «G» são letras af-

fins no som.» Nunes de Leão, Descripção
de Portugal, foi. 12.

AFFIMENTO, 5. m. ant. Termo, limi-

te, extremidade e conjuncçào de terrenos,

terra pegada a outra.

AFFIWAR, V. a. Vid. Afinar e seus de-
rivadas.

AFFINCADAiilENTE, ndv. Vid. Afinca-
dameníe.

AFFINCADISSIMO, adj. sup. Muito in-

ternado ; mui vchemente, cfficacissimo

:

mui resoluto, obstinadíssimo.

AFFINCADO, adj. p. Cravado: vehe-
mento, ofScaz ; resoluto, firme, obstinado,

pertinaz. = Pouco usado. Vid. Afincado.

i AFFIIíCAMENTO, s. m. ant. Acção e ef-

feito de afincar. Apego, tenacidade.

AFFINCAR, V. a. Moraes prefere esta

j

orthographia. Vid. Afincar.

I

AFFINCO. í. m. Vid. Afinco.

I AFFINIDADE, s. f. [Da latim affinítas,

no abl. ajjinitate, descendo ambos os att»

I

á media «d».; Parentesco, similhança, li-

gação, relação, attracção, conformidade,

homogeneidade, aproximação, analogia.

Tem vários sentidos technologicos.

— Em Direito Romano, chamava-se af-

finidade i/Jegitimaa. que existia entre duas

pessoas, das quaes uma tivera commercio

com um parente da outra. No Direito por-

tuguez dava-se este caso, como se vê por

estas palavras de Coelho da Rocha:

—

«A
affinidade tamlem rendia do ajuntamen-

to iliicito para alguns effeitos.» Instit.,

Tom. I, p. 42.

— Em Jurisprudência, affinidade é a

relação que existe entre um cônjuge e os

parentes do outro cônjuge. Ha aSInidade

entre o marido e os pães, irmãos, e primos

de sua mulher. Em rigor, nào ha gráo

na affinidade, mas attribue-se-lhe por

simples analogia.

— Em Direito Criminal, a affinidade,

assim como o parentesco natural, inhibe

de ser testemunha em juizo.

— Em Direito Canónico, a affinidade

applica-se por extensão ás pessoas que

tiveram entre si um commercio iliicito.

— Affinidade espiritual, espécie de

alliança que se contrae no baptismo e na

confirmação, a qual produz impedimento

dirimente entre o infante e o padrinho, e

a madrinha ; entre estes e o pae, e mãe,

bem como entie o que o baptisa. O papa

e, em certos casos, os bispos podem conce-

der dispensa d'este impedimento. -;- «A
santa Igreja mui sabiamente ordenou, que

não somente o que baptisa, se ajuntasse

em parentesco de affinidade com o bap/ti-

sado, mas tombem o pjadrinho com o aji-

Ihado e com seus verdadeiros pae e mãe.»

Catecismo Romano, foi. 120.

— Em Chimica, affinidade é svnony-

mo de attracção molecular, ou attracção

de composição. Força, em virtude da qual

as moléculas dos corpos tendem umas
para as outras, e se ligam de uma manei-

ra mais ou menos sólida. Quando porém
as moléculas são homogéneas, chama-se

affinidade de aggregaçào, facto que outra

cousa não é mais do que a cohesão. Os
antigos chimicos reconheciam muitas es-

pécies de affinidades : Affinidade simples

ou elementar; affinidade electiva, pela

qual um corjx) destroe um composto para

se apoderar de um dos seus elementos

;

affinidade quiescente, a que tende a con-

servar, quando dous corpos se acham em
contacto, o acido do primeiro sal com a

sua base, e o acido do segundo sal cora

a sua base: affinidade '^"ftV.Víiíe. quando
o acido do primeiro sal obra sobre a base

do segundo sal e vicc-versa.

— Em Physiologia, affinidade vital,

neologismo, com que se designa a força

das combinações, ou força componente,

cujo efi"eiío operado pela digestão é o

de formar substancias vivas, próprias

para substituir aquellas que são continua-

mente dissipadas para manter a vida

— Em Botânica e Zoologia, affinidade

exprime as relações orgânicas que exis-

tem entre os vegetaes e os animaes, cuja

intimidade ou numero determina os gru-

pos a que se devem unir.

t AFFION, s. m. Em Historia Natural,

o mesmo que o ópio. Electuario de que
o ópio é a base, e que toma ébrio e fu-

rioso quem o bebe. Vid. Anfion.

AFFIRMAÇÃO, s. f. íDo latim affirma-

tio, no acc. ajjirmationem.) Acção de af-

firmar, de sustentar como verdadeiro, de

assegurar um facto como positivo. — tE
repetiu a palavra três vezes, para affir—

mar e reaffirmar, nà-j só o nosso ponto,

senão a sua mesma affirmação. » Padre
Manoel Bernardes, Sermões, Part. i. prat.

15, § 6.

— Em Lógica, affirmação, acto pelo

qual o espirito humano concebe e julga

que uma idêa está contida em uma outra

idêa, ou que duas idêas se harmoni-

sam, ou mais geralmente, que existem

relações certas entre duas idêas. Con-

trapõe-se a negação.

— Em Metaphysica, affirmação é sr-

nonymo de realidade, expressão da enti-

dade de uma cousa. Contrapje-se a ab-

stracção.

AFFIRMADAMENTE, adv. Com firme-

za, seguramente, indubitavelmente, in-

questionavelmente.

—

tPera mais affirma-

damente poder e-^crever a el Rei Dom Ma-
noel o lugar onde podia fazer a fortale-

za.* João de Barros, Década II, Liv. 8,

cap. 4.

AFFIRMADISSIMO, adj. sup. de affir-

mado. Dado como evidente: afiançadis-

simo.

AFFIRHADO, adj.p. Asseverado, asse-

gurado, confirmado, avançado, provado,

afiançado : no século XV, significava con-

tractado, firmado em bases, ou acordado,

e também assignado. com a frma posta.

— « ... quaesquer pessoas puiricas ou pri-

vadas. Concelhos, Confrarias, Colégios,

ou Comunidades, homens, e
"

nossos e em nossos /?('»^i".«.

estado e condiçom q ou-

tractosi ou afirmar ^. _ . . fei-

tos ou afirmados per Escriptura pulriea.

feita pur Tabeliam ou Escrivam, etc.»

Orden. Affons., Liv. ni, tit. 64. § G.

MeDtira c^— l,. _._._> _ J.

na ACOST. DA C«CI. NCSIAS, fot. 14S.

AFFIRHADOR. .-•. m. O que affirms. o

que sustenta, a-- ^o. Ouv-
Affirmante. == i • por J

Cardoso e Bento Pereira.
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AFFIRMAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que affirmação. = Aclia-se empregado

na traducçào da Vita Christi. iS'o século

XV, era mais frequentemente usada a for-

ma em «mento-D dos substantivos. = Re-

colhido por Moraes.

AFFIRMANTE, adj. 2 <jen. O mesmo

que affirmativo ;
que segue ou sustenta

a parte attinnativa.

— Em Lógica, j)i'opof!Íção óiffirmante,

a que é affirmativa no pensamentn, ainda

que negativa na forma, ex. : Negando a

materialidade da alma, ajfirma-se inten-

cionalmente a sua espiritualidade. = Re-

colhido por Blnteau.

AFFIRMAR, r. a. ant. Vid. Firmar;

com o prefixo «a» das primeiras edades

da lingna.

AFFIRMAR, v. a. (Do latim affirmare;

deac/^para, ejinnare^ pôr firme.) Assegu-

rar, asseverar, dar por certo, corroborar,

provar, afiançar, sustentar, comprovar,

confirmar; certificar, averiguar, insistir,

adiantar, dar como positivo, testemunhar,

declarar. No sentido de firmar: jurar,

contractar, provar, approvar, concordar,

concluir, ajustar, segurar, garantir, con-

certar, assentar.

Nem se sabe aiiub, nãa te aftrino,p assello,

Para estes Anriibíies iit-nliuiii ,Mart:ello.

CAM., LL'Z., cant. vri. esl, 7á.

Espantado ficou em ver tal monstro,

Deseja perguntar o nome d'elle,

Mas a/lirmantlo a vista lhe viu letras.

COKTE RKM, NáUP. U& SRPULV., CaUt. Z.I,

p, 208.

—Na maior parte dos escriptores antigos,

este verbo acha-se confundido com o seu

homonymo firmar, com o «a» expletivo.

— Loc. : Afíirmar cum ohras, fazer

certo, firme, provado: «... jwsto que Je-

sus não dissera nunca que era chrhtão^

as obras o affirmavam.» Paiva de Andra-

de, Sermões, foi. 257, v. — Affirmar a

escriptura, firmal-a com signal ou assi-

gnatura. — Affirmar a accusação, na ac-

cepção foraleira, provar, fazer certo com
testemunhas ou por juramento ; este facto

prova a origem germânica dos foraes por-

tuguezes.

— Affirmar-se, v. refi. Certificar-se,

assegurar-se, desenganar-se, examinar
detidamente, tirar-se da duvida. — «Por
se affirmar no certo se era ilha ou terra

firme. n Joào de Barros, Década I, Liv. v,

scen. 2. = Anda geralmente confundido

com o seu hnmonymo firmar-se.

AFFIRMATIVA, s. /. Proposição que

affirma ; asseveração. Deve de conside-

rar-se como substantivo elliptico. Na af-

firmativa, caso nào prevaleça a recusa ou

negação.— «He verdade que hum grande

Cortezão de nossos tempos provava galan-

temente por affirmativas universaes, que

a melhor parte do mundo eram as casas

de seu pai.» D. Francisco Manoel de

Mello, Apologos Dialogaes, p. 139.

AFFIRMATIVAMENTE, adv. Positiva-

AFFI

mente, com asseveração, com aflínco. De
um modo claro, sem rodeios. Contrapõe-

se a nif/ativamente.— «Como diz tão af-

firmativamente Zucharias.» Vieira, Ser-

mões, Tiini. V. ]i. oOS.

AFFIRMATIVO, adj. Que contOm affir-

mação, que assevera, que sustenta como
verdadeiro. Contrapõe-se' a negativo. —
«D'esta forma de faliar usou o dador da

Lei, não porque não fosse bem. declarada

esta sentença com jjreceito affirmativo,

etc.ii Catechismo Romano, p. 2õ2.— To-

mar o tohi affirmativo, dizer com ar de-

cisivo e terminante o que não é bem ave-

riguado.
— Em Algebi-a, dava-se antigamente

o nome de affirmativo, ao que hoje se

chama positivo.—Termo affirmativo, mo-

nómio affirmativo; hoje diz-se: termo po-

sitivo, monómio positivo, que se conhe-

cem com o signal a-}-».

AFFIRMATIVO, s. m. Na linguagem da

Inquisição, e na Disciplina Ecclesiastica,

dá-se o nome de affirmativo áquelle que

sustenta e confessa atrevidamente, dian-

te do tribunal do Santo Oflicio, as opi-

niões pelas quacs é accusado. = Jlais

geralmente, herege, que sustenta seus er-

ros com ]M-rtinacia.

AFFISTOLAR, v. a. Vid. Afistular.

AFFIXAÇÃO, .*. /. (Na baixa latinidade,

a^ffixionem.i Acção de fixar em um logar

público, de piodo que fique bastante vi-

sível um edital ou aviso. ^ Pertence á

linguagem administrativa e judicial. —
(f... depois de passados quinze dias da

affixação d'estes éditos e idtimo annuncio

ipara) virem offerecer os competentes ar-

tiqo.s de justificação e habilitação.» No-

víssima Reforma judicial, art. 313. —
Modo de publicação legal dos autos da

auctoridade ; antigamente, a publicação

das leis fazia-se por affixação
;
porém ho-

je são consignadas em boletins especiaes,

servindo comtudo a affixação em um gran-

de numero de casos como uma garantia

da legalidade; taes são os regulamentos

policiaes, os actos civis ou judiciários,

cujo cumprimento imprevisto poderia cau-

sar graves perdas de direitos.

AFFIXADO, adj. p. Pregado, collado

na parede ou em um logar publico para

que conste. Fixado, apegado; figurada-

mente: annunciado, publicado. = Reco-

colhido pela primeira vez por Bento

Pereira. =£inprega-se quasi exclusiva-

mente para a publicação de editaes, car-

tazes e regulamentos policiaes.— «...mande

citar 2>essocãmcnte o seu administrador e

todos os mais interessados por Éditos affi-

xados nos logares onde houverem alguns

d'esses bens, etc.» Reforma Judicial, art.

313.

AFFIXAR, V. a. (Segundo o Dicciona-

rio da Academia, do latim affigere ; da

baixa latinidade affixare.) Segurar, pre-

gar, emplastar, grudar em ura logar ele-

vado, para que se veja e possa lêr. =:;

AFFL

Tem um sentido restricto ao modo de

publicação dos editaes, regulamentos de

policia, mesmo de annuncios particulares.

Figuradamente : patentear, publicar, ba-

dalar, dar uma publicidade exaggerada,

revelar escandalosamente. — « E pela

mesma razão dizem quenãose podiam affi-

xar ás arvores, mas a cruzes de jiáos ccjr-

tados. )) Amador Arraes, Dialogo VIII,

cap. 20.—«O escrivão pcissará três Edi-

taes dos quaes fará affixar pelo ojficial

de diligencias um na praça pública, ou-

tro na porta da casa onde idtimamente

tiver residido o ausente, e oídro na por-

ta da casa da audiência, ficando cópia

nos autus. » Novíssima Reforma Judiciaria,

art. 207. = Também se emprega n.)

sentido de fixar, mas é pouco usado.

AFFIXO, adj. (Do latim affixus, no abl.

ajfixo.) Pegado, unido a outro, adherido,

ligado, juxtaposto.

Vou pedir ao cruriifixo

Que me tejilia a si a/lixo.

FREI MARC. DE LISBOA, CHÍl. DOS ME.-Í.,

Li\. 11, cap. 10, t. 1.

AFFIXO, íí. m. Termo usado em Gram-
matica, para designar a letra, ou letras

que se ajuntam no principio ou no fira de

ura vocábulo, e formam parte cora elle. Li-

gado a. = Dá-se este nome, propriamente,

ás partículas que se collocam no principioou

fim das palavras, para lhes aj untara idêa ac-

cessoria de relação a uma das trez pessoas,

na grammatica hebraica, syriaca, turca,

samaritana, laponia, e peruviana. — «O
Hebreo em logar do ejus, tem elo, que é

o affixo do pronome. yi Frei João de Cei-

ta, Quadragenas, Part. ii, foi. 23. col.

2. = (_• pronome é desligado no affíxo.

AFFLADO, adj. p. (Do latim ajflatus.)

Soprado, bafejado; figuradamente : inspi-

rado, communicado. ::^ Modernamente,
emprega- se in.sujflado. = Abonado pelo

Padre Manoel Fernandes na Alma Instruí-

da.

AFFLANTE, adj. 2 gen. (Do latira af-

fians, no abl. ajfiante.) Soprante, bafe-

jante
;
que inspira, que communica por

meio de sopro; insuflante. — «Eram (as

Svbillas) as mulheres que enunciavam es-

tes oraciãos e respostas, vindo-lhes o es-

pirito afflante ou da garganta de al-

guma tenebrosa gruta, etc.» Padre Ma-

noel Bernardes, Floresta, Tom. ii, tit. 1,

p. 2. = Pouco usado.

AFFLAR, V. a. (Do latim afijare.) As-

soprar, bafejar; insufílar; inspirar, com-

municar por meio de sopros. Na lingua-

gem académica de giria, ainda se diz

soprar, n'este mesma sentido. =^ Pouco

usado.

Quando is vezes d'all sae e discorra

Àljlando o corpo, í]ue a seus Silvos morre.

QUEVEDO, AFPOSO AFRICANO, CaUl. III,

rol. 193.

AFFLATO, s. m. (Do latim afjlatus, no
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abl. afflato.) Vento, sopro, insuflação, ta-

fejo, inspiraçào propbetica. As decisões

pontifícias tiveram por fundamento da

sua infallibilidade^nm divino afflato do Es-

pirito Santo. = E hoje pouco usado.

— Em Medicina, dá-se o nome de af-

flato, a uma espécie de erysipéla, que se

manifesta repentinamente, como se fosse

prodnzifln por alg-um ar máo.

AFFLEGAÇÕES, *-. /. pl.ant. Vid.Afle-

gações.

ÁFFLICÇÃO, s. /. iDo latim afflictio;

no acc. ajjiictionem ; antigamente affri-

ção, afryção, afliçom.) Pena, angustia,

tormento, flagicio. mágoa, pezar, ancie-

dade, tortura, dôr, desgosto, calamidade,

desgraça, contratempo, infelicidade, con-

sternação; em sentido restricto: penitencia,

jejum, mortificação, tristeza.

—

<iNas gran-

des afflicções, raras vezes se acha em uma
só pessoa cuyiselho singular, e coração es-

forçado. i> Francisco de Moraes, Palmei-

rim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 96.

Oní" enifira param leas bens em puro engano.

Em trabalho, afflicção, e em Inste vida.

COI\TE REll, MtP. UE SEPLLV., cant. VII, p. 13G.

Que a cnlpa não tivera mor castigo,

Òue a ai/liccão do animo culpado.
Bastava o temor que traz cumsigo
Para ficar o erro castigado.

ICIZ PEBEIRA, ELEGIADA, CaUt. 10, fo!. 122, T.

— Em Theologia, afBicção é uma pro-

vação com que Deus faz sobresair o mé-
rito do justo; a revelação a dá como um
acto de misericórdia divina pela qual nos
purifica n'este mundo com a intenção do
perdão e das futuras recompensas. X'este

caso, a afflicção é mais um motivo de lou-

vores do que do queixas.

— Six. Afflicção, mágoa, pezar, con-

sternação, dôr: A afflicção exprime um es-

tado de tortm-a physica ou moral, exer-
cida activa ou passivamente; é uma dôr
constante, provocada, e na qual se nào
pode permanecer ; também encerra a idêa

de martyrio, de agonia, que precisa de
lenitivo, de consolo. — A mágoa é uma
afflicção proveniente do sentimento, tal

como de saudade, arrependimento; é uma
espécie de melancolia vaga, que se abran-
da por uma distracção. — Pezar é um
como arrependimento, desconsolo prove-
niente da pratica indevida de uma acção;

no arrependimento a abjuração do facto,

de não toriial-o a repetir, refere-se mais
ao que ha de acontecer ; o pezar refere-

se ao acontecido. — A consternação é um
estado de prostração proveniente de um
grande soffriíTiento; comprehende um sen-

timento geral mais do que individual ; é
o abatimento resultante de tima grande
impressão causada por xun desastre. —
Dôr é uma impressão anormal recebida
por uma parte viva c resentida pelo cére-

bro
; é exclusivamente emprigada na phv-

siologia, e, genericamente, comprehende
todos estes vocábulos da svncnvmia.

AFFLICTIVAMENTE, adv. Angustiosa-

mente; antiadameutc, torturadamente,

consternadamente.

AFFLICTIVO, adj. p. Que deixa afflic-

ção; angustioso, penoso, calamitoso, con-

sternativo. •—
- aQuem ama a Deos de to-

do o coração, perde o temor servil do

mesmo Deos ; que lie affecto pouco meritó-

rio, e muito afflictivo da alma. ti Padre
Manoel Bernardes, Luz e Calor, Part. ii,

opusc. I, n. 289.

—Em Direito penal, pena afflictiva

é a que se inflige em consequência de

uma condemnaçâo da justiça; contrapòe-

se a 2^'^'^'^ infamante. Por isso que se

funda na. dôr orgânica, também se lhe

chama pena corporal. Pragmat. de 1749,

cap. 24. = Neste sentido recolhido pela

primeira vez por Moraes.

AFFLICTO, adj. p. irr. (Do latim af-

flictus. no abl. ufflicto; no portuguez an-

tigo affricto e aflito.) Angustiado, oppri-

mido,magoado,torturado, penalisado, ator-

mentado, vexado, apoquentado; no senti-

do chulo, aphorismado.

Se um Duque Olho sois ; que em nossa edade,

He aucora a qualquer af/licto bumaoo.

VEIGA, LAURA D^ANFRISO, dedic.

o coração afpklo pulsa e bale

Que parece romper-lbe o frio peito.

CORTE REAL, SALF. DE SEP., CaUl. V, fol. 63, V.

Oh quanta forra tem piedoso rogo
De uma alma afpicía entre oppressões penosas.

ycEVEuo, AFFOiso AFRic. caut. 3, foi. 51, V.

— Em Medicina, afflicto emprega-se
j

no sentido de doente, achacado ; assim se

diz : applicar uma fomentação á parte

afflicta.

— Stx. Afflicto, mortificado, entriste-

cido, apoquentado : O primeiro vocábulo

refere-se ao que soffre um grande desastre,

uma doença, uma perda irreparável, es-

tado violento que demanda alivio imme-
diato. — Mortificado está o que soffre

do amor próprio para o que não tem um :

fundamento natural. — Entristecido é o
'

que sento um desgosto de cousas des- i

agradáveis, que se não podem desviar, e
j

que por isso mesmo excitam o tempera-

mento melancólico. — Apoquentado é o

que tem o habito de afliigir-se com qual-

quer cousa, de quem se diz : que tem o co- i

ração ao pé da hocca. =^ Também se em-
prega no sentido chulo. i

— Loc. : Alma afflicta, na linguagem
\

popular, o que anda sempre inquieto, in- I

crepando os outros constantemente.

—

Re-
\

gras afflictas, palavras escriptas por uma
pessoa que sente grande afflicção ; u"este

sentido, applica-se ás cousas,

AFFLICTO, s. m. ICllipticamonte, desi-

gna aquclle que se sente opprimido; assim

se diz : Consolar os afflictos.

AFFLIGENTE, adj. 2 gen. (Do latim

affiigcns. no abl. affligcnte.) Atflictivo,

que produz aíflieçào. Applica-sc unica-

mente ás cousas. Recolhido pela primei-

ra vez por l^Ioraes. = E' pouco usado.

AFFLIGIDAMENTE, adv. ant. Com af-

flicção, angustiosamente ; apoquentada-

mente. = Modernamente, está mais em
uso a forma afflictivamente. — « Leves

eram os peccados de Job, pois eram
umas poucas dx 2^alavras, que afligida-

mente disse no meio de suas angustias. »

Frei António das Chagas, Obras, Part.

I, trat. 2, toque Ò.

AFFLIGIDISSIMO, adj. sup. O mesmo
que Afílictissimo, de uso moderno. Ator-

mentadíssimo, perseguidissimo, vexadis-

simo. = Bastante usado pelos escriptores

do século xvt e xvii.

AFFLIGIDO, adj. p. reg. O mesmo
que afílicto, de uso moderno; apoquenta-

do, angustiado, penalisado, opprimido.

=

Bastante nsndo no século xvi.

AFFLIGIDOR, s. m. e adj. (Do latim affli-

ctor.) U que afflige ou tortura.=Palavra
introduzida na língua, por Jeronymo Car-

doso no seu Diccionario Latino.

AFFLIGIMENTO, *. m. ant. Angustia,

dôr, pena, afflicção; n'este sentido, recolhi-

do em documentos antigos por Santa Rosa

de Viterbo. Jeronymo Cardoso, no seu

antigo Diccionario Latino, traduz a pala-

vra affiictus, por — « affligimento, com
agastamento.-B^^Kstiiórai ào uso; o povo

ainda diz affligição.

AFFLIGIR, V.' a. (Do latim afffigere;

antigamente, affrigir, e aflegir ; na lin-

guagem popular, ouve-se bastantes vezes

afleger.) Angustiar, torturar, mortificar,

penabsar, atormentar, apoquentar, peni-

tenciar, opprimir.

—

tA esperança dilata-

da ãffiige a alma, e quanto a cousa espe-

rada é de maior gosto e estima, mais af-

flige .^!!'t tardança. V Frei Thomé de Jesus,

Trabalhos de Jesus, Part. i, trab. 3, foi.

78, V.

— Affligir-se, v. ref.. Apoquentar-se

mortificar-se. Em Theologia ascética, pra-

ticar actos de penitencia, macerar-se, pe-

nitenciar-se, castigar a carne cora auste-

ridades, jejinn, cilícios, saco, vigílias, re-

sas. — «Affligia-se desapiedadamente com

cadeias e disciplinas extraordinárias.

r

AgiologioLusit., de Jorge Cardoso, Tom.
II. p. .'liil

.

AFFLOXAR, v. a. O mesmo que afrou-

xar.—-rambem se escrevia Afloxar. Es-

tão fora do uso estas formas.

AFFLUENCIA, s. /. (Do latim apluen.-

tia; d? <v'. para, ejluere, correr, i Concor-

rência, concurso; corrente perenne e cauda-

losa, principalmente de agua. Xeste sen-

tido, do céltico fiu, curso de agua. Figu-

radamente: abundância, cópia, exuberân-

cia, fartura.

—

« Furam todos á ribiira, qut

estava secca, e a viram com a mesma af-

fiuencia que antes tinJia. » Padre Ma-
noel Bernardes. Floresta, Tora. iii. tit. 4.

pag. 149. — íK quão pirigosa c dt pou-

ca dura a pjssessão e affluencia d'tilas

(riquezas."»» Amador Arraes, Dialogo U.

cap. 12. Vid. Fluen cia.
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— Eiu Pathologia, affluencia, concurso

de humores que se enciuninham para uma
mesma superticie ou para uni mesmo ór-

gão.

— Em Rlietorica, affluencia de ^^aZa-

vras, exuberância de termos, característica

do estylo asiático.

AFFLUENTE, a<lj.2 rjen. (Do latim af-

Jluens, no abl. aff/ueiite.) (^ue corre co-

piosamente, copioso, abundante.— «P(ír-

(jue via quão pouco montava tudo da vida

sem a posse de Dcos, e quem o possuía,

ficava trasbordando e affluente de bfiis.»

Frei Filippe da Luz, Tratado do Desejo,

Liv. I, cap. 1.

— Em Piíthologia, chamara-se affluen-

tes os humores que se dirigem para uma
certa parte do corpo.

—

Sangue affluente;

scrvsidndc affluente.

— Em Physica, cliama-se affluente á

matéria eléctrica que so accumula em ura

corpo elcctrisado,

AFFLUENTE, s. m. Nome contrapos-

to a confluente; e, n'este caso, vem a

significar a direcção de qualquer rio que
se Víie misturar eom outro e com o <pial

se torna confluente.

AFFLUIDO, adj. p. Cimcorrido, agglo-

merado, abundado. — Tem affluido mui-

tos cercacs ao mercado.

AFFLUIR, ('. a. (Do latim ad, para, c

fluere, correr.) Concorrer para um mes-

mo canal, vir conjunctamente em grande
cópia. Applica-se propriamente á agua;
por analogia ao sangue e humores. E^igu-

radamente: abundar, esuberar, crescer

em numero, sobrevir. = Recolhido pela

primeira vez por Moraes.

AFFLUXO, s. m. (U mesmo que Fluxo

do latim affluxus.) Chegada, concurso,

abundância súbita de uma quantidade su-

perabundante e maior do que no estado

normal de líquidos cm uma parte qual-

quer do corpo. Empregado exclusivamen-

te em Pathologia:—Affluxo ideupatliico,

aquelle em que a irritação foi directa,

como, por exemplo, umapicadella.— Afflu-

xo sí/mptomático, fluxo para uma certa

parte, resultante de uma aííecçào mais
remota.— aComo o encordio seja destem-

perança com affluxo de humor, tem uma
parte que está feita, outra que se faz.»
Duarte Madeira, Apologia de umas san-

grias, cap. X, pag. 8G.=^Pouco usado na
moderna pliraseologia medica.

AFFOCtAÇÕES, s.f. jA. ant. (De.forjo, ca-

sa habitada.) Pensões varias e miúdas, que
os emphyteutas ou colonos pagavam pelo

fogo ou jus hahitandi. = Recolhido pela

primeira vez por Viterbo, no Elucidário,

com um só « f» . Moraes adoptem a t'c'irma

Affogações. Con-esponde algum tanto ao
direito consuetudinário fraiicez; affuuaçie.

AFFOUTAR, V. a. Vid. Afoutar.=Fór-
mn anti^-a reeolliida por Viterbo.

AFFREQUENTAR, V. a. ant. Enfraque-
cer, desanimar, tirar a coragem, debili-

tar. — «... nesta grande agonia e muita

fraqueza, em que se viam, os affrequen-

tou muito mais ãesapnrecer-lhes a vera

cruz que entre si traziam.» Ruy de Pi-

na, Chronica de Dom Affonso IV, foi. (!1.

AFFRETADOR, s. m. O mesmo que Fre-

tador. Termo de Direito Commercial.
Aquelle que toma frete; o conduetor de
navio= Ferreira Borges, no Diccionario

Juridico Commercial, define no sentido

strieto, distinguindo-o de Fretador, ou o

que dá a frete, locador de navio. Diz
mais Ferreira Borges, que fora melhor
dizer fretador, efretado, era vez de afre-

tado e Affretador. — «... fodaria o uso

tem admittido a pjalavra Affretador, ain-

da que o mesmo uso muitas vezes a con-

funde com Fretador entre os mesmos ne-

gociantes.)) Idem, Ibidem.

AFFRETAMENTO, s. m. O acto de to-

mar um navio a frete ; difíere do freta-

mento, que é o acto de o dar afrete.

AFFRETAR, r. «. Moraes dá-o como
equivalente de Fretar, porém Ferreira

Borges distingue: Affretar, no sentido ri-

goroso d.i palavra, é tomar frete ; c Fre-

tar, dar a frete. Vid. Affretador, onde

se explicara estas dilíereneas.

AFFRETADO, adj, ^j. Que está a frete.

— « (J fretamento deve ser feito por es-

crijito quando o navio é affretado na to-

talidade ou em parte j)ara uma viagem
de mar.)) Cod. Ccmm., art. 14'J'J.

AFFRICÇÃO, *. /. ant. O racsrao que

Afflição. =- De uso popular.

AFFRIGIR, V. a. O mesmo que Affligir.

= As linguaes «1» e «r» permutara-se

na locução popular. Vid. Affligir.

AFFRIGUAR-SE, V. refl. ant. Empregado
por Vasco Mousinho de Quevedo, no Af-

fonso Africano. = Moraes dá-lhe a si-

guifie.u-ào liypothctica do Affligir-se.

AFFRODÍLA, «. /. Ilerva chamada ga-

mão.
AFFRONTA, s. /. (.Segundo Littrc, vem

de uma locução adverbial á fronte, na

frente ; segundo Bcscherelle, do céltico

afrond, composto de af, para, sobre, e

frond, fronte, significando insulto, ultra-

je.) Injuria publica, quor de palavras ou

de factos, acompanhada de desprezos, em
virtude do que sobe o sangue á fronte.

Dito ou acção de que resulta descrédito,

deshonra ou opprobrio. Denúncia, repre-

sentação, noticia ; ataque, assalto, com-

bate, violência.

Santa loira pizaila

Bos iiilieis, coiu tanta affronla vossa.

lEiuiEiíiA, oi>E 1, est. í.

Xh nac triste miséria, ali jrande affronla

Nãu ousar levantar-se um bum sjí'rito

A outro cuidado, a nutra mais alta couta ?

IDEM, cari. I, est. 10.

A(|uellas luzes bcllas

Do >ol eclipse, aí/ro)ila das eslrellas

VElliA, LAURA UE ANFIUSO, Otle \I, CSt. 3.

Porque, ao maior perijío, á mor affronla

Por vós, oh Hei, o espirito e carne é |iroinpla.

CAMÕES, LLZiAPAS, caiit. IV, esl. 8.

= No sentido de cansaço, do fadiga,

de quebrantamento :

Porque logo sam finada

Com af/runtií que iiie vem.

GIL vii;eme, ouiiAS, l.jy. iv, foi. 240, v.

De uiu gol|)e ns velas vem todas abaixo,
Culliem-nas com Ir.ib.illio e aj/tonla iinmensa.

tORTE UEAL, NAUFllAIIIO PE SEPÚLVEDA,

cant. vil, est. "5. v.

— Loc. : Logar de affronía, onde o

aperto ou difiiculdade é maior. •— Hora
da affronta, a hora do combate. — Ven-

cer sem affronta, vencer sem pelejar. —
Affronta faro, que mais não acho, formu-
la rythmica da velha poesia do direito,

com que os porteiros, nas arrematações e

leilões porauctoridade judicial, fazem no-

tório o maior lanço. — Fazer affronta,

no velho direito civil, era dar avi.so, prin-

cipalmente áquelles que iam em assuada;

e também o aviso que dá o possuidor de

um praso, ao proprietixrio, propondo-lho

se quer ficar com ello pelo preço que ou-

trem lhe dêr. — Affronta directa^ a que
se dirige deelai-adamente aquelle que fe-

re.— Affronta indirecta, aquella que se

recebe nas pessoas com quem se tem re-

lações de amizade, de parentesco, de com-
munidade. — Devorar a affronta, sof-

íVel-a sem se jiodcr vingar.

AFFRONTADAMENTE, adv. Cora aífron-

taraento; de perto; rijamente ; cora inju-

ria, com ultraje. — «... o cotubateroni

)í»/y affrontadamente.» Inéditos da Aca-

demia, Tom. I, p. 1(')2.

t AFFRONTADIÇO, adj. Que se dá por

affrontado facilmente; que é attreito a

aífrontaincntos ou ancicdades. = De uso

popular.

AFFRONTADISSIMO, adj. sup. Bastan-

te ultrajado; iiijuriadissimo ; rcuhidis-

sinio, suinmamente \'ex;ido. — «...o Ha-
ja ficou affrontadissimo d'este negocio.»

Diogo de Couto, Década X, Liv. 10, cap.

3.

AFFRONTADO, adj. p. Injuriado, avil-

tado, ultrajado, insultado, offendido, cor-

rido; no sentido projirio, apertado, de

frente a frente, renhido, abrazeado, fati-

gado, cansado, eucalmado. Figuradamen-

te, afílicto, agoniado, com affrontaraento,

agastado, eucolerisado. — «Affrontados

os campos deu-se a batalha.)^ Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. iv,

cap. 2.

Em CUJO cor.ição Terve o desejo

De võr-se aos iiiimíi;o6 af/roulaiJt).

SOUSA UE MALEDO, ULVSSII'0, Canl. IX,

est. 17.

E como ia affronfada do carainito,

Tão formosa no gesto se mostrava.

CAMÕES, LUZ., cant. II, est. 17.

Qual a casta Diana de sua Conte

Aífronltiita ^,\ia contra .Mlieon.

tEUnEIBA, HlSTOllIA DE SAMA CO.VUA.

— Loc. : Dar-se por affrontado, sen-
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tir-sc, sair ;i espera. — Affrontado ãe si

nics/nc, corrido. — ('uiiilMite affrontado,

renhido. — Lcues affrontados, qm; estào

frente a frente ; enipregn-sc esta lociiyfio

oní Heráldica, quando dous animacs estào

voltados um para o outro no escudo, ou

siniplosniente as cabeyas quando se olham,

c geralmente diz-se de todas as peças que

têmd.ius bidos diiierentcs.

AFFRONTADOR, í. vi. quJJ. O que ar-

rcmcttc di; tV(Mit<'; insidtador, provocador.

— atíàij como dc^fazcdores e arírontado-

reS da obra de Deos.» Frei -Luiz d<í (íi-a-

nada, Compendio da Doutrma Christã,

Liv, ir, c:ip. (1. -^ E' penico usado.

AFFRONTAMENTO, s. m. Cansaço, fa-

diga, ancied:ide, enfartauiento, a que, na

linguagem do vulgo, se chama ajjronta

;

agonia proveniente de oijpressrio {)hysica

ou moral; vermelhidão, encendimento, ar-

remesso. — «Nós chegamos ás p /rtas da
morte com febre contínua, e affrontamen-

tOS ião grandes, que cuidavam uon tinham

alguns inficis dado jieçonha.» Padre Kico-

láo Piuionta, Cartas, foi. 21, v.

AFFRONTAMENTOS, s. m. pi. Vascas,

parosismiK.

AFFRONTAR, v. a. (De fronte ou de

affronta.) Ir de frente, arremetter, acom-

metter de cara; envergonhar, injuriar,

vexar, aviltar, insultar, oíFender, moles-

tar, affligir, correr com desaire, fazer

vermelho; enrubescer, cansar, arrastar, in-

vestir, atacar, tornar renhido ; na lingua-

gem antiga, requerer, dar vista ao lan-

çador ou arrematante ; suífocar, abafar,

encarar. — «Sangue nobre não affronta

a quem lhe obedece.» J(jrge Ferreira de

Vttsconcellos, Aulegraphia, act. ii, se. 7.

A bárbaros, que a Icí de Cliristo a/fri>nta

MOUS. UK (JUEVBDO, APF. AFHIC, Cailt. I, fol. 8.

Sopra uma viração

Que d,*sharale c^l;! ar (mivuKo em prosso,
Que as \nliis, iiue nos desle, laiilo a/1'roiila.

IDEM, iií-, canl. V, foi. 70, v.

No moio lio jniiiira de Apollo estava
Hiiiii:! e^íilua lie pnrlído lu/ente,

Que dá do Soslralo e Scopas aflrjníava.

CASTiio, fLYSSRA, caul. 1, cst, 79.

Àlfnnir.Tnm rom ânimos vaI(Mites

O frio, carde.iti>siiiio liemisplieno.

lUEx, IO., caul. iij, cst l^G.

— Loc.:. Affrontar afama, praticar

ir.n feito denodado, audacioso. — Affron-

tar o di-.l/itor com o dvlatadj, acareal-os,

confrontal-os. — Affrontar a nau com as

vagas, mandar á via, de sorte que surda
sobre a marota ou e.scarcéo que a nào
acapelle. — Affrontar a praça, sitial-a.— Affrontar o lanço, lançar mais em al-

nioeda s )bre o lanço de outrem ou tam-
bém dar vista de quem lança. — Affron-

tar por capítulos, fazer scieuto um nego-
cio sobre o qual se ha de concertar ou re-

i|ucrer ; n'estc sentido, emjjregado no No-
biliário.

— Affrontar, r. n. Fazer frente : p5r-sc

VUL. 1 - 2ú.

cara a cara, insistir, suffocar-se, anciar-se,

abafar. — «Esta contenda durou muito,

tanto que o cavalleiro não podendo sus-

tentar-se contra os golpes de Palmeirim,
que parecia que mais se avivavam, affron-

tOU tanto dentro das armas, que cahiu es-

tirado no ciiiiipo.v Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 27.

Deseja rad.i qini o campo affronir,

E que por elles sotí sií haja a vicloría.

yuiíVKiio, AFP. AFíiin., caut viii, foi. i-^ii, v.

— Affrontar-se, c. rejl. Envergonhar-

se, sentir-se corrido; .-lífligir-se, agastar-

se, encolerisar-se, otíender-se, avistar-se

com alguém, encontrar-se; liguradamente:

exceder, sobrepujar ; investir cara a cara.

Não Iia peito tão alto e t.ão ijoteiite.

Que de desconliain-a não .se a/lrunlc.

CAjiôes, LK/.., canl. iii, esl. 109.

Álfroiila-se nii.nha al:na,

Oli i]neiii pudera
Desfazer o que é feito.

HauiElIt*, CASTRO, act. IV.

Porquf o rei ^e afronta vendo que eram
Seus vdssallos sujeitos e o])|iritnidos.

CURTE WE\L, SAUF. DE SEFULV., C3nt. II, fol. 41.

AFFRONTINHA, s. /. dim. Pequena af-

fronta ; intençuo otiensiva, que nào che-

gou a declarar-se.=Tambem se diz Af-

frontasinha, usado na linguagem familiar.

AFFRONTOSAMENTE, adv. Ignominio-

samente ; ultrajadainente ; escandalosa-

mente, insultuosamente; ignobilmente.

—

(íPerguntac aos montes de Gelboé, qual foi

o triste fim do mesmo tíaul affrontosamen-

te vencido. y) Padre Vieira, Sermões, Part.

IV, senn. I, § rí. n. 0.

AFFRONXdsiSSIMAMENTE, adv. sup.

Do modo mais insultuoso ; com o maior

escândalo.=Usado na linguagem oratória.

AFFRONTOSISSIMO, udj. sup. Ignomi-

niosíssimo; insultuosissimo, injurii)sissi-

mo.=;Bastante empregado na linguagem
mystic;i.

"AFFRONTOSO, adj. Insultuo.so, injurio-

so, ignominioso, provocador, que produz
afffouta; desprezível, vert

daloso. — ti Estes homens vendo-se con-

strangidos a um castigo tão alfrontoso,

quasi tjdos se desterraram.» Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. xxxu. — Pala-
vras affrontosas, nltraj.mtes.

AFFUSÃO, .•;. /. (DÒ latim affusio, no

ace. ajjasionem ; dí! affundere, derr.imar

sobre.) Acçào de derramar uiu liquido so-

bre um corpo 'qualquer.

— Em Tlierapeutica, affusão é mu ba-

nho parcial, que se faz derramando a agua

de uin 1 certa altur.v, níio em jorro, mas como
de caldeirada. Faz-sc ordinariamente com
agua fria de 12 a 18 grtlos centigrados,

suppondo que o corpo cst:l na tempe-

ratura normal de 40 gr;los centigrados.

Emprega-se para moderar o calor febril,

c sobre tudo para acalmar os symptomas
nervosos, c operar uma revulsão salutar.

A affusão pôde durar de dous minutos até

doze, conforme o calor da pelle, a força

do jjulso e o gráo de reacção que vae ex-

pcrimenttindo o doente.=Tanibem se diz

affusão accidental, parcial, geral, sedati-

va, estimulante, ordinária, temperada.

AFIAÇÃO, s. f. Acçào de afiar, ou as-

sentar o lio de nm instrumento cortante

depois da primeira amoladura.=Tainbem

se emprega no sentido do amoladura.

t AFIADA, s. f. (O mesmo que fiada,

com o prefixo da índole da lingua ; talvez

do italiano fiata, vez, significando o que

corre a fio, ap|jlicando-se principalmente á

Uma vez de agua, um annel de agua, um fio

de agua, como ainda hoje se diz um fio

de azeite.— « Vindo-nosjá afiada d'agua..

.

»

Diogo de Couto, Década IV, Liv. vi,

cap. '^.

AFIADO, adj. p. Amolado, assentado

o fio do instrumento cortante ; figurada-

mente, acerado, malevolente.— «Mais fe-

re a má palavra, que espada afiada. i> Pa-

dre Delicadri, Adágios, pag. 142.

— Loc: Afiado contra alguém, diz-se

era sentido metaphorico para exprimir a

malevolencia franca, a malquerença ou

ódio que alguém mostra por actos ou pa-

lavras. — «O que aqui pjdemos dizer he

que procurar el-Eei honrar e accrescentar

a Ordem em tempo que S. Fr. Gil e seus

Frades andavam afiados contra stia fra-

queza, etc.» Frei Luiz de Sousa, Chronica

de S. Domingos, Part. i, Liv. ii, cap. 20.

AFIADO, adj. p. (O mesmo que afina-

do, perdido o «n» medial, como em mo-

linum, moinho.) Refinado, consummado,

principalmente em maldade.— «Não dei-

xando cousa j)jr dizer de quantas uma
lingua afiada em todo o género de malda-

de podia inventar, e compor, e mentir

contra o mais vil, e mais mal acostumado

homem do mundo. j> Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. iv, cap. 6.

AFIADO, adj.p. ^O mesmo que enfiado,

fonn.ido da locuçào adverbial «afio.») En-

cambulhado, continuado, seguido, enfilei-

rado. — <iSe fará cataplasvm, que posta.

Sobre o embigo e cadeiras dos meninos,

quatro dias afiados, mata todas as lom-

brigas.» Curvo Semedo, Atalaia da vida,

pag. 283. ^=Z>i'as afiados, successivos, sem

interpolação, continuados.

— HoMOXYM. Todos os Diccionarios

confundem afiado do verbo afiar ou d:ir

fio, com afiado, do verbo afinar, requin-

tar, e com afiado, da locuçào adverbial

a fij, o que importa distinguir para a iu-

tellig"ncia da significação.

AFIADOR, .«. «i. Ainol.idor, o que dá

fio ;ios instrumentos cortante.*. = Reco-

lhido pida primeira vez jior Blutcau.

AFIANÇADO, adj. p. Contrr.ctado, re-

counueudado, .icredit.ido, garantido, cau-

cionado, fiado, abonado; prometlido, as-

scu^Uf.ado.

AFIANÇ.IDOR, .-'. m. Fi.adir, oqueafian-

ç.i, ou garante. E' empregado na lingua-
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g-eni juridicn.=FaUa no grande Dicciona-

rio da Academia.

AFIANÇAR, V. a. (De fiança, com o pre-

fixo «a» e atenuinarào verbal «ar.») Dar
fiança, ficar por fiador, responder jjela

obrigação, garantir uma divida ou a ex-
cellencia de uma cousa cujo uso ainda não
revelou a sua qualidade.=Figuradainen-
te : prometter, assegurar, abonar, caucio-

nar.— «.Porque na constância, fidelidade,

e valor, com que serviram os líeis seus

progenitores afiançavam maiores jiroqres-

sos.y) Luiz Marinho de Azevedo, Commen-
tario dos valorosos feitos, Liv. i. cap. ].

AFIAR, v. n. (De fio, com o prefixo «a»
e a terminaçào verbal «ar».) Dar fio, agu-
çar, adelgaçar a ponta ou gume do instru-

mento perfurante ou cortante ; amolar, le-

var ao rebolo, assentar o fio. Diz-se das
navalhas de barba, e figuradamente das
imhas dos animaes, da lingua dos maldi-
zentes. Fallando do leão, diz Gabriel Pe-
reií-a do Castro :

As unhas prova que na poiIra c/ia.

ULVs^EA, caiit. 8, est. õí.

Entra rranrisco írailo. na npuleilta

Ciilaiie (ie D.iliul a es|iai)a n/ia,

Abaixaiidu-llie a luiiiuia misailia.

CAMÕES, LUZ., cant. X, est. 34.

—Loc: Afiar ofacão, preparar-se para
dizer mal de alguém. — Afiar as seitas,

agueal-as.

—

Pedra de afiar, a que serve
para aguçar o gume ou ponta dos instru-

mentos cortantes ou j)erfurantes : — «ií

não levávamosfateixa, senão unia pidrn de
afiar, que pezava, uma arroba, v Hist. Tra-
gico-Marit., Tom. i, pag. 331.
— Afiar-se, i-. refi. Tornarse mais pe-

netrante; ter melhor aguça. Fallando do
juizo, diz D. Francisco JManoel de Mello:—uBem 'parece que se afia naquella j^e-

dra. etc.» Cartas, cent. iii, cart. :')!.

AFIAR, V. a. (De afinar, dando-se a
syncopa do «n» medial.) Kefinar, sobre-
levar, exceder, alçar.— « OJi Senhor, que
ajuntar de caleças, que revolver d'olhos,
que hulir de beiços, que afiar de lingiias,

que xnna não dá hujar a outra. v Sá de
Miranda, Vilhalpandos, act. ii, se. 7.

AFICADAMENTE, adv. ant. Afincada-
mente

; instantemente, continuamente, di-

ligentemente.— iComo quer que o ditoln-
janfc depois oprocurasse e requeresse muito
afincadamente por intercessão do Papa.))
Ruy de Pina, Chronica de Dom Sancho II,

cap. 9.

AFICADISSIMO, adj. sup. Diligentissi-
mo, eflicacissimo. = Pouco usado.

AFICADO, adj. p. Diligente, vehemen-
te, contumaz, teuaz.=Usado nos fins do
século XV:

Sua (lama ilesrahida
Com amor mui afiaiilo
Mea mnrta, esmoreciíla
.Se ouldiiia |ioc veiiriíla

Eul galalil.ioilo ijassado.

CAVC. OEIlil, lol. IJ, col. Ill, V.

AFICADOR, í. Mi. c adj. ant. Instiga-

dor, provocador, diligenciador, ageute.:=
Usado no século xv. — «O diabo ajuda-
dor e aficador he dos mãos pensamentos,
pióde ser, masfazedor delles não pjóde ser.v

Traduceào da Vita Christi de Ludolpho
Carthiizi.inn, Part. ir, cap. 27, foi. 79.

AFICAMENTO, 5. m. ant. Aífincamento.
Effieacia, empeidio, instancia, solicitude,

diligencia.^Usado no fim do século xiv.
— aE tal aficamento, e tanta gente fazia
ajuntar a este traballio, etc.» Fernão Lo-
pes, Chronica de D. João I, Part. i, cap. 3.

AFICAR, V. a. ant. Apertar com in-

stancia, instar. Vid. Afficar.

E de si guarda carreira

Vedes Iodas afastar,

Eutão com a pir.ideira

Começai-o de aficar.

CAilC GERAI,, foi. 21, COl.S.

— Aficar-se, v. refl. Vid. Afficar-se.

Afadig:u--so, ;ipressar-se, azafauiar-se. —
«ií nom- sendo entom achado, a madre se
acoitava e aficava, nom havendo já espe-

rança de o achar.» Vita Christi, Part. i,

cap. If), fui. 49, v.

AFICAX, adj. ant. Vid. Efficaz.

AFICAZ, adj. ant. O mesmo que effi-

caz
;
antigamente dizia-se kvangelho por

Eí•a?^(7e//íc/.^=Elnpregado pela Liíanta D.
Ctitharina, na Regra da Perfeição.

AFIDALGADAMENTE, «</í^ A' maneira
de fidalgo ; nobremente.=:E' de uso ]io-

puhir. — « Usando afidalgadamente (como
disse o Séneca) de tão^rande dom de Deos,
Como he dar etirar as vidas. » Luiz Marinho
de Azevedo, Doutr. politica, Doutr. 2L
AFIDALGADO, adj. p. Que foi feito fi-

dalgo, bem alorado; nobilitado, engran-
decido

;
próprio de fidalgo, com preteu-

çCes a fidalguia; figuradamente: delica-

do, mimoso, melindroso.— «O cravo, o

lirio, o jasmim, a rosa e todas as outras

flores, que não dão fructo, por mais piin-

tadas, 2}or mais formosas, por mais mi-
mosas e afidalgadas que sejam, todas per-
tencem ao predicamento das hervas. » Pa-
dre Vieira, Sermões, Tom. x, scrm. 30,

§ 5; pag- 5Ò0.

e pousando cm Santarém
sauí assy a/ii/alí/aiíirs.

CANC. cr.R., tom. iii, pag. 582.

E de parte meu avô,

Sou tidaijío íifiilítlijaUo.

GIL VICt.ME, OBUAS. LÍV. IV, foi. 193, V.

Uma se chama amada.
Outra se chama i|neríila,

Outra se chama Fauslina
Por ser mais a/ítíaíyaiía.

HO.M, GERAL, pai;. 181, not. 12.

—Loc. : Condição afidalgada, pessoa

que pelo seu porte e figura ou em seus cos-

tumes e trato mostra nobreza, generosida-

de, bizarria, e as mais qualidades próprias

de cavalheiros e pessoas de qualidade.

AFIDALGAMENTO, s. f. ant. Parecer,

feição de fidalgo, qutilidado, condição afi-

dalgada. Nobreza, delicadeza, fidalguia.

==liecolliido pela primeira vez por Bento
]\'rcira.

AFIDALGAR, v. a. (De fidalgo, com o
prefixo «a» e a terminação verbal «ar.»)

Apparentarde fidalgo, nobilitar, dar con-
dição ou qualificar de fidalgo

;
grangear fi-

dalguia.=Emprega-se geralmente na for-

ma reflexiva.

•— Afidalgar-se, r. refl. Entroncar-se
em genealogia de fidalgo, dar-se ares de
fidalgo, ter prosápia e fumos de fidalguia

;

tornar-se alfenim.

Outros por 11'afiáalgar

Andam á hrida contíiios

Em sendeiro» que som dinos
De coutar.

GANG. GERAL, fol. 134, V., co!. í,

AFIGURAÇÃO, s.f. Figuração, repre-

sentação phantasmagórica ; apprehensão,
cuidado, desconfiança, suspeita. — «Mas
todas estas afigurações phantasticas se

hão dl', desvauecir. » Frei António das Cha-
gas, Sermões genuinos, Tom. i, pag. 20.
=Piiueo itsitdi).

AFIGURADAMENTE, adv. Phantastica-
mente ; appi-fhensivamente.

AFIGURADO, adj. p. Representado, as-

semelhado, parecido, imaginado, appre-

hendido, figurado. Metaphoricamente : pas-

mado, sem movimento, á maneira de es-

tatua, estatelado. — « Os espelhos.... fo-
ram ordenados desde seu principio pela

natureza, como mãi e mestra dos bons cos-

tumes, 2>ara que o moço, que nasceu bem
afigurado, rewffo no esjiclho a sua gentile-

za, a não afeasse com os vicios. » Padre
Vieira, Sermões, Tom. xi, p. 320.

,\lí tinlia em retrato afirjuraila

iJo alto e santo líspirito a pintura,

A cândida pomliiniia debuxaria...

CAMÕES, LU7.., cant. II, est, H.

Àfiguraiías vão com tal viveza

As historias d'aquella antiga edade.

lUKM, IBID. , cant. VII, est. 51.

AFIGURAR, V. a. (De figura, com o prefi-

xo «a» e a terminação verbal «ar».) Dar fi-

guras, representar, conformar, im.aginar,

devanear, antolhar; apprehender, suspei-

tar.

E o jaspe de brevissinia estatura

Mil sereias, niíl ninfas afiQiira.

, GALUBGÚS, TEMPLO DA MEMOItlA,

cant, IV, est. 54.

Movendo-se qual somjjra ou íorina d'ella

Uma maquina emlim de tiorror notamos
.\ quem membros inorlaes afiijuyamiis.

MOCS., AFFONSO AFIIIGANO, C. III, CSt. ÕO.

— Afigurar-se, v. refl. Illudir-se, jul-

gar pelas apparcncias, imaginar, repre-

sentar-se, enganar-se, figurar-se ; fingir-

se, parecer-se.— « Pela mesma razão que

vemus correr nas noites claras huns raios,

que se afigura aos olhos ser estrellas des-

pegadas e voadoras. » Irei Luiz de Sou-

sa, Hist. deS. Doming.,P. I, L. 4, cap. 29.

Correm gentes maritimas, que avisHo

O Rei do que no mar xe lhe a/ít/ura.

LUIZ PEItEUlA, ELEGIADA. cailt. IX, CSt. 123,

Quanto ouve

E quanto vè, Líanor se lhe afujura.

COUTE RE\L, NAOF, DE SEPÚLVEDA,

cant. a, foi. 09.
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AFIGURATIVO, adj. ant. Figurativo,

rcpreseuuitivu; o que mostra ou dá a en-

tender a representação de uma cousa; ima-

ginativo, phautastieo, apprehensivo.

—

« Se-

gundu o entendimento alleçjorico e afigurati-

vo.» Vita Christi, Part. ai, cap. 2S, foi.

69, T. Parabólico, que contém alguma al-

legoria. Applica-se especialmente ao sys-

tcma de interpretação ou exegese.

AFILADO, adj. p. Passar ao fio, medir

pela mesma fieira ; modernamente, aferi-

do. Applica-se á confrontação das medidas

e pesos com o seu padrão. — e.E qual-

quer que fõr achado feer os ditos pezos

desordenados e non afinados pelos ditos

padrões, ou com outros 'pf^-c-r quoJquer

cousa, etc.» Ordenação Manuelina, Liv.

I, tit. XV, § 34. — «£ os das Cidades,

Villas e luguares teram estes pezos afina-

dos pelos padrões dos Concelhos. » Idem,

ibid. Xo portuguez antigo, é frequente a

troca do « n » pelo « 1 » e vice-versa, co-

mo em nembrança por lemhrança, afinar,

por afilar.

AFILADO, adj. p. (De afinar, trocan-

do-se aqui o «n» por «1», ao inverso do

adjectivo supra.) Que se fez fino; delica-

do, adelgaçado, bem tirado, elegante,

apurado. — « Todas as mais feições do

rosto tão afiladas, que pareciam feitas de

marfim por algum extremado artífice.

n

Jorge Ferreira de Yasconcellos, Memo-
rial das Proezas da Tavola Redonda, Liv.

I, cap. 28. — « Alva, loira, olhos gar-

ços e grandes, nariz afilado, bocca jieque-

na, grosseta ... » Jliguel Leitão de An-
drade, Miscellanea, Dialogo xiii, p.

àb?,.

AFILADOR, s. m. ant. Dizia-se antiga-

mente afinador pela frequente mudança
do «n» por «l», como se vê nas primei-

ras edades da lingua. Modernamente Afe-

ridor, pela mudança da lingual branda
por uma lingual forte. O que afila, ou afe-

re os pesos e medidas pelo padrão oflS-

cial. — tPorém os afinadores teram ou-

tros taes pezos e medidas concordantes

com os sobreditos, pêra por elles afinarem
ao concelho, tirando meia arroba, e dí
pêra cima, porque estes van terá o afina-

dor, etc.» Ordenação Manuelina, Liv. i,

tit. XV, § 33. — (íE assi serão os ditos

piezos então afilados j^elo afilador do Con-
celho... y^ Kunes de Leão, Leis Extrava-
gantes, Part. IV, Liv. II, Lei 4, n. 4.

AFILAMENTO, s. m. ant. O mesmo que
aferimento, aferição. = Recolhido pela

primeira vez por Bluteau no Suppl. do
Vocabulário.

AFILAR, 1-. rt. (Segundo Moraes, do he-
braico philago. Conferir, o que se não pô-
de adiuittir nem histórica, nem phonolo-
gicamcnte ; do latim ad filum, passar ao
fio, pondo a medida do padrão com a

que se quer rectificar, na mesma linha

horizontal.) Aferir, cotejar, conferir as me-
didas de sólidos e de líquidos pelo seu
marco ou padrão. — «São ha que canrar

muito em conchavar esses pezos ao marco
para que lhos afilem.» D. Francisco Ma-
noel de Jlello, Apologos Dialogaes, p. 234.

Este verbo tem dous honionymos, de di-

versas etymologias, mas confundcm-se pe-

la facilidade que ha na phonoL>gia portu-

gueza de trocar o « 1 » por o n » e vice-

versa, e o « e » por « i
» , como abaixo

se verá.

AFILAR, V. a. Afinar, fazer fino, adel-

gaçar, artenuar. Applica-se principalmen-

te á forma do nariz, e na miiior parte das

vezes na f(3rma reflexiva. — aSe tivestes

a candeia na mão a alguma pessoa, ve-

rieis bem como se lhe quebravam os olhos,

se levantava o peito, se afilava o nariz,

se engrossava a lingoa, etc.» Frei Antó-
nio de Gouvêa, Sermão nas Exéquias de

André Furtado de Mendonça, foi. 14. =
N'este exemplo, se vê a antithese entre

afilava e engrossava, que revela a permu-
tação phonetica.

AFILAR, V. a. (Corrupção de açular,

ou mais simplesmente do verbo ^?ar^ fer-

rar os dentes, morder_, principalmente o

cão.) Instigar o cão, arriçar, açular, lan-

çar o cão, para que morda.

Seguro pela urze e pelo tojo,

Afúando teus cães, vás daoilo gritos.

BEB.NARDES, LlUl, ecl. XVll.

— Na linguagem antiga, em vez de_^-

lar, dizia-se filhar, o que demonstra a ety-

!
mologia, comprovada no verbo afilhar e

afiihador.

AFILHADO, s. m. (Do latim filiohis,

ou melíior de filho com a terminação « ado »

,

que, nos substantivos, exprime qualidade, i

Em Liturgia Christã, aquelle que o pa-

drinho e madrinha levou á pia do baptis-

mo, com os quaes contrae parentesco es-

piritual, por isso que este sacramento era

considerado como um segundo nascimen-

to. Xo sacramento da Confirmação ou
chrisma, dá-se tembem o mesmo paren-

tesco espiritual. Figuradamente: protegi-

do, apadrinhado, valido, favorecido, aju-

dado.— «.E o Sacerdote, que o baptismo

fizer, decrarará aos padrinhos e madrinhas
como são obrigados doutrinarseus afilhados

na Fé Catholica. » Constituições do Bispado

do Porto, tit. I, cap. 4. = Extensivamente
também se dá o nome de afilhado ao nu-

bente com relação á testemunha do ma-
trimonio ; bem como com relação ao sa-

cerdote que pela primeira vez celebra, ou

diz missa nova ; e assim as religiosas an-

tigamente também ficavam afilhadas dos

j

padres que pregavam no dia da sua profis-

são. =N'este sentido, recolhido pela pri-

meira vez por Bluteau. Nos tempos da ca-

valleria, quando se conferia o gráo ao no-

vel, este ficava afilhado do que lhe desa-

tava o cinto; ainda hoje, nos gnios das

Universidades, o doutorando é afilhado de

um patrono, que o acompanha em toda a

ceremonia de admissão. O mesmo nos

ducUos.

Logo o onlro lhe dii, ao mesmo elTeita

Proaielle, que lerás teu afiíhatlo, .

Que de outra sorte por nenijuiu respeito
Sesiitirei ilo duello começado.

RODRIGUES DE UATTOS, JERDS. LIBERT.,

caul. VI, est. Õ3.

Porque ella é niinba afilhada,
E nem hei geito que ande
Por tua causa dtfauiadj.

siuÃu UiCBiDO, iLPÈi, acto II, foi. TS.

— Loc: <i.Do pão d.o meu compadre,
grande fatia a meu afilhado.» Anexim
do século XVI, que significa : não custa a

fazer favores com a fazenda alheia. —
«Horto o afilhado, desfeito o compadra-
do.s Padre Delicado, Adágios, p. 142.

—

Pugnar pelo afilhado, advogar o interes-

se do protegido.

AFILHADOR, s. m. ant. Açulador, o

que manda os cães filhar ou tilar ; figu-

radamente : instigador, provocador, intri-

gante ou, no sentido vulgar, o que mette

os cães á biilha. = Recolhido por Bento
Pereira.

AFILHAR, V. a. ant. Açular os cães.

Yid. Afilar. = Recolhido pela primeira

vez por Bento Pereira.

A FIM, luc. adv. O mesmo que alfim,

em fim. — «A fim de contas nada se

concluiu.]) Tambetu designa o motivo, a
intenção ; com o fim de, em vista de. pa-

j
ra. — d Vim a fim de tefaliar. t> = X'es-

I te sentido, é bastante empregado na lin-

i

guagem popular.— Os escriptores classi-

i cos do século xv faziam Sm substantivo

I

feminino, o que o tornava homonvTno com
' esta locução.

AFINAÇÃO, s. f. Refinação, afinamen-

j

to, acrysolamento ; n'este sentido, applica-

I se aos metaes. O acto de temperar os

instrumentos músicos, e o effeito resul-

I

tante do accordo entre si ou com a voz

humana, ilodemamente tem outros sen-

tidos : aptidão resultante de provas e en-

saios ; e, n'este sentido, tomado á má par-

te:

—

Está na afinação; chegou á afinação,

está prompto para o que se quizer.=Afi-

nação, na linguagem chula, expritne lam-

bem a desconfiança do que se sente ludi-

briado; encordoniiiento, cavaco.

AFINADAMENTE, adv. Delicadamente,

extremadamente; harmoniosamente.

iíuitas vezes considerando
Kai vossa jirâo formosnrj
Oir de vos vêr nrapartaudo,
Alittnilanifníf ainaudj
ílaldi^u minha ventara.

CWC. GEBAL, fui. 31, V., COl. 1.

.
AFINADÍSSIMO, adj. sup. Temperadis-

;
simo; com uma harmonia extrema; dul-

' cissimo ; delicadíssimo; refinadissinin. ^^^

1 Também dá origem ao adverbio Afinadis-

I
simamente.

AFINADO, adj. p. ant. iDe fim, com o

prolixo «a» e a terminação •ado>.'i Fi-

!
nalisado, concluido, terminado, rematado,

acabado, findo. — * Mandamos que o di-

to escrivão qiie a (carta) fizer não pos-

sa mais levar por elta feita e afinada
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e com a husca, que cerdo e. oitivfa reacs

por tndu.» Constitut. de Lisboa, tit. G,

const. 7.

AFINADO, aJJ. j). (De fino, com o pre-

fixo «a».) Temperado, nceurdado, abemo-

lado, haniKJnisado ; refinado, atendrado,

apurado, purificado. Appiica-se aos iiie-

taes e aos insti-umontos nuisie()S.= Tam-
bém se empiTga no sentido de afilado e

aferido, pela permutação que se dá entre

o « n 1) e o II 1 >>, e entre o « 1 » e o « r ».

— «O afinado d'estas vozes é o qiie eu ao-

hre tudo qiiizern saber 2)onderar.'i> Viei-

ra, Sermões, Ti
P-

!)(;.

-Lot'.: Está afinado, desconfiado, des-

contente emn qualquer graça.— Tiyi' afina-

da, entoada.

—

Amante afinado, extremoso.

AFINADOR, s. m. (Do verbo afinar.)

Que a})ura ou encendra os nietacs, acry-

solador. — Nome dado ao que faz pro-

fissão de temperar instrumentos músicos

de um mechanisrao complicado, taes co-

mo piianii, órgão, ete. ; é (irdinariaiiien-

te um fabricante d'estes instrumentos ou

pessoa Com elles familiarisada. = Tam-
bém se dá este nome a um pequeno instru-

mento, composto de doze diapazãos de aço

dispostos sobro uma supcrficie sonora, os

quaes dão com justeza os doze nieios-tons

da escala por afinação egual. Quanto ao

primeiro sentido: — nOs outros cargos

proi'ê todos o Thesuureiro, que são Fun-
didor, Afinador, Ensaiador, n Hcvcrim
do Faria, Noticias de Portugal, discurso

IV, § 22, p. 11 ò.

AFINADOR, s. m. ant. (O mesmo que
afilador, pernnitando-se o «1» por «n».
Ex.: menenconico, melancólico; nemhrar,
/embrar, tendência da phonetica popular
conservada desde o século xv.) Aferidor,

contraslador, ajustador, conferidor da le-

galidade dos pesos e medidas com rela-

ção aos padrões estabelecidos officialnien-

te. — « Porém no caso onde for achar/o

o dito jiezo ou medida marcada, e não
concordante com. o pai/rão, se se mostrar
que foi culpa do afinador, será relevado
da dita pena. e o afinador <i pat/ará.})

Ordenação Manuelina, Liv. i, cap. 15.

Vid. Aferidor.

A FINAL, loc. adv. Alfim, por fim, em
sumnia, em conclusão, ao cabo.

— Em Direito, sentencear a final, ter-

minar a demanda principal. ^>1?t«3oí/í- a
final, allcg.ir de direito no feito para lia-

ver de si'nteneear-sc a final.

AFINAMENTO, ,<í. »í. Afinação : acryso-
lamcnto, refinação de ouro ou de qual-
quer outro metal. = Recolhido pela pri-

meira vez por IJIuteau. Quando se appli-

ca a instrumentos músicos (^ :i voz humana
diz-se especialmente Afinação.

AFINAR, V. a. (Defino,ei)in o prefixo (ia 11

e a terminação verbal oar».) Com relação

aos metaos, purificar, acendi-ar, acrysolar,

aquilatar, tocar, ensaiar; com relação a
instrumentos músicos ca voz humana,abe-
molar, temperar, accordar, entoar, ajus-

tar; figuradamente: aguçar, adelgaçar,

conferir, attender, api'ileiçoar, esmiuçar.

M TMvilhas pni arn.ns cxtronviilns,

K lie rsrnptuia. ili^nas. i'lcí;atlti',

]^r/i'iaiil ra\:iML'ii'iis iTe^la fiii|)ii'/.a

Mais afinanilo a lílniia piTlu ;ui'za.

CAMõiis. I.U7. , caiit. IV, esl. 56.

Afina as iluas ronlas do instrunienlo.

G. rnu, íiv, c.\Mi'0. llvssea, caiiL vli, est. líõ.

Afiriac liom ns scntiilns.

Alais (|lic' iiurica, iiinilii mais.

GIL vicENlli, unnAs. Liv. i, fnl. .'.O, v.

— Afinar, r. n. Concordar, accordar

entre si, entoar. Fallando do lobo e cor-

deiro, diz Frei João de Ceita: «...os

que tratam das cousas naturacs dizem

ser tanta a o2^p'osi<^ão e untipatliia. des-

tes doiis animaes, que aiiida depois de

mortos, como se vê dos tambores Jeitos d<(s

suas 2>(dles, que nunca cuneertíim, ou das

cordas feitas das suas entranhas, que nun-

ca afinam.» Fr. João de Ceita, Sermões,

Tom. II, jiag. 1.'!;', col. 2.= No sentido

familiar. Afinar: desconfiar, encordoar,

encavacar, agastar-sc.

— Afinar-se, v. rejl. Apurar-so, con-

summar-se, aperfeiçoar-se. — «Jeronymo
de Mello, e seus companheiros, sustentan-

do o passo tão inteiros, que parecia que

com o trahalho se afinavam.» Jorge Fer-

reira de \'aseoncellos, Memorial das Proe-

zas da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 47.

AFINAR, V. a. (U mesmo que afilar,

pela mudança frequente do « 1 » por « n »

na pronuncia popular e nos cscriptores

das primeiras edades da lingua.) Aferir,

cotejar, ajustar as medidas f)elo padrão

oflficial. — «... nnm deve daver pena assi

no pezo de nobre, como da dobra e coroa,

etc. pwrque as hedanças de tal pezo som

tam ostis, que se nem podem tanto afi-

nar, porque sempre estem iut. feirei.» Or-

denação Affonsina, Liv. i, tit. v, § 40.

—

(1 O Almatacé mor trazerá comsiç/o os pa-
drões de todos os pezos e inedidas, c...

fará. afinar e ir/ucdar aquelles, etc.» Orde-

nação Manuelina, lAv. i, tit. 15.

AFINCADAMENTE, ealv. Efiicazmentc,

com afinco, tenazmente, com perseveran-

ça, contumazmente.

—

«-Pediam mui afin-

cadamente que os não enviassem a suas

pátrias.» Frei 3Iarcos de Lisboa, Chro-

nica dos Menores, Part. i.Liv. i, cap. 1!).

AFINCADISSIMAMENTE, adv. sup. Com
a maior tenacidade. — « ... estando hum
morrendo, hum pouco antes de acabar, me
pedira afincadissimamente lhe desse hum
pouco de tabaco fiara tuinnr de fumo.»
Hist. Trágico Marit., Tom. ii, p. ;!7G.

AFINCADO, adj. p. Eíficaz', veliemcntc;

fincado, cravado ; tenaz, aferrado, contu-

maz, teimoso. — «Pois coiuo havemos de

Conciliar este non credam /«o afincado (/ci

Aj)ostulo, o. o noii esse incrédulas de Chris-

to? 11 Frei João de Ceita, Serm., Tom. ii,

p. 149, col. 2. = Pouco usado.

AFINCAMENTO, s. m. ant. Afinco, a-

ferro, tenacidade, resistência, firmeza, af-

fixMçào. — «E cessão os afincamentos,
cjue os Príncipes depois das ]iazes feitas
podem haver de seus subdit.js.» Fernão
Lopes, Chronica de Dom João I, Part.

II, cap. ]í)l. Vid. Affincamento.

AFINCAR, Í-. a. (U mesmo cpie fincar,

do laliui f.ijere; é este um dos poucos
exemplos em qu.e o «gn, guttiu-al brando,
se muda em « c », ao inverso da regra ge-

ral da plionologia. ) Cravar, pregar, en-

terrar, afixar, firmar; instar, ateimar, fi-

tar. — «Trazia. u)na vara em a ruão, e

afincando-a nma vez em o chão, subi-

tamente rereiuleceit e foreceu.» J. FranCO
Barreto, Fios Sanct., P. ii, ]). 5G, col. I.

— Aílncar-se, r. ref. Aferrar-se, em-
penhar-se. = N'este sentido, usado por
Nunes de Leão.

AFINCO, s. m. Aferro, teima, consis-

tência, teimosia, instancia, empenho, te-

nacidade, efíieacia, soUicitudo, diligencia,

pressa. — «Era tal o afinco das pala-
vras, que mostrava estar vendo cum os

olhos quanto sentia na alma. » Fr. Manoel
da Esperança, Historia Seraphica, Part.

II, Liv. G, cap. do, n. 5.

A Fio, loc. adv. (Do latim ad filum ; o

« 1 1) medial ó ordinariamente syncopado,

como em vvXinum, moí'nho.) Em seguida,

ininterrompidamentc, constantemente; em
correnteza, cm fileira; a eito; ao corte do

gume. Muita gent» corrompe esta locu-

ção pronunciando Afio. — «... jwr a fio

as fustas, catures, navios. » Damião dê

Coes, Chronica de D. Manoel, Liv. iii,

cap. ÕU. — «... as f/alés vinham a fio, a

remo. » Francisco do Andrade, Chronica

de Dom João III, Liv. ii, cap. 30. —
« ...a ciente rpia vinha a fio traz elle, se

a.juntava e fazia rosto para. vir commet-

ter.» Damião de Coes, Chronica de Dom
Manoel, Liv. iv, caj). 7().

— Loc. : A fio direito, direitamente,

com cautela, com segurança. — Lagri-
mas a fio, em corrente. — Vir a fio,

constantemente.

— Syn. a fio, A eito, A reio: Segun-

do se vê pela etymologia da palavra, a

fio expriuie a disposição em que vão os

objectos, a ordem, e da monotonia da

recta assim se passou para a idca de con-

tinuidade. — A eito, como se vê pela

etymologia latina itum., exprime a direc-

ção irreflectida mas seguida. — A reio

ou arré.o, continuamente, ininterrompida-

mentc, como regra ou disposição; deriva-

se do bretão reis, ou do gothieo roid.jami,

preparar, pôr em ordem. A contrario

dos outros termos exprime uma continui-

dade, mas reflectida e calculada.

AFIRMADO, «(//. p. ant. (De firmado,

com o ]ircfixo « a » da índole da lingua.)

Estável, firme, esteiado, seguro; roborado.

t AFIRMAMENTO, s. m\ ant. Firmeza,

estabilidade, segurança, garantia.

—

-«.E a

see/unda serva significa o consentimento

e afirmamento, de caer em pteccado. »
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Vita Christi, Part. iv, cap. 10, foi. 51, v.

AFIRMAR, V. a. (,l)o latim firmare,

com o pietixo «a» (la Índole da língua, e

a teniiinaçào verbal «ar».) Firmar, cs-

teiar, basear, fixar, estribar; segurar,

rectificar: certificar.

E lodo o rnrpo afirmei

ASbi em :ilio fui aI(;;uio.

pnei MAr.c. riK i.imioa, cnRO.v. dos mr.t .

11, caiil. Í7

.

l'art.

.Mas afirmamh a vista lhe viu letras.

ConT. BEAI-, NtUFR- DL stMJLV., Cani. II,

fui, UO, V.

— Afirmar, r. w. Pôr- se firme; estciar-

se, parar. — « Deo tanto animo aos seus,

que B&tmanáo
,
fizeram que o foçjo se iíjiia-

lasse.» Frei Bernardo de Brito, Monarch.

Lusitana, Part. ii, liv. 2, cap. 23.

— Afirmar-se, v. rcjl. Segurar-se, fi-

xar-se, aguentar-se, ter-se firme.

E foi fianilo íraspés até a/irriiar-se,

E forniidaM-l torna por vingar-se.

SÁ DE MENKZES, MAI,. OO.Vy., Cailt. XII. OSt. 33.

AlTerra o arco, a frecha eiitr'os dedos prende
No pé esi|uerdo ae afirma.

FHAM:. IIK ANUn., CEnCO DH Dll', Cailt. XII,

'est. 41.

— Orth. Este verbo tem liomonymia

com affirmar, asseverar, e portanto para

íacilitar-lhe a intelligencia deve de escre-

ver-.se sempre com um só «f».

AFISTULADO, adj. p. Chagado, pustu-

lento, que se fez em fístula. — «... tudo

isto está podre e afistnlado, c coberto de

herpes.)) Diogo de Couto, Soldado Pra-

tico, p. 57. —• Consciericia afistulada,

corrompida. — Esperanças afistuladas,

desordenadas, moralmente pervertidas.

AFISTULAR, v. a. (De fistula, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar»,

que indica esta transfurmaçrio.) Fazer
chaga, que se ha de converter em fístula.

— «.Como seta que deixa o ferro na feri-

da, que em quanto não sae fora sempre
está apodrentando eafistulando « chaga.

«

Frei l.uiz do Granada, Compendio da

Doutrina Christã, Part. ii, cap. G.

— Afistular-se, v. rejl. Converter-se

em fistula, canccrar-se, ulccrar-se, chagar-

so, tornar-se incurável, chronico. — «E
por serem as feridas mal curadas, se

afistulam.» Diogo Fernandes F(M-reira,

Arte da Caça de Altaneria, Part. iv, cap.

15.

-—
• Loc. : Afistular-se a consciência na

culpa, inveterar-se, habituar-se a este es-

tado. = Abonado pi.u- Frei Luiz de !Sou-

?a.

AFITADAMENTE, adr. (De fito, com o

.suflixoo mente».) Intencionalmente, predis-

po.'itaincnte,at tontamente; ininterroinpida-

mente, firmemente. — «O que elle fez
tão afitadamente, ote.» Dainirio de Gocs,
Chronica de Dom Manoel, Liv. iv, cap.

4G. = Moraes confunde este adverbio
com afficadamente. = Pouco usado.

AFITADO, adj. p. Ornado de fitas, en-

feitado; n'este sentido, colliido por Bento
Pereira. — Tomado por fito, dirigido ao
fito.

AFITADO, adj. p. (De afito,com a ter-

minação «ado».) Doente d? afto, cncrua-

do no estômago, indigesto, empanturra-
do. — «Esfref/ando-u (o ventre) bem de

uma parte para a outra, a modo de quem
pudija a barriga das crianças afitadas.»

Curvo Semedo, Atalaia da Vida, p. 332.

AFITAMENTO, s. m. O mesmo que
afito, iiiiligestào que o povo attribue a

effeitos da lua. — «Aias o rei dos remé-

dios nos taes afitamentos, em que o chei-

ro da boca é azedo, ou a camará verde,

são as minhas pirolas absurvenfes quasi

milagrosas.» Curvo Semedo, Atalaia da
Vida, p. 4. == Pouco usado.

AFITAR, V. a. Adoecer de afity; andar
de cursos verdes; acha-se este verbo em-
pregado nos Autos de António Prestes,

foi. 49 : — «... a lua dá ^Msmo e afita

as crianças.» Recolhido peia primeira

vez por JMoraes. = Tainbein existe esta

palavra na língua hespjanhola, no mesmo
sentido.

— Afitar, r. n. (De fito, com a termi-

naçào «ar».) Fitar, pregar, eriçar, levan-

tar.— Afitar as orelhas, úíz-sq do cavai-

lo c[uando alevanta o pescoço para rom-
per em desfilada, ou attender a algumrui-
do. — Afitar os olhos, cravaj-os, fixal-os

sobre qualquer objecto. = É de uso po-

pular.

AFITAR, V. a. ant. (De fita, com a

terminação verbal «ar».) Enfeitar, ornar
com fitas. = É pouco usado.

AFITO, s, m. (Do grego aphuô, eu tiro

líquidos.) Indigestão, embaraço gástrico;

palavra de uso popular, desyntlieria, cur-

sos verdes. = O povo attribue esta doen-
ça a efieito da lua; é frequente nas crian-

ças. •— o Costumam cahir as crianças fa-
cilmente na doença do afito, pelas indc-

gesfões e cruezas do estômago.)) Curvo Se-
medo, Atalaia da Vida, p. 4.

— Em Botânica, herva de afito, nome
vulgar da bardana parsonata ou herva
dos pegamaços, assim chamada, por ser

remédio experimentado contra esta doen-
ça, no século XVII.

Á FIUSA, loc. udv. ant. (Do latim/íi/u-

cia, com a preposição «ad»; o «d» medial
tende a syncopnr-sc como cm meiio,
meio; moáio, moio, ete.; o «c» antes do
«i» recebeu por influencia da língua go-
thica na Península, a pronuncia de «z»,
assim se encontra onze por undecim, em
que seda o exemplo da syncopa_do «d»
medial e a nasalisaçào do «c».) A conta,

na confiança, na segurança. — m Estes
somos os peccadorcs, que quando nos pe-
dem o fructo da vinha de Dcos, à fiusa

de sua paciência nos e7idurccemos mais.t
Frei Pedro Calvo, Homilias da Quaresma,
Part. I, cap. '593. = E tambini usado
nos ancxins e linguagem popular.

À /luza de parentes
Cata ijue lueieiides.

joKoE FKn
.

, ULVss , act. II, SC. 7.

AFIUSADO, adj. p. Que tem fiusa ou
fidujía ; confiado, esperançado, seguro,

contractado de palavra. — nVéde como a
virtude afiusada em iJeos pisa desassom-
brada os trabalhos do munilo.» Damião
de Góes, Chronica de Dom Manoel, Liv.
IV, cap. 50. — a Que nam seja algum
tam ousado de receber d'outrem, que haja
promettido seguir a menagem, ussy co-

mo homens d'armas, como beesteiro, ou
outro qualquer homem de soldo, ou pago
ou outro moço, dejyois que for afiusado
co7n seu amo. d Ordenação Affonsina, Liv.
I, tlt. .'U, g 61.

AFIUSAR, V. a. ant. (Do Intimfiduciare,
com o pretíxoHa» daíndole dalingua; o «d»
é syncopado como medial, ex. : comedere,

comer, _/cediíS, feio; o «c» transforma-se

em «z» por influencia do velho gothico,

nas línguas romanas, ex. : uncia, onsia.)

Confiar, esperançar, segurar, contractar

de p.ilavra, fiar, estribar.— «Senhor, não
vos afiuseis em vosso poder.» Chronica
de Dom Manoel, Liv. ii, cap. 29.

— Afiusar-se, v. refl. ant. Fiar-se, espe-

rar, confiar, atrever-se.

—

aMas os sandeos

nem o fazem ainda que dorma em quanto
se aíiusam mais aos conselhos dos homens,
que em no de i)eos. » Traducção da Vita

Christi, deLudoIpho Cartliuziano, Part.l,

cap. 4(i. fui. 142.

AFIVELADO, adj. p. (De fivela, no la-

tim Jibulatus.) Apertado, estreitado, arro-

xado com fivela. — Cothurno afivelado,

mascara afivelada, etc.

AFIVELAR, V. a. (Do latim Jiòulare,

com o prefixo «a» da língua portugueza;

a labial «b» desce aspirante aVB,nào só

na phonologia popular, como também nas

primeiras edades da língua ; cx. : debere,

dev^r;herba, berra; também se encontram
exemplos da mudança do «u» em «e»

como em tuus, teu ; o povo ainda diz em
vez de snmus, scmos por somos.) Apertar

com fivela, arroxar, prender ; ornar com
fivelas, arreiar, ajaezar. — Afivelar o

cothurno, preparar-se para representar

uma tragi'dii. \'i(l. Enfivelar.

.

AFLAMENGADO, adj. p. Á maneira
framenga ou flamenga ; da cor dos fla-

mengos : vermelho e louro. Talvez do tem-

po das colónias estrangeiras que ajuda-

ram a povoar Portugal. Vid. A£ramenga-
do.

AFLAR, r. a. Segundo Viterbo, que
pela primeira vez recoliíeu este verbo,

significa achar, descobrir.

AFLAUTADO, adj. ;>. Da feição de uma
flauta ; (jue imita uma flauta, no som ou
na forma ; adrlgaçado, abemolado, esga-

niçado. — Voz aflautada, aguda, de fal-

sete.

AFLAUTAR, f. a. (De flauta, com o

prolixo i.a" da índole da lingua. e a ter-

uiiuaç.ào verbal «ari>.) Dar a algum in-
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struraonto o som mavioso da flauta, afFe-

ctar a voz, adoyal-a. — Aflautar o or-

guo, tapar o registo, para quL- as vozos

saiam mais piano e doces. — Aflautar

a rdircn, fazel-a imitar uma doçaina.

AFLEIMAR, i\ a. Na lin^niafíem popu-

lar, o mesmo que inflammar; afili<j,ir, amo-
tinar. = N^este sentido, recolhido pela

primeira vez por Bluteau.

— Etym. Vera do grego phlegma,

queimar, arder, mudando-soo «g» medial

em «i», como acontece em rc^no, re/no.

AFLEUMAR, í'. a. (Do grego phlcgma,
pituita, humor trio.) Dar tleugraa, lazer

Heugmatico.
— Afleumar-se, v. refl. Revestir-se de

fleugma, tornar-sc paciente.

AFLOXADO, aclj. p. Afrouxado ; na
linguagem popular, as duas labiaes trila-

das continuas permutam-se regularmen-
te, ox. : 2)ucu\uin^^\xca.ro ; ulvidríum, ar-

bitriíi.

AFLOXAR, !•. a. O mesmo que afrou-

xar, mas ainda linje de uso popular. —
kOs mouros afloxaram vs nossos, (nào lhe

dando combate».) João de Barros, Déca-

da IV, Liv. 111, cap. G.

A/Ju.iíí!iíln-lhí-s as iTílos os soltavam.

fhanc. rouh. Loiío, oim\s, fui. ','19.

AFOCINHADAMENTE, aãv. Que vae de

focinhos a terra; que arremette ás foci-

nhadas ou trombadas ; atropelladainente;

aos tropeções por eíieito da irregularidade

do caminho ou por debilidade e pouca
lirmeza do passo.

AFOCINHADO, adj. p. P^mpurrado cora

o ti.icinho ou ás trombadas; diz-se geral-

mente do porco, e por isso se emprega in-

sultuosamente ou na linguaírcm chula.

—

«...e não bastante -isto o despiram (ao rei

de j\Iahico morto á traição) e esteve' um
fjrande espaço afocinhado dos porcos. -n

Diogo de Couto, Década VIII, cap. 2i].=
Kecolhido jjcla primeira vez por ]\[oracs.

AFOCINHAR, v. a. Dar ou acommetter
com o focinho

; revolver com o focinho,

fossar; applica-se geralmente ao porco,

bem como no sentido cliulo ; trafegar.

—

<i OUiaiido liuma manhSa pêra a alampada
do Coro, jmrccia-lhe que via dentro mui-
tos peixes miúdos, que afocinhavam /í"m

maior. r> Frei Luiz de Sousa, Historia de
Sam Domingos, Part. iii, liv. 2, cap. 15.
— Afocinhar, v. n. Cair de narizes

com o pezo ; abater-se, soçobrar, sujeitar-

se a condições iniquas e pouco honrosas;
esbarrar, ir abaixo. —kE ao apontar da
lança, o porco fez força, e tirou-lhe pela
tromba pielas mãos do cavallo, que lho de-

cepou ã hora, e afocinhando lançou-o de
si lonr/e.» Jorge Ferreira de Vasconcel-
los, Memorial dos Cavalleiros da Tavola
Redonda, Liv. i, eap. 35. = Também
se diz das embarcações, quando, ao cor-

tarem uma marezia, enterram muito o be-

que, entrando-lhe n'cste tempo outra ma-
ré pela ]iiô;i.

AFOFADO, adj. p. Feito fGfo; espon-

joso
; leve, molle, inchado. = E de uso

vulgar.

AFOFAR, t'. rt. (De fofo, com o proli-

xo «a» da índole da lingua e a termina-

ção verbal «ar»; o radical vem do árabe

hofafo, com igual sentido.) Entumecer,
tornar leve, soprar, inchar, levedar. Met-

ter alguém em fòtas, fotices, ou preíen-

ções vaidosas e exaggeradas. = Empre-
gado peio padre António Pereira, natra-

ducçào dos Psalmos. = Recolhido pela

primeira vez por IMuteau no Supplemen-
to do Vocabulário. Jloraes traz a forma
neutra.

AFOGAÇÕES, Vid. Affogações.

AFOGADAMENTE, adv. De afogadilho,

apressadamente ; apertadamente; secreta-

mente, ás escondidas. = Recolhido por

Barliosa e Bento Pereira.=Pouco usado.

AFOGADELLA, .s. /. Vid. Afogadilho.

AFOGADIÇO, adj. Que .se afoga ou suf-

foca com qualquer cousa; está em har-

monia com a phrase aforjar-se em pouca
afjua, para dar a entender que se afflige

com bagatellas. — Abafadiço, suftocadi-

ço, falto de ar. — aA terra ao redor era

mui embaraçosa e afogadiça de basto e

alto arvoredo.» Descoberta da Província

da Frolída, foi, 20, v.

— J\IOKi'iTOLOGlA. Iço é O sufíixo quo
denota disposição habitual, artificio; é uma
rusticaçào da fjrnia «i.'<siruus» dos superla-

tivos latinos.

AFOGADILHO, s. m. (Do afogo, na lin-

guagem antiga, 0])pressão.) Grande pres-

sa, anciedade, precipitação. Usa-se geral-

mente com locução adverbial, de afogadi-

lho. = E' de uso popular c bastante fre-

quente. Recolhido por Bluteau no Vo-

cabulário.

AFOGADO, s. 7?!. (Da baixa latinidade

adfocotus, posto ao fogo.) Guizado de

qualquer pescado, carne, hervas, cozido

em agua com adubos, abafando a panella

em que se coze. Vid. Refogado.

AFOGADO, adj. p. (Do verbo afogar.)

Garrotadi.i, com o pescoço apertado ; aba-

fado, opprimido por falta de ar ; abarro-

tado ; enfeitado com cordão de ouro cm
volta do pescoço. — «O sitio é sadio,

ainda que afogado de serras altissimas,

que o rodeiam. í> Frei Luiz de Sousa, Vi-

da do Arcebispo, Liv. ii, cap. 5.

— Loc. : Afogado em papeis, em livros,

que gira e i'evolvc grande quantidade de

papeis
;
que gasta o tempo entre livros.

No mesmo sentido, cncontra-se nos escrip-

tores antigos : afogado em negócios.—Mate
afogado, no jogo do xadrez emprega-se

esta locução quando se estreita o rei de

maneira, que, sem lhe dar xeque, não tem
para onde se mover. — Garganta afoga-

da, apertada com afogador, collar ou gar-

gantilha : — ... «afogado o jjescoço cm mar-
quezota,)) António Prestes, Autos, foi.

."3. — Afogado em deleites, o mesmo que
engolphndo, entregue totalmente á sen-

sualidade

AFOGADO, s. m.. Pessoa que soffreu a
as[)hyxi,i ]ior submersão. Us socorros a

d.ir aos afogados consistem em procurar

restabelecer-lhes a respiração, sobre tudo

pela insufflaçào, e animar-lhes a vitalidade

por excitações exteriores.

— HiST. Foram os Hollandezos que
primeiro tiveram a idêa de socorrer os

afogados, cm 1740; só em 1790 é que
em Paris solhe dou mais desenvolvimento.

Foi M. Pia vereador de Paris o primeiro
qui;" fundou estabelecimentos, n'aquella ci-

dade, para salvar os afogados.

— Gkau. Os grammaticos entendem
que se não deve dizer socorro aos afoga-

dos, mas socorro aos afogantes, por isso

que o quesoíFrea asphyxia por submersão
não está realmente cadáver. Mas n'estes

casos o uso faz lei, e foi a primeira for-

ma que prevaleceu.

AFOGADOR, í. m. Collar, gargantilha

de pedrarias com que as mulheres cingem
o pescoço por adorno ; modernamente, bro-

che. — «Diz que ha de deitar abaixo as

f velas e top>es do calçado, as luas, os

coUares, as gargantilhas ou afogadores.»

Padre Manoel Bernardes, Floresta, Tora.

I, foi. 5, p. 177.

— Syn. Afogador, collar : o primeiro ó

um fio do pérolas ou pedrarias engastadas,

que cercão pescoço.—O coí/rt»- é mais lar-

go, dá mais voltas e pende sobre o pei-

to.

AFOGADOR, adj. O que afoga, angus-

tia
;
que suffoca, que abafa. = Figura-

damente, oppressor. — « Como cousa, que

lhe não entra no coração, se não só jíera

lho cobrir de huma tristeza afogadora de

toda a consolação, yt Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tora. iii, doe. 3, n."

155, p. 5',)'.).

AFOGADURA, s. f. (O raesmo que afo-

gadella ; os sutiixos «ura» e «ella», tanto

pela ideologia como pela phonologia, pare-

cem ser uma e mesma cousa.) SuffocaçãO;,

afogamento. = Recolhido pela primeira

vez pelo Padre Bento Pereira.

AFOGAMENTO, s. m. Afbgadura, sufib-

cação, ojipressão, afogo, anciedade, asphy-

xia, angustia. — « Quando os ajfectus são

mui fortes e reconcentrados, dons effeitos

se podem seguir no coração : hum he de

encolher as Jibras d'elle, com que o não

deixa dar á bomba, para fazer o movi-

mento circidar do sangue, de que se se-

gue esta apertura ou oppressão e afoga-

mento, etc. » P.*' Manoel Bernardes, Paraíso
de Contemplativos, cap. 4, annotação G.

AFOGAR, V. a. (Segundo Constâncio,

do latim /(Híce, garganta, descendo o «c»

á guttural «g» como acontece na lingua

portugueza; ex.: cavea, ga.vea,; no hespa-

nhol e italiano annegar, também do latim.

necare, o que para nós c plionidugicamen-

te iinpossivel.) Asj>hyxiar, tirar o ar por
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meio da submersão, estrangularão, oppres-

são ou envenenamento por acido-earboni-

co. Abafar, encobrir, oecultar, esconder,

apagar, submergir, interromper, reprimir.

— (íDizem que afogou seu filho com uma
touca.!» João de Barros, Década II, Liv.

9, cap. 6.

Mas os ventos indómitos soprando

Kas yguaso afoi/araitt Iriíleiíitíiile.

CAUÕes, ECL. VII, eil. 47.

—Loc: Afogar OS montes, submergil-os.

— Afogar as sementes, fazer que nào

nasçam. — Afogar os talentos, acanlial-os,

não lhes permittir o natural desenvolvimen-

to. — Afogar as tristezas no vinho, em-
briagar-se para se esquecer do softVi men-

to. — Afogar as tentações, nào dcixal-as

tomar incremento. — Afogar o fofjo, ata-

bafal-o, nào o deixar alimentar-se do ar.

—

Ai que me afogo ! expressão que acompa-
nha e signitíca o froixo de riso de que al-

guém é acommettido ao ouvir uma ber-

nardice : «De que te ris?—Deixa-me rir

2)ortuavida.—Que é isso ?—Ai que 7»e afo-

go!» Ferreira, Comedia de Bristo, act.

V, SC 3.

— Afogar, v. n. Esmaecer, suíFocar,

abafar, ir ao fundo, ialtar o ar, anciar.

— «.Na figura da morte escapavam vivos,

porque nessa cruz e morte de Christo es-

teve incluidà a vida e salvação do mundo
todo; e fora d'ahi não ha senão afogar e

ir ao fundo. i> Frei João de Ceita, Ser-

mões, T. I, foi. 8õ, col. 4. — iíMais vai

arrodear, que afogar.» Padre Delica-

do, Adágios, p. 142.

— Afogar-se, v. refl. Submergir-se, en-

golphar-se, atolar-se, afundar-se, embe-
ber-se, repassar-se, aspliyxiar-se, repri-

mir-se. — «De duas maneiras se offende
tanto a misericórdia de nosso Senhor, que
se Jaz de todo a alma incapaz- d'eUa, ou
afogando-se na consideração de suas cul-

pas de maneira ([ue desespere, ou... etc.»

Paiva de Andrade, Sermões, Tom. iii,

foi. 188.

Quem se afoga nas encurvadns ondas.

cauDes, luz., cant. 1, est. 32.

— Loc. : Afogar-se em pouca agua,
affligir-se com a mais leve cousa; achar
ditKculdadcs ao primeiro passo. Phrase
usada no século xvi e ainda hoje corren-
te : — « Ora vos digo que sou parvo em
forma, pois me afogo em tãopouca agua. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo,
act. V, SC G.

—

«Quem não entrar no iKnr,

não se afogará.» P.° Delicado, Adágios,

p. 142.

—

u(lui)ii (jii mais alto nada, mais
presto se afoga. » Id., ibid., p. 73.— « Quem
não se louva, de ruim se afoga.» Hernã
Nunes. Refranes, p. Í)G.

AFOGAR, r. a. (De fogo, com o pre-
fixo «a» da índ')ledalinguae a terminarão
verbal «ar.») Pôr ao fogo, cozer, guisar;
refogar. Diz-se propriamente da comida

ou de outra cousa que se coze bi-andamen-

te ao fogo em boa porção de algum licor.

— «Tomarão um perií, e o afogarão em
hum arrátel de toucinho, e afogado o bo-

tarão em uma frigideira sobre fatias. r>

Dom Rodrigues, Arte da Cosinha, p. 231.

— Loc. : Afogar de vinho e alhos ; afo-

gar com cebola ; afogar com salsa e pi-

menta; diversas locuções da culinária por-

tugueza.

— (iiiAJl. Tanto este verbo como o seu

hoinonynio, têm o «O» mudo, excepto no

indicativo: Afogo, afogas, afoga, afogam;
e no conjunctivo : afogue, afogues, afo-

guem : e no modo imperativo, afoga.

AFOGO, s. m. ant. Oppressão, angus-

tia, vexame, afílicção grande, urgência,

anciã, suíFocaçào, ancicdade, constrangi-

mento, pressão moral, violência, extorsão.

= Acha-se empregado em um documen-
to do século XIV. — « Valha-me Deos quan-

do hade acabar isto ? Uma alma que ha
tantos annos, que tem. oração, hade extra-

nhar as contradicções , os deseminiros de

Deos, que teve seu i^ropirio filho, as cru-

zes sem razão, os espinhos onde busca re-

frigério, os afogos onde espera o alivio?»

Frei António das Chagas, Cartilha Espi-

ritual, T. II, p. 7õ.

f A FOGO, loc. adv. Diz-se A fogo len-

to, atormentadamente, com uma tortura

de todos os instantes.— Tbcí»* a fogo, dar
signal para que se acuda a alguin incên-

dio.

—

Estar afogo e sangue contra alguém,

muito irado, desejoso de vingança ; o mes-
mo que a ferro e a fogo. — Romper uma
rocha a fogo, por meio de explosões de
pólvora.

AFOGUEADAMENTE, adv. Ardentemen-
te, a])ressadameníe; e.<tabalhoadamente.

— «Respondeu o P. Torres á Rainha,
que elle não sabia se fora descuido de

Deos o consolar por aquelle modo, em lhe

certificar a esperança em que afogueada-
mente vivia sem saber fcãar d'outra cou-

sa.» P." Bartholomeu Guerreiro, Glorio-

sa Coroa, Part. ii, cap. 3, p. 212.

AFOGUEADÍSSIMO, adj. sup. Abrazea-
dissimo ; vermelhissiiuo, com excessivo
rubor; bastante febril.

AFOGUEADO, adj. p. Abrazeado, ver-

melho; rubro, da côr de fogo; calmoso,

ardente, tostado, chamuscado, quente, in-

flammado, encendido, affrontado; requei-

mado. — «A língua secca e afogueada.»
Fr. Luiz de Sousa. Vida de Dom Frei

Bartholomeu dos Mai-tyres, foi. 48, cul.

4. — «Jaz Malaca debaixo da linha

equinocial , que ke o meio e o mais afo-

gueado sitio da zona tórrida, n Frei Luiz
de Sousa, Historia de Sara Domingos,
Part. II, liv. 3, cap. 1 1

.

— Loc. : Ferro afogueado, candente,

em braza. — Pão afogueado, aqucUe que
por demasiada qtu^nttira do forno está

queimado na suportície o crii por doutro.

=^ Na linguagem da Liquisiç.ào, dava-se

o nome de afogueados aos que na procis-

são do Auto da Fé, levavam as insígnias

de fogo. = Recolhido por Bluteau. —
Rosto afogueado, encendido por vergonha
ou raiva; tostado do sol. — Vestido afo-

gueado, na linguagem antiga, signitíeava

o vestido forrado de vermelho côr de fer-

ro fni braza.

AFOGUEADO, s. m. ant. Penitenciado,

que vae na procissão do tíanto OJjicio,

para o Auto da Fé com carocha e sambe-

nito, levando n'elles representados diabos

e grandes labaredas. = Triste documen-
to que ficou na lingua para accusar ao

futuro este desvario do sentimento reli-

ííioso.

AFOGUEAR, f. a. íDe fogo, com o pre-

fixo «a» da índole da lingua, e a termi-

nação «ear», que é uma forma frequen-

tativa.) Abrazar, converter em fogo, en-

cender, exaltar, accender, inflammar, af-

frontar. — « Outra (bala) lhe afogueou a
roupa, junto ao pescoço. » João Salgado

de Araújo, Successos Militares das Ar-

mas Portuguezas, Liv. iv, cap. ly.

o alvo rosto que o pejo afogueava.

BOCAGE, OBHiS.

— Loc. : Afoguear uma peça de arti-

Iheria, carregal-a do pólvora somente, e

dar-lhe fogo para a limpar das immundi-
cies que tiver dentro ; também se usa co-

mo prova. = Recolhido por Bluteau.

ÁFOIÇADO, adj.p. A maneira de fou-

ce ; foucifórme. = Usado na linguagem
popular.

AFOITO, adj. Vid. Afouto, e todos os

derivados.

AFOLAR, s. ?)i. O mesmo que folar,

com o prefixo «a» da índole da lingua.

AFOLHADO,'«/y'. p. Dividido hn folhas,

numerado, rubricado. — Na Agricultura,

também se dá este nome ao terreno dividi-

do para diversas culturas, ou tambem-ao

que está de pousio. — « Os quaes Escri-

vães terão um liv7-o afolhado e assignado

pelos Vigai}-os da ]'ara.s Coiist. do Bis-

pado de Évora, Liv. xix, tit. 10. — tAs
terras Lves e áridas não devem de ser

afolhadas como os solos compactos e con-

stante me »fe húmidos. y> Chapt.

AFOLHAMENTO, s. m. (So francez as-

solenient; deriva-se de folha, que desi-

gna metaphoricamente a ctdttira.) Em
Agricultura, arte de variar as colheitas

cultivando alternadamente ora um, ora

outro vegetal, e estudando ao mesmo tem-

po os seus efleitos sobre o terreno.=Tam-
bém se dá este nome á ordem successiva

como se dão na terr.i estas ditferentes

culturas. — O afolhamento é uma mo-

derna descoberta scientitica, que veio pôr

em desuso o velho systema esterilisador

chamado pousio ou descanso que os la-

vradores eostiunavam dar á terra.

AFOLHAR, v. a. Dividir os agros ou

: terras l.ivradias em folhas, e lavral-as al-

I

teraadameute, ora plantando, ora alquei-
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vando, ora variando a cultura cm vez de

pousio. Semear alternadamente certa por-

ção de terreno uni ou mais annos, ora de

um ora de outro grào.— «Po?' /ssy afolham

(js lavradoras terras de ires cw três an-

mis.» João Salgado de Araújo, Successos

das Armas Portuguezas, Liv. iv, cap. 1.

AFOM, s. m. ant. Vid. Affam c Afan,

— «Filhar afom...» apanhar c-mceirn.

— «tíubede que eu entendu, que vos /aze-

des justiça cumo devêes, e esto he porque

vus ah/uns non queredes hy jilhar afom, e

porque vus ahjuvsnum levades endealçio.y

Ordenação Affonsina, Liv. v, tit. ãfj, g 1.

AFOMENTAR, v. a. Vid. Fomentar.—
uA iiiàr a tudo se atreve por salvar a ri-

da dojílho, e 'pelo guardar e dÍQTCi&n\.3X.i>

Padre Francisco Fernandes Galvão, Ser-

mões, vnl. Ill, fiil. 2S1, col. 4.

AFONCINHADO, adj. p. ant. Capão que

devia de ter as jjennas da cauda grandes

e revoltas á maneií^a de fouce. Vid. mais

propriamente Afoucinhado.

AFONIA, .s. f. Sem som. Vid. Aphonia.

t AFONSINHOS ou Affonsinlios, loe.

adv. pop. U povo serve-se d'esta pala-

vra para exprimir um tempo que já lá

vae, um passado muito remoto, uma cou-

sa que deixou de dar-se. Diz-se geral-

mente : No tempo dus Affonsinhos ; na
cru dos AfíonsinhDS.= Introduziu-se esta

palavra no povo portugucz por via da le-

gislarão ; no tempo de Dom Diniz teve

vigor em Portugal a lei das Sete Parti-

das, de Ationso o Sábio; o primeiro có-

digo geral da nação foi também as

Ordenações Affonsinas, publicadas na me-
noridade de D. AHoiiso V. Nada mais na-

tural do que, ao derogarem-se estas dif-

ferentes leis pelos códigos subsequentes,

certas praxes e usos ficassem nullos, e

como t;ies pertencendo ao tempo das Af-

fonsinas. = Esta locução adverbial ó ain-

da muito usada. = Falta cm todos os

Diccionarios.

AFORA, adv. (Da baixa latinidade afo-

ris; Moraes considera-o como uma locu-

ção adverbial, composta da preposição

«ase do advei'bio fora.) Além, exce]>to,

de parte, demais; de fora:

Oae sele illiislre< Cciml.-s llie irnuiorara

Prezos afcra j pru/a, qi.e liveram .

cAuTuis, LUZ., canL. iv. est. 6.

A FORA, loe. adv. Da parte de fora
;

exteriormente, fijra do sitio em que al-

guém está. Contrap3c-se a A dentro.

Uns de mnniií n di^rttro, outros c fora
Buscam com iljligenna

QUEVEDO, AFFO.N. AFltiC, C;(nl. 10, f<)I, 153.

—Loc: Criada de po7'ta aíora.,n\oc.:\ de

recados, que vae ás compras. — Esta lo-

cução adverbial posp3e-se a todos os no-

mes de legares precedidos da preposição

«de » quando se quer declarar o que é

alheio a taes logares, o lhes não perten-

ce. Vid. Fora.

AFORAÇOM, s. f. ant. O mesmo que

aforamento
;

prazo, arrendamento ; em-
jir.izainonlo.

t AFORADAMENTE, adv. ant. Com afo-

ramento, CU) modo de arremlamento. =^
No sentido figurado: privilegiadamente;

av.-ili idamente.

AFORADO, adj.p .Que tem fiu-os ou ga-

raiiti.as politicas e isenções; figui-adamente:

jiiivilcgindo, avaliado, taxado por Foral;

qiialilicado, occupado com regalia; toma-

do por costume. — « Tanto ha que esta

Villa de Alemquer começou a andar hem

aforada, e pertencer a f/ente Real. » Frei

Luiz do Sousa, Historia de Sam Domin-
gos, Part. I, Liv. I, cap. 11. — « Terá
iHuitij conhecimento de mulheres erradas,

cluvmuo clles, e bem aforado ci>7n ellas,

parque pufja d custa ulhè.a. » Jorge Fer-

reira de A''^asconcellos, Ulyssipo, acto ii,

SC. 1. Jorge Ferreira, na Aulegraphia, fal-

lando das trovas licspanholas que se can-

tavam (MU Poi'tugal no século XVI, diz

(pie elias se tinham aforado do nosso ouvi-

do, isto é, apossado pm' privilegio.

— Loc. : Causa aforada, opinada. —
Bem aforado, qualificado, em boa avença

com alguém. — Andar aforado de virtu-

des, com opinião, com créditos. = Está

liije pouco usada esta palavra, estando

com todo o vigor a sua antitliese desafo-

rado, raivo.iio, [>erdido, estouvado.

AFORADOR, s. m. O que dá cm afora-

mento; contrapoe-se n foreiro ou colono.

— « Do nome dos aforadores, nossos an-

tepassados. >) Miguel Leitão Ferreira, Mis-

cellanea, Dial. x, p. 276.

AFORAMENTO, .s. w. O acto de aforar;

o contracto de foro; o contheudo na es-

criptura de arrendamento, com todos os

ónus e vantagens ; avaliação segundo o

foi'al ou foro. — « Pusto que o proveito-

so senhorio seja em n dita pessoa passa-

do 1" he, dl) dito aforamento...» Orde-

nação Manuelina, Liv. ii, tit. Ki.— «l)á-

se o c/nlracto do emjirazamento , afora-

mento ou emphyteuse, quando o pro23ri.e-

tario de qualquer prédio transfere o seu

dominio útil pura outra pessoa, chegan-

do-se esta a pagar-lhe annualmente certa

pensão determinada a que se chama foro
ou cânon. « Codigo C.vil, art. l()õ.'5.

AFORAR, V. a. (Da baix.a latinidade

afforare e afurare, significando estimar,

estipular o preço de uma cousa venal, im-

por esse preço ; no radical céltico, jor si-

gnifica preço, taxa.) Dar de aforamento

ou emphyteuse alguma propriedade : pré-

dio rústico ou urbano; pôr em aforamen-

to
;
pôr em certo foro. Estipular, convencio-

nar, estatuir, avaliar, estimar, louvar; ar-

rendar. Até aqui o sentido de direito ci-

vil.— « Os Corregedores das Comarcas, e

Ouvidores dos Infantes, e Prelados, e

Colides, e Capitãe.'!... durando o tempo dos

officios, nom jyoderão fazer cazas de no-

vo, nem comprar, nem aforar, nem escaim-

bar, nem arrendar bens alguns de raiz,

nem rendas algumas.» Ordenação Manue-
lina, Liv. IV, Tit. 38.

— Aforar, v. a. (De foro, com a ter-

minação verbal «ar» e o prefixo da índole

;
designa a garantia politica, opri-da lin

vilegio local obtido por conrpra ou pre-

stação de serviços, e é por isso que o Fo-
ral, que é o documento d'esse privilegio,

comprehendo não só a lei ou estatuto se-

nhorial, senão também o costume, o uso.

Erram os auctores que consideram o Foro
em contraposição com a lei cscripta, con-

siderando-o como lei consuetudinária, e

erram tamliem aquelles que estabelecem

a sua nuitua analogia. Pela compra da
garantia jjolitica, éo joro lei escripta, que
valida esse contracto

;
pelo uso e costu-

magem que se radica á sombra da carta,

é consuetudinário.) Dar certos direitos

;

conceder privilégios; qjalificar do nobre

ou de indejiendente
;

])ôr em certa condi-

ção civil ou. politica; afidalgar; privile-

giar ; conceder certas regalias na prati-

ca de certos actos ou no pagamento de
certas prestações; conformar com o Fo-

ral; legitimar o uso. — « E mais tem-vo»

na posse, em que vos aforais.» Jorge Fer-

reira, Aulegraphia, act. i, se. D.

— Aforar-se, r. rejl. Attribuir-se a

qiudidade, o pi i vilegio ou o foro de fi-

dalgo ; aiTogar a si a posse de alguma
cousa.

— Loc. : Aforou-se em gastar, poz-se

cm costume de grandes despczas, legiti-

mando-as pela sua qualidade de fidalgo.

— Aforar-se emjidalgo, attribuir a si cer-

tos privilégios d(í grandeza, arrogar a si

as regalias de fidalgo.

A'VORÇA, loc. adv. Contra vontade;

violentamente; com dureza e barbarida-

de ; sem tir-te nem guar-te. = Também
se emprega no sentido de : a poder, á

custa, por meio.— A' força de razões; à for-

ça de lagrimas ; á força de estudo.

AFORCIAR, r. a. aui. (Do latim adfor-

tiare.) Violentar, forçar, violar uma mu-
lher, abusar, corromper, dcshoncstar ; es-

tuprar. Está fora do uso. = Recolhido

por Viterbo. Também tinha o sentido de

roborar, validar, authenticar.

AFORÇURADO, adj. p. Apressado, afa-

digado, como quem andou à força e con-

tra von'ade.

AFORÇURAR, v. a. (Este verbo cde ori-

gem j)o[iular, e como tal ou é de forma-

ção de giria, ou corrupção. Pendemo.s

para a segunda hypothese, consideran-

do-o como uma corrupção de apressurar,

por isso, que na phonologia das linguas

romanas se encontra o c p » permutado

por «f». Ex. : Tru^panim, trq/cu
;
gol^o,

gol/o; ca^id, che/e.) Apressar, afadigar,

afervorar, instigar, im|)i'llir desordenada-

mente. ^= Recolhido pela primeira vez no

Supplemento do Vocabulário de Bluteau,

de todos os nossos Diccionaristas o que

mais consultou a linguagem oral.

— Aforçurar-se, v. rejl. Apressar-se,
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agitar-se, afadigar-se, aligeirar-se, afer-

vorar-se. = Emprega-se na linguagem

chula.

t AFORISMADISSIMO adj. sup. Agonia-

dissimo nos seus movimentos; apressadís-

simo, atrapalhadissimo. =E de formação

popular.

t AFORISMADO, wJj. jj. Agitado, atra-

palhado, agoniado, assaraliiopado, afadi-

gado , azafamado, inquieto, impaciente,

aforçurado.

t^AFORISMAR, i-. a. Azafamar, atra-

palhar, assaralho])nr, barafustar. De for-

mação popular. (J povo traduz este ver-

bo pela phrase : andar n'uma felga ; ou

andar numa freima.

AFORISMO, s. m. Vid. Aphorismo, con-

forme a sua etj-mologia grega. Para a sua

synonymia, com provérbio , rifão, sentença,

máxima, etc, vid'. a palavra Adagio.

t AFORISTAjS. «í. O que escreve apho-

rismos; o que segue a doutrina dos Aphu-

rismos, obra notável de Ilippocrates. Md.
Aphorista, mais conforme com a etymo-

logia. =Esta palavra emprega-se em Di-

reito e principalmente em Medicina.

t AFORÍSTICO, adj. Vid. Aphoristico,

mais conforme com a sua etj^mologia

grega. O estylo sentencioso, profundo e

lacónico em extremo.

AFORMENTADO, adj. p. Fermentado,

com o prefixo «a» da índole da lingua.

Ainda bastante usado pelo povo.

AFORMENTAR, v. a. Fermentar, com
o prefixo «ai), e a terminação verbal «ar»

das primeiras cdades da lingua. = Re-

colhido por Cardoso e Barbosa.

fÁ FORMIGA, loc. adv. Pouco a pou-

co, lentamente; aos poucos, continuamen-

te ; ás migalhas, segundo o habito da/c<)'-

viiga; dissimuladaraente, escondidamente.
•

—

(í Correm embarcações á formiga.» Dio-

go de Couto, Década VII, foi. 158. —
«Comprar mantimentos áíovmiga.» Idem,
Década VI, Liv. i, cap. 6.

AFORMOSEADAMENTE, adv. Com cer-

to arranjo para ser formoso ; enfeitada-

mente.

AFORMOSEADO,«f//. p. Embellezado
;

aperfeiçoíulo em suas formas ; aformosen-

tado; aprimorado, enfeitado, embellezado.

Antigamente dizia-se Afermoseado, ainda
usado na liiii;-nagera poética.

AFORMOSEAR, v. a. (De formoso, com
o prefixo <ia»,c atcrminação verbal «ar».)

Fazer bello, tornar formoso; ombellezar,

enfeitar, adornar, adereçar, alindar. Vid.

Afermosear, mais usado pelos clássicos,

mas fora do uso corrente, e menos con-

forme com o seu radical latino fo7-mosus.

AFORMOSENTADO, adj. p. Aformosea-
do, embellezado; alindado. = Exprimo
uma forma freíjuentativa, c é mais usado

na linguagem poética, ^'id. Afermosenta-
do.

AFORMOSENTAR, v. a. ant. O mesmo
que Afermosentar. Vid. esta palavra. Dar
formosura, embellezar, ataviar, adereçar.
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Xuncs de Leão considera este verbo co-

mo de jiura origem portugueza. Origem
da Lingua Portugueza, p. 16. A forma

moderna, do radical latino formosus, é a

que está hoje no uso corrente.

t AFORÓADO, adj. p. Procurado cora

diligencia, investigado em todos os sen-

tidos ; desencovado, desencantado, como
acontece ao coelho que se perdeu na lura,

a quem se lançou o furão.

AFOROAR, 1-. a. Afuroar, lançar o furão

na lura para desentranhar o coelho ; fi-

guradamente: desencovar, extrair a custo.

buscar com diligencia. Neologismo

formado por Filinto Elysio : — «...Jiscal

espirito que examina e afurôa hoje tudo.»

Recolhido pela primeira vez, na sexta

edição do Diccionario de Moraes.

AFORO, .s. m. ant. (O mesmo que Foro,

com o pretixo «a» das primeiras edades

da lingua e do uso popular.) No século

XIV, ainda era empregado este vocábulo

:

— «E mando por sei( afôro dez libras.»

Sousa, Provas da Historia Genealógica,

Tom. I, p. i;iri, anno 185U.

AFORQUILHADO, adj. p. Segurado,

amparado, sustido com forquilha. Do fei-

tio de forquilha, dividido em uma das

suas extremidades em duas pontas. —
Em Botânica, também se emprega no

sentido de dicótomojque se divide e sub-

divide por hifurcaçoes. — Folha aforqui-

Ihada; — surcido aforquilhado.

AFORQUILHAR, v. a. (De forquilha,

com o pretixo «a» da índole da lingua, e

a terminação verbal «ar».) Apoiar, am-
parar, suster com forquilha ; especar para

que uma cousa não aderne. = Assim,

usa-se em Agricultura, para suster os ra-

mos das arvores que estão muito carregados

de fructos, afim de não esgalharem ; ou

para amparar os ramos que estão expos-

tos a grandes ventos. — Aforquilhar um
andor, segural-o no ar por meio de for-

quilhas, eniquanto a procissão está para-

da, e descansam os que o levam. = Dif-

fere de esjiecar, porque não só esteia,

mas também prende.

AFORRADO, adj. p. (O mesmo que
Forrado, liberto, tomado no sentido figu-

rado.) Desembaraçado, livre de todo o

impedimento; á ligeira, sem séquito; dis-

farçado, incógnito. — «Os Beis, quando

vem d lirjeira, c dissimtdados, ou, como di-

zem, aforrados ou disfarçados, cabem cm
qualquer parte. )^ Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. I, foi. 47, col. .3. — «Par-

tiu el-rei de Lisboa, aforrado... » Da-
mião de Góes, Vida de El-Rei Dom Ma-

noel, Part. I, cap. 64. == Secundo Blu-

teau, é uma corrupção de alforjado, que

parte com as simples provisões que ca-

bem n'um alforge ; tem a seu favor o

dar-se n'est.a palavra a sj-ncopa do «1»

como acontece em muitas palavras de ori-

gem árabe. ex. : alliarrada, abarrada.

AFORRADO, adj. p. (Dohcspanhol <i/íe)--

7-ado, poupado.) Economisado, apoucado

nas despezas, isentado
;
privado, escusa-

do. Vid. Forrado.

AFORRADO, adj. p. (De forro, na

baixa latinidadc fundas, descendo a lin-

gual branda á lingual forte «r».) Reves-

tido, enchumaçado,acolchoado, cosido por

dentro de outro vestido; arregaçado, vira-

do com o forro para fora ; embainhado
= E de uso popular.

AFORRAMENTO, .5. m.. ant. O mesmo
que Forramento, Alforria. = Forma an-

tiquada e fora do uso. Pertencem estas

palavras á parte morta da lingua.

AFORRAR, V. a. (De. alforria, alforriar,

dando-se a syncopa do «1», como em albar-

rada e adalil; no árabe harrara, libertar,

dar liberdade.) Resgatar, emancipar, li-

bertar, fazer forro. — lE espalhando-se

esta nova pela não, um Piloto Mouro,

que hianella cativo... ouvindo que o Visa-

rei se queria tornar, por os seus Pilotos

não se atreverem a irem a Diu, lhe man-

dou dizer que se o aforrassem, que elle o

levaria.'^ Castanheda, Historiado Desco-

brimento da índia, Liv. ii, cap. 2'J.—Co-

mo muitas vezes a paga de alforria era

forçada, d'aqui veiu o dizer-se desforrar,

tirar a represália, vingar-se da affronta

recebida.

AFORRAR, f. a. (Do hespanhol aforrar,

poupar.) Economisar, encurtar a despeza,

acuar os gastos, poupar ; nào dispender,

ajuntar. — «De modo que todo o seupou-

nar e aforrar era para dar esinolas.t

Padre Slanoel Fernandes, Alma Instruí-

da. Tom. III, cap. 3, doe. 3, p. 78ÍI.

— Aforrar-se, v. rejl. Desendividar-se;

libertar-se dos credores, pagar-lhes na

mesma moeda. — Aforrar-se de um pe-

rigo, evital-o, eximir-se a elle, nào se ex-

pOr : — «E j)era se aforrar doeste perigo

e pêra sair do peccado mortal... v Paulo

Palácios. Summa Caetana, p. 78.

AFORRAR, i-. a. (Do árabe Ãarrara, li-

bertar ; segundo Bluteau, talvez corrup-

ção de rt/í/rtí/, guardar, i Ir escoteiro, par-

tir á ligeira, sair disfarçado, deserabara-

çar-se de séquito ; ir desconhecido, desa-

companhado,
— Aforrar-se, v. refl. Pòr-se A ligeira,

desini])edir-so de cortejo. — «E logo se

aforrou com cincocnta entre cavalleiros e

escudeiros. »' Chronica do Condestavel,

cap. 7'^.

AFORRAR, v.a. (Da baixa latinidade/o-

ruhis. no celtico/io-, forro. ^ Pôr forro, re-

vestir por dentro qualquer vestido
;
guar-

necer internamente do qualquer f:\zcnda.

Vid. Forrar, mais usado.

AFORRO, s. ífJ. ant. ^Do hespanhol

ahorvar, poupar.1 Economia, parcimonia,

o pecúlio que se poupa ; a reserva que

se não dispende.

AFORTALECER, '. <». ""'• O mesmo que

Fortalecer, com o prefixo «a» da índole

da lincua. = Empregado no scculo XV.

« Todos concertam que as Amazonas pelo

Bó.<phoro Cimerio, que esid na bocca da
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Meotula, c corre em Ponto, pasmram
en\ Eurui^a, tendo ajudados Sci/iJuis, com

que .íe afortaleceram7:>r/')}H'í/-o, segundo se

di;:.» D. Leonor de Noronlia, tradiieçào

das Eneadas, de Sabellico, Part. i, cap.

6, p. tí.j.

— Afortalecer-se, ;. rrji. Koljustecer-

se ;
vi^o!isa^-se. Vid. supra.

AFORTALECIDO, adj. p. ant. O mesmo
que Fortalecido, com o prefixo « a » das

primeiras eilades da lingua. Empregado
pelos escriptores do sceuio XV.

AFORTALEZADO, adj. p. Fortificado
;

corroborado, validado ; forçado, segui-

do por força. Assim se dizia : — «Cus-

tume afortalezado.» Ordenação Manueli-

na, Liv. II, tit. 17. Vid. a Ordenação

Affonsina, Liv. ii, foi. o2.

AFORTALEZAR, v. a. nnf. (De forta-

leza, com o preíi.xo «a» da índole daliu-

gua, e a terminação verbal «ar».) Forta-

lecer, fortificar, corrooorar, validar, for-

çar o cumprimento. — «Ern palaiujues e

estancias, que com madeiras somente afor-

talezou.» líuy de Pina, Chronica de D.

Sancho í, cap. 4. — «El-Bei Dom >San-

rho povoou ( afortalezou muitos logares.n

Inéditos de Alcobaça, de Frei Fortunato

de Sam Boaventura, Tom. III.

•—
• Afortalezar-se, v. a. ant. Fortifi-

car-se; defender-se; separar-se.

—

</.... nem
se i^íí/^afortalezar dentro dos muros.» Pi-

na, Chronica de Dom Sancho I, cap. 3.

AFORTELEGArvíENTO, .s. m.. ant. O mes-

mo que Afortele2ameiito.=Kccolhido por

Viterbo.

AFORTELEZAMENTO, s. m. ant. Re-
paro, segurança, defensão, reducto ; o

acto de fortificar e reparar o sitio era que
se está afortalezado. = Empregado em
documentos dos fins do século xiv.=Re-
eolhido pela primeira vez por Viterbo, no
Elucidário. Vid. Aforíelegamenío.

AFORTELEZAR, ca. tf «í. Reparar, for-

talecer, augmeiítar nos jogares defensá-

veis tudo o (pie é obra militar. Vid. Afcr-

talezar, e Afortolezar.

AFORTOLEGAMENTO, s. m. ant. O mes-
mo que Afortel8zamento.= Rceolliido por
Moraes.

AFORTOLEGAR, r. a. ant. O mcsuio
que Afortalezar. Ordenação AíTonsina,

Liv. 11, tit. '.ilt, § ;], foi. 530.

AFORTOLEZAR, r. a. ant. O mesmo que
Afortelezar. O povo ainda boje diz For-
toleza, por Fortaleza. — «T<ida. a guar-
da das inslititirÀJes e leis afortolezou em
Disciplina civil, que he hom ensino ãa
gente. .,í> Dona Leonor do Noronha, tra-

ducção das Eneadas de ^abellico, Part.

II, liv. 1, enp. ];í.

AFORTUNADAMENTE, adv. Fortunosa-
mente, venturosamente, felizmente; com
felieidnde.

AFORTUNADÍSSIMO, adj. sup. Felicis-

sinio; que tem muita felicidade; que é

secundado da fortuna ; bastante venturo-
so.

AFORTUNADO, adj. p. po latim /or-

tunatus.) Que tem fortuna; feliz, ventu-

i'Oso, ditoso, beni-aventurado. ^ Empre-
ga-se as mais das vezes como adjectivo.

— « Por ser homem mui experimentado
nesta viagem, e mui afortunado nella.)>

Joào de Barros, Década I, Liv. i, cap.

11. = Emprega-se geralmente antepon-

do os advérbios hem, mal, melhor, para

lhe determinar a significação, por isso que
fortuna, tanto comprehende, em latim, a

boa como a má ventura.

O' bpm aforhtnnilo

Tu. (|ia' ali.-;islL' coiii lyra toante,

Oileo ser esiuitiido...

CAM., oil. 3,esl 8.

E tiitli.T já por (innc presiipoílo

Ser coíii amores uia. alorluuaiío

CAM., LUZ., cant. ix, esl. 75.

— Xa Greograpliia maravilhosa da cda-

de media, as ilhas afortunadas eram col-

locadas pela fábula no Oceano Occiden-

tal, como mansão dos bem-aventurados.

:^ Segundo alguns auctores, eram as

ilhas Canárias. A tradição das ilhas

afortunadas, ou CHccnííaíZas^ anda na ima-

ginação do nosso povo, que, á imitação

da ilha de Avalon, onde está o Rei Ar-

thur, guardou também, em uma ilha en-

cantada, El-ReiDom Sebastião.=No epi-

sodio da Ilha dos Amo7Xs, nos Lusía-

das, Camòcs não teve em vista alludir a

nenhuma ilha eneonti-ada durante a via-

gem de Vasco da Gama ; foi sinqilesmen-

te um eeco das tradições célticas das ilhas

afortunadas, cm que o nosso povo ainda

crê, principalmente os insulanos, que af-

firmam vêl-as em noites de Sam João,

através dos nevoeiros.

— Svx. Afortunado, ditoso, feliz, Icm-

aventurado: O })rimcii-o exprime uma cer-

ta prosperidade casual e inesperada, e ao

mesmo tempo acerto fortuito, mas con-

stante no bom suecesso dos seus empenhos.
— Ditoso, o que é feliz conforme lho va-

ticinaram cm dita ; comprehende uma
certa superstição na felicidade. — Feliz,

é o que vive tranquillo na posse imper-

turbável e na fruição longa dos seus de-

sejos. — Bem-aventurado, é o que foi

fadado para gozar só prosperidade ; e por

isso, comprehende aquelles cuja felicida-

de provém da presença de Deus.

AFORTUNAR, v. a.' (Do latim Jortuna-

re, com o prefixo « a » da índole da lin-

gua.) Felicitar, prosperar, secundar com
ventura, tornar ditoso. — « E após isto

não menos o afortunava o desejo, que ti-

nha de ver casado seu jilho, que havia já
dezesete annos. » Ruy de Pina, Chronica

de Dom Affonso IV, cap. 8.= No sentido

primitivo da palavra, não determinando a

boa ou má fortuna, significava dar traba-

lho, molestar. = Em ambos os sentidos ó

pouco usado.

AFOUCINHADO, adj. ant. Vid. Afou-

çado. Tributo de um capão que se jía-

gava, o qual devia de ter as pennas da
cauda grandes e revoltadas á maneira de

fouce. = Recolhido por Viteibo.

AFOUÇADO, adj. Da fVirma de uma
fouce. (Aqui dá-se a mesma transforma-

ção do «1 » medial em «u», como em fran-

cez : falx.faux e/ouce.) = E' bastante

empregado na linguagem botânica.

—

Fo-

lhas afouçadas, curvas á maneira de fou-

ce. = luti-oduziílo por Brotero.

AFOUTADAMENTE, adv. O mesmo que

afoutamente
,

por isso que ambos estes

advérbios tèm duas formas adjectivas,

uma regalar e outra irregular : afoutado

e afouto. Ousadatnente, atrevidamente,

corajosamente, confiadamente. — « Não
2>urguntarão tão afoutadamente por ella.»

Frei Diogo do Rosário, Historia das Vi-

das dos Santos, Part. i, foi. ú2, col. 2.

AFOUTADO, adj. p. reg. Ousado, co-

rajoso, destemido, confiado, audaz, insa-

no, ardido. ^= Emprega-se no mesmo sen-

tido que afouto, porém com menos fre-

quência.

Falladnr. graccjailnr,

Al'iml(iílti pola mão,
E s.ilíf dl' gavião,

Touiaí-o pur iiicii aiiifir.

GIL VlLt.NTIi, OtlRAS, Liv. [V. fui. ?16, V.

AFOUTAMENTE , adv. Atrevidamen-
te, corajosamente, imprudentemente. Vid.

Afoutadamente. — « Detcrmino-me de a-

commefter a porta afoutamente. » Sá de
Miraiid:!, Vilhalpandos, act. iv, scen. 8.

AFOUTAR, V. a. (Segundo Moraes, do

grego phoitas, furor, insânia; àe 2->hoitao,

enfureço-me, arreniesso-me ; não ha ra-

são etymologica que justifique tal etymo-

logia. Na Archeologia militar da Edade
Media, havia uma machina de guerra, com
que se derrubavain as muralhas, a qual

era chamada fauteau, que se pronuncia

foto.) Inspirar ousadia, animar, dar cora-

gem ; influir confiança, afouteza para ata-

car, ou praticar algum feito destemido.

—

nE os lanços da divina bondade regista-

dos pelo que Deos deseja, alargam e afou-

tam nossa confiança.... » Frei João de

Ceita, Sermões, Tom. II, foi. i, col. 3.

— Afoutar- se, v. refl. Atrever-se, ani-

mar-se, arrojarse, arremessar-se, preci-

pitar-sc, confiar-se.

Antes que a noí^ fallar outra se afoute.

r. RODUIUUES LOBO, Bcl. X.

AFOUTEZA, .5. /. (Para a etymologia,

vid. o verbo Afoutar.) Ousadia, confian-

ça, atrevimento, coragem, animosidade,

ardimento, pujança, insânia, valor. —
d Uns e outros Jizeram uma tão grande

união com a gente do povo, que o Moida-

na tinha por si, e com cuja afoutezafal-

iava tão solto.... » Fernão Mendes Pinto,

Peregrinação, cap. 6. — « Obrigação de

Vassallos e afouteza de- Zelozos. » Monar-

chia Lusitana, Tom. vii, foi. 323.
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AFOUTISSIMO , aclj. sup. Confiadissi-

mo ; atrcvidissimo ; bastantp ousado.

AFOUTO, acij. p. irr. Afoutado, ousa-

do, coiiKado, anemessado, precipitado,

imprudente; destemido, insano; resoluto,

desembaraçado, decidido.

—

«Os dous Por-

titgutzes tanto qiic nos conheceram...se vie-

ram mais afoutos a nós. » Fernão Men-

des Pinto, Peregrinações, cap. ò6.

só vae afouto e seguro

De noile pelo escuro,

si DE MiRAsuA, ed. nura. G.

AFOZILAR, V. a .ant. (Defuzil, com o pre-

fixo « a », c a terminação verbal « ar »
.
) O nos-

so povo confunde as vogacs «a» com «e»

e R o » com « u »; d'onde resulta descerem

as letras das palavras de origem latina

sempre á sua media, e ser a língua por-

tugueza uma lingua surda. Vid. Afuzi-

lar.

AFRACADO, aclj. p. Afrouxado, enfra-

quecido, alquebrado, prostrado, exhausto

de forças, abatido. == Recolhido pela pri-

meira vez por Agostinho Barbosa e Ben-

to Pereira. \\A. Enfraquecido.

AFRACAMEKTO, s. m. Debilidade, es-

vaímento, enfraquecimento ; o acto deafra-

car ; desfallecimento, afrouxamento. —
« ... afracamento do viril esforço. y> D.
António Pinheiro, Obras portuguezas,

Tom. II, p. 20.

AFRACAR, V. a. (De fraco, com o pre-

fixo « a » da Índole da língua, e a termi-

nação verbal «ar».) Afrouxar, enfraque-

cer, decair, abater, exhaurir, desanimar.

= Modernamente, fi-aquear.

Oue a cobiça ê simoQÍ.i,

Inveja e lyriíiiia

Nenhura.i'il'ellas afraca.

filL VICEME, OBKAS, Hv. I. fol. Í9.

— Afracar-se, v. rejl. Enfraquecer-

sc, debilitar-se, frustrar-se, esvair-se. —
li... Respondeu : não ser de tanto valor

a vista dos olhos corporaes, pêra que por
a sua causa se afraque a vista e furça da
idvia devota, n Frei ilarcos de Lisboa,

Vida dos Santos, Lív. iv, cap. 10.

AFRACASSAR, v. a. (Segundo Moraes,
do latim fractus e quassare ; no céltico,

frac, significa ruído, e no francez fra-
casser tem o mesmo sentido que em por-

tuguez fracassar, com o prefixo das pri-

meiras edades da lingua.) Quebrar, es-

migalhar, espatifar, derrotar, arruinar.

\k\. Fracassar.

AFRAMADO,a(/y.p. ant. (De inflammatus;

nas primeiras cdadcs da lingua, as pala-

vras compostas da prcposiçãooin» ligavam-

se quasi sempre á prcposiçiio « ad». Ex.:
Afeitado, Evfeitado; cal» torna-sc for-

te, trocando-se pela lingual «r» na dic-

ção popular.) Abra/.ado, queimado, aver-

melhado, abrazeado. :=; Recolhido pela

])rímcii'a vez por Jeronymo Cardoso o Ben-
to Pereira.

AFRAMAMENTO, s. m. ant. (Para a

phonologia, vid. supra.) Abrazeamento,

queimadura, vermeiliidào; acçào e efí'ei-

to de aframar. = Recolhido pela primei-

ra vez por Jeronymo Cardoso e Bento

Pereira.

AFRAMAR, v. a. ant. (Nu linguagem an-

tiga, diziase /ra?na em logar de ^ajwma,

prevalecendo esta tendência na phonolo-

gia portugueza ; assim de pulidtis, nos

veiu jjardo; de lilium, ]i?'io.) luflammar,

abrazar, queimar ; abrazear, avermelhar,

rosar, tostar. = Também se escrevia

Afframmar.
— Aframar-se, v. rcfl. Abrazear- se,

avermelheccr ; figuradamente, eseandali-

sar-se. ^ E' do uso popular.

AFRAMENGADO, adj. p. (De framen-

go, natural de Flandres.) Segundo Blu-

teau, aquelle que tem cara de framengo

ou estrangeiro ; figuradamente: alvo e lou-

ro como os flamengos. Hoje dir-sc-hia

Aflamengado, se esta palavra ainda esti-

vesse em uso. Ko nosso povo, os estran-

geiros ainda têm o caracter de hostis, do

mundo antigo ; aframengado, na lingua-

gem popular, tinha um tanto de desprezí-

vel.

AFRAMMAR, v. a. O mesmo que afra-

mar, mais conforme com a etymologia la-

tina, de flamma.

AFRANCEZADAMENTE, adv. O que vi-

ve segundo o u.^o francez
;
que tem ma-

neiras e qualidades com que pretende

imitar os fraucezes, no fallar, no vestir,

etc. ^Emprega-se com certa intenção sa-

tyrica.

AFRANCEZADO, adj. p. Aflfectado, as-

similhado aos francezes, nos modos, cos-

tumes e linguagem
;
que segue o partido

dos francezes. Começou esta mania na

corte de Aftonso vi e de D. Pedro II, e tem
continuado até hoje. =; Também se em-

prega para designar termo com desinen

cia, ou conforme a

franceza.

— Em Historia moderna, afranceza-

dos,nome dado aos hespanhoes, em ISOS,

que prestaram juramento de fidelidade á

constituiçào de Bayona e ao rei José Bo-
naparte; também lhe chamaram Josephi-

nos. Os afrancezados foram quasi todos

desterrarlos na entrada de Fernando vii.

AFRANCEZAR, v. a. (De francez, com
o prefixo«a», c a terminaçào verbal «ari>.)

Fazer que pareça francez ; tomar hábitos

da vida franceza; inclinar-se aos francezes.

Na linguagem popular, significa fallar

francez, assim como in/jlezar é fallar íu-

glez ou qualquer outra lingua desconhecida.

— Afrancezar-se, v. njl. Inclinar-se

aos fraucezes, seguir e defender o seu

partido ; imitar as suas modas, usos e

costuni(>s.

AFRAQUENTADO, adj. p. ant. Enfra-

quecido, alquebrado
;
prostrado, debilitado.

Vid. Afracado.

AFRAQUENTAR, v. a. ant. (De fraco,

com a terminaçào frcqucutativa.) Alque-

analogia da lingua

brar, enfraquecer, debilitar, quebrantar,

afracar, fraqucar. — « E nesta grande
agonia, e mintafraqueza, em que se viam,

os afraquentou muito mais desapjmrtcer-

Ihu a vera Cruz que antre si traziam, v

Ruy de Pina, Chronica de Dom Affonso

rV, cap. 59. Vid. Enfraquecer.

AFRÉCHADO, adj. (Deflexaou frecha.)

Que tem a feição de seta ; seteado, lan-

ceolado.— Usado na linguagem botânica.

— Folhas afrechadas, similhantes ás que
se vêem nas azedas e verdesêlhas.— An-
theras afrechadas; como se encontram no
açafrão e no loendro. = Palavra intro-

duzida por Brotero, no Compendio de Bo-

tânica.

AFREGUEZADO, adj. (Do latim fre-

quentatus, com o prefixo da índole da lin-

gua; o o q» desce á media «g», como
acontece em aqua, agita ; o primeiro » t »

por influencia do velho gothico transfor-

ma-se em « z » , o segundo « t » desce

á sua media « d ».) Costumado a fre-

quentar um certo sitio, principalmente

loja de commercio
;
que prefere com-

prar em um determinado estabelecimen-

to, resultando da sua frequência melhoria

no producto e modicidade no preço.=:No

sentido figurado, habituado, afleito, acos-

tumado, encarreirado.

— Em Direito ecclesiastico, afregue-

zado, é o que pertence a uma certa fre-

guezía onde tem o seu assento do baptis-

mo e filiação, e onde satisfaz as obriga-

ções parochianas, taes como confissão,

communhào, missa, etc.

AFREGUEZAR, v. a. (Do latim frequen-

tare ; a guttural « qu » permuta-se em
portuguez por « gu « , como era ceqnalis,

eg^lal ; o «t», por influencia do velho go-

thico nas línguas romanas, permuta-se por

« s » e « z » : ex. : capttiare, ca#ar, duri-

tia, duresa.) Grangear, attrair fregue-

zes ou frequentado) es para um estabele-

cimento, e que aí façam gasto, convidan-

do-os pela vantagem do abatimento nos

preços. Habituar, acostumar, encaminhar

para um sitio. — a Para attrahir coiu

sua fregttezia os que passavam, e afregue-

zar aquelle infame latibulo de peccados.»

Padre Jlanoeí Bernardes. Floresta, Tom.
II, titulo G, p. 225.=X'este sentido, tam-

bém significa mctaphoricamente dar entra-

da, attrahir concorrência para casa de al-

couce.

— Afreguezar-se, v. refl. Ilabituar-se

a um determín;ido estabelecimento, pi-efe-

rindo fazer n'elle as compras ou por cre-

dito, ou pela confiança no producto, ou

pela barateza e vantagem que ai lhe fa-

zem. = Xo sentido geral c figurado:

acostumar-se, habituar-se, affazer-se, afer-

rar-se. — « Despcza «<' se-

ria mtti rendosa avs i
~

. se

estivessim mais visinhus a Mndriti. jiara

se afreguezar com clhs. » Padre Manoel

Bernardes, Floresta, Tom. v, tit. G, p.

17G.
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AFREIMADO, udj. p. ant. (No portu-

guez antigo preferia-se, na composição, a

preposição « ad » á preposição « in »
;

« 1 » era com frequência penmitado por o

((r»como eui liliwn, lirio.) Inflanimado,

irado, eiicolerisado, agastado, amofinado,

esquentado. = Recolhido por Jeronynio

Cardoso e Dento Pereira. Ainda usado na

linguagem popular.

AFREIMAR, v. a. ant. Agastar, enco-

lerisar, irritar, amofinar. Segundo o Dic-

cionario da Academia, de Freima, forma

antiga de Fleuma. = líeeolliido pela pri-

meira vez por Jeronymo Cardoso e Ben-

to Pereira.

— Afreimar-se, v. rajl. Amofinar-se,

consumir-se. ^= Ainda bastante usado

na linguarrem jiopular.

AFREMOSENTAR, v. a. ant. Vid. Afer-

mosentar ; o « r « ó uma das letras mais

sujeitas a nietathese ; ex. : Chançard,

(ant.) eli;ineeller; fromento, fermento.

AFRENTAR, v. a. e jí. (De frente, com
o prefixo «a»,e a tormlnaerio verbal «ar».)

Fazer frente ; entestar, demarcar, partir,

confinar, extremar, limitar. ^ Recolhido

uo Diccionario portátil de Viterbo.

AFRESCAR, v. a. ant. (O mesmo que

refrescar; da baixa latinidade friscum,

campo inculto, ermo, tirada a metaphora

da verdura e da aragem livre.) Arejar,

bafejar, soprar a viração ; desencalmar.

— ...» Nem o lume a queimará, masafres-

cará, cumo LranJo Zí-i^hyro, e fresca vi-

ração. » Frei Roque do Soveral, Hist. do

insigne Apparecimento , ctc, Liv. ii,

cap. 5.

— Afrescar, r. a. (Do velho francez

fres, novo, recente, segundo Du Cange.)

Renovar, trazer novidade. = Usado na
linguagem familiar.

t A' FRESCA, loc. adv. Ao ar livre; cm
cabello ; decotada, em corpo ; ao relento.

Fresca, também se emprega como imia

abreviação de frescura ou fresquidão.

A FRESCO, luc. adv. Em l'intura, d;l-

se este nomo ás pinturas feitas com co-

res terrosas, diluídas em agua de cal, em
uma parede,abobada, ou tecto recentemente

guarnecido.

—

Pintar afresco; este géne-

ro exige o improviso prompto e uma gran-

de certeza e segurança de pincel.

AFRESCO, s. m. (Do italiano fresco,

formado para nós por extensão da locu-

ção adverbial.) Toda e qualquer pintura

ou quadro pintado a fresco.— «0« afrescos

de Miguel Angelo. » = Diz-se geralmente
Fresco. Vul. esta palavra.

AFRETAMENTO, s. m. (Segundo uns,

do latim fretum, estreito que se passa,

segundo outros do allemão //7íc/íí, carro.)

Aluguel de um navio, quer na sua tota-

lidade, quer em parte. Vid. Affretamen-

to, e Fretamento.

AFRETAR, c. a. (Para a etymologia,

vid. su|)ra.) \\à. Affretar e Fretar.

AFRIÇÃO, .'./. ant. O mesmo que afflic-

ção, permutado o «I» por «ru, como se en-

contra nas primeiras edades da lingua, e

ainda hoje na phonologia popular. =Acha-
se empregado nos Inéditos da Academia,

Tom. II. p. 301.

AFRICANA, s. f. Em Botânica, nome
de uma ílõr de Africa, á qual se dava
outrora o nnme de cravo da índia.

AFRICANAS, s. /. pZ. Familia de Ara-

ehnidi'S.

AFRICANISMO, s. tn. O vicio de pro-

nuncia, que se adquire pela permanência

em Africa; expressão barbara; modo de

fallar da gente africana.=Recolhido pela

primeira vez por Moraes.—Este vicio en-

contra-se principalmente nos escriptores

latinos que nasceram em Africa ; nas

Obras de Santo Agostinho abundam os

africanismos.

AFRICANO, adj. (Do latim africanus.)

De Africa, pertencente á Africa, natural,

indígena da Africa ; bárbaro, queimado,

negro. = Também se emprega como an-

tonomásia gloriosa; o que assistiu na Afri-

ca, o que fez n'essa esehola de bravura

das antigas armas portuguczas, feitos glo-

i-iosos: — Ajj'onso Africano, tícipião Afri-

cano. = Bastante usado na linguagem

poética portugueza.— « Como também ho-

je chamamos Africanos e Indianos, os que

estiveram ahjum ttmpo nesta parte do

mundo. » Brandão, Monarchia Lusitana,

Part. III, Liv. 9, cap. 2.

o Cabo se descobri*, rom que 3 costa
A/riniiiu. que lio Austro vem correndo,

LiiJiile íii

CAMÕES, cant. IX, est. 2.

Somos n,as cores vários, mas parentes.

Nascidos só de um tronco os Alricatuts.

LUIZ PEBEIRA. EI.ElilABA, CUIlt. XII,

foi. ni, V.

AFRICO, í. m. (pr. africo.) Na Mytho-
logia antiga, era uma personificação do
vento de Sueste ; vento que sopra da

Africa entre o Austro e o Zephyro.^Tam-
bém se dá este nome ao africano, ou na-

tural da Africa. JLmoel Corrêa, com-
mentando este verso de Camões

:

Não temeudo de Afriív e Noto as forças.

i.tiz., caut. 1, est. 27,

diz :
— « He Africo um vento, que sopra

do Occidente, a que os Gregos chamam
Lyhs, como diz Pliiiio, lib. II, cap. 47, e

os marinheiros, Oessudueste.r)='Slo senti-

do de Africano, é também exclusivamen-

te empregado na linguagem poética

:

Declara-se a fortuna, e .Trroiíaiite

Já se recoilie o A/rico triuuipliaiite.

GALUEGOS, TE.MPLO DA MEMORIA, C. II, OSt. 208.

AFRISOADO, adj. p. Da feição e cor-

pulência do fvisão, cavallo grande e pos-

sante ; figuradamente : alentado, robusto.

= Emprega-se só com relação a animaes.

t AFRÍTE, s. f. Na Mythologia árabe,

dá-se este nome a uma espécie de Medu-
sa: o mais cruel dos génios.

AFRO, «. m. e adj. (Do latim afer,

ajra, afrum, forma rara em o nome de po-

vos
; no abl., afro.) O africano, natural

de Africa ; cousa pertencente a Africa.

Diz Francisco Josc Freire, nas Reflexões

da Lingua portugueza, Part. ii, p. 42

:

— « Afro por Africano nem em pwesia o

soaremos.— Do afro e asiático hemispjlie-

rio, — diz Landim no seu. Poema a Sam
João de Deus ; mas é auctor sem credito. »

Francisco José Freire, n'este seu trabalho

sobre a lingua portugueza, não apresenta

o minimo critério phiiosophieo, e para elle

a philologia não passava de uma ou ou-

tra observação casual e desconnexa. Oví-
dio, Horácio e Virgílio empregaram esta

palavra; bastavam estas auctoridades

para abonarem a sua pureza.

—

hOs Afros
ordinariamente se sustinfum de feras.»
Frei João dos Stmtos, Ethyopía Oriental,

Part. I, Liv. 1, cap. 1.

Fernando o Afro o seu valor suspire.

M.VXOEL THOMAZ, INSLLAN.l, C. VI, esl. 5.

— Como adj. m. no sentido de Africa-

no, recolhido pela primeira vez no Sup-

plemento do Vocabulário, de Bluteau.

AFRODÍSEO, adj. Vid. Aphrodiseo.

AFRODISÍACO, 'í'//. Vil. Aphrodisiaco.

AFRODITA, adj. Vid. Aphrodita.

AFROIXAR, r.'rt. Vid. Afrouxar.

AFRONHADO, adj. Em Botânica, diz-

se do umbráculo, cujo corpo não é mem-
branoso, mas sim carnudo e convexo no

centro e afiado na margem. = Litroduzi-

do na lingua portugueza por Brotero e

recolhido jior Moraes.

AFRONITRO, i. m. Vid. Aphronitro.

AFRONTAR, v. a. Vid. mais propria-

mente Affrontar.

AFROSALINO, s. m. Em Mineralogia,

espécie de gesso crystallisado em filetes

mui finos, de consistência farínhosa, ain-

da que bastante firme, que se encontra

na Itália.

AFROUXADO, adj. p. O mesmo que

afroxado. = Usado por Bernardim Ri-

beiro, e ainda de uso corrente.

AFROUXAMENTO, s. m. Vid. Afroxa-

mento ; n'esta forma, empregado nas Pro-

vas da Historia Genealógica : — « Que já
mais entre nós niío fora desacordo , nem
afrouxamento de grande amor.» Tom. i,

p. Ò4(i.

AFROUXAR, V. a. (Da baixa latinida-

de _/Zacc-f/'c', com o prefixo «a» da índole

da lingua portugueza e a terminação ver-

bal «ar».) Alargar, soltar o que está aper-

tado ; encolher, relaxar, abrandar, desen-

tezar, moderar.

Velas afrouxa, e liça posta em calma.

S.i DE MENEZES, MAL. CONQ., C. I, est. 83.

Só meus escuros maíes

Nào sabem afrouxar minha tristeza.

VEIGA, LAURA DE A^FHISO, Od. 111, esl. 8.

Afrouxar, i-. n. Encolher, murchar.
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diminuir, enfraquecer, debilitar, decahir.

— aEm alfjuma vmneira afrouxou de inais

cummetter dexcuLcrtamciitc.» João de Bar-

ros, Década III, Liv. ii, cap. 3.

—Afrouxar-se, r. mjl. Entibiar-se, des-

aniuiarse, deseuidar-se, relaxar-se, cor-

romper-se. — « Hi' cmirenicnte que ulgu-

vias vezes se afrouxem.» Varella, Nume-

ro Vocal, p. 174.— «Afrouxando se o vi-

gor rum a faiHan.fi Id., ibid., pai;'. 603.

AFROUXELADO, «'//. 2'- i^^' frouxel,

com o prelixo «a», e a terminaçàt) verbal

«ar».) Coberto de frouxel; amaciado,

emplumado.
A FROUXO, loc. adv. Frouxamente, pou-

co a pouco ; aos pedaços ; unanimemente,

sem excepção ; a cito, seguidamente. —
Lagrimas a frouxo, o mesmo que lagri-

mas a jiux.— No jogo, estar a frouxo ou

rt jiux, ter todas as cartas maiores ou tudo

trunfos. = Segundo Moraes, tirado da
metaphora do fluxo ou enchente da maré.

AFROXADO, ailj. p. ant. Vid. Afrou-

xado.

AFROXAMENTO, s. m. Vid. Afrouxa-

mento.

AFROXAR, V. a. Vid. Afrouxar.

A FROXO, loc. adv. Vid. A frouxo.

AFRUITADO, adj. -p. ant. (De fructo

;

ainda nu tempo de Camões se dizia frui-

to.) Que dá fructo ; fructifero ; fructuo-

so. ^ Empregado no sentido metaphori-

co como fecundo, prolífico, filhciro. —
«Ant.: Está bem; mas os filhos como os'

repartem f MiLVO : Não é gente muito

afruitada.» Sá de Miranda, Vilhalpandos,

act. I, seen. 3.

t AFRUITEJUGAR, v. a. ant. Fazer
fructiticar, fertilisar. = Recolhido pela

primeira vez por Viterbo, no Diccionario

Portátil.

AFRUITENEGAR, v. a. ant. Afructar,

fazer render a terra que antes fora esté-

ril o bravia. — « Vós a lavredes, e afrui-

teneguedes.» Docum. ant.=Recolliidopor
Viterbo.

AFRUITIVIGAR, v. a. ant. Empregaso
*nos documentos antigos no sentido de
Afruitejugar e Afruitenegar. Vid. supra.

AFTA, s. f. Com melhoi- orthographia,

vid. Aphta.

AFUGENTADO, adj. p. Repellido, sa-

cudido, banido, escorraçado ; retirado,

ausentado ; expcllido. --= Empregado por
Gaspar Estaco.

AFUGENTADOR, s. m. c adj. O que
afugenta, quo põe em fuga, em debanda-
da; perturbador, escorraçador.=Tambem
se emprega á boa parte.— «Tem o Pão
Eacharistico, que se chama Pão de con-

forto e rohorante o coração, e afugeiítador

e terrijicante aos mesmos demonlus. » Pa-
dre Jlanool Fernandes, Alma Instruída,

Tom. III. pag. (')77.

AFUGENTAMENTO, .>.•. m. ant. (De
afugentar, com o sudixo « mento » dos
substantivos antigos.) Dispersão, fugida.,

debandada, retirada ])or força; sacudi-

della, exclusão. — o Certo, a solidão dis-

cretamente tomada he-se afugentamento de

peccados.ii Infanta Dona Catherina, Re-

gra da Perfeição, Liv. u, cap. 1.

AFUGENTAR, v. a. (De fugente, cour

o prefixo «a» da índole da lingua, e a

terminação verbal «ar».) Pôr em fugida,

debandar, dispersar, sacudir, repellir, lan-

çar para longe, afastar, alongar, impel-

lir.

Traz esto, voin Noronlia, rujo auspicio

Du Dio os Huiiics leros íijnijfnla.

CAM., LUZ., caiit. X, csl. G3.

Oiinniln eii vejo saliir a inaiili.1 clara

A//íi/i'nlaii(lii a soiiiljra.

KKtlliElRA, SONETOS, 1ÍV. 1, SOn. 38.

Sabei que á palria miiilia e vossa terra

Quer Deos com paz ajiitifnlur a guerra.

MAXOEL TllOJlAZ, INSULANA, Cant. I, Cst. 117.

AFUMADO, adj. 2>. (De fumo, com o

suííixo « ado » dos adjectivos verbaes.)

Defumado, coberto de fumo
;
que fume-

ga, fumante, quo lança de si fumo. —
« Semjjre a viam afumada (a ilha da Ma-
deira) d'aquelles vajjores. » Joào de Bar-

ros, Década I, liv. i, cap. 3.= Também
se empregava no sentido de assignalado,

avisado com fumo das almenaras ; esfu-

maçado ; toldado com fumos de vaidade.
— Afumado, adj. p. (Do latim fimus,

estrume; o «i», principalmente quaudo
substituo o «y», é permutado por «u»,
como em mirtus, mwrta ; no francez fu-
mier, tem o mesmo sentido.) Estrumado,
lavrado, cultivado, trabalhado, laborado

para produzir.= Acha-se, n'este sentido,

empregado no Foral de Chaves ; segundo
Viterbo, terra, casal, limite afumado, re-

duzido a cidtura, povoado.

AFUMADURA, .<;. /. ant. Defumação;
fumegaçào ; lavrada. == Recolhido pela

primeira vez por Cardoso e Padre Bento
Pereira. = Pouco usado.

AFUMAR, V. a. Defiunar, fumegar,

encher de fumo ; figuradamente : tisnar,

ennegrecer, denegrir, escurecer, fazer lo-

brego. Dar sigual em almenaras, cobrir

de nevoeiro ; irritar a bilis, provocar, cx-

acei'bar a paixão,

I.niiçniulo o bvnnzeo cano o raio ardonlc

Com cslroiulo terrível o/timaiido

O ar sereno e claro . .

.

LUIZ 1'fllEinA, EI.KfilAnA, C. XII, foi Kli.

— Afumar, v. n. Fumegar, lançar fu-

mo, evaporar, ennevoar.— a E no meio

dia, duas legoas ao mar a não vereis (a

torra) porque afuma muito, v António de

Mariz Carneiro, Roteiro da navegação do

Brazil, foi. 27.

— Loc. : Afumar a cabeça, toldar a

razão.

AFUMAR, i'. a. ant. (Do latim fimus,

estrume, ou do francez fumicr, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal « ar. ») Estrumar, culti-

var, laborar uma torra; povoar. = Per-

tence á parte morta da lingua.

AFUMEGADO, adj. j>. O mesmo que fu-

megado ; ustido na linguagem poética por

Filinto Elysio.

AFUNDADO, adj. p. Submergido, sub-

merso ; mettido a pique ; internado, car-

regado para baixo
;

profundado, funda-

mentado. = Recolhido nos trez mais an-

tigos Diccionarios da lingua. O mesmo
qiu^ Afundido. Vid. esta palavra.

AFUNDAR, V. a. (De fundo, com o

prefixo «a», e a terminação verba] «ar».)

Submergir, metter a pique
;

profundar,

penetrar, internar, excavar, avançar para

dentro, fundar, fundamentar, assentar,

basear, firmar.

Sendo mais fácil que tardar no seio

l)e Caribdcs, a onda furibunda,

Ou Boreas enfreiar, quando sem meio
O Apennino sacode, as náos afunda.

nonnioi es he mattos, jeiiusalem libeut.,

cant. Ill, est. 2.

— Afundar, v. n. Profundar, adiantar,

penetrar, comprehender, abaixar, ir ao

fundo.

—

«Do penitente, que por afundar
muito na consideração de seus graves ex-

cessos, se desalenta e ^'crí/e a confiança

de alcançar perdão, se pôde dizer ...»

Padre Manoel Bernardes, Luz e Calor,

Tom. I, opusc. 4, n. 19.

— Afundar-se, v. refl. Abysmar-se,
perder- se, arruinar-se, desapparecer. —
«Afundaram-se-nie todas as minhas espe-

ranças c fundamentos de tão longe ten-

teados. » Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, act, v, seen. 10.

f AFUNDEAR, v. a. Em linguagem náu-

tica, dar finido, ancorar. Vid, Fundear.
AFUNDIDO, adj. p. Afundado, submer-

gido, atolado, internado, subvertido, met-

tido a pique. = Empregado por Franco
Barreto o Padre Manoel Fernandes.

AFUNDIR, V. a. (O mesmo que afun-

dar, porém cada um tem analogia com
os verbos latinos affunderc e fundare.)
Submergir, afundar, ir a pique; alagar,

soçobrar, siunir, perder, derramar, sub-

verter. — «. Mandou Deos um tremor de

terra mui espantoso e extraordinário, que

derrubou edijicios, assolou casas, e afun-

diu aos que as habitavam. s> Franco Bar-

reto, Fios Sanctorum, Tom. i, pag. òll,

col. 2.

— Afimdir, v. n. Ir abaixo, abater,

decair; deprimir, baixar,

—

«Mas eis que

a poucos 2^(fssos começa a soar da parte

de Tanagarão uma alarida, que afundia

a terra. » Frei Luiz de Sousa, Historia

de Sam Domingos, Part. iii, Liv. iv,

cap. 1(3.

— Afundir-se, v. refi. Subverter-se,

arrasar-se, perderse no fundo, cnterrar-

sc, sumir-se, atolar-sc.

—

«Accresccníou-sc

a todos estes cançassos, que navegando uma
vez, se afundiu a canoa, em que hia...*

Padre BaUliazar Telles, Chronica da Com-
panhia, Part. II. Liv. õ, cap. lõ. Algu-

mas vozes deste verbo são homonymas
com as de Afundar.
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A FUNDO, loc. adv. Profundamente;

com piuHciencia, amplamente : — Tratar

uma doutrina a fundo, com toda a mes-

tria, largamente. = Também se empre-

ga na linguagem da Esgrima;— Um gul-

j}e a fundo, que se dirige ao peito, de

frente.

AFUNDO, adv. ant. Para baixo; de-

crescente ; nos Foraes antigos, dizia-sc

aguas a fundo, por aguas vertentes, ao

sopé, fallando-se de terras ou proprieda-

des. Por debaixo, logo abaixo.

Escreve logo hi « fmiâo.

GIL VICliME, 0BRA3, liv. IV, fol. 24 í, V.

— Loc. : Deitar a fundo, lançar abai-

xo.

—

Rio a fundo, rua a fundo, sempre

para baixo; empregado na antiga Chro-

nica do Condestavel. = De dez libras a

fundo, tudo quanto é d'csta somma para

menos. Orden. Affons., Liv. ii, p. 38.").

AFUNILADAMENTE, adv. A' maneira

de funil ; conieamente ; fundibuliforme.

AFUNILADO, adj. p. Que se vae estrei-

tando para a jjimta em fói'ma cónica, ou

de funil ; adelgaçado, estreitado, enviu-

sado. Dava-se este epítheto a certas for-

mas principalmente do fato, e com certa

intenção ridícula. — Chajjéo afunilado,

calças afuniladas, etc. — u Os judeus ves-

tem Mííias sotanas compridas azues, e na
cabeça uns barretes afunilados sem nenhu-

mas abas, da mesma côr.a Padre Manoel
Godinho, Relação do novo caminho, cap.

25, pag. 162.= E' usado na linguagem
chula.

AFUNILAR, V. a. (De funil, com o pre-

fixo « a », e a terminaçào verbal « ar «.)

Dar a forma de funil á extremidade de
um objecto; aguçar, estreitar, dando uma
forma cónica. = Também se emprega
como verbo neutro.

AFUROADO, adj. p. (De furão, com o

prefixo «a», e a terminação « ado » dos

adjectivos verbaes.) A que se lançou o

furào; figuradamente: procurado, esmiu-

çado, indagado, escovilhado.= Emprega-
do na linguagem chula. Vid. Aforoado.

AFUROADOR, s. m. e adj. O (jue lan-

ça o furào á toca ou lura para arrancar

o coelho fora ; figuradamente : curioso,

esmiuçador, indagador
;
que procura sa-

ber das vidas alheias. = Eraprega-se no
sentido chulo. Eecolhido por Moraes.

AFUROAR, V. a. (De furão, com o pre-

fixo aâ», e a terminaçào verbal «ar».)
Lançar o furào pela bocca da lura, para
que instigue o coelho a sair, e então ca-

çal-o na rede ou á cajadada ; figurada-

mente : desencovar, desencantar, desen-

tranhar, descobrir com difncnldade. —

•

« ... que zelo da bem publico vae afuroar

o merecimento que se occidta e não se en-

culca? D Moraes. = E' usado na lingua-

gem chula. Md. Aioroar.

A FURTAR-LHE O FATO, Joc. adv. ant.

No scculo XVI, empregava-se esta locução

vulgar no sentido de arrebatadamente, ás

furtadellas. ;= Recolhida pela primeira

vez pelo Padre Bento Pereira, no seu

Thesouro.

A FURTO, hc. adv. (Do latim furtim.)

A' maneira de quem furta ; escondida-

mente ; caladamente; sem ninguém vêr;

levemente, cautelosamente.—Furtivamen-

te. — «... socorro chegado a furto das

siiitiiieUas.» .Jacintho Ereire de Andrade,

Vida de Dom João de Castro, foi. 19U.

—

tt Quem j)'^'i jamais peccar a furto dos

remorsos, senão os que têm a consciência

cauterizada^ e de todo em todo amorteci-

da.^» Paiva de Andrade, Sermões.
— Loc. : Pôr os olhos a furto de al-

guém, sem que elle veja que olhamos.

— Casar a furto, clandestinamente :
—

« ... estava já casada a furto do pae. »

Diogo de Couto, Década VI, liv. 7, cap.

15. — Haver Jilhos a furto, illegitima-

mente.

AFUSADO, adj. j)- Aguçado á maneira

de fuso; adelgaçado em uma das extre-

midades; com o vértice levantado para o

alto. — Dedos afusados, formosos, ele-

gantes.

AFUSAL, s. m. A quarta parte da pe-

dra de linha, ou dous arráteis de linho,

por isso que a pedra peza oito. = Está

fora do uso. — Chama-se também Afusal

a porção que carrega uma roca para ta-

refa. ^Recolhido por Bluteau, o que mais

consultou a linguagem oral.

AFUSÃO, s. f. Vid. Affusão.

AFUSAR, V. a. (De fuso, com o pre-

fixo « a » da índole da liugua, c a termi-

naçào verbal «ar».) Dar a forma de fuso;

adelgaçar, aguçar para o alto, estreitar

da base para a ponta. = Recolhido por

iloraes.

AFUSTAR-SE, v. rejl. (Mais propria-

mente, Ahustar-se ; o «h» na lingua por-

tugueza, como também na hesjDanhola,

pronuucia-se frequentes vezes como « f »

por influencia da glótica árabe, ex. : al-

hõJ')Víc, al/orrecas.) Alar-se em cabo ou

ahuste. Castanheda emprega:— «... afus-

taram-se ^jara fora, » içaram-se, alaram-

se.

AFUZILADO, adj. p. Despedido á ma-
neira de faísca; scintillado; falseado, dis-

parado; relampejado, trovejado.

AFUZILAR, V. a. (De fuzil, com o pre-

fixo « a » da índole da lingua, e a termi-

naçào verbal «ar».) Faiscar, despedir

fuziladas; disparar; figuradamente : ater-

rar, assustar. — « Afuzilando fogo, vapo-

rando fumo, e atroando os ares.v João de

Barros, Década I, Liv. 7, cap. 8.

— Afuzilar, v. n. Chammejar, scintil-

lar, relampejar ou relampaguear, resplan-

decer subitamente.

E aquelle afmUaT
Fere fogo mui vermelho

;

Tomae \ii vosío conselho

yue eu não quero maií fallar.

GIL VICEME, OBBAS. t. Ill, p l"3.

t AFYRMAR, v. a. Vid. Afirmar. =
Empregado no Cancioneiro de Rezende

:

Ainda me afyrmcria,

TOM. Ill, p. 115.

— Orth. : Antigamente usava-se in-

distinctamente o «y» por «i», o que tal-

vez originasse na phonologia portugueza

a mudança frequente de «u» por «i», se

é que a linguagem escripta tem alguma
influencia na linguagem fallada.

j AFZÉLIA, s. /. Em Botânica, género

de plantas leguminosas, sub-ordem das

cisalpinas. E' syuonymc do género Scy-

meria, que comprehende um género de
plantas dicotyledóneas, de flores comple-

tas, monopctalas, da familia das perso-

neas.

AGA, voz do verb. Aver ou Haver. Op-
tativo do verbo Haver. Nos documentos
antigos, encoutra-se Aga eu, por haja eu.

AGA, *•. m. (Palavra tiu'ca que signifi-

ca : senhor, maioral.) Nome dado pelos

Urientacs e particularmente pelos turcos

ao que está encarregado de um coraman-

do especial. — Aga dos topdchi, ou com-
maudaute da artilheria.—Aga dos spahis,

ou commandante da cavalleria.—Aga dos

silihidar, ou da infanteria. — Aga do es-

tribo, titulo dos ofiiciaes que andam mais
perto do sultào.— Aga do interior, titulo

dos ditferentes officiacs addidos ao serviço

particidar do sultào.—Agas do circulo, o

mesmo que general em chefe.= Também
se dá como deferência ou distincção. —
« Foi dar na retaguarda de Soleimão

aga. » Joào de Barros, Década IV, p. 449.

Diz Bluteau : — « Soleimão aga, vale o

mesmo que dizer senhor Soleimão.» Vocab.
—«O capitão ou aga da fortaleza.» Pa-

dre Manoel Godinho, Viagem da índia, p.

158. = Estas palavras, posto que alheias

aos Diccionarios da lingua, devem de re-

colher-se como indispensáveis pai-a a in-

telligencia dos clássicos. Falta no Diccio-

nario da Academia.

AGA, s. m. Nome que, na ilha de Creta, •

se dá ao cardo da Syria.^Usado na lin-

gruaffem botânica.

AGABADO, adj. p. O mesmo que ga-

bado. = Empregado por Frei Thonié de

.Jesus. Usado ainda na linguagem popu-

lar.

AGABADOR, s. m. (O mesmo que ga-

bador, sem o prefixo antigo, e ainda hoje

popular.) Gabóia, fanfarrão.= Recolhido

por Jeriinvino Cardoso.

t AGABAMENTO, s. m. ant. (Gabamen-

to, sem o prefixo das primeiras edades

da lingua.) Gabos, louvor exaggerado e

immereeido.

AGABÃO, íí. m. Gabão, que se gaba,

fanfarrão, vanglorioso; figuradamente e

em sentido chulo : frigideira, parlapatão,

papelão.= Recolhido pjor Jeronymo Car-

doso.

AGABAR, V. a. (Do céltico gah, ou do
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italiano gabba, gracejo.) Louvar inimere-

cid;imciite, louvaniinhar, vangloriar. No
sentido primitivo tinha a idèa de grace-

jar, disfructar. Modernamente diz-se Ga-

bar.

t AGABE, s. 7». Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros pentameros, tribii dos

dytricides, formado sobre o agabe oblon-

go, que se encontra em toda a Europa.

Comprebcnde para mais de sessenta es-

pécies, espalhadas por todas as partes do
globo.

t AGACEPHALO, .t. m. (Do grego agan,

misto, c kephalon. CAheça..) Em Entomolo-

gia, género de coleoptéros pentameros,

familia dos lamellicorneos, tendo por typo

o agacpphalo eorni^ero, do Brazil.

AGACHADAMENTE, aãv. Aeaçapada-

mente, rasteiramente; escondidamente.
= De uso popular.

AGACHADO, adj. p. Curvado, acaçapa-

do, alapardado : rasteiro, inclinado.— «Os
corcodillus agachados e cozidos com a

areia, o Hist. Trag.-Marit.=BlutGau traz a

seguinte e curiosa et^iuologia :

—

«Querem
alfjuns que agachado se derive de gato :

forque o gato se coze com a terra quando
espera o rato. E assim os que armam ci-

ladas se agacham esperando j>ehi pessoa
que querem roubar ou matar.» Vocabul.
Para a verdadeira etymologia, vid. infra.

= No sentido íigurado : dissimulado, en-

coberto, disfarçado.
— Em Heráldica, diz-se do leào que,

no escudo, está íigurado na posição do
gato que se prepara a arrebatar a preza.

AGACHAR, V. a. (Do céltico coacha, oc-

cultar; no italiano accasciare, no francez
caclier, no hespanhol gacho, tem o mes-
mo sentido. Xo grego gaussoO, eu curvo,

abaixo ; no latim cogere, forçar para bai-

xo. Porém como este verbo é de uso po-
pular, é mais natural que venha do sub-
stantivo gancho.) Usado pelo povo no sen-
tido àe esconder. = Emprega-sc quasi ex-
clusivamente na fónna reflexiva.

— Agachar-se, v. refl. Curvar-se, fa-
zer-se rasteiro, abaixar-se para níio ser
visto, inclinar-se, alapardar-se, acaçapar-
se, sentar-se no ehào ; figuradamente:
render-se, sujeitar-se, submetter-se.

Ca (Ic jogar cora uma facha
Salipmos que não x'aç/acka

A Troilo» ou a Ilcilor.

cam;. geral, foi. 33, v., col. 3.

Eu vou Tondo
Como ric li zomba Mendo,
Puis Rodrigo não xe agacha.

ANTOMO PRESTES, AUTOS, fol. iiO.

— tTodos se agachem ^ori^ííe não en-
verguem elles de longe cousa nenhuma. y>

Fernão Mendes Piuto, Peregrinações, cap.

AGACHO, s. m. (Do castelhano gacho.
encurvado, inclinado para o clião.) À pos-
tura do agachado; agachamento.

Loc.
: Pescar de agacho, fraudar

occultaraente.

—

Estar de agacho, estar de

atalaia.= Kecolhido pela primeira vez por
Moraes.

AGÁCIA, s. f. (Do francez agace.) Pe-

ga. — líecolhido por Moraes.=Pouco usa-

do na linguagem da Ornithologia.

t AGÁCAR, s. /. Concha univalva, da
espécie da porcellana.

t AGADA, s. m. Instrumento musico de

vento do tamanho e forma de uma flauta,

usado pelos Abexins e Egypcios, tocan-

do-se C(jm linsueta ou palheta.

AGADANHADO, adj. p. Aferrado com
o gadanho ou gancho ; esgadanhado, la-

cerado ; figuradamente, roubado ou tira-

do com violência. ^Usado na linguagem

popular.

AGADANHADOR, s. m. O que lança o

gadanho ; tiguradamente : surripiador, la-

rapio, que joguetêa de gadanho.=Na for-

ma feminina, recolhido pelo Padre Bento
Pereira.

AGADANHAR, i-. a. (Do hespanhol guxi-

dana, gancho.) Aferrar com gadanho ou

ganclio, lançar as unhas, o arpéo, as gar-

ras : agatanhar, ferir, arranhar, agarrar,

lacerar: empolgar, surripiar, furtar, rou-

bar com violência.

Aqai é todo o rírigo,
y^zeo sinal da Cror bem,
Qtíi" ús do^ gadardios vem,
lS'âú aijadanhein comtlgo.

SIMÃO UACHADO, ALFÉA, aCt. 3, fol. 78, T.

Neste exemplo, segue Simão Machado
a crença da edade média, de que os dia-

bos levavam para o inferno as suas victi-

mas espetadas em forcados. Bluteau no

século xviii, recolheu o sentido usual

d'este verbo:

—

«Diz o vidgo, por ir com
violência á cara de alguém com as mãos
e com as M?i/ías. B=Ainda tem o mesmo
sentido.

AGAFANHAR, v. a. (Do céltico gafiach,

fouce, dardo, no francez gajfe, instrumen-

to de ferro de dous dentes, um direito e

outro recurvado, cum um cabo comprido;

no portuguez antigo, gafa, no mesmo sen-

tido.) Lançar o gadanho; agarrar, em-
polgar, arrepanhar, agatanhar; surripiar.

^Moraes traz a orthograpiíia ctymologica

Agaffanhar.

AGALACTIA ou Agalaxia, s.f. (pr. aga-

lacsia; do grego a,, sem, e gala, leite.) Au-
sência de leite nos peitos, nas parturien-

tes ou nas amas ; symptoma pathologico.

t AGALACTO, adj. (Do grego a, sem,

egala. galaktos, leite.) Diz-se de um ani-

mal que ainda não mammou ; na forma fe-

minina, designa a ausência de leite, fal-

iando da mulher ou da fcraca de certos

auimats.

AGALANADO, adj. p. Feito galante,

acasquilhado ; vestido como galan ; ajano-

tado. =-= Pouco usado.

AGALANAR, r. a. (Do francez galan.

com o prciixo oai>, ea terminaç-ào verbal

«ar» .) Fazer- se galan, arrebicar, vestir ga-

lantemente.

— Agalanar-se, v. rcjl. Vestir-se ga-

lantemente, arrebicar-se.^ Pouco usado.

t A GALÃO, Ivc. adv. Vid. A galope.

AGALARDOADO, adj. p. Galardoado;

premiado ; Contemplado, distincto. Forma
antiga, como se vê pejo uso do prefixo,

empregada por João de Bnrros, Bernar-

dim Ribeiro e Damião de Gocs.

AGALARDOADOR, s. m. Galardoador;

que recompensa ; remunerador. = For-

ma antiga, recolhida por Bento Pereira.

A6ALARD0AR, r. a. O mesmo que ga-

lardoar, com o prefixo «a» das primeiras

edades da lingua.) Remunerar, recompen-

sar, premiar, distinguir, exaltar. — Usa-

do de preferencia na linguagem poética :

Com Ires bezerros, vinbo e com dinbeiro,

Todas as nãos d^jasl^ agaiartloa.

FRASC. BAB-, E>EID., LiV- T, eSl. 59.

Vid. Galardoar, mais usado.

AGALARI, s. m. Pagem turco; favori-

to, com accesso ás mais altas dignidades

do império.

AGALGAR, v. a.ant. (De galga, pedra

de moinho que gira sobre outra e esma-

ga a azeitona; cora o prefixo «a»,e a ter-

minação verbal «ar».) Moer, pisar, es-

premer, pulverisar.

AGALHA, s. f. (De galha, como prefi-

xo «a» das primeiras edades da lingua.)

Fructo do carvalho, como define Bluteau;

bogalho, = Empregado na medicina an-

tiga. — a Convém fazer lavatórios ad-

stringentes de rosas, murtas, maçãs deaci-

preste, balaustas, cascas de romã. agalhas

em- vinho...í)T)aiíTte ^ladeira, Methodo de

Curar o Morbo, Part. i, cap. 27, num. 5.

AGALHAS, s. /. pi. Na Anatomia an-

tiga, dava-se este nome em portuguez ás

amígdalas, duas glândulas ovóides collo-

cadas á entrada da garganta, similhantes

na sua forma á galha do cipreste; daqui

se formou o nome portuguez ; no grego

amygdale, amêndoa. — t Quando houver

chaga nas agalhas, gargarejarão com

cozimento de rosas, lentilhas, ctc.» Clora-

to Roma, Pratica Racional, Reg. i. trat.

9, cap. r>.

AGALIKEMÀN, s.m. Instrumento musi-

co oriental, de arco com um pé.=Bastan-

te usado pelos turcos e toca-se como o

violoncello.

j AGALLA, s. ííi. Em Alchimia, sal

preparado.

AGALLAR, r. a. Dar gala .aos olhos,

ilivertir, distrahir. = Recolhido por Mo-
raes.

AGALLEGADAMENTE, adv. A manei-

ra dos gallegos. já na pronuncia gut-

tural e aspirada, já nos modos sórdidos,

e interesseiros. — *E então os que pou-

co sentem, querem remediar seu de.^talect-

mento escrevendo agallegadamente. <> Jor.vi

de Barros, Grammatica Portugueza, p.

lOC.

AGALLEGADO, adj. ;>. Com feição de

gallego; que imita o gallego na falia; fi-
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guradamente : malcreado, sórdido, gros-

seiro, insolente, interesseiro, vil, abruta-

do.

A SQiaíjalliíjaila do Mnlífa.

DiMz, uíss., cant. vi.

— Em Linguistica, língua agallegada,

on fjnVezinna. a que se emprega nu Can-

cioneiro da Ajuda.

AGALLOCHE, s. íu. (Do grego agallo-

'kon, alces. ) Calainbuco lino ; nome orien-

tal de uma substancia balsâmica, produzi-

da por uma ou muitas espécies de aqui-

lares e de ha muito tempo conhecida na
Europa com o nome de pau de aloés.

— Os gregos também davam o no-

me de agalloche a uma pequena arvore

nodosa e torta, donde se distilla um sue-

co de que uma gotta basta para fazer ce-

gar.

t AGALLOCHITES, s. f. pi. (Do grego

afjallukon, aloés. j Em Botânica fóssil,

nome com que os antigos auetores desi-

gnavam os restos fosseis onde achavam
umas imaginarias similhanças com o aloés

ou agalloche.

f AGALMA, s. f. (Do grego açjalma,

ornamento.) Em Zoologia, género d'aca-

lephos physophorides, tendo por typo o

acalepho d'Okenius, observado no Ocea-

no Pacifico septentrional.

AGALMATOLITHO, s. m. (Do grego
agaliiKttus, ornamento, e lithos, pedra.)

Em Jliueralogia, synonymo de líagoditt;

espécie de talco, substancia moUe, varie-

dade da pedra fard, da China, côr de ro-

sa e verde, de que se fazem vasos e fi-

guras caprichosas.

AGALMYLO, s. m. (Do grego agalma,

ornamento, e idê, pau.) Em Botânica,

género da familia das cyrtandraceas, ain-

da pouco conhecido.

AGALOADO, adj. p. Orlado com galão;

adebruado
;
guarnecido. == Bastante usa-

do na linguagem familiar.

AGALOADURA, .«. /. Guarnição de ga-

lões ; cercadura, íimbria ; também desi-

gna a acção de agaloar.

AGALOAR, V. a. (De galão, com o pi-e-

fixo «a^ da índole da liugua, e a termi-

nação verbal «ar».) Acairelar, adebruar,

cercar com galão, guarnecer com agaloa-

dura.

AGALOCHE, s. m. Vid. Agalloche.

AGALOPADO, adj. p. Desfilado, corri-

do, trcitiido. = Pouco usado.

AGALOPAR, V. a. (O mesmo que galo-

par, com o prefixo «a» da linguagem po-

pular.) Pôr o cavai lo a galope = Nos
Inéditos da Academia, encontra-se este

verbo na forma neutra, significando : des-

filar, correr a toda brida, a galope.

t A GALOPE, luc. adv. A galão; diz-se

da andadura do cavallo, indo aos saltos,

levantando mãos e pés quasi ao mesmo
tempo ; corrida, desfilada, mais apressa-

da do que o trote e menos do que a car-

reira. = Também se toma no sentido de

pressa, precipitação :
— Fazer itma cousa

a galope, arrebatadamente, quer lendo,

fallando ou andando.

t AGALOSTEMONE, adj. 2 gcn. e s. Em
Botânica, espécie de plantas cujos esta-

mos estão alternativamente inseridos so-

bre o cálice e a corolla, isto é, não par-

tem de um mesmo ponto.

AGAMALTOLÍTHO, s. m. Em Mine-
ralogia, é uma espécie de talco gráphico.

t AGAME, adj. es.2 gen. (Do grego a,

sem, e gamos, casamento ; extensivamente,

sem órgãos sexuaes.) Em Botânica, dá-se

este nome ás plantas privadas de órgãos

sexuaes, cujos corpúsculos reproductivos

não são verdadeiros grânulos ou semen-
tes. Os tortulhos e as algas são verdadei-

ras 2^1'i^das agames.—Syn. Agame, crijptogama : As plantas

agamas acham-se reunidas por Linneo
com as cryptogamicas, não porque sejam
idênticas, mas porque estas não têm ór-

gãos sexuaes visiveis.

— Em Erpetologia, género de sardo-

nisca, sub-familia dos ignamianos acro-

dontes, tendo por typo o agame da Guya-
na, comprehendendo entre outras espé-

cies os agames sem poros nas coxas e os

cambio iifif: de ('uvier.

t AGAMEMNÓNIDE, s. p«íron. 2 gen.

Descendente de Agamemnon ; sobrenome
deOrestes.^Usado na linguagem poética.

t AGAMES, s. m. pi. Nome dado a um
ramo do reino animal comprehendendo os

molluscos sem órgão copulador masculino,

fecundando-se cada individuo a si próprio.

t AGAMI, s. m. Em Ornithologia, ave
meridional, do comprimento de dons pés,

com as pernas altas, bico abobadado e

cónico; é jjrocurado por causa do sabor

da sua carne delicada; aífeiçôa-se ao ho-

mem, e, para servil-o, toma todos os há-

bitos do cão. = Também se lhe dá o

nome do Trombeteiro.

f AGAMIA, s. /'. (Do grego a, sem, e

gamos, casamento.) Em Botânica, estado

das plantas desprovidas de órgãos sexuaes,

taes como os tortulhos e as algas.—Syno-
nymo proposto para Cri/ptogamia.

t AGAMIANO, adj. Ém Zoologia, no-

me dado por Cuvier a uma secção da fa-

milia dos ignamianos, tendo por typo o

género agame.

t AGAMIDE, adj. 2 gen. Em Zoologia,

que se assemelha a um agame.

AGAMIDES, s. 7n. pi. Em Erpetolo-

gia, familia do reptis saurianos, lendo por

typo o genoro agame.

f AGAMIS, .«. m. Em Ornithologia, o

mesmo que Agami. Vid. esta palavra.

t AGAMOIDE, adj. 2 gen. O mesmo
que Aganide. Vid. esta palavra.

t AGANAIS, s. m. (Do grego aganos,

gracioso.) Em Entomologia, género de le-

pidoptéros nocturnos, tendo por typo o

aganaís da figueira, espécie do Senegal

e da ilha de Bourbon.

f AGANAKHBA, s. m. (pr. aganákha.)

Em Philosophia gn(')stica, nome de uma
potencia mysteriosa.

AGANEAR, i-. a. ant. Ganliar, como a
meretriz ; chifrar, especular com a des-

envoltura.=Recolhido por Moraes. = E'
pouco usado.

t AGANIDE, s. m. (Do grego aganos,

agradável.) Género de molluscos estabe-

lecido por uma concha nautiloide, encon-
trada nos calcareos de transição dos ar-

redores de Namur.
AGANIPPE, íf. /. Na linguagem poéti-

ca, fonte da Beócia, formada por um cou-

ce do Pégaso ; tinha, como Hyppocréne,
o dom de inspirar os poetas. No tempo das

Arcádias era indispensável a ficção de
beber agua na fonte de Aganippe; encon-

tram -se bastantes aihisões nos versos de
Castilho. — Fonte de Aganippe, titulo de
uma obra de Manoel de Faria e Sousa.

AGANIPPÊO, adj. (Do latim aganip-

peus, do grego aganiphos ; de agan, mui-
to, e niphas, neves.) Usado na lingua-

gem i)oetica para designar o que pertence

á fonte de Aganippe e por translação ás

Musas. Epítheto que por si dá a medida
do gosto litterario das academias do sé-

culo XVII e XVIII.

Grande amigo do Coro Aganjppéo.

fuínco babr., e.>eida, liv. ii, est. 183.

t AGANÍPPIDES, adj. pi. Em Botâ-

nica, género de hervas de folhas oppos-

tas e de flores tubulosas hermaphroditas.

Deu-se-lhe este nome por se ter achado

á borda das nascentes nos arredores da
cidade de ^léxico.

t AGANISTHA, s. m. Em Entomologia,

género da ordem dos lepidoptéros diur-

nos, tríbu dos nymphalidcs, fundado so-

bre uma espécie única, a nijmphale orion.

t AGANON, s. m. (Do grego aganos,

agradável.) Em Entomologia, género de

chalcidianos hymenoptéros, formado so-

bre uma única espécie extraordinária,

achada na costa occidental da Africa, o

aganon paradoxo.

t AGAPANTHIA, s. m. (Do grego aga-

paô, eu amo, e aiithos, flor.) Em Ento-

mologia, género de coleoptéros tetrame-

ros, sub-tríbu dos convexos, tendo por

typo o agapantho dos cardos, que se en-

contra em França no estado de larva

dentro d'estas plantas.

AGAPANTHO, .s. m. (Do grego agapé,

amor, e anfhos, flOr.) Em Botânica, géne-

ro de bellas plantas liliaceas hemerocalli-

deas, de ovário livre e não adherente,

tendo por typo o agapantho mnhellado do

Cabo da Boa Esperança.

ÁGAPES, s. /. (Do grego agapê, amor,

caridade.) Em Historia Ecclesiastica, no-

me da comida da noite que entro si faziam

os christãos da Egreja primitiva, cm me-

moria da côa de Christo com os seus dis-

cípulos, antes da instituição da Eucharis-

tia, na qual se dava o beijo de paz em si-

gnal da fraternidade e da egualdade evan-
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gelica. Pelas Epistolas de Sam Panlo, se

vê que as ágapes deram origem a bas-

tantes abusos, chegrando a serem proscri-

ptas pelos Padres da Egreja e pelo Con-

cilio de Carthago, do principio do século

IV. =^ No século IX, tinha a palavra Ágape

o sentido de esmola.

AGAFÉTAS, «. /. pZ. (Do grego agapt-

tos, amável, caritativo.) Em Historia Èc-

clesiastica, nome dado na Egreja primi-

tiva ás virgens que viviam em communi-

dade por votos de religião. As associa-

ções de agapetas, ao que entre nós se cha- !

raou duplex, deram logar a escândalos,
|

contra os quaes bravejou a indignação de
|

Sam Jeronymo no IV século.= Também
|

se dá este nome a uma seita de mulheres
[

gnósticas, que ensinavam aos mancebos

que nada ha-sãa de impuro em uma con-

sciência pura.

t AGAPÉTO, s. m. (Do grego agapctos,

amável. I Em Entomologia, género de co-

leoptéros heterómeros, tendo por tvpo o

agapeto decorado da ilha de Java.—Géne-

ro da familiã dos phryganiauos nevropté-

ros, tendo por typo o agapeto fuscipede

de Inglaterra.

t AGAPHÍTE, s. f. Em Mineralogia,

variedade de pedra azul, conhecida no

coramercio com o nome de turqueza orien-

tal.

AGAPO, s. m. Yid. Ágape.^Recolhido
ua sexta edição de Moraes.

t AGAPOPHYTE, s. f. (Do grego aga-

paô, eu amo, e nliyton, planta.) Em Ento-

mologia, género de scutellarianoshemipte-

ros, tendo por tyço e espécie única a aga-

pophyte hijjonctuada, proveniente das ilhas

Oceânicas.

t AGAPORNIS, s. m. (Do grego aga-

pe, amabilidade, e ornis, pássaro.) Em Or-

nithologia, género de trepadores de cau-

da curta, e corpo pequeno, privativos da
America do Sul.

t AGARDHIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de thalassiophytes siphonéadas, assim

denominadas do nome de Agardh, botâ-

nico sueco.

t AGARDHINELLA, í. /. Diminutivo do
nome de Agardhla.

AGARENO, adj. (De Agar, da tribu for-

mada por Ismael, filho de Agar.) Ismaeli-

ta ; na edade media, dava-se este nome
aos Árabes da Arábia central ; dá-se hoje,

entre os gregos, este nome a todos os po-

vos mahometanos.

De Agarena crnel e lorpcgenlc.

soisi Ds UAceuo, ULissiro, unl.xiv, csl. ii.

AGARENO, s. m. !i\Iouro, turco ; em His-
toria Ecclesiastica, nome dado aos chris-

t.HOS do século mi, que trocaram a fé

pelo Alcorão.

—

«Porqtieos Mouros dizem,

que procedem de Abrafião e de Agar sua,

escrava, da qual houve um filho que se

chamou Ismael, d'onde os Mouros se cha-

mam Agarenos ou Ismaelitas.» 3íanoel

lOL. I. — S8.

Correia, Comment. dos Lusíadas, cant. i,

est. 5o.

t AGÁRICE, s. /. Em Mineralogia, no-

me de uma variedade de calcáreo bran-

co e esponjoso, como a polpa de um tor-

tulho : estrae-se as mais das vezes húmi-

da e molle das fendas de certas rochas

calcáreas, d'onde veiu o charaar-se-lhe fa-
rirJia fóssil, tutano de pedra; commum-
mente dá-se-lhe o nome de crê. = Tam-
bém se lhe chama agarico mineral.

t AGARÍCEO, adj. Em Botânica, o que
tem parecenças com o agarico.

t AGARICEOS, s. m. pi. Grupo detor-

tulhos que encerram os agaricos.

t AGARÍCIA, s. /. (Do grego, agarikon,

agarico. ) Género de polypos anthozoarios,

de polypeiro calcáreo, offereeendo algu-

mas analogias com os tortulhos chamados
agaricos, e tendo por espécies principaes

a agaricia contornada, a ondeada, e a en-

carquilhada. = Também se encontra no
estado fóssil.

t AGARICiCOLA, adj. 2 gen. Em En-
tomologia, nome dado aos insectos que vi-

vem nos agaricos. = O boletóphago aga-

ricicola.

t AGARICIFÓRME, adj. 2 gen. Em Bo-
tânica, o que tem a forma, a apparencia

de um agarico; epítheto dado a muitos

polypos.

ÃGARICÍNO, adj. Em Botânica, o que
se assemelha a um agarico, nome dado a

muitos polypos.

t AGARICÍNOS, s. m. pi. Em Botâni-

ca, nome de uma ordem de tortulhos

hymenomycétes, ou horidiosporados, cara-

cterisados por um receptáculo nú, ou en-

cerrado em uma vulva. Os principaes gé-

neros sào o agarico, a amanite, o canta-

rello, etc.

t AGARICÍTE, s. f. Antiga denomina-
ção dos polypos fósseis, mais ou menos
visinhos do agarico.

AGARICO, s. m. (Do grego agarikon;
segundo Bluteau, deriva-se da Agaria,

provincia da Sarmacia, ou do Rio Aga-
ro , onde abundavam estes tortulhos.

)

Certa espécie de cogumellos lenhosos, es-

ponjosos, parasitas das arvores que dão
bolota. Ha o agarico de lariço (boletus

laricis, Lin.) e o agarico de carvalho (bo-

letus igniarius, Lin. ou agaricus quer-

cus.) o primeiro cria-se em um pi-

nheiro chamado Lariço; na Medicina an-

tiga era empregado, como purgante, po-

rém foi posto cm desuso por causar náu-
seas e cólicas. = O segundo era em-
pregado nas hemorrhagias, no estado de
isca, a qual tinha o nome vulgar de isca

de couro.— « Claro edá, que purgar com
mezinha tão leve como canafistula, quando
o humor ha mister agarico e rhuibarbo e

escanionea, he querer inatar o doente, d

Frei António Fêo, Tratados Quadragesi-

maesda Paschoa, Trat. ii. foi. ITG, col. i.

— Agarico mineral, vid. Agarice.=E'
o que vulgarmente se chama cré.

t AGARICÓIDE, adj. 2 gen. Synonymo
de Agaricêa. = No plural, emprega-se

como substantivo ; secção da familia dos

cogumellos, que comprehende o género
agarico, anianite, mérulo, etc.

t AGARICON, s. 77!. Em Botânica, es-

pécie de tortulho ou cogumello, que nas-

ce sobre o tronco do laxis europeu, mais

conhecido pelo nome de agarico branco

ou agarico dos pharmaceuticos.

t AGARISTO, s. m. (Do grego agan,

muito, e aristos, o melhor.) Em Entomo-
logia, género de lepidoptéros hesperi-

sphíngides, tendo por t\'po o agaristo de

Leach, indígena do BraziJ.

— Em Botânica, género de hervas he-

liantheas, indígenas da Califórnia, pare-

cendo-se com o coreópsis.

t AGARON, s. /. Nos Molluscos, dá-se

este nome á oliva fóssil, chamada oliva

Matuta. Em Botânica, género de flori-

dêas, tendo por typo o spherocopio ru-

bescente.

AGARNACHADO, adj.p. Vestido degar-

nacha ou Lúea de desembargador.

t AGARNACHAR-SE, v. refl. (De gar-

nacha, com o prefixo «a», e a termina-

ção verbal oar».) Vestir-se de garnacha,

cora beca de desembargador.

AGARNEL, s. m. O mesmo que Garnel

e Granel, com o prefixo da linguagem po-

pular. = Também se dá este nome a um
annel que se enfia no focinho do porco, na
parte superior, para que ao fossar, lhe

cause dôr, e assim evitar que derrube o

tapamento ou muro dentro do qual está

fechado. Vid. Arganel.

t A GARNEL, loc. adv. Na accepção

primitiva, tinha o sentido metaphorico de

solto, não ensacado, alastrado como es-

tá o grão no celleiro ; figuradamente:

com abundância, com fartura. — c .áii-

da o pão a garnel. — Garrafas de vi-

nho a garnel... » Alvará de 11 de ja-

neiro de IT.Jl. — Em Tvpographia, dá-

se o nome de garnel ou granel á compo-
sição quando est;l em columna estendida

em galeões, onde foi collocada á medida
que se ia tirando do componedor. Para
facilitar as emendas do texto, íiram-se

provas d'estes gahZes a que se chama
— provas a garnel, isto ó, em longas ti-

ras de papel, deixando ficar largas mar-

gens, afim de apontar todos os er-

ros. Depois das provas a gôu'nel, tira-

das á mão, ou com o punho cerrado,

também chamadas provas de galeão.

seguem-se as provas de pagina , pro-

vas de prelo e contra-próvas ou confe-

rencia das emendas, — Em Conimer-

cio e navegação, {• a garnel, a

que vae solta nos
}

jorão do na-

vio, a monte, não eutardada, nem ensa-

cada. — « Trazem o cravo a garnel...»

João de Barros, Década IH. Liv. v. cap. 5.

t AGAROTADO, adj. p. Com lábia ou es-

perteza de garoto, ou meliante e vadio,

ainda criança; figuradamente: travesso.
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traquinas, buliçoso, estouvado, erradio.

AGARRADIÇÒ, adj. Apegadiço, adhe-

rente; que tem o costume de agarrar-se.

Viscoso, pegajoso. Diz-se de certos cor-

pos mucilagineos, e principalmente das

pessoas parasitas, que se eucostam a ou-

tras para as explorar.

AGARRADO, adj. p. Atracado
;
preso

por gMna, e, figuradamente: apprehendido

de repente e com força
;
pilhado, filado

;

preso, aferrado. — « £ lufjo larçjando as

redtas da mão, e os 2}és dus estribou, foi

o cavallu pelos ares.... ficando o Purtii-

guez agarrado no mmo... » Padre Bal-

tliazar Telles, Historia Geral da Ethyopia,

Liv. III, cap. ^8, p. '260. = Substautiva-

damente: usurário, mesquinho, estreito,

acanhado, tacanho.

— Loc. : Agarrado com o chão, pouco

crescido ; usado na linguagem popular, e

abonado por Heitor Pinto.

AGARRADOR, s. m. e adj. Beleguim
;

o que pillia; a|iprehensor.=Pouco usado.

t AGARRANTE, adj. Em Heráldica, diz-

se da ave de i-apina que tem a preza nas

unhas ou garras.

AGARRAR, v. a. Prender com garra;

empolgar, arrepanhar, aterrar; figurada-

mente : lançar uiào de alguma cousa, ar-

rebatal-a repentinamente e com violência.

Prender, segurar, furtar, encolher, ames-

quinhar. — « Até que outro, que tinha

mais claros olhos e mais subtis mãos, fa-

cilmente me agarrou. » D. Francisco Ma-

noel de Mello, Apologos dialogaes, p. 91.

— Agarrar-se, v. rejl. Segurar-se, pren-

der-se, esteiar-se. Unir-se, conchegar-se

muito: — «... lançou-se no chão e que-

rendo agarrar-se com a terra, onde nas-

cera, dizia chorando, aonde quereis arre-

batar e levar estas cans da terra que me
criou. » Padre António Pereira, Traduc-

ção da Bíblia, Tom. iii, p. 143.

AGARROCHADO, adj. p. Picado, espe-

tado, instigado, estimulado com garro-

chas. Applica-se ao touro, farpeado pelos

capinhas, e, figuradamente, áquelle que é

apoquentado por alguma cousa inconimo-

da repetidamente. —Agarrochado de con-

selhos.

AGARROCHAR, v. a. (De garrocha, com
opretixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Farpciír, correr o touro á garrocha ; esti-

mular, instigar. — « Escapamos do cur-

ro, acoçados da touro, e não nos quere-

mos acolher ao palanque, d'onde o pode-

mos agarrochar seguros. » Frei Amador
Arracs, Dialog. X, cap, 3.

AGARROTADO, adj. p. Afogado com
garrote ; figuradamente: apertado, estrei-

to, constricti), ligado.

AGARROTAR, v. a. (De garrote, com o

prefixo «a» da índole da língua, e a termi-

nação verbal «ar».) Afogar com garrote
;

pena vil e infamante usada antes da revo-

lução philosophica do direito criminal.

Apertar, ligar, estreitar, comprimir, Vid.

Garrotar.

AGARRUCHADO, adj. p. Apertado com
garruchas ou cabos que se mettem nas

relingas por entre os chicotes, donde se

fazem as peças das bolinas. = Acha-se

empregado na linguagem náutica portu-

gueza, e no admirável livro da Historia

Tragico-Maritima, Tom. i, p. lt)7.

AGARRUCHAR, v. a. (De garruchas, ar-

golas de ferro, que se pregam no garotil

das velas latinas do meio, as quaes são

enfiadas por um cabo, que para isso se

pòe bem teso do um mastro ou mastaréu

a outro
;
garruchas, também são uns ca-

bos que se mettem nas relingas por en-

tre os chicotes. ) Apertar com os gar-

ruchos ou garruchas ; atar com as gar-

ruchas. — « jB asísi forão até o dia se-

quinte, que tornou o vento a esforçar, com

que todos mesuraram as velas, e agarru-

charam os papafigus. « Castanheda, His-

toria do Descobrimento da índia, Liv. i,

cap. ol.

AGARRUNCHADO, adj. p. Na lingua-

gem náutica, unido, ligado por meio do

garruncho.

AGARRUNCHAR, v. a. (De garruncho,

espécie de gancho.) Unir, ligar.= Ueco-

Ihido pela primeira vez na sexta edição

de Moraes.

j AGARUM, .<. m. Em Botânica, secção

do plantas cryptogamicas, do género la-

minarío. Os malaios da ilha da Sonda

dão o nome agaru todos os fucos, e como
tal é a verdadeira etymologia da palavra.

AGASALHADEIRO', adj. Hospedoso, ami-

go de prestar agasalho ; caritativo.=113-

colhido pelo Padre Bento Pereira. ^Mo-
dernamente diz-se Agasalhador.

AGASALHADO, adj. p. Albergado, hos-

pedado, recolhido, bem tractado.

Rercbendo o pilntn que líie vinlin,

Fui il'elle Idr^jiiiiieiilL* agasalhado.

CAM., LUZ , cant. I, est. 95.

AGASALHADO, s. m. (Para a etymo-

logia, vid. o substantivo Agasalho.) Hos-

pedagem, acolhimento, guarida, hospe-

daria, morada, refugio, tratamento beni-

gno ; no sentido obsoleto: banquete, con-

vite.^No sentido primitivo: curral, apris-

co, onde se recolhem os animaes. 8itio

onde se arruma fazenda ou passageiros

prestes a embarcar. -r~ « Com muitas pa-

lavras de agradecimento acceitaram os

Príncipes o agasalhado, que se lhes offere-

cia. » Balthazar Gonsalves Lobato, con-

tinuação lio Palmeirim de Inglaterra, Part.

v, cap. 49.

Eçse mesmo, tornando-vnsiarondo,

Vus darã iniscu seio aíiamthadu.

FRANCO BARHKTO, ENEIDA, LiV. iU, CSt. 23.

— Em Direito Commercial, agasalha-

dos, termo marítimo, pelo qual se enten-

de um certo peso, volume e quantitativo

de fazendas, que é permittido aos officiaes,

marinheiros, e gente de equipagem em-

barcar para fazer commercio de sua con-

ta. Os francezes charaam-lhe pacotiUe e

cofre. Não ha direito a ter agasalhados

cm a. navegação a partes ou a lucro com-

mum. Rigorosamente fallando, diz Fei'-

reiía Borges no Diccionario Juridíco-Com-

mercial, « os agasalhados «àíj.sàcirye direi-

to, mas sim tolerados. 11 Os agasalhados fo-

ram prohíbidos nos navios da coroa, sem
e.xpressa licença regia. Port. de 3 de fe-

vereiro de 1814.
— Loc. : Como está o vosso agasalha-

do ? phrase rústica do Algarve, com que
se pcrgimta : Como está vossa familiaí^
Recolhida por Bluteau.—Agasalhado com
uma mídher, casado com ella, que vive

com ella na mesma casa. — Agasalhado
de comer e beber, banqueteado, convida-

do. = Locuções antigas, mas ainda hoje

populares.

AGASALHADOR, adj. Que dá agasalho;

que recebe com affabilídade
;
que presta

acolhimento benigno. •— «Foi um Prín-
cipe muito mavioso e agasalhador.» Azu-
rara, Chronica de D. João I, Part. iii,

cap. 83.

AGASALHADOR, s. m. O que é dotado

do sentimento caritativo; que é hospedei-

ro, que dá acolhimento.

—

«Quando Âbra-
hão, grande agasalhador de jjeregrinos,

mereceu recolhrr trcs Anjos. ...n Fr, João
de Ceita, Quadragenas de Sermões, Part.

I, foi. 80, col. 3. ^ A f<')rma feminina

foi recolhida pelo Padre Bento Pereira.

AGASALHADOS ou Gasalhados, s, m.
j)l. Termo uiaritimo que designa a por-

ção de fazendas que cada oííicial e mari-

nheiro tinha direito de embarcar para ne-

gociar por sua conta própria.

AGASALHAR, v. a. (Para a etymologia,

vid. o substantivo Agasalho.) Dar hospe-

dagem, receber em seu aposento, ofFere-

cer pousada, recolher, descansar, ac-

commodar, convidar, banquetear, aggre-

gar, arrecadar, guardar, acolher, patro-

cinar, amparar, abrigar, cobrir, arrumar,

estabelecer ; e por antíthese : occultar inde-

vidamente, furtar, subtrahir.

Desejo no íeti perto atianalharas

Tão torpe, t.io inf.iiiu', t-io alljeio

De puro amor a que obní^-ado eslavas.

BKIlNAnUtS, LI.MA, CCl. XV.

De alguns fardos d'arrnz, de areos rodeia
Quanto cípaco de terra os at/asaíhe.

CORTE REAL, fiAUFR. D8 SBPLLV., CaOt. VIII, fol. 81

— Loc. : Agasalhar com alguém, mo-
rar juntamente. —

- Agasalhar donativos,

arrecadal-os escondidamente. — Agasa-
lhar uma filha, estabelecel-a, casal-a. =
Abonadas por Sá de Miranda.—Agasalhar
com boas palavras, mostrar boa vontade.
— Agasalhar-se, v. rejl. Recolher-se a

descansar, hospedar-se, pousar ; morar, ter

vivenda. — « Não se recolhia da calma,

nem se agasalhava do frio. » Fr. Thomé
de Jesus, Trabalhos de Jesus, Part. i,

trabalho 6, foi. 125, v.
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depressa mandi a todos qaantos
Pedreír>ts. carpiiitfirus se a^asaiham
Fora da Koitalcij, ilc.

COKTS KCAL, CERCO DB DIC, CaDl. II, fOl. 3^1.

AGASALHEIRO, wJj. O mesmo que Aga-

salhadeiro. G.isalhuso, auiigo de dar lios-

pedíigem. :^ Recolhido por Moraes. =
Pouco usndo.

AGASALHO, s. m. (Da baixa latinidade

qasalia. cmitracto pelo qual se creava o

gado a meias, dando um os baldios para

pasto, e o outro as cortes e a comida;

Bluteau deriva-o do castelhano gasajo,

mas nào procurou a idêa primitiva que

esta palavra exprimiu.) Acolhimento que

se faz ao hospede ; hospedagem, guarida,

amparo, protecção, valimento, animação,

benevoleiicia.no tracto. — a Escusou-se a
boa velha com a sua pobreza, e com a es-

treiteza da casa, e com outras razões, gite

aos quepediam agasalho, jyareceramforço-

sas. » Padre Manoel Fernandes, Alma Ins-

truída, Tom. III, doe. 2, p. 272.— « ...se

servisse do agasalho que em todos os la-

gares de seus estados acharia decente, e

ahvMdante, e prevenido para toda a sua
gente. » Monarchia Luzitana, Tom. vii,

p. 62.

AGASALLIS, s. m. Em Botânica, ar-

busto que dá a gômma ammouiaca.

t AGASSIZIA, s. /. Em Botânica, du-

plo emprego dos géneros camissonia e

galvezia.

AGASTADAMENTE, adv. Cora enfado
;

aborrecidamente ; encolerisadamente, sem
benevolência, com agasturas ou agasta-

mento. — aE neste meio tern2)0 olhou

para Avalor, e o viu também triste, nem
já mais que d'antes, mas mais agastada-

mente. » Bernardim Ribeiro, Menina e

Moça, Part. II. cap. 14.

ÁGASTADIÇO, adj. (Do adjectivo agas-

tado, com a corrupção popular da forma
issimus, do superlativo latino.) Que se ir-

rita com qualquer cousa; aíHictivo, colé-

rico ; na piírase vulgar, homem que tem
o coração ao pé da boca; que se offende

por nada. — « Se te inquirirem muito,

faze-te agastadiço. » Sá de Miranda, Vi-

Ihalpandos, Tom. iii, act. iii, se. 5.

AGASTADINHO, adj. dim. (Diminutivo
de agastado; os diminutivos portugiiezes,

quando de origem popular, são como au-

gmentativos irónicos.) Irascivel, assoma-
do, arrufado, trombudo, perro, quesiien-

to, intractavel, arreliador.

Ora, senhor, và-sc a ella,

ATi^ue, i|tii' a i-oiladiíiha

Eslá Ião atjaxiaíiwha.

Que por cnto qu'liei dó d'ella.

IMO^IO PniiSTCS, lUTOS, fol. 153, V.

AGASTADO, adj. p. Irado, encolerisa-

do, assomado, arrufado, malévolo, affligi-

do, arreliado, apesarado. — o hto tem os
corações agastados, desabafarem com pa-
lavras ásperas, quando são ditas a quem
lh'as merece. » Francisco do Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 105,
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— Loc. : Agastado com saudades, tris-

te, pezaroso, melancliolico, inconsolável.

AGASTADURA, s.f. ant. O mesmo que
agastamento, enfado, cólera.= Recolhido
na sexta edição ài Diccionario de Mo-
raes.

AGASTAMENTO, s. m. Para a etymo-
logia, vid. o verbo Agastar.) Cólera, en-

fado, ira, assomo, tédio, aborrecimento,
arrufo, perrice, anciedade, afHicçào por
moléstia, pezar, tristeza, nojo. — dÁo
principio é cousa fácil apagar a ira, se

se reprimem as palavras e os signaes ex-

teriores de agastamento. » Severim de
Faria, Promptuario Espiritual, tit. 27,
n. 10, foi. ,s.3, V.

AGASTAMENTOS, s. m. pi. Cansaço,
inquietação febril, impaciência da doença.— «Seguiu-se logo febre intensa com agas-

tamentos e desassocegos.» Frei Luiz de
Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. i, cap. 9.—«O corpo quebrado com agastamentos.

»

FiBcopilação de Cirurgia, p. 17.^),

— Loc. : Agastamentos de coração :

palpitações, oppressào moral, anciedade
proveniente de grande soffrimento. —
tPor serem, as febres como de peste, com
grandissimos agastamentos de coração.»
Padre Fernão Guerreiro, Relação do que
fizeram os Padres da Companhia, etc.
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vol. Ill, Li cap. z.

AGASTAR, V. a. (Do francez antigo
agastar, fíizer mal, destruir, estragar;
na baixa latinidade, guastum^ destruição.

E' inadmissível a etymologia grega apre-

sentada por Lacerda.) Provocar a ira,

mover a cólera ; encolerisar, irritar, acir-

rar, enfadar, causar aborrecimento; pro-

vocar, arrufar, causar gestos e impreca-
ções de impaciência, zangar.

Que se com caso Ião vario
Folguei de vos agus/ar.
Foi amor accresceiílar.

CAUÕES, ANPYIBIÃO.

— Agastar-se, v. rejl. Offender-se, acir-

rarse, uucolciizar-se, enfadar-sc, aborre-

cer-se, zangar-se.

—

«Meu pae se se agas-
tar, desagasfar se-ha.» António Ferreira,

Comedia de Bristo, act. i, se. 1.

Jgasle-se-me o coraç,no,

Que gucro sair de luiiu.

CIL ViCCKTE, OBRAS, liv. IV, fol. 195.

t AGASTRÁRIO, s. m. e adj. (Do gr.
gastêr, ventre.) Nome dado aos infuso-

rios que nào têm canal intestinal propria-

mente dito, mas que exercem as suas fonc-

ções por exhalaçào e absorpção exterior,

como as esponjas.

t AGÁSTRICO, adj. e s. «!. (Do grego
a, sem, e gai^tCr, ventre.) Nome dado a
uma raça do reino animal, comprehen-
dendo os animaes acéphalos, que não
apresentam vcsti^io de canal intestinal.

t AGASTRONÉRVIA, s. /. Palavra in-

troduzida por Piorry, para designar a
falta de acyào nervosa no estômago.

I
t AGASTRONOMÍA, s. /. Vid. Agastro-

nérvia.

AGASTROZOÀRIO, adj. e s. m. (Do
grego a, sem, gastêr, ventre, e zôon, ani-
mal.) Género de infusorios que nào têm
cavidade digestiva. Vid. Agastrario.
AGASTURA, s. f. O mesmo que agas-

tamento, enfado, tédio, aborrecimento.

—

Nunes de Leào, que só procurava a ele-

gância e riqueza da lingua portugueza no
latim, rejeita esta palavra como plebea.
Origem da Lingua Portugueza, cap. 18.= Modernamente diz-se Agastaras, no
plural, para designar debilidade do estô-
mago por falta de alimento; fraqueza,
necessidade mas não vontade de comer.
AGASÚA, s. /. Vid. Gasua.

"i"
AGASYLLIS, «. m. (Do grego Ãga-

syllis, nome de um arbusto indetermina-
do.) Género de urabelliferas, visinho do
siler; segundo Dioscorides, é este arbus-
to que pioduz a gomma ammoniaca. Vid.
Agasallis.

ÁGATA, s. f. (Do grego akatês ; no
portuguez antigo da traducçào da Vita
Christi, encontra-se Acates e Achates.
Vid. estas palavras. Deu-se-lhe este no-
me do Rio Achates da SicUia, onde pri-

meiro foram encontradas.) Em Minera-
logia, nome de todas as variedades de
quartzo, compactas, semi-transparentes,
de uma fractura escamosa ou vitrea, e
distinctas do silex ordinário por uma
massa finíssima, um polido brilhante e
cores vivas. — Ágatas de um vermelho
lindo ou Cornalinas; ágatas de um ama-
rello alaranjado, sarrfõHías; ágatas de ura
verde claro, chrysópasos ; ágatas de um
verde escuro, heliútropos; as ágatas tam-
bém são pelas suas variedades denomi-
nadas Calcedonias, quando offerecem ma-
cidas nebulosas. Opala, Gyrasol, Enhy-
dra, Hydrophanea, etc. Onyx é a ágata
quando apresenta zonas circulares cora-

das ; é bastante procurada para os la-

vores de camafeu; ágatas arborisadas,
as que no seu interior representam for-

mas de arvores, por conterem lineamen-
los ferruginosos. — Ágatas musgosas, as
que mostram interiormente apparencias
de musgo e de planfcis aquáticas.—Ágata
oriental, ágata de primeira qualidade,
assim chamada, embora nào viesse do
Oriente, mas pela idêa que havia, de que
da índia vinham as melhires. — Ágata
Occidental, de segunda qualidade.— Xa linguagem familiar, dá-se este

nome a qualquer objecto feito de ágata.— Em Ourivesaria, ágata é o brunidor
do ouro. Em Jardinaírem, é o nome
de um grande numero de tulipas.

Bal« e ramafeos para raipreias,
S:irdontca5, AçctAx. i.ornrirnas

ÕIUos dr galo. O^iliaie» e Butins.

AXOIL TBOM.. ISSCUiU, CJIIL 1, fSI. &3.

AGATANHADO, adj. p. Arranhado, fe-

rido com as unhas ; esfrangalhado.
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AGATANHADURA, «. /. Forida feita

com unhas; arranhadura; principahuente

se diz das feridas feitas por gato.

AGATANHAR, v. a. (De gato, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) Esgatanhar, aga-

danhar, arranhar, ferir ás unhadas. No
sentido próprio, refere-se ás bulhas dos

gatos; é geralmente empregado no sen-

tido figurado. == Kecolhido pela primeira

vez no Supplemento do Vocabulário de

Bluteau. = Bastante usado na linguagem
popular.

— Agatanha^^-se, )'. rejl. Ferir-se cora

as unhas, arranhar-se.

t AGATÉA, adj. Em llineralogia, dá-

se este nome a uma substancia mineral

interrompida por veios de ágata.

—Em Botânica, emprega-se como sub-

stantivo 2)ara designar uma planta da fa-

mília das corymbiferas.

ÁGATES, s. f. ant. (Do gr. nJcates, des-

cendo o '( c » á guttural branda « g ».) O
mesmo que Ágata; empregado na lingua-

gem erudita. — «^4 pmlra agates.» Aze-

vedo, Correcção de abusos, T. i, p. 324.

A GATESGA, loc. adv. ant. (A gatesca,

do mesmo modo que ainda se diz à fra-

desca.) Como gato, agachadamcnte; sor-

rateiramente, escondidamente. = Reco-

lhida por Jloraes.

t AGATHÊA, s. /. (Du grego agathcos,

divino.) Em Botânica, nome de um pe-

queno arbusto do Cabo da Boa Esperan-

ça, cultivado frequentemente como pilanta

de ornato, por causa do grande numero
de flores azues que produz durante o anuo
todo. Pertence este género á tríbu das

asteroideas, contendo perto de vinte es-

pécies. Viil. Agatea.

t AGATHELEPO, s. m. (Do grego arja-

tlios, bom, c lejíis, escama.) Em Botâni-

ca, género do plantas selaginaceas, en-

cerrando alguns sul>arbustos do Cabo
da Boa Esjiorança.

t AGATHÍDIA' .«. /. {T>o grego agathis,

agathidos, bolinha.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros tetramoros, tendo por
typo a í)f/afhidia es'phi'yidc do norte ou
do centro da Europa. Sao estes insectos

de forma hemisphérica; cucontram-se nos
bosques, debaixo da casca das arvores e

nos cogumellos.

t AGATHÍS, s. f. (Do grego agatlus,

feixe, disposição de antheras.) Em Botâ-

nica, género de coníferas, tendo por typo
a agathis ãammnre, bastante espalhada
na maior parte da Europa.
— Em Entomologia, género de ichneu-

monianos hymenoptéros, tendo por typo
a agathis das malvaceas, communi a quasi

toda a Europa.

t AGATHISANTHA, s. f. (Do grego
afinihís, fasciculo, e anthus, flor.) Em
Botânica, género de combretáceas termi-

naliadas, fundado sobre uma espécie in-

dígena da ilha de .Tava.

"^t AGATHÍSTEGUE, s. /. (Do grego

arjatliis, bolinha, e sterjue, camará.) Or-

dem de foraminiferos, de conchas micro-

scópicas, distincta dos molluscos cephaló-

podes.

t AGATHÓDE, s. /. (Do grego aga-

tJioeidts, bom na apjiarencia.) Em Botâ-

nica, género de plantas da familia das

gencianáceas, tríbu das chironiêas, fun-

dado sobre uma única espécie, a g/rertia

angustifol iiidii, ])lanta herbácea da índia.

t AGATHODÉMON, s. in. (Do grego
agathos, bom, e daimOn, génio.) Nome
grego de uma divindade o[)hiolátrica do

Egypto, emblema da vida, representando

a eternidade e o infinito. = Também se

dava, entre os gregos, este nome á taça

consagrada a Baccho, a qual se passava

em volta da moza do banqu.ete, para os

convivas libarem.

t AGATHOÉRGE, s. m. Titulo honori-

fico em .Sparta, dado todos os annos aos

cinco cavalleiros mais anciãos para for-

marem uma espécie de reserva, ás ordens

do estado.

t AGATHOIDE, adJ. 2 gtn. (Do grego

agathos. bum, e eidos, forma.) Que se

assemelha ao bem
;
que inspira, que sug-

gere, que desperta o bem.

AGATHÓMERIS, s. m. (Do grego aga-

thos, bom, e meris, pedaço.) Em Botâni-

ca, género de plantas da familia das com-

pósitas, não admittido, o agrujjado ao

género hiimPa.

AGATHOPHOLIDÓPHIDE, adj. e s. m.

(Do grego agathos, bom, pholidos, esca-

ma, e ophis, serpente.) Em Erpetologia,

familia de reptis ophidiílnos, comjjrehen-

dcndo as serpentes escamosas. Segundo
Bescherelle, palavra ridicula pela sua ex-

tensão.

t AGATHOPHYLLE, s. w. (Do grego

agathos, bom, e fhijlUjii, folha.) Era Bo-
tânica, género de lauraceas, composto de

uma só espécie, o agathophylle aromático

de SIadas-ascar.

t AGATHOPHYTE, .s. vj. (Do grego

agathos, bom, e phyton, planta.) Nome
proposto para designar um género que

não foi admittido em Botânica; é o che-

nopodion, pertencente ao género hlite.

t AGATHÓSME, s. m. (bo grego aga-

thos, bom, e vsmc, cheiro.) Em Botânica,

genei-o do diosmêas, originarias do Cabo
da Boa Esperança.

t AGATHYRSd, .<!. m. (Do grego aga-

thos, bom, c thyrsos, thyrso.) Em Botâ-

nica, género da famílias das compósitas,

reunido ao género mulgede de Cassini.

t AGATÍ, s. m. Em Botânica, nome
indico de um género de plantas legumi-

nosas, sub-ordem das papillionáceas, ten-

do por typo o agati grandijloreo da Ásia

equatorial.

AGATÍDIOS, s. m. pi. Género de in-

sectos coleoptéros.

t AGATÍFERO, adj. Em IMineralogia,

nomo dado a todas as rochas que têm
j

AGATIFICADO, adj. p. Transformado
em ágata.

t ÀGATIFICAR-SE, v. rcfl. Em Mine-
ralogia, designa a acção pela qual se dá
a transformação de uma substancia em
ágata.

t AGATÍNA, adj. Que tem a apparen-
cia, o azulado ou a côr liliacea da ágata.

AGATÍNA, s. /. (Do grego agates, ága-

ta.) Género de conchas visinho das bu-

limas, e n'ellas agrupadas por todos os

naturalistas. == No plural, designa uns mol-
lúseulos gaster('ipodes.

t AGATI3AD0, adj. p. Convertido em
ágata, tornado ágata. Vid. Agatificado.

t AGATISAR, v. a. Era Mineralogia,

converter, transformar em ágata.

t AGATOICO, adj. O que tem similhan-

ça com a ágata; o mesmo que Agatoide.

t AGATÒÍDE, adj. 2 gen. Em Minera-
logia, epíthcto que se ajunta ao nome de
certas pedras, que têm alguma similhança

no aspecto com a ágata, posto que diffi-

ram pela sua natureza chimica. A adi-

nole ou o pctro-silex vermelho da Suécia
é agatoide.

AGATOMÉRIDE, s. /. Em Botânica,

planta eorymbifera, com flores vermelhas.

t ÁGAVE, s. /. (Do grego agaves, ma-
gnifico.) Em Botânica, género de ama-
ryllideas, tendo por typo a agave ameri-

cana, naturalisada por toda a região me-
diterrânea, e a agave gigantesca ou féti-

da das Antilhas. Das suas folhas exti'áe-

se um fio que se emprega em muitas qua-

lidades de tecidos.

t AGAVÊA, adj. Em Botânica, epíthe-

to dado ás plantas que se parecem com
a uqavr.

AGAVÊAS, s. f. j)l. Tríbu da familia

das amaryliidáceas anómalas.

AGAVELAR, v. a. (De gavela, molho
do espigas de trigo, dos quaes cinco ou
seis fazem uma pavêa; com o prefixo «a»

da índole da lingua, e a terminação ver-

bal «ar».) Atar o trigo por debulhar em
gavelas. — Nos Açores, também se dá o

nome de gavela á folha que nasce no mi-

lheiro, a qual ó apanhada depois de sec-

ca, e posta aos molhos, para sustento do

gado no inverno; por tanto o verbo tem
mais esto outro sentido. Vid. Engavelar.

ÁGAVES, s. m. pi. Em Botânica, plan-

tas liliaceas; narcisos. Vid. Agavêas.

AGAZALHAR, v. a. Vid. Agasalhar, e

seus derivados.

AGAZÉLA, s. f. ant. O mesmo que Ga-

zela, com o prefixo « a » popular, e das

primeiras edades da lingua. — « Antas,

agazelas, corças. » Francisco Alves, Infor-

mação das terras do Preste João, cap. 2.5.

AGAZUADO, adj. 2). Do feitio de gazúa;

que tem a propriedade de abrir quasi to-

das as fechaduras. Aberto cora gazua

;

figuradamente: roubado, surripiado.

"t AGCYCLOPE, s. m. (Do grego agh/-

los, curvo, c pous, pé; em rigor deveria

dizei--se ancyclope.) Era Entomologia, ge-
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nero de coleoptéros trimeros, cujos cara-

cteres ainda sào pouco conliecidos.

t AGDÉSTIS, s. m. Em Botânica, gé-

nero de mcnispermeas, tendo por typo

um arbusto indígena da Xova Hespanlia,

com flores similhantes ás da clematite

Jiamnnãa.

AGE, adj. ant. (Do latim arjilis, synco-

pado o «1» medial, segundo a phonetica

popular.) Agi!, hábil, experiente.

Sois aijcs no portuguez.

CANC. GERAL.

AGEAZAR, V. a. ant. Corrupção do

verbo Ajaezar, cobrir com yae3e.9.=Em-

pregado por Castanheda.

t AGEDOÍTE, s. f. Principio immcdia-

to frequente nos vegetaes, como a gom-

raa ou a fécula; é o mesmo que a aspa-

ragina.

AGÉDRA, s. f. ant. O mesmo que Man-
gerona.

AGEGELADO, adj. p. ant. (Segundo

Lacerda, do latim aggcr, cúmulo, surri-

ba.) Terreno de encosta, que por meio

de cômoros e arretes é reduzido a peque-

nos campos ou leiras.

—

Turra agegelada,

de encosta surribada, fazendo com as sur-

ribas pequenas fachas planas e horizon-

taes, para suster a terra.=Recolhido pela

primeira vez por Viterbo. Vid. Gegelado.

AGEIRADO, adj. p. Crivado; ajunta-

do. N'este sentido, diz-se propriamente

do lixo.

AGEIRAR, V. a. Ajuntar o lixo ; cri-

val-o, para que não leve algum objecto

valioso.

AGEITADAMENTE, adv. Com geito

;

com ])erieia; acommodadameute, propor-

cionadamente, arranjadamcnte.

AGEITADISSIMAMENTE.acZi;. sup. Com
summo s;eiti)

;
proporcionadissimamente.

AGEITADISSIMO, adj. sup. Aptissimo,

com bastante poricia; acommodadissimo.
AGEITADO, adj. p. Posto a geito; en-

direitado, acommodado, arranjado, com-
posto; azado, apto, proporcionado, mol-

dado. — Corpo ageitado, elegante nas

formas, ao qual tudi) íiea bem.—Ageitado
piara certos trabalhos, acostumado, apto

para ell(>s.

AGEITAR, V. a. (De geito, com o pre-

fixo «a» da índole da língua, e a termi-

nação verbal «ar».) Pôr a geito; adaptar,

acommodar, moldar, arranjar, acostu-

mar ; dispor, afeiçoar. — «J/aí saberá

fazer uma não, o que não souber esco-

lher a madeira, serral-a, e ageital-a.»

Morato, Luz da Medicina, Liv. m, cap. 7.

— Ageitar-se, v. rejl. Amohlar-se, do-

brar-se, aeonnuodar-se, adaptar-se. —
«Não dnrou porém muito esta traça, por-
que Item costiimnm enf/anos durar muito,

nem elles se ageitavam bem com aquelles

trajos. « Padrí^ líalthazar Telles, Chroni-
ca da Companhia, l'art. i, liv. o, cap. 1.

n. 11.

AGEITIVAR ou Agetivar, v. a. ant.

Vid. Adjectivar.

— Ageitivar-se, v, rejl. ant. Vid, Ad-

jectivar-se.

AGEITIVO, s. m. ant. O mesmo que

Adjectivo ; empregado na celebre Gram-
matica di- Fernão do Oliveira.

f A GEITO, loc. adv. Era boa disposi-

ção, acommodadamente; estar ao alcan-

ce ; amoldado.

j AGELAIA, s. m. (Do grego aguelaios,

que vive em bando.) Em Entomologia,

género de hymenoptcros, da família dos

polytides, fundado sobre uma única espé-

cie, a agelaia /tiscíyb?'me, de origem des-

conhecida. O nome d'estes insectos, é ti-

rado da maneira j)or que vivem.

fAGELAINADO, adj. (Do grego aí/ue-

loinos, que vive em bando.) Dá-se em
Ornithologia este nome aos pássaros que

têm por typo o agelaio, e apresentam

todos os seus caracteres.= No plural, de-

signa uma sub-famiiia de sturnídêas.

f AGELÁIO, s. m. (Do grego aguelaios,

que vive em bando.) Em Ornithologia,

nome latino dado a um género de pássa-

ros fazendo parte de uma sub-familia dos

agclainados.

t AGELÂSTICA, s. m. iDo grego ague-

lastikos, que vive em bando.) Em Ento-

mologia, género de coleoptéros tetrame-

ros, familia dos chrysomelinos, cujos ca-

racteres são ainda pouco conhecidos.

t AGELASTO, adj. Que nunca ri; apá-

thico.

f AGELENA, s. /. (Do grego aguelê,

bando.) (ienero da ordem dos araneidos,

contendo trez espécies ; a agelena labi/-

riíithirn, é a mais conhecida.

j AGEMA, s. m. Nome de um corpo

de soldados maecdonios, que rodeava o

rei nos combates; julga-se ser a primei-

ra tentativa da formação da celebre pha-

lange macedonica ; era composta de sol-

dados escolhidos, apresentando em varias

épocas o numero de trezentas, quinhentas

e mil praças.

AGENCIA, .s. /. (Do verbo ago, agere,

obrar, traballiar,) Actividade, grangea-

ría, diligencia, cuidado, industria, trafe-

go, manejo, emprego, cargo, direcção

administrativa; logar onde se contracta;

as funcções que pertencem a qualquer

agente ; modo de vida. — «Sem dinhei-

ro não ha mercador, ainda que tenha

grande agencia e muita industria.» Pa-

dre Bernardes, Luz e Calor, P.-irt. I,

dout. 9, n. 207.
— Loc. : Viver da sua agencia, viver

do seu trabalho, sem outros rendimentos,
—

• Pagnrse ptda. sua agencia, arbitrar o

preço do seu trabalho ou solicitação para

conseguir certos negocies; metter em con-

ta ri sou trabalho.

AGENCIADO, fi(//. p. Grangeado, soli-

citado, procurado, conseguido, alcançado,

traballiado.^^Empregado pelo padre Bal-

thazar Telles c Jorge Cardoso.

—

«...pti-

hlicas rebeliões agenciadas. » Macedo, Re-

lação do Assassínio, p. 1.

AGENCIADOR, s. m. e adj. Solicitador,

procurador , trabalhador, especulador,

empreiteiro, administrador, negociador,

contractador. — «... agenciadores da
qloria d'esta província. » Historia Sera-

phica, Tom. iil, Proem., p. 21».

AGENCIANA, s. f. O mesmo que Gen-

ciana, com o prefixo «a» da linguagem

popular, — <iOs contravenenos communs .

são a 2)ed7-a bazar... a losna, agenciana,

escorcioneira.v Morato Roma, Luz da

Medicina, Liv. v, cap. ò.

AGENCIAR, V. a. (De agencia, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Trafegar, grangear, diligenciar, traba-

lhar, solicitar, cuidar, traficar, negociar,

contractar, alcançar, especular, manejar;

dar os meios, abrir o caminho para con-

seffuir alsruma cousa. — «Homem bem

pratico nas lingiias do Norte, que agen-

ciava então as pertenções dos Hollan-

dezes eni Marrocos.-» D. Gonçalo Couti-

nho, Discurso da Jornada á Villa de Ma-

zagão, foi, Õ6. — «... que obrou tan-

to em agenciar-lhe a coroa. » Varella, Nu-

mero Vocal, p. 496.

AGENCIOSO, adj. Diligente, activo,

eraprelRudedur, especulador, arranjador,

grangeador. = Recolhido pela primeira

vez por ^loraes.

AGENDA, s. /. (Do latim agere, fazer

agenda, subentendendo negotia, cousa

para ser feita.) Neologismo pelo qual se

designa um caderno ou carteira, onde os

agentes de negocio apontam as numero-

sas obrigações que têm a fazer em um
determinado dia, hora ou logar. Serve a

agenda não só para lembrar o que se tem

a fazer, mas também serve de prova pa-

ra authenticar o que se fez,

— Em Liturgia Catholica, dá-se o no-

me de agenda ao ofiicio de defunctos com
nove liçòes.=N'este sentido, recolhido na

sexta odiçào de Moraes,

t AGENE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e guenos, raça.) Dá-se em Botânica

este nome a tudo que não cresce, ou não

produz.

t AGENEIANO, adj. (Do grego n, sem,

e guaneios, barba.) Em Ornitliologia, des-

provido de barba, que não tem peUos na

base do bico.

— No plural, emprega-se como sub-

stantivo, designando uma familia da or-

dem dos pássaros trepadi>res.

t AGENEIÓSE, «. m. ^Do grego ague-

neios, som barba.) Em Ornithologia, gé-

nero estabelecido para os siluroides risi-

nhos dos pimélodcs que nào têm barba-

tanas na maxilla inferior.

AGENESIA, .«. /. iDo grego a, sem, o

gui'nc.--is, geraç.ão.) Esterilidade, incapaci-

dade de gerar; impotência. Alguns nosolo-

gistas, consideram a agenesia a ausência

do um ou de muitos órgãos no feto. N "esta

acccpçào, a ausência do coração nos
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acéphalos, é iiniíi agenesia dVsto órgão.

— Syn. Agenesia, aphrudlsia: Erram
os auctores que consideram est.is palavras

como synonymas ; a primeira tem um
sentido geral, como vimos acima ; a se-

gunda exprime apenas a abolição do appe-

tite venéreo.— A agenesia exprime qual-

quer, monstruosidade por falta de algum
órgão.

f AGÉNIO, s. m. (Do grego aguenuios,

sem bnrba.) Em Entomologia, género de

coleoptéros pentameros, familia dos la-

inellicorneos, tendo por typo o melolontho

limheo, jírivativo do Cabo da Boa Espe-
rança.

AGENO, adj. ant. (Do bespanhol aje-

no.) Alheio, estranho. Privativo da lin-

guagem cómica, no século xvi. — «...cm

terra agena.» Gil Vicente, Obras, Tom.
II, p. 24.

t AGENOR, s. m. (Do grego af/uínôr,

valente, altivo.) Género de crustáceos de-

cápoilcs, familia dos oxyrhincos.

j AGENÓRA, s. m. (Do grego aguênôr,

altivo.) Em Botânica, género de compo-
.sitas chicoraceas, reunido ao género se-

rioJa.

AGENÓRIA, s. f. (Do grego arfmnôr,

altivo.) Em Botânica, género de plantas,

asclepi.-ul,-íeens.

t AGENÓSOMO, s. m. (Do grego a,

sem, fjUKnus, ríii^a,e sâiiia, corpo) Em Tcra-
tologia, género de monstros unitários, fa-

milia flds celosomianos.

AGENTE, adJ. 2 (jen. (Do latim cuiens,

no abl. agente.) Tudo o que obra, opera,

ou exerce alguma acção; potencia activa,

produetiva ; influente, exercitivo, deter-

minante.

A' pl:int;i na dfíveza

T;il (!i>tiiiclo eiixeiíí.inios,

(,)ut' porque se susiciite.

Se aciícfíue semiire .1 seu principio fiijfníe.

PKRNAO AI.VARtb nO ÚlUBNrB, LUS. TRANSF.,
foi. ii

AGENTE, s. m. Ser que tem a faculda-

de de se determinar
; n'este sentido, con-

trapòe-se a. paciente. — aOs meus amures
hão de ser pela activa, e que ella ha de
ser a paciente, e eu agente.» Camões

,

Filodemo, foi. 1.59. = Todo o corpo
que pode ter uma influencia, ou deter-

minar um efteito qualquer, é um agente;
por isso se diz : agentes hi/gienicus, agen-
tes mijrhijicos, agentes tkerapeuticus,

agentes pharmaccuticos.
— Em Physiologia, agente, é aquillo

que, apozar da influencia da vida, opera
sobre a economia animal como sobre os

corpos inertes. — O calórico, a electrici-

dade, a afflnidade chiuiica, são agentes.— Em Pliysica, chamaui-se agentes
naturaes, o calórico, a luz, o magnetismo
6 a electricidade.

—

«Entre os agentes na-
turaes, o fjgu é o mais efficaz.» Duarte
Madeira, Modo de Conhecer e Tratar o

Morbo, ete. Part. ii, p. 182^ gol. 2.

— Em Economia Politica, são agen-

tes de producção, os industriaes e seus

instrumentos; a terra e o trabalho são

considerados como agentes de producção.
— Agentes de circulação, são as moedas,
o numerário.

— Em Direito Commercial, o nome de

agente pikle applicar-se a quatro diversas

espécies de pessoas : é agente o media-

dor de câmbios e de seguros, porque reú-

ne a mediação a outras incumbências mais
particulares; é agente o instituidor, o ad-

ministrador, ou o procurador especial,

bem como o director de um estabeleci-

mento mercantil, que tem o exercício de
uma procuração mais extensa do que a de

uma simples administração ; também se

chama agente ao que, na occasião da fal-

lencia de um mercador, é encarregado

pelo tribunal do counnercio de tomar a

direcção dos haveres do fallido. — Os
inglezes chamam agente ao consignatário

e ao remittente ou consignante principal.

Ha de mais a mais agentes que obram
em seu próprio nome ou em nome social,

por conta dos committentes, que se cha-

mam expedicionários , e feitores ; outros

agentes obram somente em nome dos

seus comuiittentes e chamam-se commis-

sarios. — Agente intermédio, ou agentes
de cambio, e corretores, existentes em
todo o logar em que houver praça de

commercio ; no foro commercial são co-

nhecidos com o nome do corretores de

câmbios.
— No Foro Civil, agente é o procura-

dor de causas, o que sollicíta e demanda
alguém. — «Os agentes e procuradores,

que as Cidades e villas mandam á Cor-

te. ..v Francisco Rodrigues Lobo, Corte

na Aldeia, Dial. iv, p. 89.

— Em Diplomacia, o que está encar-

regado dos negócios de ura Príncipe,

Republica ou Coramunidade, principal-

mente em paiz estrangeiro. — «Ao Por-

to chegou quinta feira navio do Norte,

C07n cartas de Duarte Ahincs da Costa,

Agente de el-Eeicm Hamburgo.» Vieira,

Cartas, Tom. iii, cart. 7. — «Que o agen-

te 'ia Universidade seja de trinta annos.»

Estatutos da Universid., p. 312, col. 2.

— Em Grammatica, agente é o sujei-

to de uma oração cujo verbo é activo.

Contrapõe-se ao complemento directo do

verbo, ou objecto em que se exerce a

acção do agente.
—

- Em Chimica, também se emprega
no sentido de reagente.

—Em Historia Romana, agentes são cer-

tos funcciíUiarios
, cujas attribuições eram

cm parte análogas ás dos inspectores de

pi')Stas, e em parte á dos correios de ga-

binete; vigiavam as estradas do império,

e avisavam os imperadores das tentativas

de sedição ; eram uma substituição dos

Jumentarios.
— Loc. : Agente do governo, o que o

governo encarrega de alguma commissão
ou operação. — Agente secreto, o que é

encarregado por um governo de uma
missão secreta. — Agente commercial, o
que um governo acredita junto de outro

governo sob o titulo de cônsul geral,

cônsul e vice-consul. — Agente de poli-

cia, official subalterno, com ou sem ca-

racter publico, proposto para vigiar e

manter a ordem e a tranquillidade em uma
cidade. — Agente do Ministério publico,

o delegado.

t A GENTE, Joc. ftmil. Na linguagem
do povo, emprega-se em substituição do

pronome pessoal «nos»; c também se em-
prega na terceira pessoa, significando pri-

meira. = E hoje um brazileirismo.

t AGEOLHADO, adj. p. ant. Com o

joelho em terra; figuradamente, ])rostra-

do. — «... um g:ilpe tão 2'êzado (lhe de-

ram) que ficou ageolhado.» João de Bar-

ros, Década II, Liv. iii, cap. 2.

AGEOLHAR, v. a. ant. (Corrupção de

ajoelhar ; no pi-ovençal agenolhar, dan-

do-so a syneopa do «n» medial ; facto

que caracterisa a lingua portugueza en-

tre as linguas romanas.) Dobrar os joe-

lhos; curvar-se em signal de reveren-

cia, pondo o joelho em terra. =Tambem
se encontra nos eseriptores do século XV.

Vid. Agiolhar e Ajoelhar.

AGEOMETRIA, s. /. (Do grego a, sem,

e Geometria.) Ignorância da geometria
;

deficiência do princípios geométricos.

AGERASÍA, s. f. (Do grego a, sem, e

guéras, velhice.) Em Medicina, ausência

de velhice ; velhice fresca e vigorosa,

isenta dos achaques da edade. Tal foi a

velhice de Goethe.

j AGERATADO, adj. Em Botânica,

epítheto empregado para designar a pa-

recença de certas plantas com a macella

de 8am .Toão.

t AGERÁTEAS, s.f. pi. Em Botânica,

uma das divisões da familia das compó-
sitas, que tem por typo o agerato.

AGERATO, s. m. (Do gvego agueratos,

que não envelhece.) Nome botânico de

cert.TS plantas da Ameri<:a, pertencendo á

tribudas eupatorias, da familia das com-
pósitas ; tem o nome vulgar de macella

de Sam João.

t AGERATÓIDE, adj. 2 gen. (Do gre-

go ugueratos, que não envelhece, e eidos,

forma.) Em Botânica, epítheto das plan-

tas que se parecem com o aqerato.

AGERATÓIDES, s. f. pi.' Familia de

plantas compósitas, vulgarmente chama-

das perpetuas.

t AGERÁTON, s. m. O mesmo que Age-

rato. ^'id. esta palavra.

AGERATUS-LAPIS, s. m. Em Matéria

Medica, pedra empregada no tempo de

Galeno e Oribase, para curar as inflam-

maçòes da campainha.

t AGÉRIA, s. /. (Do grego aguêros, que

não envelhece.) Em Botânica, uma secção

do género prinos, da familia das celastra-

ceas.

AGERMANADO, adj. p. Egualado, assi-
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milhado, irmanado, proporcionado ; tira-

da a uietapliora dos irmàos germanos,

isto é, tillios do mesmo pae e da mesma
niàe.=Eni pregado por Jorge Ferreira e

Frei Luiz do .Sousa.

AGERMANAR, i-. a. (Do latim germa-

nus. Cora o prefixo oa» da índole da lín-

gua, e a termiiiaçào verbal «ar».) Egua-

lar, associar, emparelhar, conformar, ^Jro-

porcionar, assimilhar, identiticar.

— Agermanar-se, v. reji. Combinar-se,

unir-se por elloito da hom';geneid!ide

;

identificar-se. — « Como não ha cousa

mais própria ao amor. que a perseveran-

ça e perpetuidade nelle, e esta não pôde

agermanar-se e unir-se com o fingimento,

não lie jiossivel que aonde ha este, haja

amor.» António Pereira da Fonseca, Po-

deres do Amor, hora vi, p. 146.

AGERMINAR, v. n. O mesmo que Ger-

minar, com o prefixo «a», e a termina-

ção verbal «aru da índole da lingua e

da dice.ào popular.

t AGERONTE, s. m. (Do grego a, sem,

eguéras, velliice.) Na linguagem poética,

o velho que está cheio de frescura. Tal
foi Goethe.

f AGERU, í. m. Em Botânica, nome
dado pelos brahmanes ao heliotrópio in-

dico.

AGESTADO, adj. Que tem bom ou
máo gesto; ajunta-se-lhe sempre algum
dos advérbios qualificativos hem, ou mal;

bem ou mal encarado ; apessoado, apos-

to. —lEram (os negros) todos fulos, hem
agestados e dispostos. v Historia Tragi-

co-Maritima, Tom. ii. p. 258.

t AGÉSTRATO, s. m. {Do grego agues-
tratos, general do exercito.) Em Ento-
mologia, género de coleoptéros pentarae-

ros, faiiiilia dos lamellicorneos.

AGEUSTIA, s. /. (Do grego a, sem, e
grueusís, gosto.) Em Medicina, falta ou au-
sência de gosto; diminuição ou abolição

da fiiculdade de perceber os sabores. =
Também designa qualquer alteração de
gosto. — A ageustia é orgânica, quando
é produzida por uma doença qualquer da
lingua, que lhe determina a perda da
sensibilidade; — é atónica, quando ap-
parece sem alguma aífecção apparente da
lingua.

t AGGEDULO, s. /. (Do grego aggos,
urna.) Neologismo impropriamente usado
por alguns botânicos, para designar a ur-

na de certos musgos, ou os capacetes de
certos tortulhos cpiphytes.

AGGERAR, v. a. ant. (Talvez de ge-
ro, trazer.) Amontoar, accumuiar. ::=

Kecolhido pela primeira vez por Moraes.
AGGINGEBRADO, adj. Cheio de gengi-

bre.

AGGLOMERAÇÃO, s. /. (Do ate latino

agglomtrntionon.} Keuni.ào em massa
;

amontoaçào, accumulação, ajuntamento,
reunião, concentração.

— Em Chimica, agglomeração, reu-
nião de moléculas que não estão combina-

das nem adherentes, mas que formam um
todo compacto.

—Era Botânica, também se chama ag-

glomeração, á accumulação dos órgãos

em massa, apesar de não serem adhe-

rentes.

AGGLOMERADO, adj. p. Reunido em
acervo, accuiiiiilado, amontoado, ajunta-

do para uma só parte, empiiliado.

— Em Botânica, este adjectivo serve

para qualificar os estâmes, as folhas, as

flores que estão juntas em novelio e que
formam aggloinerações de filamentos.

— Em Medicina, tumores agglomera-

dos, os que estão amontoados em volta

uns dos outros.

— Em Geologia, aggiomerados, são

uma classe de rochas, comprehendcndoas
que são formadas por agglomeração.

AGGLOMERAR, v. a." (Do latim agglo-

merare; formado de ad, e glomerare, en-

novellar.) Amontoar, accumuiar, ajuntar,

reunir, enfeixar, empilhar.

— Agglomerar-se, v. reji. Ajuntar-se

para uma certa parte; dirigir-se na mes-

ma direcção, parar no mesmo sitio, pren-

der-se, deter-se em chusma ; reunir-se em
massa ou acervo.

AGGLDTINAÇÃO, s. f. (Do latim agglu-

tinationem, e de glúten, colla.) Reunião

das partes contiguas accidentalmente di-

vididas; é o primeiro período da adhesão

das chagas, primeiramente feito pela na-

tureza por meio da lympha pLástica. Ex-
prime também a acção dos órgãos agglu-

tinativos. -— a Se a ferida contusa tiver

aptitude de agglutinação, e parecer ao

Cirurgião, que cosendo-a, unirá, deve fa-
zel-o, curando-a ,como simples.» António

Ferreira, Addição breve e tratado novo,

trat. II. p. 4<il.

AGGLUTINADAMENTE, adv. Como uni-

do com grude; colladamente ; adherido

por meio de Ivmpha plástica.

AGGLUTINÀNTE, adj. 2 gen. (Do latim

agglutinans, no abl. agglutinante.) Em
Medicina, o que colla, que faz adherir;

refere-se á lyinpha plástica. — Remédios
agglutinantes, assim chamados antiga-

mente por se empregarem para collar as

parfi's divididas.

AGGLUTINAR, v. a. (Do latim aggluti-

nare, do radical glúten, colla.) Em Jledi-

cina, reunir, adherir, collar, grudar, solr

dar, pegar as partes contiguas accidental-

mente separadas,' os lábios de imia feri-

da. — «. O que sefaz com costura ou ata-

dura, ou agglutinando com emplasto. »

Morato Roma, Luz da Medicina, Liv. ii,

cap. 0.

— Agglutinar-se, v. reji. Collar-se, sol-

dar-se, grudar-so. Referc-se especialmen-

te á acção da lympha plástica que por si

cxsuda dos tecidos divididos, coagula,

organisa-se como elles, e se torna o pri-

meiro agonto d.i oicatrisação.

AGGLUTINATIVO, adj. Que ajunta os

lábios de uma ferida e os colla. = Tam-

bém se emprega (especialmente no pluralj

com idêa substantivada, significando cer-

tas substancias emplásticas, que têm a

propriedade de se adherirem tenazmente

á pell.e, as quaes se empregam por isso para

conservar os lábios das feridas em conta-

cto, até que se dê a completa cicatrisa-

çâo. Os principaes agglutinativos são o

unguento de pontos e pontos falsos, como
chama o povo ao emplasto de diaehylon

gommado, e ao tafetá de Inglaterra. A
gomma amraoniaca, dissolvida em vina-

gre e estendida sobre um panno, também
presta um excellente agglutinativo.

—

"As
(ataduras) que andam em uso, são três

:

Encarnativa ou agglutinativa, vetentiva

e expulsiva. » Recopilação de Cirurgia,

p. 158.

t AGGONÉD-BDND, s. m. A melhor das

seis espécies de seda que se recolhem

nos estados do Mogol.

AGGRADUAR, v. a. O mesmo que Gra-

duar, com o prefixo da linguagem popu-

lar. = Recolhido por Moraes.

AGGRAVAÇÃO, s. f. Circumstancia que

augmenta a criminalidade de ura acto,

tornando por isso mais pesada a pena.

Augmento do mal ; reduplicação da pe-

na, tornando-a mais rigorosa. Contrapõe-

se a attenuação. Assim, o homem que ata-

ca outro, de noite, em logar ermo, ou

com a cara tapada, produz, com estas

circurastancias, uma aggravação no seu

crime ; ao passo que, atacando em esta-

do de embriaguez, este facto produz uma
attenuação. — « jE não querendo, não vão

por diante com os Officios Divinos, e nol-o

façam a saber, ou ao nosso Provisor, pa-

ra procedermos contra elles cum aggrava-

ção de censuras. » Const. Synodaes de Bra-

ga, tit. XXV, const. 10, § 1.

— Era Pathologia, aggravação do mal,

ausrmpnto, complicação da doença.

AGGRAVADAMENTE, adv. Pesadamen-

te, carregadamente. — "... mandamos que

corregam muito aggravadamente. « Ord.

Affons., Liv. v. f:>\. 124.

AGGRAVADISSIMO, «f/J. p. Carregadis-

sinio : couiplicadissirao, bastante compro-

mettido. = Empsegado por Fr. Bernar-

do de P>rito.

AGGRAVADO , adj. p. Tornado mais

pesado, mais penoso, mais pungente. So-

brecarregado, onerado, complicado, com-

promettido ; molestado, offendido, incom-

modado, perturbado ; inflammado, peio-

rado; que solfreu aggravo ou injustiça

do despacho do juiz. — f A parte, que se

sentir aggravada, pudera tirar estrumen-

to de aggravo. » Ordenação Manuelina,

Liv. III, cap. 22.

E se, tgfrarãJas Dimii sois serridas.

CAH., u'i., CIOU VII, est. 49.

O sembranlc lhe vè qu»si defiinflo.

Os olhos oqçrcTatos e Wianins,
Coberlus lie irísictju

CORTE BE-tU MCTTIÀ6. DE SEP.. CÍDL XTI.

rol. 193, T.

— Em AduiinistraçUo ecclcsiastica.
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aquelle contra quem se pronunciou um
aggravo ; n'este sentido, é empregado co-

mo substantivo.

— Loc. : Não é aggravado o (ir/f/ra-

vante, quer dizer: não julgaram os juizes

de instancia superior que se havia de
dar ao supplieante ou aggravante outro

juiz, como elle pedia
;
que não é injusta a

sentença com que se deu o supplieante

por aggravado. — Olhos aggravados, in-

flammados, inchad(js de chorar ou de ve-

lar. — Pena aggravada, angmentada no
máximo.
AGGRAVADOR, adj. e s. m. Oppressor,

offeusor; que aagmenta a gravidade de
uma circumstancia ; compromettedor, que
lança as cousas para mal.— « ... alJivia-

ãor dos peccad.us alheios, aggravador dos

23roprios. » Paiva de Andrade, Sermões.
= Recolhido pela primeira vez por J\Io-

raes.

AGGRAVAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Aggravação ; estado de uma causa
aggravada

; aggravo, oppressão, vexame,
offensa, compromettimento, inflammação.
— « Sacudindo as importunidades e cf-

jicacia das tentações temporaes, e os ag-

gravamentos dos vícios, de que é mata-
dor o espiritual aparfanu-nto. » Infanta

D. Catheriua, Regra da Perfeição, Liv.
II, cap. 3.

—Em Veterinária, aggravamento, doen-
ça do pé nos cães, a qual consiste em uma
inilammação do tecido vascular situado

abaixo da epiderme espessa e dura, cu-

jos tubérculos plantares são descobertos
na sua superticio de apoio. :^= Também
se tem descoberto a mesma doença nos
porcos.

— Stít. Aggravamento, aggravação

:

Ambos estes substantivos exprimem a idêa
de augmento, mas o primeiro exprime
uma simples realidade, o estado, o resul-

tado ; o segundo exprime a acção. A
aggravação é relativa ao facto, á causa
que a produz ; o aggravamento, ao esta-

do de que é consequência.

AGGRAVANTE, adj. 2 gen. O que au-

gmenta a gravidade de um delicto, de
um crime. = Emprega-se especialmente
cm Direito criminal, na phrase «circum-
stancia aggravante. » = Também se em-
prega em Processo, para designar aquelle

que appella da sentença de um juiz para
outro juiz; supplieante, appellante

;
par-

te que interpõe aggravo em juizo, reque-
rendo ao juiz superior a reparação da
justiça lesa em instancia inferior. — « E
se alguma das piartcs a2^peUantes ou ag-
gravantes não quizerem trazer procura-
ção de suas mulheres, o Juiz... » Ordena-
ção Manuelina, Liv. i, tit. GO.

— Em Theologia moral, aggravante é
a causa que torna a culpa ou j^eccado
mais reparavel e digno de censura ou
castigo. — ííE para esta inteireza (da
confissão) pertence tamhem dizer as espé-

cies e numero dos peccados, segundo o que
,

lhe é possível, e as circu7nstancias, que
7nudam espécie, e tamhem em algum caso

as aggravantes. » Padre Manoel Fernan-
des, Alma Instruída, Tom. iii, p. Õ88.
AGGRAVANTE, s. m. O que interpõe

aggravo ; o oífensor, o que complica a
gravidade do caso. — «E estes aggravos
satisfaz o Çamari nesta festa, ou com di-

nheiro, que dá aos aggravados, ou com
castigar os aggravantes. » Padre Nico-
lau Pimenta, Cartas, foi. 64, v. — «O
mesmo Rei Dom João III, Senhor nosso,

era muito fácil e sofrido em ouvir os

aggravantes e partes que lhe queriam fal-
tar. n Amador Arraes, Dialogo V, cap. 2.

AGGRAVAR, v. a. iDo \at\m aggrava-
re, carregar, tornar pesado. 1 Offcnder,

importunar, peiorar, augmentar o mal,
gravar, opprimir, molestar, assanhar, in-

flammar, deteriorar ; appellar ; fazer va-
ler, avultar, ponderar o caso, vexar. An-
tigamente: adquirir, procurar.

—

«Diz Aví-
cena que o nutrimcnto d'este figo é pou-
co.... e que aggrava o estamcgo.» Garcia
d'Orta, Colloquios dos Simples e Drogas,
col. XX, foi. í)!, V.

Se vos aijijrava quem por vós píiilece.

CAJiõEí, elcg. X, est. 5.

Cfinln o Ino rnro e incente luzihino,

A ijui-m iieiilmm tiaijallin afjgiava ou pesa.

IDEM, Liz., cant. Ill, est. 3í.

Por(|ui' um findado que cu hem raal ruidava,
N'esle eslado irie pós. iio qual ooiiliecn.

Que a uiudanra do tempo tudo nijtiraia.

ALV,iRES DO OníE.ME, I.LSIT. TRANSF., fol. 37.

Aggravar, v. n. Esta forma empre-
ga-se quasi exclusivamente na linguagem
forense; recorrer a juiz ou instancia su-

l^erior, para que revogue ou emende a
sentença, ou reforme o despacho que se

suppõe injustamente dado pelo juiz de
instancia inferior. E' interposto este re-

curso de aggravo para o juiz superior ou
nos mesmos autos de p)etição, ou no au-

to do 2'rocesso por termo, para quando
os autos forem a superior alçada, se co-

nhecer do dito aggravo no auto ; ou por
instrumento, quando vão os próprios au-
tos ao juiz da alçada, mas a petição do
aggravo em separado, instruída com do-

cumentos extraídos dos autos por onde
conste o aggravo, que fez o juiz inferior.

Os aggravos de petição ás Relações são

deferidos n'ellas ; nos aggravos de instru-

mento, dão os juizes suas tenções pior es-

cripto, e lança o accordão o juiz que en-

che o numero de votos concordes reque-

rido para se vencer a decisão ; os aggra-
vos no auto ão processo, são deferidos

quando os juizes da alçada deferem a ou-

tro incidente ou razão, que os fez subir

ao seu conhecimento ou instancia.

—

«Cou-
sa fca é haverem d'appellar e aggravar
as jjessoas da Ordem. » Regra da Ordem
de S. Thiago, foi. 31.—

• Aggravar-se, v. rcfl. Augmentar-
se, accrcscentar-se o mal ; complicar-se.

dar-se por offendido, recorrer a alguém
jiara que lhe faça justiça. Assim se diz

Aggravar-se a Deos, queixar-se do raal

nào merecido, e bem assim a phrase: A
Vossa Magestade se aggrava Fulano, is-

to é, recorre para que annulle a senten-

ça injusta. — (í Mui fácil em. recolher em
sua amizade aquelles que elle sabia, que

se aggravavam e murmuravam d'elle. »

João de Barros, Década IV, Liv. 1.°, cap.

22.

Ella do petlo .ícu vos deu a cliave,

Vós lli'a destes tauibem do peilo vosso,

E assi uão leiu amor de que se afjgrave.

BEBKARDES, Carta X5TII.

—Loc. : Aggravar-se a ferida, ira mal,
tornar-se perigo.sa, quasi a gangrenar. —
Aggravar-se a enfermidade, tornar-se mor-
tal : — « Dizem que se lhe aggravou a
enfermidade. » Monarchia Lusitana, Tom.
IV, foi. 81, col. 2.

AGGRAVATIVO, adj. O mesmo que
Gravativo

;
que pesa, compressivo. Era

Pathologia, serve para caracterisar as do-

res : dores agudas, cortantes, gravativas.

« Umas vezes (as dores das chagas) são

pungitivas, e oxdras aggravativas. » Fer-
reira

, Luz da Medicina, Liv. xiii p.

293.

AGGRAVISTA, s. m. Desembargador,
ou JUIZ rte aggravos nas Relações. = E'
hoje pouco usado. = Recolhido pela pri-

meira vpz por Moraes.

AGGRAVO, s. m. OíFcnsa, injuria, des-

honra
;
gravame, vexação ; recurso, inter-

posição de appellaçào por injusta sen-

tença.

E se agsravadas Damas sois servidas
Por vós lhe mandarei Embaixadores,
Que por cartas discretas e polidas,

lie vosso mjgravu os façam sabedores.

CAMÕES, LuziAUAS, cant. vil, est. Í9.

— Era Direito, aggravo é o requeri-

mento ou siipplica em instancia superior

contra a injustiça que se presume feita em
instancia inferior. Pia varias espécies de

aggravos : dá-se das sentenças interlocu-

tórias, ou da má observância da ordem de

processar, c se chama aggravo no auto

do p>'>'õcesso ; ou de certos juizes de quem
por sua auctoridade não se appella, e en-

tão se chama aggravo ordinário; outras

vezes interpõe-so recurso nos mesmos au-

tos e vae a decidir, sendo despachado por

accordão, e n'este caso se chama aggra-
vo de jictição.—Outras vezes vae o recur-

so fora dos autos em documento funda-

mentado com o instrumento authentico

do que d'elles consta, c servo para in-

struir e provar aos juizes superiores o ag-

gravo que é feito ao aggravante, e se

despacha por tenções e a íinal por accor-

dão dos do desembargo : chama-se aggra-

vo de instrumento.—Chama-se egualmen-

te Instrumento de aggravo o que os tabel-

liães dão, comprovando que o juiz, de quem
se appellou ou aggravou, não recebeu ii
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appellíição. — ti E da sentença definiti-

va, que elle por si der, a parte, qtie se

aggravada sentir, pud*:rá aggravar, e se-

ja-lhe recebido o aggravo, se não couber

em sua alçada. » Ordenação Manuelina,

Liv. I, tit. G.

— Loc. : Dar aggravo, mandar escre-

ver o que a parte ottenflida interpõe. —
Sem appellação, ne?» aggravo, phrase po-

pular que significa : sem tir-te nem guar-

te; sem dizer : ok tio, oh tio ; sem dar sa-

tisfacçào a ninguém.— « Um aggravo con-

sentidj, outro vindo. » Padre Delicado,

Adágios, p. 88.

AGGRAVOSO, adj. ant. Gravoso,oneroso,

molesto, carregado, insupportavel.^Tam-

bem era empregado em sentido jurídico,

pelos nossos reinicolas: —- a ... partiçam

e avaliament'1 aggravoso aa dita parte. »

Ordenação Affonsina, Liv. iii, pag. 309.^
Recolhido pela primeira vez por Moraes.

AGGREDER, v. a. (Do latim de Planto ag-

gredirt, atacar.) Assaltar, acommetter, im-

pugnar, arremetter. Neologismo introduzi-

do no século XVIII por Voltaire.=No sen-

tido figurado, usado cora frequência : does-

tar, provocar de facto ou de palavras.

AGGREGAÇÃO, s. f. (Do verbo latino

aggregare, juntar á grei.) Emprega-se
sempre no sentido figurado. Uniào, junc-

çào, accumulaçà.o, ajuntamento, approxima-

ção, admissão ao numero d'aquelles que

compõem algum corpo. — i A união e

aggregação de Beinos, engrandece o Rei

e faz maior a 3ljnarchia.v Brandão, Mo-

narchia Lusitana, Part.iii, liv. 10, cap. 16.

AGGREGADO, adj. p. (Do latim aggre-

gatus, ajuntido á grei.) Arrebanhado;

n'este sentido, fora do uso. Unido inti-

mamente, ajuntado, reunido, accumula-

do, junto, agrupado, congregado.
— Em Botânica, aggregado, exprime

a idêa de junto em grupo, applicando-se

ás flores e aos gomos.—íVoresaggregadas,

dispostas em um cálice ou receptáculo

commum, e formando uma espécie de ca-

beça. — Bolho aggregado, que constituo

um bolbo composto.
— Em Anatomia, glândulas aggrega-

das,que se unem umas ás outras, forman-

do um todo á maneira de cacho.

AGGREGADO, s. m. Ajuntamento, união,

jnncçâo, acervo, cúmulo, montão, confu-

são do partes entre si ; composto de par-

tes mais ou menos heterogéneas ; o todo

que resulta da approximaçâo de partes in-

tegrantes. — « N'este monte, o qual por

causa dos duus valles e de outras quebra-

das parece aggregado de montes, etc.

»

Brandão, Monarchia Lusitana, Part. iii,

liv. 10, cap. 22.

— Em Botnnica, dá-se o nome de ag-

gregados á classe de plantas segundo o

metliodo de Vachendry, que são formadas
de flúseculos aggregados cm um cálice com-
mum com antlieras soltas, como a, scabiosa.

— Em Physica e Chimica, diz-se um
aggregado, quando se unem dous cor-

voi. I. - 29.

pos da mesma espécie, formando um cor-

po maior, mas distincto por propriedades

chimicas ditferentes das propriedades dos

corpos que o formaram.
— Em Pedíigogia franceza, dá-se o

nome de Aggregado ao doutor que, nas

escholas de Medicina, substituo o lente

proprietário, em caso de impedimento.

=Tem-se procurado introduzir este termo

desnecessário, quando temos a palavra

substituto.

— Loc. : Um aggregado de vidos, diz-

se de uma pessoa completamente perdi-

da pelos seus máos costumes. — « Que
seja mão, adultero, murmvrador, perju-

ro, e receptáculo e aggregado, de todos

os vicios, como se pode, snjfrer. » Frei Pe-

dro Caivo, Homilias da Quaresma, Part.

I, p. 337.

AGGREGAR, v. a. (Do latim aggrega-

re ; de ad, e grex, rebanho ; arrebanhar.)

Ajuntar, unir, jungir, accumular, a-

montoar, congregar, accrescentar, juxta-

pôr, confundir, bandear, accrescer. E'

sempre tomado no sentido metaphorico.

—

Receber em numero, familia, collegio ou

corporação. — « Aggregou o Papa Ale-

xandre III á ordem de Santo Agostinho

muitas congregações. » Crysol purificati-

vo. » — « Aggregando em seu domicilio a

todas estas aves. » Varella, Numero Vo-

cal, p. 462.
— Aggregar-se, i-. refl. Bandear -se,

mancommunar-se, ajuntar-se, emparcei-

rar-se, associar-.se. -— « E Dom Álvaro se

tornou a aggregar « armada. » Jacintho

Freire, Vida de Dom João de Castro, Liv.

I, n. 30.

AGGREGATIVO, adj. Que tem poder ou

faculdade de ajuntar, de amontoar : accu-

mulativo, unitivo. Na velha Medicina por-

tugueza,era bastante empregada esta pa-

lavra para caracterisar aquelles remédios

que tinham a pi-opriedade de accumular
os humores em uma certa parte.— Pila-

las aggregativas, eram as que ajuntavam
e purgavam os humores : — « Purgan-
do-se com canafistula e... pirolas áureas,

lúcidas, ou aggregativas. » António Fer-

reira, Luz da Medicina, Liv. iii, p. 87.

AGGREGATO, s. m. ant. (Do latim ag-

gregatus, no abl. aggregato.) Latinismo
introduzido por Frei João de Ceita. Está

fora do uso ; modernamente diz-se aggre-

gado, segundo a phonologia portugueza,

em que a dental « t» desce á media «d».
— o Podemos isto chamar um aggregajto

e epilogo de poderes de Deos. » Frei Joào

de Ceita, Quadragena, Tom. i, foi. 298,
col. 3.

AGGRESSÃO, s. /. (Do latim aggres-

sio, .no acc. aggressiunem.) Instigação,

provocação, acommettimento, ataque, com-
bate, hostilidade, investida, incitamento,

suggestão. — « Tudo por aggressão e im-

pulsus diabólicos. » Padre Luiz .\lvares,

Sermões, Part. iii, serm. 5, § l.. n. 1.

AGGRESSIVAMENTE, adv. ílostilmen-

te, contrariamente, com provocação, com
má vontade e animo de provocador.

AGGRESSIVO, adj. Que acoramette,

hostil, inimigo, contrario, provocador;

ofFensivo, bellicoso, imprudente.

—

«Guer-

ra civil entre partes da mesma Republi-
cai nunca é licita da parte aggressiva. »

Arte de furtar, cap. 21.

AGGRESSOR, adj. O mesmo que ag-

gressivo ; instigador, provocador, hostili-

sador, contrario ; acommettedor. — « Is-

so faz melhor tratando-se com o próprio

marido da parenta (se o tem) ou já of-

fendida ou aggressora. » D. Francisco

Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos, foi. 191, V. — Exprime a idêa de
acommetter primeiro; desafiante.

AGGRESSOR, s. m. (Do latim aggres-

sor. usado somente na lin£ruaeem das

Pandectas.) Acommettedor, batalhador

;

assaltador; no sentido juridico antigo, si-

gnificava ladrão, salteador. O que assal-

ta ou acomniette primeiro, para ferir ou
matar, ou para perpetrar qualquer outro

crime. — « Marco Bruto principal ag-

gressor da morte de César. n Miguel Lei-

tão de Andrade, Miscellanea, dialogo xrx,

p. 602. — « Havia de t-er o mesmo ini-

migo o aggressor. D Vieira, Sermões, Tom.
vin. p. ] IG.

AGGRIÇAR, r. a. Termo náutico
;
pôr

as gric-iias ou cordagens.

AGGRYPHADO, adj. p. ant. Agarrado
com as unhas de grypho.=Usado na lin-

guagem de Heráldica.

t AGGDIS, s. m. Sacerdotes musulma-
nos. f|ue catechisam os Celebianos.

AGHEDSTIA, s. /. (pr. agueustia ; do
grego a, sem, e gutusia, gosto.) Diminui-
ção ou perda da faculdade de perceber o

sabor. Vid. Ageustia.

t AGHIRINO, s. m. (pr. aguirino.) Em
Ichtiiyologia, género de peixes, visinho

do género peguse, do Mediterrâneo, dif-

ferindo d'ellcs apenas pela posição dos

oliios.

t AGHIRLIK, .'. m. ^pr. aguirlike.) Pre-

sente e cumprimento que faz a uma pa-

renta do Grào-Senhor, o que obteve licen-

ça de casar com ella.

t AGHORA, s. m. (pr. agora.) Em
Mytliologia indiana, nome de Siva, quo.

significa terrível.

AGIA, í. /. ant. O mesmo que Águia.

Vid. esta palavra.

AGIÃO, s. m.ant. O mesmo que Aguião,

do latim Aquilunem, descendo a guttural

« q » á sua media «g». Aquilão. Nordes-

te. = Usado por Gabriel Pereira de Cas-

tro, na Dlyssêa.

AGIASADO, adj. p. ant. Corrupção de

Ajaezado. Vid. a palavra Ajaezar.=Acha-
se no Palmeirim de Inglaterra.

f AGIASMO, í. "1. (Do grego agiasmos.^

Em Historia Ecclesiastica , benção e as-

persão da .agua, sobre o povo, nas egro-

jas grogas no primeiro domingo de cada

niez, excepto no de j.nneiro.
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AGIGANTADAMENTE, adv. Desmesura-
damente, descommimalmente ; monstruo-

samente ; como colosso, enormemente. =
Empregado pelo purista Lernardes.

AGIGANTADO, adj. p. De ligara gigan-

te ; desmedido, desmesurado , enorme,

desconformc ; descommunal ; extraordiná-

rio, grande. — « Um homem chamado
João Rodrigues, homem quasi agiganta-

do, etc. » Diogo de Couto, Década V,

liv. ly, cap. 11.

— Loc. : ^1 passos agigantados rapi-

damente.

Ditoso quem leiís laços

Sabe fugir com ayiijunlittlos pnssos.

VBlGi, HOBl D'ANFniSO, Ctl. IV.

AGIGANTAMENTO, s. m. Estatura dcs-

conforme, corpulência despropositada
;

crescimento agigantado. ^Recolhido pela

primeira vez por Moraes. = Pouco usado.

AGIGANTAR, v. a. (De gigante, com o

pretixo «au e a terminação verbal «ar».)

Avultar grandemente ; fazer excessiva-

mente grande, augmentar, engrandecer;

dar corpulência, apresentar em propor-

ções desmedidas.
— Agigantar-se, v. refl. Crescer mui-

to ; avultar, progredir, exceder os outros.

— (íEsta occa soberania, com que sempre

desvanecida se deixa levar da vangloria,

faz... com que agigante « menor somhra
dos vultos da sua fortuna. )i Frei António

das Chagas, Obras, P. i, trat. I, <jolp. 18.

ÁGIL, adj. 2 rjen. (Do latim agilis,

perdida a flesào do caso.) Expedito,

pronipto, escoteiro, ligeiro, presto, fácil

nos movimentos, r;lpido, destro, activo,

lesto, disposto, geitoso. —• « Porque (os

moços) suo de ordinário sãos, ágeis e ro-

liustos.» D. Francisco Manoel de Mello,

Apologos Dialogaes, p. .30.

— Em Theologia, ágil é o corpo glo-

rioso, que, por ura dote sobrenatural, tem
o poder de transpor distancias infinitas

em um momento. E' um grão da omni-
presença de Deus.
— Gkam. o plural do adjectivo ágil,

como vimos pela citação de D. Francisco
Manoel de Jíello, é ágeis

;
porém a for-

ma antiga, completamente obliterada na
linguagem escripta, mas ainda de uso
popular, é ágiles.

—

«Assi que bem cremos
todos, que estes ossos agora escuros serão

lúcidos, agora pesados serão agiles.» D.
António Pinheiro, Summario da pregação
fúnebre, foi. 27.

A GILA VENTO, loc. adv. ant. O mes-
mo que A jula vento ; na linguagem po-
jjular, o «u» transforma-se insensivelmen-

te em «i». Vem do italiano a gih lo ven-

to, sota-vento. No portuguez do século xri

o XIII, temos a palavra juso, de gih, em
italiano, abaixo, debaixo. E' privativo da
linguagem náutica. Aqui a historia ensi-

na a etymologia
;
porque os nossos pri-

meiros Almirantes foram italianos, os Pe-
çanhas ; os pilotos dos nossos navios,

ainda no tempo de Affonso v, eram na
maior parte genovezes.— «Está este Por-
to de Sam Vicente em vinte quatro gntos
da banda do Sul, e indo ter a gila vento
d'elles, vereis outras muitas ilhas.» ila-

noel de Figueiredo, Roteiro do Brazil,

foi. 18, V.

t AGILES, adj. 2)1- ant. Vid. Ágil.

AGILHADA, s. f. Vid. Aguilhada.

AGILIDADE, s. f. (Do latim agilitas,

no abl. agilitate, descendo o « t » dental

á sua media «d».) Ligeireza, facilidade,

presteza, destreza, promptidão, expedi-

ção, flexibilidade, actividade, rapidez,

mobilidade, viveza.=Applica-se tanto ao

corpo como ao espirito.— «.Por isso mes-

mo me parece que aquella sua agilidade

no perceber e discorrer, em que nos fa-
zem vantagens (as mulheres) é necessá-

rio temjieríd-a com grande cautela.» D.
Francisco JManoel de ilello, Carta de Guia
de Casados, p. 80.— «O Milhano tem agi-

lidade em furtar aos golpes dos falcões o

corpo.» Arte da Caça, p. 53.

Uma Garça cora uma Águia do profundo
Saliir veiás com graiiilu agUiilaiie.

G.VllltIEL l'EllErRA DECAbTKO, CLYSSÈA,
tom. II, est. s«.

— Em Theologia, agilidade é mn dos
quatro dotes do corpo glorioso, que além
d'isso goza de im2mssibilidade, subtile-

za e claridade. É' uma qualidade que,

emanando da alma bem-aventurada, com-
munica ao corpo glorioso mna extraor-

dinária ligeireza, com a qual passa de
um logar para outro com imperceptível

mas não instantânea velocidade, porque
no mesmo tempo estaria o corpo no ter-

mo a quo, no termo ad quem e em todos

os logares intermédios. — « Que coxisa ê

agilidade ? E' uma qualidade, pela qual

um, cor2')0 glorioso em um abrir e fechar
de olhos, se muda de uma para outra

parte, ainda que muito distante.» Padre
Jlanoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
II, Introd.

t AGÍLIMO, adj. sup. (Do latim agili-

mus, que Vossio reprova, devendo ser

substituído por agilissimus.) Muitíssimo

ágil. = Usado só na linguagem poética.

AGILÍSSIMO, adj. sup. Rapidíssimo,

expeditíssimo, prestissirao; promptissimo,

vivíssimo. = Usado pelo Padre Jlanoel

Bernardes.

AGILITADAMENTE, adv. Com agilida-

de ;
rapidamente.= Forma recolhida pela

primeira vez no Diccionario de Moraes.
= Pouco usado.

AGILITAR, r. a. ant. Fazer ágil, tor-

nar expedito, apressar, avivar.— «.4 po-i-

meira cousa, em qtie os soldados se exer-

citarão, será em correr,- agilitando com
isso os pezados membros. » Luiz ileudes

de Vasconcellos, Arte Militar, foi. 209, v.

— Agilitar-se, r. i-cji. Tornar-se lesto,

ligeiro, adquirir viveza e fiicilidade de
movimentos. — «Agilitam-se na caça os

membros iiriguiçosos.» Fabula dos Plane-

tas, p. 95.

AGILMENTE, adr. Com agilidade, com
presteza, com vivacidade, de um modo
lesto ; rapidamente.

AGINA, adv. ant. O mesmo que Asi-

nha ; depressa ; com ligeireza.

t AGINEI, í. /. Era Botânica, planta

da farailia das tithymaloides. Dá-se na
China.

t Á GINETA, loc. adv. ant. Certa ma-
neira de montar a cavallo. — Montar á

gineta, com os estribos curtos e com freio

apropriado. — Caculltiros á gineta, se-

gundo a Ordenação Affonsina, cavalleiros

mais ligeiros do que o.s outros, e, como
taes, escolhidos.

AGINHA, adv. ant. O mesmo quo Asi-

nha. = Acha-se empregado na traducção

da Vita Christi.

AGINHADO, adv. ant. Promptamente,
sem embaraço. = Recolhido pela primei-

ra vez por Moraes.

ÁGIO, s. m. (Do italiano aggio ; deri-

vado de aggiugnere, accrescer, augmen-
tar.) Termo de Commercio, detinido va-

riamente por differcntcs mercantilistas.

= Azuni, considera o ágio como a dispa-

ridade que, em Commercio, se dá entre

uma moeda e outra, era rasão do preço de

aífeição. = Também se define ágio a van-

tagem que se dá ou se recebe em ajuste,

do valor de uma moeda por outra, por-

que, em Commercio, fazendo-se mais uso

de uma moeda do que d'outra, esta es-

pécie de moeda toma-se por uma merca-

doria sujeita a maior ou menor valor, se-

gundo as circumstancias. — Ágio, segun-

do Ganilh, é um termo bancário, que ex-

prime a somma necessária para cobrir a

difterença do valor nominal e do valor

1-eal das moedas. E' certo que em todas

estas accepções se emprega a palavra

ágio. = Também se emprega como sy-

nonymo de cambio. — Lucro resultan-

te da troca de diversas espécies ; também
é um premio ou usura encoberta que se

faz pagar, ao que toma emprestada uma
quantia, além do juro. Differe o ágio, do
desconto, do rebate e do juro. Vid. Fer-

reira Borges, Diccionario Juridico-Com-

mercial.

AGIOGRAPHÍA, s. /. (Do grego aguios,

santo, e graphè, escripta.) Sciencia das

legendas e dos escriptos que tractam das

vidas dos santos. E' uma especialidade

indispensável a todo o medievista, por

isso que muitos santos exerceram uma
grande influencia politica ; e, na relação

das suas vidas, eneontram-se factos im-

portantes, omittidos ás vezes na Histo-

ria. Algumas vidas de santos encontram-

se nos Monumentos Históricos, da Aca-

demia das Sciencias, como a vida de San-

ta Senhorinha, dos Martyres de Marrocos,

de Sam Thcotonio, de Santo António,

onde se acham factos dos primeiros annos

da nossa nionarchia.



ÁGIO ÁGIO AGIT

grego agios,

Auctor que
Os mais antigos

AGIÓGRAPHO, s. vi. (Do
santo, e grajjhô, escrevo.)

escreve vidas de santos

agiographos gregos sào Palladio e Simeào
Metaphrastes ; e dos agiographos latinos

é Jacob de Yoragina, auctor da Legenda

Áurea, e o mais celebre. Dos modernos,

os principaes agiographos sào os BoUan-
distas e Dom líuyuart. — Tem um sen-

tido mais geral e designa o cscriptor que

escreve alguma obra com a assistência do

Espirito Santo e nào por inspiração imme-
diata como Moysés e os Prophetas.

AGIÓGRAPHO, aã). O que pertence

áquella parte do Antigo Testamento, que

nào foi escripta por mandado de Deus.

Segundo a Theologia exegética, o Novo
Testamento nào tem parte agiographa; é

todo de inspiração divina. Vid. Hagiogra-

pho. — nPorque a lei, os Proplictas, os

livros agiographos, o Testamento Novo,

sòh rpiatro rios do Paraíso, em que se

divide a fonte da divina palavra. í) Pa-

dre Manoel Bernardes, Floresta, Tom,
V, p. 310.

AGIOLHAR, V. a. ant. Modernamente
Ajoelhar. Vid. esta palavra.

AGIOLOGICO, adj. (Do grego aguios,

santo, e logos, discurso.) Que tracta dos

santos, das cousas santas. — Diccionario

agiologico.

AGIOLOGIO, s. m. (Do grego aguios,

santo, e logos, discurso.) Tractado dos
santos, compendio das vidas dos santos.

Equivale a Fios Sanctorum ou Santoral.
— (i O nosso intento não é fazer Agio-

logio, senão dar uma breve noticia ã'este

Convento. «Padre Carvalho, Chorographia,

Tom. III, trat. 2. cap. 7, p. 31'J.

— Syx. Agiologio, Martyrologio, Me-
nologio: O Martyrologio, era o catalogo

em que na primitiva se escreviam os no-

mes dos martyres ou testemunhas da fé

e também comprehende a relação de um
martyrio.==0 Menologio, é um kalendario
das vidas dos santos, contendo as vidas
resumidas dos santos, segundo os dias da
semana e os mezes do anno; e, quando se

não registram factos, é uma simples comme-
moraçào.— Do agiologio, diz Jorge Car-
doso : — «...lie mais amplo e universal
do que os dous precedentes... por que o

dito nome se comj)òe de agios e LOGOS,
aquelle significa em grego SaNCTCS e este

SEKMO, e ambos juntos SERMO de Saxctis,
ou Tratado dos santos.» Agiologio Lusi-

tano, Tom. I, Advert., § 1.

AGIOMACHIA, s. /. (pr. agiómakia; do
grego aij>i<"ò-. santo, e machê, combate.)
Guerra santa: martyi'ologio.

AGIÓMACHG, s. m. (pr. agiómaho.) He-
rege, iconoclasta, que combate contra as
imagens dos santos. = Empregado pelo
Padre Bernardes.

t AGIOSIDÉRO, s. m. (Do grego aguios,
santo, e siJtros, ferro.) Instrumento de
ferro, que antigamente substituía os si-

nos.

AGIOSIMANDRO, s. m. (Do grego aguios,

santo, e semation, signal.) Instrumento
de pau ou de ferro, empregado na falta

de sinos.

AGIOSIMANDRO, adj. Que indica os

santos. = Também se escreve Hagiosi-
mandro.

AGIOSPÉRMIA, s. f. Em Botânica, a
segunda ordem da decima quarta classe,

ou didi/namia, do methodo de Linneo.
= Introduzido por Brotero.

AGIOSPÉRMICO, adj. Em Botânica,
diz-se das plantas cujos gràos sào reves-

tidos por imi pericarpo distiucto. = lie-

colhido por Brotero.

AGIOTA, s. m. (Para a etymologia,

^ id. Ágio. / O que exerce a agiotagem,
que negoceia com usura. Esta palavra
sempre teve em Portugal nm sentido in-

famante, e todas as mais que lhe ser-

vem de equivalente sào affrontosas : on-

zeneiro, preguista, usurário, interesseiro,

especulador sem vergonha, que empresta
a cento por cento, que se vale da neces-

sidade dos outros para exigir mundos e

fundos. = Também se usa Agiotador e

Agiotista, mas sem o sentido desprezível

e insultuoso da palavra agiota.

AGIOTADOR, s. m. (Do francez agio-

teur.) O que exerce a agiotagem, agente
de agiotagem. A datar do tempo da Re-
publica franceza, começou esta palavra a

ser tomada á má parte, para designar
um ladrào que rouba dinheiro com intel-

ligencia. = Também se emprega como
adjectivo.

AGIOTAGEM, s./.( Do francez agiotage.)

Em Direito Commercial, é a compra e

venda, real ou simulada, dos fundos pú-

blicos ou particulares, que caem em ne-

gociação. = Também se dá o nome de
agiotagem á compra e venda de um gé-

nero particular de fazendas, para o fa-

zer augmentar ou decair de preço, em
consequência de circumstancias politicas

ou por jogo dos especuladores. Segundo
Ferreira Borges, no Diccionario Jurídico

Commercial. esta segunda espécie é pro-

priamente o Monopólio. No sentido usual,

designa o lucro excessivo ou usurário,

que se toma para reduzir a dinheiro cor-

rente qualquer letra, promessa ou titulo

de divida publica ou particular. Ganho
ou desconto dos rebatedores de papel

moeda e dos que compram c vendem
moedas que têm maior ou menor valor do
que o corrente. Jogo de fundos que se

faz nas praças de commercio por efleito

da alta e da baixa, por capitalistas que
os compram e revendem por especulavào.

Manobra clandestina e desleal. = Tam-
bém se toma á má parte.

AGIOTAR, V. n. ant. (Do francez aj/ío-

ter.i Entregar-se ás operações da agiota-

gem; fazer compras e vendas ficticias,

para levantar ou baixar o preço dos gé-

neros
; especular com usura e som leal-

dade. Açambarcar os fundos públicos.

para dictar o seu preço e regular o seu
ágio.

AGIOTISTA, s. m. Segundo Ferreira

Borges, dá-se este nome ao que joga com
fundos públicos. = Pouco usado e sem-
pre em sentido infamante.

AGIR, V. a. (Do latim agere; no fran-

cez agir.) Termo jurídico : operar, obrar,

praticar na qualidade de agente ; accio-

nar. Proceder á execução de alguma
cousa. ^— <sDe agir vem acçào^ agente,

1
acto. E a acção que pratica o negotio-

! rum gestor, pela pessoa que intervém; o

I procurador pelo mandante, e assim os

j

mais. Também dizemos que cada qual

pôde agir por si mesmo. » Ferreira Bor-
ges, Diccionario Juridico-Commercial.

AGIRONADO, adj. ant. (De girão ou
barra.) Que tem galhetas ou ligueiras,

cercaduras ou barras. == Diz-se propria-

mente dos vestidos.

Áurea melena, aarea vestidara

Tem cada qaal, e assi vão Tulgorando
Cos capotes de gorão agirouaãos.

Os laclcos coUos de ouro rodeados.

TH1.XC0 BABBEIO, E>E1D1, CSnt. VIII, efl. lÕS.

AGISADO, adj. ant. O mesmo que Agui-

sado; conveniente, recto, devido, confor-

me, prudente, acertado, racional.= Em-
pregado nos Inéditos de Alcobaça, por

Fr. Fortunato de Sam Boaventura, Tom.
lU, p. 189.

AGITAÇÃO, s. f. (Do latim agitatio,

no acc. agitationem.) ilovimento geral,

abalo, estremecimento prolongado ; sacu-

didella em diíierentes sentidos e repeti-

da. Perturbação, alteração, anciedade,

inquietação, desconcerto ; revolução, com-
moçào, indisposição. — tXão havia to-

mar o sangue, nem esperança de soldar

a artéria, respeito da agitação conti-

nua, com que se movem todas, imitando a
respiração de que vivemos.)) Frei Luiz de

S(nisa, Historia de Sam Domingos, Pari.

I, liv. 9, cap. 15.

— Em Medicina, agitação é o estado

de um doente que não pode estar soce-

gado por causa da oppressào ou mal es-

tar que sente. Indisposição causada por

excesso de bebida, por digestão difficil.

— Em Philosophia, movimento inte-

rior e violento dos corpúsculos de uni cor-

po natural. — Agitação moral, espécie

de desassocego de espirito.

AGITADAMENTE, adv. Perturbadamen-
te, inquietadameute; desassocegadamoute,

apressadamente, calorosamente.

AGITADÍSSIMO, adj. sup. Perturbadís-

simo, abaladíssimo ; iucitadissimo, sacu-

didissiuio.

AGITADO, adj. p.(Do latim agitatus, em-
pregado antes e depois do latim clássico.

1

Movido, abalado, sacudido, turbado, ex-

citado, discutido, debatido ; convulso ; in-

quieto, apressado. — «Agitados de iào

infirnal espirito.* M.arinho, Guerra do

AÍemtejo, p. Õ9.
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AGITADOR, s. TO. ant. (Do latim aiji-

íaíyr^ descendo o ot» á media «d».) Co-

cheiro, auriga, cursor, o que governa ca-

vallos ou coclies. No sentido usual, fo-

mentador, perturbador, arguraeiítador,

inquietador. — «£^Jor elle sei' o Prínci-

pe dus agitadores, fui o primeiro que

ajiintuu mais iim carallo aus acostuma-

dos. V Nunes de Leão, Descripção de Por-

tugal, cap. 87.

— Eui Historia geral, dava-se o nome
de agitadores, durante a guerra civil de

Inglaterra, a certos ofíiciaes creados pelo

povo, dos quaes se serviu o protector

Crumwoli.

AGITAR, V. a. (Do latim agifare.) Mo-

vei com violência, sacudir, abalar, apres-

sar, ventilar, discutir, argumentar, inci-

tar, excitar, perturbar, volver, inquietar,

impressionar, revirar, revolucionar. —
« Tanto que o mar careceu, da suavidade

do Jordão, d'aqueUas correntes doces,

que lhe agitavam e adoçavam as suas

salgadas: logo perdeu o nome antigo e

tomou o de Morto.» Padre Francisco de

Mendonça, Serm., Part. ii, p. 349, n. 2.

—Agitar-se, v. re/í. Inquietar-sc, revol-

ver-sc, perturbar-se, afervorar-se, aivo-

roçar-se, debater-se.— «Agitar se a ques-

tão por uma e outra p>arti;.v Duarte Ma-
deira, Methodo de conhecer e curar o

morbo, Tom. ii, qucst. 31, art. 1. =
Emprega-se impessoabnente.

AGITAVEL, adj. 2 r/cn. (Do latim «.7/-

tahilis.) (^uo é susceptível de se abalar;

móbil, inquieto, volúvel, variável. —
«Ambos estes corpos elementares (agua e

ar) são ãiaphanos, são húmidos, são agi-

táveis, e que facilmente cedem.» Padre

Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
II, cap. 1, di>c. 17, n. 74.

AGLACTAÇÃO, s.f. (Do grego a, sem,

e do latira lactatio, amamentação.) Em
Medicina, suppressão do leite em uma
ama. = Tem a mesma origem etymolo-

gicade Ablactação, mas cm sentido ditte-

rentc, Vid. esta palavra.

— Segundo Littré, a aglactação foi im-

propriamente usada ]ior Linneo e Sagar,

em vez de Agalactia e Agalaxia. Vid.

estas jialavras.

j- AGLAE, s.f. (Do grego af/làia, ele-

gância.) Em Botânica, género de plantas

iridáceas, reunido ao género diasia.

AGLAE, s. f. Género de aurantiaceas,

tendo por typo a aglae chineza. Arvore
elegante e do flores aromáticas.
— Em Ornithologia, género de pássa-

ros sylvanos, essencialmente pousadores,

tendo por typo a aglae septicolor.

— Em Entomologia, género de lepi-

doptéros diurnos, tendo por typo a Va-

nessa.

"j- AGLAIA, s. f. Em Botânica, arbus-

to da Cochinchina, cuja flor é aromática.

i= Também se emprega em Ornitholo-

gia.

t AGLAISMO, s. m. (Do grego aglais-

ma, ornamento.) Género de acilephos di-

phydes, conteúdo apenas uma especia,

do Oceano Atlântico.

t AGLAOMORPHO, s. m. (Do grego
aglaos, elegante, e morp/ié, forma.) Em
Botânica, género de cryptogamas, visi-

idio do género polypodion. Na lingua-

gem poética, que tem grande foi'mosura;

epítlicto dado a ApoUo e Baccho.

t AGLAÓNEMA, s.f. {Do grego aglaos,

elegante, e nema, tilete, estame.) Em Bo-

tânica, género de plantas aroidêas, ten-

do por typo a aglaonema simples, das
Molueas.

f AGLAOPE, s.f. Género de crustáceos

decápodes, incompletamente caracterisa-

do.

— Em Elntomologia, género de lepi-

doptéros crepusculares, tendo por typo a

aglaope /'íínt.-.f<(.

t AGLAOPÉNIA,.?./. (Do grego aglaos,

bello, e phainô, eu brilho.) Género de
sertidariados, jiroduzindo um polypeiro

corncíj, de cellulas axillares.

t AGLATIA, s. f. Em Botânica, fru-

ctodo Egypto, que os naturaes recolhiam

em fevereiro, e d'aqui tiraram o nome
para o mez assim denominado.

t AGLAURA, *•. /. (Do ^^rego aglauros,

bello.) Género do amicianos, sem tentácu-

los, tendo por typo a aglaura fulgia, en-

contrada em Suez.

t AGLAUTO, s. m. Em Botânica, gé-

nero do terebintháceas.

t AGLIA, s. f. (Do grego aglie, beli-

da.) Em Entomologia, género de lepido-

ptéros nocturnos, tendo por typo o hom-

hijxtan, que se encontra nos faiaes da

Europa.
— Em Cirurgia, aglia é a cicatriz

branca da córnea.

AGLITHES, s. m. (Do grego aglithcs.)

Dente de alho.

AGLOSSA, s. f. (Do grego aglòssos, sem
língua.) Em Entomologia, género de le-

pidiiiitéros nocturnos, tendo por typo a

aglossa da gordura, e a aglossa énea. È
ao (jue vulgarmente se chama barata,

que se encontra nas cosinhas pouco acea-

das.

AGLOSSIA, s. /. (Do grego a, sem, e

glôssa, lingua.) Que não tem lingua ; no

sentido tigiiradi>, mudez.

t AGLOSSÓSTOMO, s. m. (Do grego

«, sem, glôssa, lingua, e stoma, bocca.

)

Monstni que nào tem lingua.

t AGLOSSOSTOMOGRAPHÍA, s. /. (Do
grego a, sem, glôssa, lingua, stoma, boc-

ca, e graphô, descrevo.) Em Jledicina,

descripção de unia bocca sem lingua.

t AGLOSSOSTOMOGRÀPHICO, adj. Em
Medicina, que diz respeito á aglossos-

tumufjrd pliiii.

t AGLOSSOSTOMÓGRAPHO, adj. Que
descreve uma bocca sem Imgua; Roland,

cirurgião de Saumur, tornou-se celebre

por trabalhos d'esta ordem.

AGLUTIÇÃO, s. f. (Do grego a^ sem,

e do latiui glutitio, acção de engulir.) Em
Medcina, impossibilidade de engolir.

AGLUTINAR, v. a. Vid. Agglutinar e

seus derivados.

AGMAR, s. m. Em Iclithyologia, syno-

nymo de diacope.

t AGMATOLOGÍA, s.f. {De agma, fra-

ctura, e logos, discurso.) Tractado das fra-

cturas.

t AGMENELLA, s. f. (Diminutivo lati-

no de agmcn, esquadrão.) Em Botânica,

género do cryptogamicas pleurococeoi-

deas, reunidas geralmente ao género go-

nidion.

AGNAÇÃO, s. f. (Do latim agnatio, no
ace. agnatiunem.) Em Direito Civil, pa-

rentesco de consanguinidade por linha

masculina, entre os varões descendentes

de um pae commum. Ditlere de Cogna-

ção, que é o laço de parentesco entre os

varões c fêmeas, descendentes de um
mesmo pae. — «A Infanta D. Catheri-

na, além de per si ter a agnação d'esta

successão , se achava casada com o Sere-

níssimo Duque de Bragança...» Pinto Ri-

beiro, Usurpação e Retenção de Portugal,

p. 37. — «... comtudo por ser gémea,

se acaba n'ella a agnação, sem se poder

conservar por ella.» Velasco de Gnuvêa,

Justa Acclamação de Dom João IV, p.

256.

AGNADO, adj. (Do latim agnatus.) Pa-

rente ou parenta por consanguinidade de

outro, procedendo ambos por linha mas-

culina de um pae commum, em que se

inclue também a fêmea, na qual se aca-

ba, sem que passe a seus filhos, a agna;

ção respectiva á sua descendenci i.— «E
certo que quando de alguma herança ê ex-

cluída a fêmea a favor do varão, não

tem isto lugar quando ella é casada com

agnado da mesma família. « Pinto Ribei-

ro, Usurpação, etc, p. 37. Vid. Cognado.

—Na legislação romana, o agnado toma-se

no sentido geral, como um membro da

família.

t AGNANTHO, s. m. Em Botânica,

família de verbenáceas, einiJregado para

tingir de amarello.

AGNATHO, adj. (Do grego a, sem,

e gnathos, maxilla.) Em Entnmologia, o

que não tem inaxillas, ou mandíbulas. Es-

pécie de monstruosidade, que se prende

ao género octocéphalo.

ÁGNATHOS,s. m. pi. Família de ephé-

meros e de phrygonianos.

AGNATÍCIO, adj. (Do latim agnatitius.)

Que vem de varão em varão
;
que diz

respeito aos aguados.

t AGNE, s. /. (Do grego agne, casto.)

Em Botânica, género de mimosa, indí-

gena da America equatorial.

AGNELINAS, s.f. pi. Pelles de cordei-

ro, preparadas de um lado, e com pello

do outro. = Recolhido pela primeira vez

por Jforaes. Em francez, dá-se o nome de

agnelina á lã do cordeiro pela primeira

vez tosqueado.
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t AGNIANO, s. w. Em Mythologia bra-

zilica. noiíic de um gcnio máo.

AGNIÇÀO, s. /. (Do latim agnitio, no

acc. agiiitionem.) Acção de conhecer, e, as

raais das vezes, de reconhecer; conheci-

mento, reeonlieciínento, lembrança, ^reno-

vação, recebimento, amizade. =^ E em-
pregado na arte dramática, como etteito

scenico para designar o lance repentino

cm que duas pessoas se encontram ca-

sualmente, e se abraçam, resultando

d'aqui o prolongamento da peripécia. —
€Etn que a seu modo se víe'» com grande

alegria as agnições e peripécias das tra-

gedias.» iSevcrim de Faria, Discursos Vá-

rios, disc. III, p. 144.

t AGNICHTOMA, s.ní.(pr. aguiktúma.)

Nas religiões da índia, oblação ao fogo

durante cinco dias consecutivos no prin-

cipio de cada primavera.

t AGNICIGNAL, adj. 2 gcn. (Do latim

agnitionalis.) (cj)ue diz respeito ao conhe-

cimento; que leva á peripécia dramática

do reeonlieeimento.

AGNISTÉRIO, s. m. ant. (Do gr. agnos,

puro.) Logar de purificação. Na archite-

ctura gothica, a capella-mór.

AGNO, s. m. (Do latim agnus, no grego

agnos, puro ; no portuguez antigo. Anho.)

Cordeiro; figuradamente: manso, brando.

Rezental ou recental; dá-se este nome
ao agno quando tem trez ou quatro me-
zes, que nasce tarde, por abril e maio.

O' amor do afjiw

Maiu[' que o iiiur Qiagiio.

jACOPOMii DETODi, traii. |ior Frei Marcos de
Lisijoa, ciiH. uoi MEN., Liv. II, cap. <0.

— Na linguagem popular, o «gn»
pronuncia-se «nh» como na lingua fran-

cezae e na italiana. =Escreve-sc também
Anho, e é bastante usado.

Sií este marro nãn foi dii anhos,
Oiitrus virão iiieliiorados.

SÁ Di: Miit., ei'L VIII, est. 20.

t AGNOCASTIL, Vid. Agnocasto.

AGNOCASTO, .s. m. (Do grego agnos,

casto; segmitli) Hluteau, a ignorância dos
boticários antigos juntou ao nome grego
a traducção latina, formando assim uma
só palavra.) O mimecomunun d'esta plan-

ta, segundo Bluleau, é arvore da castida-

de. Arbusto pertencente ás verbenáceas,
segundo Jussicu, e didinamya cangiesper-
viia, segundo Linneo ; as folhas são digi-

tadas, e as flores têm longas espigas de uui

branco roxo, synibolo da castidade entre
os antigos. Todas as partes d'csta plan-

ta, e, principalmente as sementes, foram
tidas por antiaphrodisiaeas

; comtudo o

seu cheiro forte e aromático, pelo contra-

rio, indica, junto com o seu sabor acre,

uma virtude estiniulanto. — a Vitex ê

agniis castus, e a.'>si se interpreta ; as cu-

bebas suo amigas de Vénus, e o agnocas-
to inhahilenta Vénus, e assi as suas

forças e cstimuJos enfraquece. n (Jarcia

d'Urta, Colloquios dos Simples e Drogas,
ptc, coll. XIX, foi. SL.

AGNÓIA, s. /. (Do grego a, sem, e

gnoô, eu conheço.) Em Medicina, estado

de um doente que nada conhece do que
o cerca.

AGNOME, s. m. (Do latim agnomen,

no ])i)rtugaez antigo Anhome.) Appellido

ou alcuulia que, entre os Romanos, se

accrescentava ao cognome em razão de
alguma virtude ou de qualquer outro

mutivo tomado do individuo. Antigamente
era privilegio dos nobres e patrícios roma-

nos o designarem-se com trez ou quatro

nomes, usiindo de prenome, nome, cogno-

n^e, e agnome. kSegundo 8an)paio Viílas-

Boas, cm aNob. Portugueza, o prenome é

o que antecede o nome próprio; o cogno-

me o que segue depois do iKnne próprio,,

o agnome é o que se accrescenta por ul-

timo. — «Para que é fazer-lhe esse car-

go sem razão, quando já os Romanos ac-

cumularam nomes, pronomes, cognomes e

agnomes.» Dom Francisco Manoel de
Mello, Apologos Dialogaes, p. 4o3.

AGNOMINAÇÃO, s. /. (Do latira agno-

minationcm.) tíimilhança de nomes, ou
palavras

;
paranomasia; allusão ao nome;

alcunha, appellido.

AGNOSCYTHICO, s. m. (pr. agnoscitico.)

Em Botânica, aggregado oblongo de raí-

zes de fetos da grossura de quasi duas
poUcgadas, e cobertas de felpa verde; plan-

ta da Tartaria que os antigos compara-
vam a um cordeiro, ou porque os lobos

gostam muito d'clla, ou porque vive vi-

çosa como o cordeiro em bom pasto.

t AGNOTHERIGN, s. »i.(pr. agnotérion;

do gr. agnos, desconhecido, e therion,

animal.) Género de carnívoros fósseis, que
se assimelhnm ao cão.

AGNUS-DÉI, s. VI. Assim se chamam
umas relíquias de cera branca, em forma
de medalhas, que de um lado têm a figu-

ra de um cordeiro, symbolo de Jesus
Christo, e do outro alguma iuiagem de-

vota. O papa benze estas relíquias no
primeiro anno do seu Pontificado e regu-

larmente de sete em sete antios. = Tam-
bém se dá o nome de Agnus-Dei a outras

obrasínhas de seda, prata e ouro, nas
quaes se encaixa alguma partícula da di-

ta cera branca. As pessoas ignorantes,

em logar de considerarem estes objectos

como devendo servir para estimular á de-

voção, usam-nos como amuletos o nó-

minas ou j)rcservatívos contra bruxarias,

raios, sezões
,

o tempestades. — aNa
mão rtm Agnus-Dei em custodia rica. »

Festas na Canonisação de Sam Francisco

Xavier, p. 1 18.

—Em Liturgia, parto da missa ondo o

sacerdote diz trez vezes cm alta voz uma
oração, que começa pelas palavras Agnus
Dei, introduzida no século vii pelo papa
iSergio. E tamben o nome de uma compo-
sição musical, que se canta ao consumir
a hóstia.

ÁGOA, s. _/'. (Do latim aqua; o « q

»

desce á guttural og».) Vid. Agua, mais

conforme com a etymologia, e geralmen-

te usada.

AGOARDAR, v. a. Vid. Aguardar.
AGOARENTAR, v. a. Vid. Aguarentar.

AGOASIL, s. m. Vid. Aguazil.

AGOEIRO, s. m. Vid. Agueiro.

AGOENTAR, v. a. Vid. Aguentar.

AGOGES, s. 7)2. pi. (Dl) grego agoge,

conducção.) Canaes de esgoto para minas.

— Em Musica antiga, (Do grego agô,

eu conduzo.) Successão de sons ascenden-

tes ou descendentes.

AGÓGICO, adJ. (Do grego agoge, con-

ducção.) Sentido que se colhe das pala-

vras. — «E foi o Santo tão fervento em
Theologia mystica, e agogica...» Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Menores,
Part. I, liv. 5, cap. õ.

AGOIRO, s. m. Vid. Agouro.
AGOLO, s. m. ant. Báculo pastoral. ==:

Recdiliido por iloraes.

AGOLPEADO, adj. p. Golpeado, recorta-

do, com aberturas. Dizia-se particular-

mente dos pannos, nos quaes se tinham

feito incisões. — «Agolpeadas as mangas
com os mesmos botões. t> João de Barros,

Clarimundo, Liv. i, cap. 22.

AGOLPEAR, V. a. Fazer golpes; no
sentido poético : bater, dar pancadas. =
Recolhido por Moraes.

AGOMADO, adj. p. Abotoado, rebenta-

do, que o.ít;í coberto de gomos.

t AGOMAN, s. TO. Na ilythología bra-

zilica, nome do principio do mal.

AGOMAR, V. n. Abrolhar, lançar gomos
ou olhos, rebentar, florir.=Recolhido pe-

lo Padre Bento Pereira ; IVIoracs também
o emprega no sentido de Engommar.
— Agomar-se, v. ref. Crear gomos,

abrolhar.

AGOMÍA, s.f. (Do árabe gonría; também
se escreve Agumia.) Faca recurva para

dentro, empregada como arma offensiva,

nelos Naircs e Jlouros de Malabar. Seçun-

do Viterbo, no Diccion. Portátil, também
significa vaso de duas azas, de bocca

larga, e sem bico. — aAmbos vieram ao

chão, onde o Mouro tirou de uma agomia

com que ferio a Luiz Ferna/ides, com três

feridas muito perigosas, dei.vando-lhe a

agomia meffida dos /ohí?'u.<.i' Agostinho de

Gavi, Hist. do Cerco de Mazag., foi. 17, v.

=; Estas facas ainda são usadas pelos

nossos aldeães c empregadas na poda

das vinhas; Bluteau recolheu o no-

me vulgar que cilas têm de faca de fou-
ce. Vid. Agomia.
AGOMIADA, í. /. (De gomia, faca de

fouce, e a terminação «ada» que exprime

a idêa de golpe.) lí^icada, navalhada, nai-

fada; ferida principalmente feita com uma
arma oflonsiva usada pelos Naires e Mou-
ros, chamada gomia. — «O mataram «,>-

agomiadas por dctraz. » Mariz, Diálogos

de Varia Historia, Tom. iv, cap. 18.

AGOMIL, .-•. "1. <iíi/. Jarro de botar agua

ás mãos. do bico estreita. = Tauibem se

escreve gomil e vomil. Encontra-se cita-
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(Do grego

do uas Provas da Historia Genealógica,

Tom. II, p. o47.

AGOMILADO, adj. p. Da feição, fúrma
ou feitio de gomil; á maneira de um jar-

ro bojudo, de bocea estreita e bicuda.

—Loc: Galhctas agomiladas.

—

«Tam-
hcm ha duas gulhetas de 2'>vata todas dou-

radas e agomiladas, que servem nos mes-

mos Pontijicaes. « D. Nicolau de Santa

Maria, Chronica dos Regrantes, Liv. ii,

cap. 7, n. 1*1.

AGOMINAR, V. n. ant. O mesmo que

Agomar; lançar gomos, rebentões, abro-

lhar. == Recolhido por Moraes.

t AGOMPHE, adj. 2 gcn. (Do grego a,

sem, e gomplios, cravo.) Em Zoologia,

diz-se d'aquelle animal cujas maxillas sào

desprovidas de dentes.

AGOMPHÓSE, s. f. (Do grego a, sem,

e (jumpliosis, laço, juncção.) Estado dos

dentes quando estão abalados e bóiem
nos seus alvéolos. = Também se diz

Agomphiase.

j AGON, s. ni. Nome egypcio da clii-

corca, empregado por Dioscorides. =
Também se emprega em Ichthyologia.

t AGONALES, s.f. pl.{Y>o grego ugon,

combate, i Em Historia antiga, festas em
honra de Juno, assim chamadas por que
terminavam por um combate.

t AGONATE, adj. 2 gen.

agunatos, nào geniculado.) Nome dado
aos crustáceos que nào têm maxillas ou
noandilinlas.

AGONATOS, s. m. pi. Classe de ani-

maes articulados, que têm muitos pares

de queixos.

t AGONE, s. m. (Do grego agOn, com-
bate.) Em Ichthyologia, nome de um gé-

nero de peixes, da familia dos cephale-

tes. = Também designa um género de

arachnidos chamado dysdere; e um gé-
nero de coleoptéros peutámeros da fa-

milia dos jeremianos.

AGONGÓRADO, adj. p. (De Gongora,
poeta hespanhol, nascido em 10(31 e mor-
to cm 1627.) Em Litteratura, o que per-

tence á eschola de Gongora pelo cstylo

guindado e aftectado ; o exaggerado uso

de metaphoras que os adeptos d'esta es-

chola empregavam para dizer as cousas

mais insigniíicantes, deu a esta palavra

o sentido de escuro, abstruso, confuso.

Este vicio caracterisa a maior parte dos
escriptores hespanhoes e portuguezes do
século XVII. Ao mesmo tempo em Itália,

florescia também Marini, morto em lG2b,
que preverteu a poesia italiana com os

concetti. Em França, Ronsard tornava
também a poesia obscura e inintelligivel

pela immensa quantidade de neologismos

gregos e latinos. Em quanto Camões mor-
ria despresado em Lisboa, o Cardeal Dom
Henrique condecorava Ronsard. Por es-

te mesmo tempo, dominava o Euphuris-
rao na corte da rainha Isabel, de Ingla-

terra, que impunha aos aulicos uma lin-

guagem extremamente aftectada o meta-

pliorica. Foi um contagio geral, que se

explica pelo despotismo das monarchias

e pela falta de philosophia na litteratu-

ra.=Ainda modernamente Castilho pro-

clama a suj)erioridade dos escriptores do

século XVII.

Vós fazeis graiiiios areim-as,

E eu sou (Ic palavras falto,

Vós sois mui agonfjoratto.

E eu sou em razões luui claro.

PEDllU SALGADO, THEATHO DO MUNDO,
Tom. 11, foi. U.

Vi d. Gongorismo c Gongorista.

AGONIA, í. /'. (Do grego agmi, comba-
te, derivando-se para o latim agonia, e

d'aqui para todas as linguas romanas.)

Em Medicina, estado no qual o doente

lucta com a moi-te ; a agonia é variável

na duração e é caracterisada por uma
alteração profunda na physionomia, abo-

lição progressiva do sentimento e do mo-
vimento, aphonia, secura e lividez da lín-

gua e dos lábios, ruido de líquidos no
esophago, ralo, enfraquecimento do pulso,

frio nas extremidades, estendendo-se gra-

dualmente ao tronco, até succeder a mor-
te. = No sentido usual, vascas, arran-

cos, paroxismos, fallecimento; no sentido

figurado : sofFrimentos moraes intensos,

afflicções violentas, estertor, inquietação.

Na linguagem popular, emprega-se no
sentido de cuidado. •— « E 2}orque lata-

Ihava já com as agonias da morte, três

dias havia.» Frei Luiz de iSousa, Histo-

ria de Sam Domingos, Part. i, Liv. 5,

cap. 2. — « Arra7icanão-o eu d'aqueUe

atoleiro, quando elle não podia, com o

trabalho e agonia que só Deos sabe. »

Historia Tragico-Maritima, Tom. i, p.

120.

Eslav.! iressa atjoma^

E (ia terra não se erguia.

LEOÍSEL IlA COSTA, CONVERSÃO FELICE, fol. i.

A condessa não é morta,
.\nda D'essas agonia-s.

IIOMAKC. CERAI,, n. 28.

— Loc. : Ojjlcio da agonia, o que se

reza pelo moribundo, prestes a expirar.—Padres da agonia, nome dos frades de

Ham Camillo de Lcllis, que eram agoni-

santes de profissão. — Nas vascas da
agonia, a expirar. — Horto da agonia,

o Jardim das Oliveiras, onde Christo pro-

vou o cálix da amargura.

AGONIADAMENTE, adv. Afflictivamen-

te, enfadadamente, apertadamente, custo-

samente.

AGONIADISSIMO, adj. sup. Anciosissi-

mo ; apoquentadissimo, afflictissimo, ator-

mentadissimo.

AGONIADO, adj. p, Afflicto, enfadado,

anciuso, atormentado, batalhado, opjn-i-

mido, angustiado, triste, apesarado. —
« Pois certamente a experiência nos mos-

tra o animo agoniado ter na Musica um
repouso. » Manoel Nunes da Silva, Tra-

ctado das Explorações, p. 11.

AGONIAR, i>. a. (De agonia, com o pre-

fixo na» e a terminação verbal «ar».) Af-

fligir, penalisar, mortificar, flagcUar, des-

gostar, atormentar, angustiar, exacerbar,

apoquentar, indispor, vexar, irritar, mo-
lestar, enfadar, agastar.

— Agoniar-se, r. rejl. (Do gaulez

achtcyn, gritar contra alguém, queixar-

se, no francez s'agonir.) Enfadar-se, ra-

lhar, reprehender alguém, agastar-se, cen-

surar, enc(ilerisar-se.

t AGONIO, s. m. Nome poético de Mer-
cúrio.

t AGONIS, s. m. Em Botânica, géne-

ro de myrtaceas, visinho do leptosperme

e indígena da Nova Hollanda, onde se

cultiva como arbusto de ornato.

AGONISADAMENTE, adv. Como quem
está em paroxismos, com os arrancos da
agonia, nas vascas do passamento, no ralo

do estertor. •— « Via-se acabar sem re-

médio, gritou agonisadamente, e em alta

voz pelo santo. » Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Part. i, Liv.

6, cap. 11. = Também se pôde escre-

ver agonisadamente.

AGONISADO, adj. p. Moribundo; af-

flicto, angustiado, torturado, desgastado,

afracado, debilitado.

o peito enfermo
Aijiiumuiv e triste se assegura, etc.

COnTB REAL, NAUm. DE SEPLLV., Cailt. XVII, fol. 203.

AGONISANTE, s. m. e adj. 2 gen.

Moribunilo, que está nas vascas da ago-

nia, que está no estertor da morte

—

aEs-

tando já a agonisante com vma ferida
mortal nacabeça.» Vieira, Sermões, Tom.
VIII, p. 347. — Como substantivo : —
« Um açafate de fores jnira lançar so-

bre o leito do agonisante.» Jorge Cardo-

so, Agiologio Lusitano, Tom. ii, p.

2Õ7.= No sentido figurado, designa tu-

do o que está para acabar.

—

Império ago-

nisante, luz agonisante, etc.

— Loc. : Confraria dos agonisantes,

irmandade instituída pelos padres de San-

to Agostinho, sob o nome de Sam Nico-

lau Tolentino, para rogarem a Deus em
favor dos condemnados á morte. — No
dia do supplicio deixavam o Senhor ex-

posto na sua egreja até á morte do pa-

ciente, pelo qual se dizia um grande nu-

mero de missas.

AGONISAR, v. a. (Do grego agôn, luc-

ta.) Assistir na agonia, fallaudo da ou-

tra vida ao que está nos paroxismos, for-

talecendo-o a respeito da salvação. E' ao

que vulgarmente se diz ajudar a bem
morrer, costume bárbaro nas aldeias, que
consiste em atroar os ouvidos do mori-

bundo com esconjurações medonhas e in-

vocações despropositadas e supersticiosas.

= No sentido figurado, atormentar, ar-

reliar, vexar, torturar, angustiar, marty-

risar, affligir.

—

«As piroprias consciên-

cias que os estavam agonisando do pec-

cado commettido, os tinham j^osto em gran-

I
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de confusão e aperto.» Frei Isidoro de

liarrcira. Historia do martyrio de Santa

Iria, cap. -1.

— Agonisar, r. n. Jazer agonisante,

estar no extremo paroxismo, sentir per-

der o ultimo alento, estar no estertor do

passamento. Padecer a anciã da morte.

—

« Notae como estão trocados os termos : o

agonisar é de quem está morrendo, o ar-

rancar é da alma que se aparta do corpo;

pois se na Cruz não houve arrancar nem
agonisar, como o houve no Horto?... Seri-

do que o agonisar, havia de ser no Cal-

vário, quando morreu, não agcnisou o

Senhor senão no Horto, quando lá se

apartou. » Vieira, Sermões, Tom. vii,

serm. 9, pag. 4. ii. .342.

t AGONISTARCHA, adj. m. (pr. ago-

nistárka ; do grego agônistês, combaten-

te, e arkos, chefe.) OíScial que presidia

ás luctas dos athletas.

AGONÍSTICA, s. f. (Do grego agonis-

tiko, em combate.) Gymnastica, arte

dos athJetas da antiguidade, com a qual

aprendiam a apparecer nos jogos públicos

da Grécia. A Agonistica é uma applica-

ção particular da Gymnastica; compre-

hende especialmente a lucta.

AGONÍSTICO, adJ. Que pertence ao cer-

tame ou combate; athletico, gymnastico.

—

aA nenhum vencido é airoso o jogo agonisti-

co.» Padre Manoel Fernandes, Alma In-

struída, Part. n, cap. i, dec. 11, n. 18.

ÁGONO, adj^ (Do grego a, sem, e gô-

nos, ângulo.) Em Geologia, o que nào
tem ancfulos. — Rocha ágona.

t AGONÓDEMO, s. m. (Do grego agô-

nios, sem ângulos, e demos, corpo.) Em
Entomologia, género de lepidoptéros pen-

támeros, tendo por typo o platysma pici-

mano de Creiítz.

t AGONODÉRO, *. m. (Do grego ago-

nias, sem ângulos, e derê, pescoço.) Em
Entomologia, género de coleoptéros pen-
támeros, tendo por typo o agonodero /('-

neolndo, da America septentrional.

AGONOGRAPHÍA, s. f. (Do grego agôn,

combate, e graphô, escrevo.) Descripyào
dos jogos solemnes antigos.

t AGONÓSOMO, s. m. (Do grego agô-
nios, sem ângulos, e soma, corpo.) Em
Entomologia, sub-genero de scutelleria-

nos hemiptéros, reunido por alguns natu-
ralistas ao gcnero trigonósomo.

t AGONÓSTOMO, s. m. (Do grego agô-
nios, sem ângulos, e stoma, bocca.1 Em
Ichthyologia, gcnero de peixes, visinho
dos mugos.

t AGONOTHETA, s. m. (pr. agonotéta;
do grego agôn, lucta, e tithcmi, dispor.)

Em Historia antiga, titulo de um magis-
trado que presidia aos jogos sagrados.

t AGONUS, s. m. (Do grego agOnios,
sem ângulos.) Em Ichthyologia, género
de peixes, synonynio do género aspidó-
phoro de Lacejiide.

t AGONYCLITO, *. wí. (Do gr. a, sem,
gonu, joelho, e clinô, cu dobro.) Seita

christâ do século viil, que sustentava que

se nào devia adorar a Deus senào era pé.

t AGORA, s. /. (Do grego agora, mer-
cado.) A assemblêa politica, feita ao ar

livre. Equivale ao mall dos povos ger-

mânicos.

AGORA, ad.v. (Da phrase latina hac

hora, descendo o « c » á medial « g » :
—

« Agora deriva-se de hac hora. Por isso

nos livros antigos se acha escripto hago-

ra, e haghora.» Nunes de Leão, Origem
da lingua portugueza, foi. .35.) Presen-

temente, neste tem^jo, n'este instante,

immediatamente, ora, já, actualmente, no

estado presente, hoje; em vista, ainda,

desde, uma vez, de vez em quando, no
entretanto, portanto, em consequência, en-

tão, ha pouco ; de fresco, brevemente,
d'esta feita. = Também se emprega com
forma interrogativa, e n'este sentido é

privativo da linguagem popular :—Ágóra ?

Como assim ? Não pode ser. Que me di-

zes? Custa a crer. E' possível? Duvido.
U povo costuma accentuar a primeira e a

segunda syllaba.

Mor crueza....

Fazes aijura ao Reino ; agora fazes
O que faz a pouca acua em grande fogo.
Aqura mais se accenae, arderá mais
O fogo de teu filho.

iltt. AMO.MO FERBEIRA, CiSIBO, act. IT.

Soube este desengano
Agora com tal dano.

BERSAMES, U1L\. ecl . II.

Vejam agora os sábios da escriptura

<Jue segredos são estes da natura.

CAMÕES, Lcz., canl. v, est. 22.

— Loc. : Agora-agora, n'este mesmo
instante, nào se j^assou uma Ave-Maria.
— Agora mesmo, immediatamente.

—

Ain-
da agora, só n'este momento ; emprega-
se para exprobrar da demora. — Agora,
logo, repetem-se em differentes orações

para exprimir de umas vezes, de outras

vezes ; também se repetem muitas vezes

para exprimir a successào de diversos fei-

tos.— Até agora, até ao presente, ao dia

de hoje, ao instante em que se falia. —
Z)'agora, desde agora, d'aqui em diante,

para o futuro.— Já agora, visto que nào
ha remédio, como nào pode ser de outro

modo.

—

Por agora, d'esta vez.

—

Tempos
de agora, a época moderna, actualmente.
— Ágóra ? Duvido, custa a crer. — Só
agora, a final, ao cabo de esperar.

—Agora também se usa substantivada-

mente por o tempo actual. — «O agora e

o depois dos bo7is é muito differenfe do

agora e depois dos mãos. d Heitor Pinto,

Diálogos, Tom. i, dial. 4, cap. 3.

—

« Os
agoras são inúteis e scin proveito. p Frei

António das Chagas, Cartas, T. i, p. 74.— Adágios: «Agora (/<; pobre Bispo,

pobre serviço. V Jorge Ferreira, Euphrosi-

na, act. i, se. 3.—«Agora dá j^ão c mfl

;

de2)ois dará pão e fel.y Bluteau, Suppl.

do Vocab. — «Agora que tenho ovellui e

borrego, todos me dizem, venhaes embora
Pedro.» Idem, ibid. — «Agora me lem-

bra a morte de João Grande. » Padre
António Delicado, Adágios, p. 98.

AGORÁNOMO, s. m. (Do grego agora,

mercado, e nemô, eu governo.) Magis-

trado atheniense encarregado da policia

dos mercados.

AGORARCHA, s. m. (pr. agorárka; do

grego agora, mercado, e arkos, chefe.)

ilagistrado spartano encarregado da po-

licia dos mercados; corresponde ao ago-

ranomo, de Athenas, e ao edil, de Roma.

t AGORE, s. m. (Do grego agoraios,

grosseiro.; Género de arachnides, visinho

do género sydere, e indígena da Europa
e da America.

t AGORÊA, adj. poet. Epítheto das di-

vindades que presidiam aos mercados.

t AGOREÁNO, adj. Epítheto das divin-

dades que presidiam aos mercados. =
Usado na linguagem poética.

t AGORENTADISSIMO, adj. sup. Coar-

ctadissimo, abatidíssimo, cerceadissimo,

cortadissimo. = Pouco usado. Também
se dizia Aguarentadissimo.

t AGORENTADO, adj. p. Apanhado,
diminuído, cerceado, apoucado, exhauri-

do, censurado. — No século XVI, dizia-se

de preferencia Aguarentado.

t AGORENTADOR, s. m. ant. O que
cerceia, que diminuo ; apoucador, cen-

sor. Vid. Aguarentador.

AGORENTAR, v. a. (Da baixa latinida-

de guarire, curar, tomado á má parte. ^i

Ciu"ar, apoucar, diminuir, encurtar, apa-

rar ao redor; abater, reduzir a menos.

No século XVI, dizia-se de preferencia

Aguarentar, o que toma menos hypothe-

tica a etymologia. — « Tinha o demónio

antigamente aqui de renda sessenta mil

patacões, que os Naiques lhe foram ago-

rentando de tal sorte, que só hjje dizem

tem mil pardaos.v Hist. Tragico-Marit
.

,

Tom. I, p. 289.

t AGOSERIS, s. f. (Corrupção de cego-

seris; do grego aix, cabra, e seris, es-

pécie de chicórea."» Em Botânica, género

de chicorea, synonymo do género troxi-

mon.
AGOSTINHO, adj. O mesmo que Au-

gusiiniano ;
que pertence á ordem ou es-

tatuto de Santo Agostinho.— « Traz por
exemplo os Mosteiros de nossos Cónegos

da Provinda de Entre Douro e Minho,
que os mais d'eUes estão fundados em des-

povoado, e são de Cónegos Agostinhos.*

D. Nicolau de S. ilarcos, Chronica dos

Cónegos Regrantes, Liv. i, cnp. 2, n. l.">.

AGOSTINHO, s. t?j. O frade de S.in-

to Agostinho ; o professo na Onlem dos

Cónegos Regrantes.=E' usado por ellipsc.

AGOSTÍO^ s. m. ant. Cornipçào de

Agostinho. =; Recolhido por Viterbo.

t A GOSTO, loc. adv. A' vontade, a

bcl-prazer. com predilecç.HO, perfeitamen-

te. — Obra feita a gosto, que ticou com-

pletamente acabada e bella.— A gosto de
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todos, cora aprcazimento de todos. — Ca-

samento feito a gosto da familia.=lia.s-

tante usado na linguagem popular.

O tncaiinr dy viola

Hadi' mister tle uin enrosto,

Uiii li'avessfiro di' linho.

Uma menina a seu (/it.slo.

CANc. pop-, SyliKi de cantigas soltas.

AGOSTO, s. m. (Do latim Augustus.)

oitavo mez do anno, segundo o kalen-

dario ecclesiastico, aduiittido na Europa.

Segundo os antigos romanos, que princi-

piavam o anno por março, era o sexto

mez, chamado por isso sextilis. No Re-

pertório dos Tempos, de Valentim Fer-

nandes, lê-se a respeito d'este mez :
—

1 E neste mez (sextilis) entrou elle (Octa-

viano) com trez triíimphos em Roma, como
aumentador do lmj)erio, por isso de esta-

tuto pubrico lhe foi posto o nome de Au-
gusto edo mesmo nome chamaram o mez...

e por que no temj^o iirolonçjado não jyude-

ram bem conservar o vocábulo, tiraram-

Ihe, a letra « u » c mudaram a outra em.

"Oi), e chamaram-lhe agosto.» Na lingua-

gem figurada, exprimo o tempo próprio

para se colherem os fructos ; assim se

diz nas cantigas populares

:

Ch.iniastp-me pêra parda,

Pêra (larda quero ser
;

Lá vira o mez de Agosto,

Eiu que nif queiras comer.

Sijtva dl' cantigas soiías.

— Loc: São muitos os adágios do mez
de agosto, que andam na tradição do
nosso povo. Bluteau foi o primeiro que
teve o senso linguistico de procurar n'elles

as locuções mais genuinas da lingua por-

tugueza. No Diccion. da Academia, se reu-

niram quasi todos, ainda que João Pedro
Ribeiro, nas Reflexões philologicas, foliou

contra este uso ; as bazes que elle esta-

beleceu para um Diccionario são mes-
quinhas e sem alcance. No seu tempo,
ainda o estudo das linguas não se eleva-

va á altura de uma sciencia philosophica.
•— « Agua de agosto, açafrão, mel o mos-
to.v Padre Delicado, Adágios, pag. 188.

—

«Agosto e vindima, não é cada dia.n

Idem, pag. 4.— «Agosto, /río em rosto.»

Idem, pag. 26.— «Agosto madura, siptem-
bro vindima.» Idem, pag. 4. — «Agosto
tem a culpa, se2)tembro leva a friicta.»

Idem, pag. 4.=«^ rpiem em maio come
sardinha, em. agosto lhe pica a esjnnha.»
Idem, pag. 28.— «^1 quem não tempão
semeado, de agosto, se faz maio.» Idem,
pag. 69.— «^1 terra lavrada em agosto,
d estercada dá de rosto.» Idem, pag. 4.

«Em agosto, aguilhOa o preguiçoso.» Idem,
pag. 6.— «7í?)i agosto, sardinhas e mosto.»

Idem, pag. 6,— » Junho, julho c agosto. Se-
nhora, não sou vosso.» Idem, pag. 8.

—

«Lã vem agosto com seus santos ao pesco-
ço.» Idem, pag. 7.— « Luar de janeiro não'

tem parceiro, senão de agosto, que lhe

dá no rosto.» Idem, pag. 182. — «Maio
come o trigo, agosto bebe o vinho.»—
Idem, pag. 9. — «A^ão ê bom o mosto co-

lhido em agosto.» Idem, pag. 10.—«Nem
em agosto caminhar, 7iem. em dezembro

marcar.» Idem, pag. 84. — «Por Santa

Maria de agosto, rep)asta a vacca um pou-

co.» Idem, pag. 12.— «Primeiro dia de

agosto, pirimeiro dia de Inverno.» Idem,

pag. 27. — «Quando chover em agosto,

não mettas teu dinheiro em 7nosto.» Idem,
pag. 12.— « Quem não debulha em agosto,

debulha com mão rosto.» Idem, pag. 13.

—

«

Queres ver teu marido morto, dá-lhe

couves em agosto.» Idem, pag. 129.

t AGOSTUS, s. m. (Do grego agostos;

de agô, levar, conduzir.) Nome antigo que
designava a parte do braço comprehen-
dida entre o cotovello e os dedos ; tam-

bém designava a palma da mão.

j AGOTADO, adj. p. ant. O mesmo que
esgotado, cxhausto.^Empregado por Aze-
vedo, na Correcção de abusos.

AGOTAR, V. a. ant. Esgotar, exhaurir,

seccar; enxugar.=Recolhido por Jerony-

mo Cardoso e Bento Pereira.

AGOTES,.s. m.ptl. ant. Descendentes dos

godos, e, como tacs, tratados com bastante

desprezo, dizendo que nascem com rabo.

::=: Recolliido por Viterbo, no Diccionario

Portátil, e citado na Monarchia Lusitana,

Tom. VI, foi. 36, col. 2.=Sogundo Blu-

teau, fundado em D. Martin de Viscay,

encontra-se esta gente, espécie de cogots,

nos Reinos de Aragão, Navarra, e prin-

cipado visinho do Bearno.

f AGOUARA, s. m. Nome que, no Para-

guay, se dá a trez espécies de cães.

j- AGOUJADO, adj. p. ant. Carregado

de doenças.=E' de uso popular.

t AGOULALÍ, .s. 7??. Em líotanica, no-

me caraiba da Ocliroxylum dos botânicos.

= Também se diz Ayoualali.

t Agoura, adr. ant. Vid. Agora.

AGOURADAMENTE, adv. Com agouro

;

adiviíihadainente, futuradamente, escon-

juradamente, com prognostico.:=Empre-
g'a-se com os advérbios qualificativos bein

ou mal.

AGOURADO, adj. p. Augurado, na lin-

guagem mais correcta
;
prognosticado, fu-

turado
;
prevenido, prophetisado, presen-

tido, presagiado, adivinhado, predicto.

Sabido por agouro.— «... mais agourado

ha de achar, quem taes recados manda, o

dia de amanhã.» João de Barros, Década

I, Liv. VIII, cap. 3.

AGOURAL, adj. 2 gen. (Corrupção do

latim auguralis.) Augurai, que diz res-

peito a agoureiros, que pertence ás ce-

reraonias de agouros para saber o futuro
;

presagiador, agoureiro.= Usado por Fi-

íinto Elysio: «... guinchos de agouraes

gaivotas.» Obras, Tom.vii, p. 344.=Rc-
colhiilo pela primeira vez por Moraes.

AGOURAR, r. a. (Do latim augurare; no

portuguoz antigo Agoirar.) Tomar agou-

ro, adiyinliar, predizer o futuro, vatici-

nar, presagiar, futurar, aventurar o qne
está para succeder ; conjecturar.

Já vossa mercê me agoura.

*M. piiEsriis, AUTOS, foi. 125.

— Agourar, v. n. Presentir, perceber o

futuro por meio de ceremonias agou-
reiras. — «Strabo diz, que os Lusitanos

das tripas dos homens cativos agouravam,
e adivinhavam, matando-os a este Jim.»
Amador 7\rraes, Diálogos IV, cap. 13.

— Agourar-se, v. r<jl. Prever o que
está para lhe acontecer, fadar-se a bem
o.u a mal.

—

«Acudiram as amigas, repre-

henderam-na de se querer agourar mal. »

iM-ei Luiz de Souza, Historia de Sam Do-
mingos, Part. II, Liv. IV, cap. 19.

— Syn. Agourar, aventurar, futurar,
prophetisar, vaticinar, prognosticar, pre-
sagiar, jyrever, predizer , adivinhar: Agou-
rar vem do latim auguror, formado da lo-

cução avis gero, como se vê pela forma an-

tiga arí/tór; segundo alguns auctores, é de
origem etrusca, e no sentido primitivo si-

gnificava o rae.smo que augurar, preen-

cher as funcções de augur, tomar, exa-

minar os augúrios, observar e explicar

os presagios, tirados dos relâmpagos, do
voo das aves e do canto d'ellas, bem
como do appetite das gallinhas sagradas,

de certos signaes dos quadrúpedes, e ou-

tros successos extraordinários. Da rude-

za d'estes factos, ficaram ainda no povo
muitas superstições, e por isso agourar
significa prever por circumstancias casuaes

e infundadas, e principalmente prever

para mal, e mesmo chamar desgraças fu-

turas.

—

Aventurar, é conjecturar ao aca-

so o que está para vir; exprime a idêa

de arriscar, de se exjjôr á ventura.

—

Fu-
turar, conjecturar; n'este sentido, bastante

empregado pelo povo. — Prophetisar, é

de origem grega este verbo, e vale o mes-

mo que dizer antes; é de preferencia em-
pregado na linguagem biblica e na Theo-
logia, para exprimir a graça divina que
concede a alguém o dom de alcançar os

arcanos do futuro ; no emtanto o povo tam-

bém emprega esta palavra, dizendo que
o nosso maestersinguer portuguez, Ban-
darra, prophetisára.— Vaticinar, é o mes-

mo que prophetisar cantando ; vatis, si-

gnifica propheta e poeta. Assim a forma
moderna e popular d'este verbo é fadar,

por isso que phatisthein e fadista, signi-

fica vate, poeta, tanto no francez antigo,

como no portuguez. — Prognosticar, vêr

adiante ; deduzir do presente o futuro ; é

portanto empregado na linguagem medi-
ca, e contrapõe-se a diagnosticar; este

significa vêr através dos symptomas qual

é a doença, e o outro vêr através d'esses

mesmos symptomas qual ha de ser a mar-
cha que ha de levar.:^Tambem se empre-

gam em Meteorologia, parai fazer o juizo

do tempo por meio dos phenomenos da

atmoçiphera, — Presagiar, vem de prce,
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antes, e sagio, penetro, sinto
;
prcsentir

como por segunda vista, mas sem expli-

car porquê. — Prever exprime a qua-

lidade moral de uma pessoa que tem gé-

nio intuitivo e sabe tirar pelos antece-

dentes os consequentes. — Predizer vem
do verbo latino prcedico, fallar de uma
cousa antes d'ella acontecer, sem decla-

rar o modo como a soube. — Adivinhar

empregar a arte diviuatoria para saber o

futuro; tem hoje um sentido bastante ge-

ral, mas primitivamente era, de todas es-

tas palavras synonymas, a mais restricta.

Vid. Adivinhação e Adivinhar.

AGOUREIRO, s. m. (Do latim augur,

uris; na linguagem antiga, Agoireiro.)

Augur, propheta, adivinho, pertencendo

a um collegio de sacerdotes, estimados no

tempo antigo, porque prediziam o futuro

observando os relâmpagos, o vôo ou o

canto das aves, o appetite dos patos

sagrados, certos signacs sobre os quadrú-

pedes, e outros successos extraordinários.

Antigamente, o nome de augur differia de

aruspex, como a idca geral differe da par-

ticular, porque o aruspex apenas obser-

vava o vôo das aves ; como esta espécie

de agouro era a mais ordinária, os dous

nomes tornaram-se synonymos.—Antiga-

mente empregava-se no sentido de viden-

te, propheta, mas hoje tem um sentido

desprezível ; o agoureiro é um fatalista,

que só prediz o que ha de acontecer de

máo, não por deducções, mas inspirado

pelo seu rancor. — « Também peccam
aquelles que vão aos sobreditos feiticeiros,

agoureiros, adivinhadores, e encantado-

res. » Constituições de Gõa, tit. xxxi,

Const. 1. — (íDa pena que haverão os

que vão a feiticeiros, betnzedeiros ou agou-

reiros. » Constituição de Lisboa, tit.

XXV, Const. 3. K'estas duas citações se

encontra a verdadeira synonjunia moder-
na de Agoureiro. Nos costumes popula-

res, ainda se encontram agoureiros com o

titulo de entre-abertos e homens de virtu-

de; porém estas (jualidades prophetieas

andam como principal ajwnagio nas mulhe-
res. — « Considta Saul o agoureiro, to-

do o exercito foi mantimento aos corvos,

nos montes de Gelhoe. » Dom António Al-

vares da Cunha, Eschola de Verdades,
verd. II, § 11.

AGOUREIRO, adj. Dado a agouros,
que os tiima e cri; n'clies ; supersticioso,

crédulo, fatídico. — « E como os Mouros
são muito agoureiros acerca d'estas cou-

sas que os cujam... » João de Barros,
Década lí, va^. 9.

AGOURENTO, adj. O mesmo que Agou-
reiro, tomado como adjectivo; ominoso, fa-

tal, sinistro, supersticioso
;
que se fia em

agouros.— « Pessoas de génio agourento e

SujJersticioso qualquer acaso escutam co-

mo um orncnlo. » Padre Jlanoel Bernar-
dos, Floresta, Tom. v, p. 315.

AGOURO, s. m. iDo latim augurium;
no portuguez antigo, agoiro.) Em Ilisto-

VúL. I. - 30.

ria romana, preságio, signal pelo qual se

julgava do futuro, principalmente pela

observação do vôo das aves. No sentido

usual, toda e qualquer predicçào, prophe-

cia, explicação, adivinhação, interpreta-

ção de phenomenos naturaes, com animo
de penetrar o futuro ou de causar mal a

alguém. Signal, preconceito, indicio, an-

nuncio, superstição. As Constituições dos

Bispados portuguezes indicam um gran-

de numero de agouros conhecidos em Por-

tugal, attendendo porém que um grande
numero são tirados das Decretaes, e co-

mo taes pertencentes a toda a Europa.

—

« Uma das quaes (desculpas) era, que em
se alevantando pêra vir a ella, atravessa-

ra um gato negro, notável agouro entre

elles.» João de Barros, Década I, Liv. 8,

cap. 3.

— tino r;iltarom

Gemicios de aiiiniaes, qiit' o ar aiirindo

Voram Irisles a(jnuros repelindij.

CASTRO, ULYSSEA, canl. vil, est. 23.

— Também se emprega na linguagem

usual a palavra prejuízo em logar de

agouro, porém é um gallicismo inadmis-

sível.—Todos os povos têm um certo nu-

mero de agouros ou su^Jerstições. Assim
é de máo agouro varrer a casa á noite,

porque, segundo a explicação popular, é

lançar para fi'}ra de casa a graça de Deus;

é mau agouro beber agua com uma luz

na mão, porque, segundo o povo, é beber

o juizo ; ouvir cantar a coruja quando es-

tá alguém doente, porque lhe cheira já a

cadáver.—E' de bom agouro dizer, quan-

do cae alguma eshalação ou meteoro, Deos
te guie. Em muitos dos agouros popula-

res portuguezes, encontram-se vestígios da
religião dos Cabiras. — Na linguagem
antiga : Catar agouro, observar as aves

para conhecer o futuro.

—

Longe vá o ses-

tro agoureiro, espécie de abrenunciação.
— Ao longe o mate agouro, usado por Sá
de Miranda.—Na linguagem popular das

ilhas, ha uma forma de esconjuraç'io que
substituo todos os indicados : Vae-te a re-

que! que é propriamente : Vae-te á re-

cua, como quem lança de si o máo agou-

ro, para um rancho de cavalgaduras. —
Adagio : — <í Os agouros nem crêl-os, nem
experimental-os. » líccolhido por Dom
António Alvares da Cunha, Campanhas
de Portugal, p. 3G. Ainda é de uso po-

pular.

AGOUSIDADE, s. f. ant. (Corrupção de

aquosidade, descendo a guttural « q » á

sua media.) Que tem agua; a proprieda-

de de ter agua ; característico de cert;is

doenças. — a Alimpa o estamago de todo

humor e agousidade. » Grislei, Desenga-

no da Medicina, canteiro ii, n. 4.

AGOUTI, .«. m. Em Historia natural,

género da ordem dos roedores, familia

dos cavianos, de que se conhecem trcz

espécies. Sào bellos animaes do tamanho
o quasi da feição do coelho, habitam na

America Meridional, nas Antilhas e no
México ; vivem nos bosques, nos troncos

das arvores, e sustentam-se de cascas e

do fructos. — Moraes escreve Agou-
thi.

AGRA, s. f. ant. (Do latim ager.) Cam-
po de lavoura, terra de cultura, princi-

palmente era sítios altos. ^= Também se

emprega no sentido de rocha, penedia,

alcantil. Ainda está no uso popular da

Minho, onde a lingua portugueza tem cer-

tas formas archaicas. — « E derrubou set-

te cavalleiros em uma agra de linho d.e

senhas lançadas, que lhes deu. » D. Pedro,

Nobiliário, Tom. vii, p. 41.

t AGRA, s. /. ipo grego agra, presa.)

Em Entomologia, género de coleoptéros

pentaineros, tendo por typo a agra de

Cayenna.
— Em Botânica, madeira aromática,

proveniente da Ilha de Hainan.

AGRACIADAMENTE, adv. ant. Segundo
Moraes, engracadamente.=N'este sentido

está fora do uso. — Distinctamente, por

meio de condecorações ; contempladamen-

te, exaltadamente, recompensadamente.

t AGRACIADISSÍMO, adj. sup. Conde-

coradi.ssimo, distinctissimo com medalhas,

commendas, títulos, diplomas, tenças, etc.

AGRACIADO, adj. p. Antigamente ti-

nha o sentido de engraçado, formoso, gen-

til, gracioso, dotado de graça. — « Fol-

garia muito com a mulher discreta, for-

mosa, agraciada. » Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Aulegraphia, act. ii, scen.

10.—No sentido moderno e usual, aquel-

le a que se fez graça, distincçào, honra

ou recompensa, por munificência regia,

ou em remuneração de serviços, méritos,

etc. — Agraciado com a commenda da
Torre e Espada.
AGRACIAR, V. a. (Do latim gratia,

com o prefixo «a» da indole da lingua e

a terminação verbal a ar»; ou da baixa

latinidade (/caííare.) Dotar, ornar de gra-

ças, contemplar, distinguir, recompensar

com títulos, commendas ; condecorar, per-

doar, amnistiar. = No sentido primitivo,

também : agradecer, dar graças.

— Agraciar, v. n. ant. Mostrar graça,

apresentar bom parecer, manifestíir agra-

do. — « E por suas ajiraziveis ruas w»

agraciando a todos, e juntamente mostran-

do em si a posse e grandeza do gover-

no... n Luiz ^larinho de Azevedo, Discur-

sos apologéticos, disc. iv, foi. 19, v.

AGRAÇO, ,«. m. (De agro, acerbo, aze-

do, com o sufíixo o aço », ampliativo, au-

gmentalivo, derivado "do latim nugeo.)

Uvas verdes; antes de amadurecerem;
também se diz do summo espi-emido para

se beber como refrigerante com agua e

assucar ; bebida agridoce. — * Os pais

comeram o agraço, c fruita verde... e os

dentes dos jilhus jicaram embotados.* Frei

João de Ceita, Sermões, Tom. ii. foi. 32,

col. 2.

— Loc. : Em agraço, intempestiva-
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mente, untes do tempo, imperfeitamente,

— Vindimado em agraço, mortu na llôr da

edade, sem o natural desenvolvimento:

—

^...para que o menino vindimado em
agraço... » Monarchia Lusitana, Tom. i,

foi. lUl, col. 4. = N'este sentido, reco-

lhido pela primeira vez por Blutcau.

Oiip .1 sii.i Elisn bellii cm pouco espaço

Curtuu iiid.i em íiiiri:í~o.

CAMUliS, ECL., II, est. IG.

— Deixar em agraço, incompletamen-

te, por acabar. = Recolhido por Vieira e

Padre Balthazar Telles.

—

Ficar em agra-

ço, não sair das verduras, ficar sempre
incompleto. —• Lançar o agraço no olho

de alguém, é uma phrase do tempo de Dora
João I, que está actualmente substituída

por : espremer o limão na menina do olho.

— « Por ventura este, de rpicm vós es-

carneceis, ainda vos ha de lançar o agra-

ço no olho.)) Feruão Lopes, Chronica de

Dom João I, Part. ii, cap. 15.=E' tam-

bém bastante empregado nos anexins po-

pulares : — « .íl vinha posta em bom com-

passo, o pjrimeiro anno dá agraço. » Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 5.— v.Nunca loa

olha com agraço.» Idem, ibid., p. 48.

AGRAÇO, udj. ant. Formado pelo suffi-

xo «aço»; assim se á[z ricaço, mestraço.

Bastante agro.= Recolhido por Moraes.

agradabilíssimo, adj. sup. INIuitissi-

mo agradável. Applica-se tanto ás pes-

soas, como ás cousas. — Agradabilíssimo

no trado, amável, caríssimo, affabilissimo.

Clima agradabilíssimo, suavíssimo, tem-

peradíssimo.— íiDeixaiido em todos a(piel-

les senhores uma saudade grandissima de

sua conversação e presença, porque com
uma era agradabilíssimo « todos, e com
outra, etc.» Frei Bernardo de Brito, Chro-

Liv. n,

adj. !'•

p. 21.

ant. Passado á

nica de Cister

AGRADADO,
grade, gradado.

AGRADADO, adj. p. Satisfeito, conten-

te, deleitado, bem disposto com alguém,
para alguma cousa.—Ficou agradado do
sitio ; JiciAt agradado da com-ersa.^^-Usa.-

do por Frei Marcos de Lisboa.

AGRADAR, v. a. ant. O mesmo que
Gradar, passar á grade a terra depois de
lavrada o semeada, para que a semente
fique coberta, e os torrões desfeitos; fe-

char com grade. =^ Recolhido pelo Padre
Bento Pereira.

AGRADAR, i-. a. (Do latim gratus, no
céltico gre, no mesmo sentido.) Aprazer,
contentar, satisfiizer, deleitar, encantar,

adivinhar vontades, bem parecer.

Conhece Cl-Reí, que d'esperaiii.'a cheio
Coui loiígintuio amor sabe aç/railaí-a.

M. IHOMiZ, USUUNA, Cailt. VI, cst. Cl.

— Agradar, v. n. Ser agradável, causar

contentamento, ser a aprazimento ou de
bom grado.

QiiaiUo a mim essa falia doce auraita ?...

ciM , LUí., canç. ^i.

—Adagio : «A zomhariadeixal-a quan-

do m.ais agrada.» Padre Delicado, Adá-

gios, p. Iõ8.
— Agradarse, v. refi. Namorar-se,

apaisonar-se, encantar-se, desejar, appe-

tecer, sympathisar.

—

aE se não agradasse

menos do posto, que alcançou na terra,

p)ara a fabrica do Convento. ,.)> Frei Luiz

de Sousa, Historia de Sam Domingos,
Part. I, ca|3. 1(3.— «Mustrou que se agra-

dava do nosso memorial.» Vieira, Ser-

mões, Tom. X, p. 341, col. 2.

AGRADÁVEL, adj. 2 gen. Aprazível,

deleitante, suave, gostoso ; affavel, beni-

gno, delicado em maneiras. — i... donde

Jicoii o Santo entendendo ser aquelle can-

to agradável a Deos, e aos santos Anjos.))

Frei Bernardo de Brito, Chron. de Cister,

Liv, I, cap. 23.

— Loc: Ajuntar o útil com o agradá-

vel; n'este sentido tomado como substan-

tivo, da traducção do verso de Horácio :

«Omne tulit imnctum, qui miscuit utile

dulci.» — Cara agradável, de bom pare-

cer, que recebe brm a todos.

AGRADAVELMENTE, udv. Aprazivel-

mente; satisfeitamente, suavemente; en-

graçadamente, chistosamente, lhanamen-

te , deleitosamente, •—
- «.Esta conveniência

communicftda em CastcUa havia lá soado

agradavelmente.» D. Francisco Manoel
de Mello, Epanaphoras, Tom. i, p. 101.

j A' GRADE, loc. adv. Da parte de den-

tro das grades. Diz-se de quem está em
clausura ou prisão. No primeiro sentido,

estar de parlatorio; no segundo, pedir es-

mola aos que passam pela cadeia. Assim
se diz nas cantigas populares :

A vidii do pobre preso

E' viver da carídaile
;

Tra/er comsiiío o [rambúlho,
E pedir esmola á (jrudt\

AGRADECER, v. a. (Do lat. gratus, com o

prefixo da índole da língua, e a termina-

ção inchoativa.) Reconhecer, retribuir fa-

vores, recompensar, render graças, con-

fessar benefícios, mostrar-se grato.== Es-

crevia-se antigamente Agardecer, e Aguar-

decer, ainda usados na linguagem popu-

lar; e também Agradescer, que explica a

etyraología.

Com mjrcès sumptuosas me otiraâcce,

E com razão me Jouva esta \oiilade.

CAM., LUZ., caut. IV, est. 8.

— Loc: « Agradecei-m'o amigot, que

quero hevi a meus Jilhos.)) Padre Delica-

do, Adágios, p. 99.

—

nQuem boa ventura

tem, a Jjeos o agradeça.» Anexira do sé-

culo XVI, recolliido por Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Euphrosina, act. i, se. 1.

AGRADECIDAMENTE, adv. Com reco-

nhecimento ; recompensadainente. O maior

uso d'este adverbio é na linguagem popu-

lar, servindo como escusa, para não aceci-

tar certas oílertas ou propostas; e assim

anda corrompido em Agardecídamente, e

Aguardecídamente,=Recolhido no século

XVI por Jcronyrao Cardoso o Bento Pe-

reira.

AGRADECIDISSIMAMENTE, adv. sup.

Da maneira mais grata e atiectuosa. Vid.

Reconhecidíssima mente.

AGRADECIDÍSSIMO, adj. sup. Diz-se de

uma pessoa que se mostra muito reconhe-

cida por qualquer favor recebido. Que ma-

nifesta ou confessa os beneficies que lhe

fazem. Que é summamcnte grato; que
conserva a memoria das boas acções. Em-
pregado por Dom Gonçalo Coutinho, no
Discurso da jornada á vílla de Mazagão.
AGRADECIDO, adj. p. De que se deu

agradecimento ; obrigado, reconhecido,

grato, lembrado do beneficio; remunera-

do, recompensado, beneficiado. Próprio de

quem agradece, = Emprega-se tanto no

sentido activo como passivo. —^ « Por el-

líei seu senhor ser um Príncipe mui
agradecido de benejicios.» João de Bar-

ros, Década I, Liv. v, cap. «Res-

pondeu-lhe Nuno Velho Pereira com pala-

vras agradecidas. » Híst. Trag.-Marit.,

Tom. II, p. 270.
•— Loc: Confessar-se agradecido, ma-

nifestar sentimentos de gratidão, expor

os muitos benefícios devidos a alguém.

—

Mostrar-se agradecido, recompensar os fa-

vores, dar a entender que se nào esquece

delles.—Agradecido, jialavra empregada
como uma locução clliptica : jico muito

agradecido, com que se agradece ou se es-

cusam favores. E' de uso popular.

—

-(íAo

agradecido mais do pedido. )> Padre Deli-

cado, Adágios, p. 3.— <iDo homem agra-

decido todo o bem é crido. )> Idem, ibid.,

p. 3.

— Gram. Duarte Nunes de Leão, na
Origem da Língua Portugueza, cap. 8,

p. 50, diz que a certos participios da
voz passiva a corrupção ou impropriedade

tem dado significação activa.

Nem por lisonja louvealfíum subido
Sob peua de não ser agratlecitto.

CAu., mz., cant. vii, est. 83.

O grande esforço mal afjraílcchío.

IDEM, IB., cant. s, est. 33.

AGRADECIMENTO, s. m. Reconheci-

mento, confissão, lembrança dos favores

recebidos
;
palavras e formulas de civili-

dade com que se agradece. Gratidão, re-

compensa, beneficio, remtmeração com
que se galardoa algum serviço. — «Aos

quaes elle respondeu, dando-lhe agradeci-

mento dhiquella offerta.)) João de Barros,

Década I, Liv. v, cap. 8.

— Loc: Muitos agradecimentos, reca-

do que se manda para accusar a recepção

de algum presente, com palavras de me-

ra civilidade.— A' vista darei os agrade-

cimentos, phrase empregada no mesmo
sentido.

—

n Porque o dar agradecimentos

por aggravos, mais i^rtence aos lison-

geiros, que aos prudentes. « D. Francis-

co Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 133.
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— Em agradecimento, como signal de

gratidão, como mauitestayào de reconhe-

cimento.

AGRADECIVEL, adj. 2gen.ant. Que me-

rece ser agradeciílo ; digno de reconhc-

cer-se ou de agradecer-se. Xo sentido da-

do no século xv, agradável, grato, accei-

to.

—

«Muito agradecivel, e accepta hc a

Deos a dada das f/raças. » Traducção da

Vita Christi, de Ijudulpho Carthusiano,

Part. III, cap. 10, foi. 51.

t AGRADECIVELMENTE, adi: ant. De
um modo agradavol. Agradavelmente.

=

í^úra do uso.

t A GRADO, loc. adv. (Do latim ad
gratiun.) A' vontade, com consentimento,

a bel-jjrazer. = Eniprega-se com os ad-

vérbios qualificativos: a bom ou a máo
grado. — A mal seu grado, em que lhe

pêze ; n'este sentido empregado na Eleg.

de Luiz Pereira, Ibl. 124.—A seu mal gra-

do, a seu pezar; empregado no Affonso

Africano de Vasco Mousinho de Queve-
do, foi. Õ9, V., e j)or Joào de Barros, no

Clarimundo, Liv. I, cap. 29.

AGRADO, s. m. (Do latim gratas, ou,

melhor, da locução adverbial.) O modo ou

qualidade amável e cortezã, delicada ou

aífavel de alguma pessoa ou cousa, que

nos excita sensações gratas, que nos pre-

dispõe agradavelmente. Gosto, compla-

cência, satisfação, que nos provoca o que

é aprazível. Suavidade, brandura, enlevo,

recreio, doçura de tracto, affabilidade, aga-

salho, disvelo carinho. Ventura, appro-

vação, beneplácito.

—

«Procurando agra-

do universal.» Sousa de Macedo, Domí-
nio sobre a fortuna, p. 14. — «... j^ara

que se imjyriína em nós o divino agrado.*

Frei António das Chagas, Obras Espiri-

tuaes, Tom. ii, p. 489.

—

«tíó do homem
que é a mais perfeita das vossas obras,

não viostrasse is aqr&áo.» Vieira, Sermões,
Tom. III, p. 489.

Comera o grão Nepluno a fazor falia,

A quanlos obeileocm seu TNdenlc,
Couj voz ú'agvaiio

MA.N. TIIOMAZ, INSULANA, Cant. IH, CSt. 27.

t AGRADOCE, adj. 2 yen. Vid. Agri-

doce, e Agrodoce.

AGRADUAÇÃO, s.f. ant. O mesmo que
Graduação, com o prefixo da índole da lín-

gua ; empregado por António de Mariz
Carneiro, no Roteiro da índia.

t AGRADUADO, adj. p. ant. O mesmo
que Graduado, com o prefixo da índole da
linguagem popular ; empregado por Jorge
Ferreira de Vaseoneellos, na Aulegraphia.
—Que foi promovido a um grão superior,

para gozar as honras, mas não os proven-
tos.

AGRADUAR, v. a. ant. O mesmo que
Graduar, com o prefixo da índole da lín-

gua. = Est;i fc'iia do uso.

Jorge Ferreira de Vaseoneellos, na come-
dia Euphrosina. Vid. Graduar-se.

AGRAMENTE, adv. Corrupção de Acre-

mente ; acerbamente, azedamente, acera-

damcnte, asperamente. — «.Queixaram-se

agramente ao Reverendissinto Geral. )i

Frei Luiz de Sousa, Híst. de S. Domin-
gos, Part. II, Liv. 4, cap. 1.

t A GRANEL, loc. adv. Vid. A garnel,

e Granel.

t AGRANELADO, adj. p. Recolhido em
granel.=Xa linguagem popular das ilhas

dos Açores diz-se Engranelado.

AGRÃO, s. m. ant. O mesmo que Agrião,

dando-se a syncopa do «i» medial na iiu-

guaguem popular, como em justitia, ]\x%-

tiça.=Emf)regado na linguagem cómica :

liasto se semea o nabo.
Quando llorcsce o (iijrão^

Kiiiâo cama o tenliilião

E bale a alveioa o rabn.

GiLvicEME, oníiAS, Liv. II, foi. 93.

t AGRAPHIS, s. /. (Do grego a, sem,

e grajjhis, escriptura.) Em Botânica, gé-

nero de liliaceas hyacinthcas, plantas bol-

bosas originarias da Europa austral e do
Cabo da Boa Esperança.

t AGRAPHUS, s. m.. (Do grego agra-
pJios, não escripto.) Em Entomologia^ gé-

nero de coleoptéros curculinoides, tendo
por typo o agraphus leucojjheus, da Ame-
rica boreal.

AGRAPÍM, s. m. (Do francez agrafe,
colchete, segundo Moraes ; ou, melhor, do
allemão krappen, prender com colchete;

d'onde nos veiu kraffo, origem de garfo.)

Alamar, espécie de apertador. =Ácha-se
empregado por Francisco de Andrade,
Chron. de D. João III, Liv. iv, cap. 11.

Agraduar-se, v. njl. Kecober gr 10

de bacharel, do licenciado ou de doutor

em uma Universidade.=Euipregado por

=^ Recolhido pela primeira vez por Mo-
raes.

f AGRARIANO, s. »». O partidário das
leis agrarias ; no sentido moderno, socia-

lista e communista.

AGRÁRIO, adj. (Do latim agrarius.)

Em Historia, que diz respeito ou é par-

tidário das leis agrarias ; por estas leis se

determinava um numero certo de geiras

de terra que cada patrício podia pos-

suir. = No sentido usual : relativo aos

campos ou prédios rústicos, suas divisões

e disposições.

Cliegava eo' esquadrão Gazcl eampeslre,
N'ai|Ui'lle insiaute r l-iras moslras dava,
(iuiando a agraria turba, que era Meslre
Do cargo militar, (|uc exercitava.

S.À DE MENEZES, MALAC. COSQ., Cant. IX, PSt. 122.

AGRASSO, .«. m. Vid. Agraço, cuja or-

thugr.ipliia se deve preferir.

t AGRAÚDAR, v. n. (De graúdo.^ T.r-

nar-sc graúdo, tomar maior volume. —
Esta palavra, posto que usada só pelo

povo, pela sua formação racional, mere-
ce tomar o seu logar no diccionario da
língua.

t AGRAULIS, s. m. (Do grego agrau-
los, que vive nos campos.) Em Entomo-
logia, género de Icpidopttíros diurnos.

AGRAVAR, v. a. Vid. Aggravar, o to-

dos os seus compostos. Na Ordenação Af-

fonsina encontra-se sem a geminação do
og»

; e só se adoptou depois que os qui-

nhentistas, aproximando artificialmente o
portuguez do latira, foram insensivelmen-

te introduzindo a orthographia etymolo-
I gica.

1 t AGRAVIADO, adj. p. O mesmo que
Aggravado, bastante usado na linguagem
e na giria popular : ofFendido e molesta-

do, descontente, agoniado.

t AGRAVIAR, V. a. Molestar, descon-

tentar, afligir, agoniar.=E' o mesmo que
Aggravar, porém pertence á giria popu-
lar.

AGRAYLEA, s. f. (Do grego agrayleô,

eu habito no campo.) Em Entomologia,
género de phrygonianos nevroptéros, ten-

do por typo a agraylêa teneroide.

AGRAZ, adj. 2 gen. O mesmo que agro,

acre, acerbo, azedo. = Usado na lingua-

gem antiga, e nos adágios populares

:

Tanto é at/raz.

Que já despraz.

DELICADO, ADAG., p. 5S.

AGRAZ, s. m. ant. O mesmo que Agra-

ço ; o povo pronuncia as ultimas syllabas

das palavras de um modo surdo, e quasi

imperceptível, e d'aqui veiu a fonuar-se

este vocábulo.

AGRE, adj. 2 gen. (Do latim acer,

acre, descendo o «c» á guttural branda
«g» como em cecus, cego.) Agro, acerbo,

azedo, acerado.— aXa infusão de suma-
gre desfarão duas romans agre e doce.»

Jíorato, Pratica Racional, Regra i, Trat.

9, cap. 4.

t AGRE, .<•. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos coleoptéros.

AGREDIR, V. a. Vid. Aggredir, etc.

AGREGAR, v. a. Vid. Aggregar, etc.

AGRELLA, s. /. ant. Aspereza.^Reco-
lhido pela primeira vez por Moraes.

AGREMIA, s. f. Alteração do sangue

em relação coma gotta.== Palavra intro-

duzida na scieneia por Piorry.

t AGREMIADO, adj. p. iDe grémio.)

Neologismo bastante usado. Reunido em
grémio, assemblêa.

t AGREMIAR, v. a. (De grémio, com
a expletiva « a » e a terminação verbal

«ar»."! Reunir em grémio, em assemblêa.

= Palavra dintroducçiio recente.

t — Agremiar-se, v. reji. Reunir-se,

juutar-so em assemblêa.
'•' AGRESSÃO, s.f. Vid. Aggressão.

AGRESSIVO, ailj. Vid. Aggressivo, etc.

AGRESSOR, s.m. e «(//. Vid. Aggi-essor.

AGRESTE, adj. 2 gen. i Do latim agns-

;

tis.) Camponez, rústico, que jierteuce ou
diz respeito ao campo; montesinho, bra-

vio, silvestre, áspero, rude. tosco, gros-

seiro, selvagem, bronco, broma, desabri-

do, brusco. Diz-se tanto dos sitios. como
das pessoas.

—

*Outrasfruitas ha em Cei-

lão d'<:sfas de espinho, que de sua natu-
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reza são montesinhas e agrestes.» Historia

Tragico-Maritima, Tom. i, p. 1G5.

íí ii:is avos íí</rí'i7t'-s' iiue somente
I\'us lapiíiiis aérias leni o iiileiítu.

CAMÕES, LUZ., caiit. Ill, est. 120.

Não desprezaniJo a niinlia «^/e.i/erima.

BEIINABDES, LIMA, eailt. IV.

aldeão, cani-AGRESTE, s. on. Lapão,

ponez, vi Hão, montauhez.
-j- — Agreste, s. m. Em Historia Natu-

ral, dá-se este nome como epíthcto de

muitos insectos e plantas que habitam os

terrcniis não cultivados.

t AGRESTEN. s. m. Em Chimica, tár-

taro qno ainda não se purificou.

t AGREUTER, s. m. (Uo grego agrm-

tcr^ caçador.) Em Entomologia, género

de coleoptéros; tríbu dos pateliimanes,

tendo por typo o chlcvniu chlorodius.

t AGRIA, s. m. (Do grego agrios, sel-

vagem.) Era Entomologia, género de

diptéros braclioceros.

— Em Medicina, pústula maligna, her-

jjes, empigem corrosiva. Segundo Piorry,

também se emprega no sentido de gotta.

AGRIAM, s. m. Termo de Alveitaria,

que designa um tumor duro, que se cria

no alto do nó por detrás do jarrete, onde

dá o esterco do cavallo : provém de pan-

cada dada pelo cavallo com o nó cm cou-

sa dura; algumas vezes é defeito de raça.

— «Para o agriam mais duro, se fará
o emplasto ser/uinte...í> Rego, Summa de

Alveitaria, p. 41G. = Também se es-

creve Agrião. — «As mais prejudiciaes

doenças (dos cavallos) são ; quartos falsos

sohre canna, sobre osso, esjxravões, altfa-

fes, agriões, alvarazes,casquiseccos, ctc.»

Nunes de Leão, Leis Extravagantes,

Addiç. r>s.

AGRIANTHO, s. m. (Do grego agrios,

selvagem, e anthos, flor.) Em Botânica,

género de compósitas cupatoriadas, encer-

rando trez espécies.

AGRIÃO, s. m. (Segundo Moraes, do cél-

tico, ai, sempre, e grcen, verde; segun-

do Lacerda, do italiano agrctto, acidulo;

ou do grego agrios, montezinho, bravio.)

Planta herbácea, da famila das crucifór-

mes, conhecida em pharmacia com o no-

me de Mastruço aquático. Dá-se nas

aguas correntes das fontes e dos rios o

nos legares húmidos e sombrios. = É
usado como salada, e como hortaliça. =
Usa-se quasi sempre no plural. — « Vi-

rão J50f ella (terra) os portuguezes das

plantas d'elles conhecidas... agriões, etc.»

Historia Tragico-Maritima, Tom. ii, p.

235.

AGRIAS, s. f. pi. Espécie de insectos

da ordem dos nevroptéros, chamados tam-

bém dimzdlas.

AGRIASTICO, adj. O mesmo que Agres-

te. Privativo da linguagem poética. :=;

Recolhido pela primeira vez por Bluteau,

no Supplemento do Vocabulário.

7 AGRÍCOLA, s. m. Em Botânica, géne-

ro de vcrbenaceas, reunido ao gcnero

clerodrndro.

AGRÍCOLA, adj. 2 gen. (Do latim agrí-

cola; de ager, campo, e colo, cultivo.)

Que se occupa de agricultura, que diz

respeito á agricultura. — Vida agrícola,

opposta á vida venatoria o pastoricia.

Industria agrícola, trahalhos agrícolas.

AGRÍCOLA, s. m. O mesmo que Agri-

cultor, lavrador
;
que se entrega aos tra-

balhos do cultivo e amanho da terra.

Por premio a novidade preeiosa

O agrwulaitWí do duro arado.

M. THOMAz, i.NsuL.. cant. V, est. 127.

— Em Botânica, género de vcrbena-

ceas, reunido ao género clerodendro.

AGRICULAR, adj. 2 gen. Que pertence

á agricultura ; agrícola.

AGRICULTADO, adj. p. Cultivado, la-

vrado, amauliado, trabalhado. = Usado
per .Toão de Barros.

AGRICULTAR, i'. a. Trabalhar a torra,

lavrar o campo, amanhar, cultivar.— No
sentido figurado, fazer render, explorar.

— «Quiçá mostrando, que servia tão des-

interessado, que nem da terra, que agricul-

tava, esperava p)aga do beneficio. « Jacin-

tho Freire, Vida de Dom João de Castro,

Liv. I, n. 14.

AGRICULTAVEL, adj. 2 gen. Que p()de

ser cultivado; arável, que merece ser tra-

balhado, capaz de se explorar pelo culti-

vo, de se reduzir a cultura.=EmprGgado
no Decreto de 27 de abril de 17í3'J.

AGRICULTOR, s. m. e adj. (Do latim

agricultor ; àe ager, agri, campo, c cul-

tor.) Colono, cultivador
;
que trabalha a

terra; agrónomo ; explorador. — «Pas-

sando-se muitas i^essoas a viver áquella

Ilha, principalmente os ojjiciaes de toda

a meclianica, e agricultores, com seus

arados. V Diogo de Couto, Década V, Liv.

I, cap. 5.

— Syn. Agricultor, cultivador, colono:

O agricultor é o que realisa na terra os

trabalhos e descobertas scientiíicas da

agricultura. — O cultivador é o que

se entrega a um género só de cultura,

como de tabaco, de café, etc. — O colo-

no c o que trabalha em terra estrangei-

ra, ou, no sentido antigo, o que trabalha

a terra, estando adscripto a ella com obri-

gação do ai li morar.

AGRICULTURA, «. /. (Do latim ager,

agri, campo, e cultura, cultivo.) A scien-

cia prática do cultivo, amanho c explo-

ração das terras, correspondente á scien-

cia theorica chamada Agronomia; a acção

de cultivar as terras.—No sentido figu-

rado, exploração. — «Amanhecia na hor-

ta com a enxada nas mãos, pêra ter

com que recrear seus irmãos do trabalho

d'aquella agricultura.» Frei Luiz de Sou-

sa, Historia de Sam Domingos, Part. ii,

liv. 2, eap. 9.

AGRIDOCE, adj. 2 gen. O mesmo que

agrodoce, ou agridulce. No sentido fi-

gurado, que causa prazer misturado de

amarguras ; este pensamento já foi ex-

presso por Garrett no verso:

—

«...doce-

amargode infelizes,» do seu poema Cam.
AGRIDULCE, adj. 2 gen. (Do latim

acer^ acri, descendo o «o» á sua media
«g» ; e dulcis.) Doce-amargo; segundo
Bluteau :

—
• «Diz-se das cousas que por

jxirte enfadam e pior outra recreiam, e

amargam juntamente. si Em Botânica,

agridulce é uma planta a que os gregos

chamaram Glichipicron, que no principio

é amarga ao gosto, e quanto mais se mas-

tiga se faz mais doce. = E mais usado

no sentido figurado. Fallaudo dos versos

do Padre D. José de Silos, diz Bluteau:
— «São os versos do dito Auctor tão ele-

gantes na declaração d'estes agridulces do

Amor divino, que me não posso resolver

a ãeixal-os em silencio. i> — «Ainda que

estas (boas novas) í?'aseí)i scits agridulces,

seinpire por serem letras de V. M., são

consolação minha.» Frei António das

Chagas, Obras Espirituaes,Tom. ii, p. 18.

Vid. Agrodoce. N'este sentido, acha-sc

empregado como substantivo. = Usado
na linguagem poética.

AGRIDE, adj. 2. gen. (Do grego agrios,

selvagem.) Género de insectos da famí-

lia dos niyodarios calyptéros, cujas es-

pécies se encontram nos sitios áridos e

pedregosos.

AGRÍDES, s. m. 2)1- Em Entomologia,

secção dos insectos diptéros.

ÁGRIE, s. /. (Do francez agrie.) Em-
pigem corrosiva.=Recolhido por Moraes.
— Era Entomologia, género de dipté-

ros brachóceros.

I AGRILE, s. m. (Do grego agrios,

rústico.) Era Entomologia, género de co-

leoptéros bupréstides.

AGRILHAR, v. a. Metter a grilhões

;

encadear, vincular, prender. ^Recolhido
pela primeira vez por Moraes.

AGRILHOADO, adj. p. O mesmo que

Agrilhado, posto a ferros, preso a cor-

rentes ou grilhões ; vinculado.

AGRILHOAR, v. a. (De grilhão, com o

prefixo «a» da índole da língua, e a ter-

minação verbal «ar».) Prender com gri-

lhão, encadear, metter a ferros, vincular.

— «... a carne os agrilhoa cum duras ca-

deias. ^Tem^íos de Agora, Tom. ii, foi. 46.

t AGRILITE, s. m. (Diminutivo de

agrihts.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros bupréstides.

t AGRILORHIN, s. m. (Do grego an-

kylos , revolto^ e rhin, bico ; deveria

escreve-se ancylorhin.) Em Ornitholo-

gia, genei'0 de pássaros, conhecido com
o nome de pardal, visinho dos silvicoli-

neos, formado sobre uraa pequena espé-

cie do México.

AGRÍMENSÃO, s. f. (Do latim agri,

campo, e mensío, medida.) Arte de medir

os campos ou propriedades ruraes. O
mesmo que Agrimensura.

AGRIMENSOR, s. m. (Do latim agrimen-

sor.) Jledidor de terrenos ; o que tem
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por officio ou profissão official o medir

as propriedades nuaes e us campos,

sufficientemento pratico em arithmetica

e geometria plana, para poder calcular.

No sentido figurado, tambcm se dá esto

nome ao que é pernnlto, e anda a largos

passos, e, n'este sentido, também se em-

prega em Ornithologia.

ÁGRIMENSÓRIO, adj. Que diz respeito

áagrimensão ou af/rimensura; o que trata

ou é concernente á medicào dos terrenos.

AGRIMENSURA, s. f. \Do latim agri-

mensura.) Dá-se em geral este nomeá ar-

te de levantar as plantas, de medir as

terras e de represcntal-as no papel ; no

sentido restricto, medir terrenos, por au-

ctoridade official conferida pelos Municí-

pios.—A Agrimensura compõe-se de trez

partes : medição propriamente sobre o

terreno; passagem das medidas para pa-

pel, bem como do plano figurativo do ter-

reno ; achar a área do mesmo.
— Em Historia Geral, a Agrimensu-

ra é attribuidapor Heródoto á descober-

ta do Egypto, por causa de restabelecer

as propriedades cujos limites eram des-

truídos pelas enchentes do Kilo. — Foi

pela Agrimensura que se chegou também
ao conhecimento da Geometria.

AGRIMÓNIA, s. f. (Do latim agrimo-

nia.) Segundo Linneo, é o Eupatorium
cannabinum, herva epliémera, classificada

na Dodecandria Dtgijnia. Dá-se nos pra-

dos, sebes e bojxlas dos caminhos de Por-

tugal e de muitos outros paizes da Euro-
pa. Na velha Medicina, as suas folhas

eram applicadas como aperitivos, deter-

sivos e corroborantes. — «...Agrimonia

he quente e secca no segundo gráo... Pe-
la grande virtude desopilativa e confor-

tativa do fígado alcançou o nome de Eu-
patorium nn opinião de ínuitos.» Gabriel
Grislei, Deseng. daMed., Liv. iii, cont. 2.

t AGRIMONIÉAS, s. /. pi. Em Botâ-
nica, nome dado a uma familia de rosá-

ceas, que tem por typo o género agri-

monia.

AGRIMONÓIDA, s. /. Em Botânica, plan-

ta amargosa e arumática.

t AGRIODÁPHNE, s. m. (Do grego
agrios, selvagem, e dafhne, loureiro.)

Em Botânica, género de laurincas, reu-

nido ao género oreodapline.

AGRIODENDRO, s. m. (Do grego agrios,

ci'uel, c (Icndron, arvore.) Era Botânica,

género de liliaccas, de folhas espinhosas

;

reunido ao género rhipidodendron.

t AGRION, s. m. (Do grego agrios,

agreste.) Em Elntomologia, género de ne-

vroptéros libellunianos, tendo por typo
o agrion rirqcm.

t AGRIÓNIAS, s.f. pi. Em linguagem
poética, festas de Baccho.

t AGRÍOPE, s.m. (Do grego agriúpos,

qne tem olhar medonho.) Em Ichthyolo-

gia, género de peixes do hemisplierio

austral, tendo por typo o agriope do Ca-
bo da Boa Esperança.

AGRIÓPHAGOS, s. m. pi. (Do grego
agrios, selvagem, e phagô, eu como.)
Nome de certos povos da Ethyopia, que,

segundo Plinio, se sustentavam de carne

de leões e do pantheras.

t AGRIÓPHYLLE, s. m. (Do grego agrios.

selvagem, e jjhgílon, folha.) Em Botâni-

ca, género de ehenopodêas, visinho dos

corispermos, indígena da Crimêa.

t AGRÍOPS, s. m. (Do grego agriôpos,

que tem olliar medonho.) Em Entomolo-
gia, género de lepidoptéros nocturnos,

tendo por typo o agriops dos arredores

de Paris.

AGRIÓRNIS, s. m. (Do grego agrios,

selvagem, e ornis, pássaro.) Em Orni-

thologia, género de gould, tendo por ty-

po o agriornis guttural.

AGRIOTE, í. m. (Do grego agrios,

agreste.) Em Entomologia, género do

coleoptéros pentámeros, tendo por typo o

agriote hipicide.

AGRIOTE, s. f. Era Botânica, cereja

ou ginja garrafal azeda.

ÁGRIOTYMIA, s. f. (Do grego agrios,

deshiimano, e thi/mos, cólera.) Tendên-
cia irresistível e doentia, que leva a com-
metter actos de barbaridade. Palavra for-

mada por Sauvago, para designar a lou-

cura furiosa.

AGRIOTHYMICO, adj. O que diz res-

peito á. (AgriíAhymia.

AGRIOTYPO,"s. m. (Do grego agrios,

selvagem, e <//pys, forma.) Em Entomolo-
gia, género de ichneumoniauos, tendo jDor

typo o agriotypo armado.
AGRIPALMA, s. m. Em Botânica, é o

leonarus cardiaca de Linneo, classifica-

do na didi/namia gymnospicrmia ; planta

reputada cnnio tónica e sudorífica.

AGRIPENNE, adj. 2 gen. Em Ornitholo-

gia, dá-se este nome aos pássaros que têm
pennas na cauda em forma aguçada.

AGRIPHYLLE, s. m. (Do grego agria,

cspeeie de my vúio, e jihyllon, folha.) Em
Botânica, género de compósitas, compre-
hendendo arbustos ou hervas guarnecidas

de folhas dentadas, da Africa austral.

AGRÍPPA, adj. 2 gen. (Do grego ager,

parto, e pons, pé.) Em Medicina, o que
nasce pelos jiés.

t AGRIPPINO, adj. O mesmo que
Agrippa.

AGRISALHADO, adj. p. Encanecido;
que tem os eabellos grisalhos; figurada-

mente, avelhentado.

AGRISALHAR, v. n. c a. Que começa
a encanecer ; semear brancas ; figurada-

mente, envelhecer; fazer-se grisalho. =
Recolhido ]ior Jloracs. = Também se

cmpn'U'a retlcxi vãmente.

ACRISOLADO, adj. p. Vid. Acrisolado.

AGRISOLAR. v. a. O mesmo que Acri-

solar ; na phonctica portugueza. o «c»

desce ordinariamente á media «g» prin-

cipalmente na linguagem popular.

AGRO, .f. )i). (Do latim agcr, do acc.

agrum.) Campo ou terra arável ; torra

fructifera e lavradia; arada, lavrada. —
(iTeve o demónio tanta astúcia, que ain-

da n'este pjequeno agro do Senhor veiu

semear géneros de zizaniu,que não deixa,

crescer a cutholica semente.)) Joào de
Barros, Década I, Liv. ix, cap. 2.

— Na linguagem popular do Minho,
dá-se o nome de agro a um pequeno cam-
po, principalmente cm logar montanho-
so.

AGRO, adj. (Do latim acer.) Acre, aze-

do, acerbo, acerado, amargo; no sentido

figurado : escabroso, íngreme, áspero,

árduo, difficultoso, rigoroso, desabrido,

desagradável. — iíEu cuido que vireis a
ser aquella dona ati-evida, doce na morte

e agra na vida, que nos contam quando
pequenos.)) Dom Francisco Manoel de
Mello, Cartas, Cart. v, cap. 7.

—Loc: Humor agro, intractavel, brus-

co.

—

Caminhos agros, fragosos, Íngremes.

O agro do jructo, a parte anteposta ao

olho, pregada ao pé, que apanha pou-

co sol. —- « O gosto damnado, julga por
doce o agro.» Jorge Ferreira, Dlyssipo,

act. I, SC. II.

AGROBÁTA, (Do grego agrobatts, que
vaga nos campos.) Em Ornithologia, es-

pécie de rouxinol, ou bico-fino.

AGRODOCE, adj. Vid. Agradoce e Agri-

doce. = N'este sentido, empregado por
Garcia d'Orta.

AGRODOCE, s. m. Sabor entre doce e

azedo ; também se emprega no sentido

figurado. — oEste é o agrodoce do man-
jar saboroso de Deos, que alevanta e en-

grossa as almas. » Frei Thomé de Jesus,

Trabalhos de Jesus, Part. i, trab. 1, foi.

3, V.

t AGRODROMO.s. m. (Do grego ai/ros,

campo, e dromô, eu corro.) Éni Ornitho-

logia, género de pássaros da ordem d.is

cotovias, da familia das alandiueas, origi-

naria da Europa, Ásia e Africa.

AGROÉCIA, s. f. (Do grego agros,

campo, e oikia, casa.) Em Entomologia,

género de locustarios orthoptéros, tendo

por typo a agroecia liponctuada, origi-

naria (lo Bra/il.

t AGROGRAPHÍA, s. /. (Do grego agros,

campo, e graphô, eu escrevo.") Scieucia

que descreve a agricultura ; descripe.w

dos campes que lhe pertencem.

j AGRÓGRAPHO, 5. ?/i. O que escre-

ve sobre a agricultura.

t AGROGRÀTICO, adj. Que é concer-

nente ;i aijri-nrapliia.

t AGROLOGÍA, s. /. (Do grego agros,

campo, o logus, discurso.) Tractado de
agricultura.

t AGROLÓGICO, adj. Que diz res-

peito á agrul'.igia, que tracta de escriptos

sobre a agricultura.

AGROMANCÍA, .'. /. Arte de adivinhar

pelas cousas d:i terra. — «A Agromancia

que cnsinii a adivinhar ^)i/(;.< ch/!/í(I>' da
terra. V Padre Vieira, Historia do Futu-

ro, cap, I, n. 13.



238 AGRO AGEU AGUA

t AGROMANIA, s. f. Neologismo : ma-
nia pelos trabalhos da agricultura.

t AGROMANIACO, adj. O que tem uma
paixào louca pela agricultura

;
que consi-

dera a agricultura como ura recurso das

sociedades.

t AGRÓMENO, s. m. (Do gr. agros, cam-

po, e?)ií íí'.;,lialiíto.) O que mora no campo.

t AGROMYZA, s. f. (Do grego agros,

campo, e mi/zO, eu murmuro.) Em Ento-

mologia, género de diptéros braehoceros,

tendo por typo a agromyza muhil.

AGRONOMETRIA, s. /'. iDo grego agros,

campo, e victrou, medida.) Neologismo,

que designa o justo conlieeimento que se

pôde ter acerca do rendimento de uma
certa quantidade de terra.

AGRONOMIA, s. f. (Do grego agros,

campo, e nomos, lei.) Sciencia, theoria

da agricultura. IScicncia moderna, devi-

da ás applicaç-ões das descobertas da chi-

mica, da physica, e da meclianica aos

trabalhos da agricultura.

AGRONÓMICO, adj. Que tem relação ou

c concrrn(Mitc á agronomia.

AGRÓNOMO, s. m. O que é versado nas

tlieorias da agricultura; que se occupa de

tudo quanto lhe é concernente
;
que appli-

ca as descobertas seientificas aos traba-

lhos da cultura, e que torna os resulta-

dos melhores e mais prodnctivos.= Tam-
bém designa o que escreve sobre agricul-

tura.

AGRÓPHILA, s. /. (Do grego agros,

campo, c iihilos, amigo.) Em Entomolo-

gia, género de lepidoptéros nocturnos,

tendo por typo aj}yrah sulphural àeL,\n-

neo. ^ Também se emprega este nome
em Ornithologia.

t AGROPYRON, s. m. (Do grego agros,

campo, e pyros, trigo.) Em Botânica, gé-

nero de gramíneas, reunido ao género
tritintm.

AGROSTEAS, s. /. pi. e adj. Tríbu ad-

inlttida na iamilia das gramíneas, que
tem piir typo o género agrõstis.

AGROSTEMMA, s. /. (Do grego agros,

campo, e stemma, coroa.) Em líotanica,

género di^ sileneas, visinho das lychnides.

t AGROSTERO, s. m. (Do grego agros-

teros, caçador.) Em Entomologia, géne-

ro de lepidoptéros nocturnos, reunido ao
género a^sopia.

t AGROSTÍCULA, s. /. (Diminutivo de
agrOstis, nome grego da planta chamada
vulgarmente grama

. ) Em Botânica, género
de gramíneas, visinho do género sjioruhole,

com o qual anda commummente reunido.

t AGROSTIDE, s. /. Género de gramí-

neas, couimum em todos os pontos do
globo.

t AGROSTIDEA, adj.f. Em Botânica, a

planta (pie se assemelha ao agrõstis.

AGROSTIOGRAPHÍA, s. /. (Do grego
agrõstis, grama, e graphtin, descrever.)

Parte da Botânica descriptiva, que estu-

da as gramineas: e extensivamente,
obra que trata d'esta familia de plantas.

Agrostographia é como geralmente se es-

creve.

t AGROSTOGRÁPHICO, adj. Em Botâ-

nica, o que tem relação ou diz resjDeito á

agrostographia.

t AGROSTÓGRAPHO, s. m. O que es-

creve sobre Agrostographia ; especialista

n'este ramo da Botânica.

AGROSTOLOGÍA, s. /. (Do grego agrõs-

tis, grama, e logos, discurso.) Tratado

das gramineas.

t AGROSTOLÓGICO, adj. O que diz

respeito ;i ai;rnstíihigia.

t AGROSTOPHYLLE, s. /. (Do grego

agrõstis, grama, e plit/llon, folha.) Em
Botânica, género de orchideas, tendo por

typo a agrostophylle javaneza.
"

t AGROTIDE, s. f. (Do grego agrotes,

morador do campo.) Em Entomologia, gé-

nero de lepidoptéros nocturnos, tendo por

tvpo a agrotide de exclamação.
"

t AGRUMELADO, adj. p. Coagulado

em vesículas; diz-se propriamente do san-

gue feito cm grumos.

AGRUMELAR, v. a. (De grumos, vesí-

culas de leite, sangue coalhado, ou qual-

quer outro liquido.) Borbulhar, f;tzer era

grumos o sangue. = Empregado na ve-

lha linguagem cirúrgica.

— Agrumelar-se, v. rejl. Formar-se

em grumos. Também se emprega na for-

ma neutra. = Kecolhido por Moraes.

t AGRUMETADO, adj. j}. Da feição de

grumete ; vigiado por gageiro.= Pouco
usado.

AGRUMETAR, v. a. (De grumete, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Prover a embarcação de grumete ; dar ga-

geiro a uma uáo, para que vigie na gá-

vea.

AGRUPADO, adj. p. Disposto em gru-

po com certo aiTanjo e symetria. E' bas-

tante usado na linguagem da pintura e

da esculptura. =^No sentido usual, amon-
toado, accumulado, a esmo.

AGRUPAR, V. a. (De grupo, com o pre-

fixo «a» eaterminação verbal «ar».) Ajun-

tar, reunir em grupo, com certa disposi-

ção e symetria, de modo que pessoas ou

cousas entre si diversas formem um cou-

juncto harmónico. — Em Esculptura é a

parte mais diíficil da composição, tonan-

do se agrupam cousas, como objectos de

pesca, ou de caça, chama-se então este

grupo tropheu.

— Agrupar-se, v. refi. Amontoar-se,

formar grupos aqui e ali, indistinctameu-

te, com certo alvoroto. Diz-se quando o

povo se accumula em algum logar por ef-

feito de algum desastre, ou de revolução.

AGRURA, s. f. (Do radical latino acer,

agro.) Aspereza, escabrosidade; sabor

acre; azedume, amargura. Diz-se como
augmentativo de todas as difSculdades,

soffrimentos, etc. — icComo que as nossas

eram aves que subiam pela agrura da
penedia.)) João de Barros, Década III,

Liv. 4, cap. 9.

t AGRYPNA, s.f. (Do gr. agrT/pnos, qixe

está acordado.) Em Entomologia, género
de coleoptéros pentâmeros, tribu dos elaté-

rides, bastante vulgar no sul da França.
AGRYPNIA, s.f. (Do grego a, sem, e

ypnos, sonmo.)Em Pathologia, insomnia.

t AGRYPNIA, s. /. (Do grego agra, ca-

ça, e i/pnus, somno.) Em -Entomologia,

género de phryganiauos, insectos noctur-

nos.

AGRYPNOCOMA, s. m. (De agnjpnia,

sem somno, e kôma, modorra.) Era Pa-
thologia, insomnia junta a uma grande
vontade de dormir ; espécie de lethargo

acompanhado de dclirio.

t AGRYPNODE, adj. (Do grego agry-
jmodes, sem somno.) Em Pathologia, fe-
bre agrypnode, aquella que priva de som-
no em quanto dura.

AGUA, s. /. (Do latim aqua; o «q»
desce á sua media «g».) Segmido os phi-

losophos antigos era considerada a agua
como um dos quatro elementos da natu-

reza. Segundo a Physica moderna, é um
fluido incolor, inodoro, insipído, trans-

parente, quasi incompressível, muito pou-

co elástico, contendo cm volume, uma par-

te de oxygeneo sobre duas de hydrogeneo,

tendo affinidade para um grande numero
de corjjos cuja superfície molha, repas-

sando muitos, não se misturando cora os

olcos, gorduras e resinas; dissolve a

maior jjarte dos saes, e ura grande nume-
ro de crystaes que provém de matérias

vegetacs. — A agua cobre a maior par-

te da superfície da terra, com o nome de

mar, oceano, dando para a atmosphera a

humidade necessária á producção dos phe-

nomenos meteorológicos e á economia ge-

ral do globo. A agua aprcsenta-se sob

trez estados : o liquido, o gazoso e o so-

lido. O estado liquido, provem de que a

agua está combinada com uma certa quan-

tidade de calórico que conserva nas suas

moléculas esta mobilidade que as faz ro-

lar umas sobre as outras e obedecer ao

seu próprio peso, e a tomar a forma dos

vasos que a contém. A quantidade de ca-

lórico que produz a liquefacção da agua,

é egual a trez quartos d'aquella que é ne-

cessário jjara a pôr em ebulição. —- O
estado gazoso ou de vapor, dá-se quan-

do uma quantidade de calórico leva a

agua ;i ebulição, augmentando o calor a

ponto de a fazer augmentar de volu-

me, vaporisar-se, e tornar-se invisível. —
A agua passa ao estado solido, ou gelo,

por dous meios : ou por abaixamento de

temperatura^ ou pela sua combinação com
saes e outras matérias, chamadas ?)i/sf!t-

r«,<í/ív'^y7-//'cr«s.=Considerada com rela-

ção aos corpos estranhos que a agua con-

tém, ella é doce, salgada, e mineral. A
agua doce é aérea e terrestre; á primei-

ra pertence a chuva, orvalho, neve, gra-

nizo, geada ; á terrestre ou propria-

mente agua doce, a das lagoas, char-

cos, brejos, regatos, rios, paúes, fou-
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tes, levadas, etc. A agua salgaJu é dos

mares; e quando é levemente salgada,

como em alguns poços, é agua salobra.

A agua doce, como o próprio nome indi-

ca, tem um sabor pronunciado, e a sua

temperatura é egual á da atmosphera ; é

corrente ou estagnada, alimenta no seu

seio animaes "e vegetaes, chamados flii-

viaeSj para os distinguir dos outros seres

que vivem na agua salgada. — A agua

salgada, também se chama agua marinha,

tem lun sabor salgado, amargo e nau-

seabundo. — A agua mineral, é a que

tem em dissolução ou suspensão substan-

cias mineraes, em proporções taes, que

suas propriedades phvsicas e chimicas,

se tornam medicamentosas. A agua mi-

neral, ou mais propriamente as aguas mi-

nerais, conforme a relação dos principies

que formam a base da sua composição,

dividem-se em cinco classes : Aguas sa-

linas, aguas gazosas, aguas ferruginosas,

aguas sulfurosas, e aguas ioduradas. Com
relação á sua temperatura, as aguas mi-

neraes sào quentes ou thermaes, ou, como
se diz entre nós, de Caldas e frias. As
aguas salinas sào as que, além dos prin-

cípios mineralisadores, acido carbónico e

hydrosulphurico, témuma grande quanti-

dade de matérias salinas com proprieda-

des excitantes ou purgativas. — As aguas
mineraes gazosas, têm por principio mi-

neralisador o acido carbónico, e se divi-

dem em acidulas gazosas, e em alcali-

nas gazosas. As aguas mineraes feiTugi-

nosas, também chamadas marciaes e cha-

liheadas, contêm, além do ferro: soda, cal,

e magnesia. As aguas mineraes sulfurosas,

ou hepáticas, sào líquidos extremamen-
te fétidos, límpidos, suaves ao tacto, de

um sabor salgado desagradável, de uma
temperatura ordinariamente quente, ten-

do por principios mineralisantes ora o

hydrogeneo sulphurado, ora os hydrosul-

phatos simples e sulphurados.—As aguas
ndneraes ioduradas dào-se como bebidas

em pequenas dozes, simples ou com lei-

tes, e também como lavatórios e banhos.

As aguas mineraes também sào artifi-

ciaes.

— Em Pharmacia, a palavra agua é

empregada para designar ora simples so-

luções aquosas ou hydrolatos, ora líqui-

dos aquosos, nos quaes os princípios acti-

vos estào unidos ao álcool, por simples

mistura ou solução, isto é, alcoolatos. —
Aguas di&tilladas ou essenciaes, producto

da distillaçào do banho-maria de plantas

frescas e aquosas; Aguas distilladas es-

pirituosas, formadas peio álcool concentra-

do pela distillaçào com os aromas das

plantas. Sào muitos os preparados pharma-
ceutícos com onome de Agua: agua acidu-

la; agua «caií.íí ("ca de Ludevig:aguialbttmi-

nosa, agua alcalina gazosa: agua alumi-

nosa; agua angélica; agua dAnhalt ; agua
anodyna de Praga : agua antisporica de
Ranque ; agua arscnical anti^edicular

;

agua camphorada; agaa férrea; agua de

cal; agua (/e Colónia, ou alcoolatum fra-

grans, o principal de todos os perfumes;

agua de constituição, a que faz parte de

um sal, de tal forma que não lhe pôde ser

tirada senão pelo calor e sem mudar a

sua crystallí sacão e suas reacções chimi-

cas. Agua d.e crystallisaçào, nome dado á

agua que os saes conservam quando crys-

tallisam. A quantidade de agua de crys-

tallisaçào que toma um mesmo sal quan-

do crystallisa á mesma temperatura, em
soluções similhantes, é sempre a mesma

;

quando se tira a agua de crystallisação, o

sal não soffre alteração nas suas proprie-

dades.— Agua distilíada , a, que se obtém

distíUando a agua : também se chamam
aguas distilladas ou hydrolatos, as que fo-

ram concentradas pela separação dos prin-

cipios voláteis por meio da distillaçào. —
Agua/orte, nome vulgar do acido azotico do

commercio.

—

Agua. etherea, agua geral.—
Agua estagnada, dos charcos, dos tanques,

sempre carregada de matérias vegetaes e

animaes em putrefacção. E' uma bebida

insalubre, que pôde determinar doenças

pútridas nos animaes. — Agua do mar,

agua mineral que enche a bacia dos ma-
res ; é formada de oxydo de ferro, acido

carbónico, cal, acido sulphurico, magne-

sia, chloro, sodium, potassium, bromium, e

uma substancia orgânica a que moderna-

mente se chama mucosidade do mar. —
Agua oxygenada, deutoxydo, peróxido de

hydrogeneo: dava-se antigamente este no-

me a uma limonada azotíca empregada
nas doenças syphiliticas. — Agua panada,

agua preparada lançando-lhe uma côdea

de pão torrado, na proporção de 60 gram-

mas para um litro de agua ; dá-se aos

doentes como bebida refrigerante.—Agua
potável, a que é bôa para se beber, de-

vendo ser límpida, temperada no inver-

no, fresca no verào, inodora e de um sa-

bor agradável; deve ter em dissolução

uma porção conveniente de ar, de aci-

do carbónico e de substancias orgânicas;

deve dissolver o sabào em espuma, e ser-

vir para cozer os legumes seccos. A agua
potável provém das fontes, dos poços

artesianos, das ribeiras, das cisternas, edos
tanques. — A agua das fontes tem uma
fixidez de temperatura, que falta á agna
dos rios, cuja composição varia annual-

mente, podendo ser viciada pelas indus-

trias marginaes, como moinhos, linhaes,

etc. — A agua da chuva é quasi tão pu-

ra como a agua distillada; a que cae

primeiro nào é tão pura, porque traz de

envolta os corpúsculos que vagam no ar

;

a chuva de tempestade, encerra um pou-

co de acido azotico. — Agua de poço, é

sempre carregada de uma grande porção

de substancias salinas, principalmente de

sulphato de cal, de chloruretos de cal e

de magnesium, que a tomam dura, im-

própria para a digestão, e incapaz de

dissolver o sabào. — Agua regai, mistu-

ra de acido chlorhydrico e azotico, empre-

gada para dissolver o ouro e a platina. —
Agua da Bainha de Hungria, nome dado

ao alcoolato de rosmaninho. — Agua se-

dativa, fórmula de Ilaspail, formada de

ammoniaco liquido, álcool camphorado, sal

marinho e agua fria ; é empregada co-

mo excitante e revulsivo, em fricções

sobre os pontos contusos, sobre as pica-

dellas de insectos e de reptis; também
se emprega em uso interno, mas dissol-

vida, como estimulante, antipútrida e for-

tificante. — Agua ardente, álcool dilnido

em agua; dá-se particularmente este no-

me ao producto da distillaçào do vinho

;

um grande numero de vegetaes dão na dis-

tillaçào liquidos espirituosos análogos.

—

Agua distillada, na moderna reforma dos

pesos e medidas, foi adoptada como unida-

de de peso, que é o gramma, equivalente

ao peso de um centímetro cubico de agua

pura.—A agua corrente é empregada co-

mo um dos principaes motores e o mais

económico de que o homem dispõe. —
Em ilíneralogia dá-se o nome de agua,

á limpidez de certas pedras preciosas,

como o diamante, e brilhante, por onde

se avalia a sua qualidade.

— Loc. : Sào innumeras as locuções

formadas com a palavra agua, que se en-

contram na língua portugueza: agua/b-
radiça, na linguagem antiga, agua de

presa com que se regam as terras que

d'ella precisam. — Partir pela veia dt

agua, nas divisões antigas, era partir pelo

meio do rio, regato ou córrego, ficando ca-

da uma das partes com egual margem.
— Partir aguas vertentes, na linguagem

antiga, era quando se dividia pelo mais al-

to da penna d'onde as aguas começavaBi

a correr para a ribeira. — Partir pela

agua, quando a demarcação ia ao lotg"

da corrente, que lhe ficava servindo de

muro ou divisão. Locuções recolhidas pcT

Viterbo no Diccionario Portátil.

—

Afõr

de agua, á tona, á superficie delia.—Agua
ahaixij, com a corrente e á vontade del-

la.—Agua acima, contra a maré.

—

Poeta

de agua dOce, que faz mãos versos, sem

inspiração ; deriva-se esta locução da an-

tiga idêa que se formava de que o poe-

ta precisava inspirar-se com vinho. —
Nem tudo é agua de rosas, nào sáe tud>

á nossa vontade, e com a facilidade qU'

se imagina. — Agua pi, o licor que cor-

re do pé da uva repisada, em que se teiv:

botado agua. Depois do pé das uvas es-

corrido em forma, qtie lhe fique ainda al-

gum mosto, desmancha-se aquelle monte

de bagaço ou brolho. que esta debaixo da

vara, espalha-se pelo lagar, boía-se-lhe

certa quantidade de agua. pisa-se e re-

pisa-se muito bem, e depois de virado

fonua-se ura novo pé. espreme-se sob a

vara, e o que sáe é ura vinho aguento, a

que se chama Agua />'•. — Agua

que teve uma leve quentura, t<!: _ -

brado o frio.

—

A' borda de agua, ao pé
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do mar. — E' uvi horda de agua, enten-

dido nas variações do tempo, conhecedor

das marés e das luas ; no sentido figura-

do : lunático, ginja, scisraatico. — Âfo-

(jar-se em j^oiica agua, barafustar, atHi-

gir-se com pouco, assarapantar-se.—Agua

o deu^ agua o levou, assim como veiu, as-

sim foi, á maneira dos dinheiros de sa-

chi-istão. — As aguas estão baixas, está

alcançado, endividado. — Fazcr aguas

maiores, emprega-se no scntido.de defe-

car; aguas menores, ourinar, no mesmo
sentido de verter aguas. — Agua vae !

grito de aviso que se dizia da janella

d'onde se fazia o despejo para a rua;

costume indecoroso que ainda se usa na

maior parte das cidades de Portugal. —
O navio faz agua, mette agua por algum

rombo, ou junta de taboa. — Agua aber-

ta, diz-se do navio que está arrombado

o mette agua dentro.

—

Dar-lhe agua pela

barba, achai"-se meltido em grandes diffi-

culdades, vêi--se cm apuros extremos.

—

Pescar nas aguas turvas, aproveitar-se

da desordem ou da revolução para se

eniúquecer; servir-se das circurastancias

anormaes. — Ir ao som da. agua, deixar-

se levar sem saber como ; íiguradamente,

viver descuidado. — O espelho da agua,

a superfície. — Agua benta, agua que o

padre benze ordinariamente ao domingo

antes da missa do dia, e que se beuze de

maneira solemnissima no domingo de Ra-

mos. Tendo exorcismado o sal e a agua

separadamente, o padre os ajunta, dizen-

do : Que a mistura do sal e da agua seja

feita em nome do Padre, do Filho e do

Espirito Santo — Na Egreja catholica

nenhuma bençno se faz sem agua benta,

r^pergida por meio de um hyssope ; á en-

trada de todas as egrejas ha uma pia com
agiia benta, onde os fieis mettem a mão
antes de se benzerem.—Agua baptismal,

agua empregada no sacramento do baptis-

mo. — Agna lustral, no paganismo, agua
commum, na qual se apagava um tiçào ar-

dente tirado da pyra dos sacrificios, e de

que se serviam para as abluções á entrada

dos templos.

—

Annel de agua, medida da

agua que nasce, tomando a designação da

sua grandeza pela dos anneis dos dedos.

— Arca de agua, casa em forma de

uma pequena ton^e com abobada, onde
nos aqueduetos se reserva agua para se

repartir pelas fontes e chafarizes, e se

guardam as chaves e registos.—^« No tem-

2)0, em que se fundou esta torre do cães,

estava n'ella uma arca de agua, que hia

por canos para o Convento de Sam Fran-
cisco.-» Pndre C^rvcãho, Chorograpliia, T.

I, liv. I, cap. 14. — Andar nu babugem
da agua, andar á flor ou á tona d'agua.

= II A (jaleota, que era leve, andava na
babugem da agua. » Diogo de Couto, Dé-

cada VI, Liv. 3, cap. 1. — Uma bátega

de agua, um aguaceiro forte e repentino;

equivale na linguagem popular a esta lo-

cução: agnSLU cântaros, i)on^nabatega quer

dizer gamclla, prato covo.

—

Bochecho de

agua, aquella que se pôde conter na bocca;

também significa o menos que se pede para

matar a sede ; equivale a esta locução

:

uma sede í^tí agua.

—

Ir-se j^or agua abai-

xo, perder-se por desmazelo — « Foi-se-

me este alivio pela agua abaixo, e eu não

sei se me fui também, vindo uma onda

e outra onda, etc. >> Frei Autonio das Cha-

gas, Obras Espiriíuaes, Tom. ii, p. 165.

— Estar banhado cm agua, estar alagado

de suor. — Vir agua d bocca, sentir de-

sejos de uma cousa, vontade forte, appeti-

te.—Agua commum, e agua dobrada, en-

fermidades do falcão, como se enconti-a

em Diogo Fernaudcs, na Arte da Caça,

p. õU. — Aguas vivas, além das crescen-

tes quotidianas do mar, ha outras que os

homens do mar chamam malinas, ou aguas

vivas, o que succede duas vezes em cada

mez lunar, e começara trez ou quatro dias

antes da conjuucçào e outros tantos an-

tes da opposição ; de modo que a 13 ou

a 28 da lua, começa o mar a crescer além

do ordinário, e isto é, o que mais pôde;

e, logo a 16, ou o primeiro da lua, tor-

na a decrescer pela ordem que fora cres-

cendo.— « ^s aguas vivas sócm ser maio-

res nos equinócios, nos solsticios, etc. »

Avellar, Chronographia, p. 58. — Aguas

mortas, maré menos copiosa nos quartos

da lua. — Aguas vertentes, as que des-

cem dos montes quando chove muito.

—

« O mar Caspiio se sustenta de vertentes

aguas. » André de Avellar, Chronogra-

phia, p. 59. — Agua secca, nome dado

antigamente ao salitre. — Agua chilra,

a que sae da azeitona sem óleo ;
figura-

damente, sem tempero, insosso, deslava-

do. — Cabeça de aguas, o mesmo que

Aguas vivas. — Por que cargas de agua

lhe veiu isto? modo de perguntar qual a

razão ou o fundamento porque alguém

obteve certa cousa ; a que titulo ? por que

bulias ? — «N'isto ha de estar a minha

vida, e por qual carga de agua ? » Jor-

ge Ferreira de Vascoucellos, Ulyssipo,

act. 1, SC. õ. — Copo de agua, vaso de

vidro por onde se bebe ; também designa

a agua que se bebe; c uma engraçada ques-

tão de certos pseudo-grammaticos esta lo-

cução, porque perguntam se se deve en-

tender o cój)o feito de agua, ou subenten-

der c/ieio de agua. — Corda de agua, um
chuveiro.

—

Descente da agua, a vasante da

maré. — Espadana de agua, agua que

borbulha e sáe batida. —Esteiro de agua,

braço de rio ou de mar. — Faltar agua

ao leme, não ter que dizer, entupir, es-

quecer-se do recado. — Gorgolão de

agua, golfada, como de vomito. — «.E

deitam pela bocca grandes gorgolões de

agua j"-''"- cima. » Castanhoso, Historia

do Capitão Christovam da Gama, cap. 2G.

— Gottinha de agua, o que se pede para

matar a sede.

—

Estou num lago de agua,

cheio de suor. — Língua de agua, borda

de mar ou de rio, que se mette pela ter-

ra. — « Morava junto á Ungoa rfagua. »

Padre Bernardes, Floresta, Tom. iii, p.

250. — Ao lume da agua, á superfície.

— Madre de agua, a veia da agua. —
« Vinha atravessando e dando tombos pe-

lo meio da madre d'agua um tronco de

arvore. » Frei Luiz de Sousa, Historia

de Sam Domingos, Part. iii, liv. 3, cap.

7. — Uma manilha de agua, a medida
que corresponde ao diâmetro de uma ma-
nilha, ou cano redondo de barro cosido e

vidrado, direito ou de cotovello, por on-

de se conduz qualquer liquido ; é muito

mais do que o annel.

—

Mandhos de agua,

o cachão da marezia.

—

Pancada de agua,

um aguaceiro ou bátega de agua.

—

Jlon-

tante de aguas, a enchente da maré ; em-
pregado por Castanheda. —• Penna de

agua, medida de agua das quaes quatro

formam um annel. — Agua salobra, le-

vemente salgada, que não dissolve o sa-

bão, nem coze legumes ; imprópria para

a digestão. — Poma de agua, na lingua-

gem antiga, o mesmo que copo de agua;

copo á maneira de urna redonda.—Agua
ás mãos, no sentido figurado, o acto de

comprazer. — Eecd de agua, tributo para

os aqueduetos públicos. — Polo de agua,

uma maré. — Sede de agua, a que se

costuma beber de uma vez. — Sòjja de

agua sem pão, phrase popular, para desi-

gnar o que é cousa nenhuma ;
também se

diz ficar n'uma súpia de agua.— Telha, de

agua, medida da agua nascente, cujo nome
se tira da capacidade e concavidade da te-

lha.—Tona de agua, ;í flor, na superfície.

—

Andar com a carinha na agua, sempre ale-

gre,sem motivo; é o que vulgarmente se cha-

ma, estar n'umas natas.—Aguas amorosas,

lagrimas. — Agua morta, encharcada, que

não corre.—Aguas primeiras, as primei-

ras chuvas. — Agua tal, o mesmo que

agua pura. — « Os outros não comiam
mais que pescado cosido com agua tal.-»

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. iii, cap. 69.

—

Achar aguas

em alguém, achal-o com disposição de fa-

zer alaruma cousa.

Acho-vos aguas, formosa,

Que spgutiilo sois teimosa
Mandareis em testamciilo

Que vos eiilerreiíi ciosa.

AM. PHt-^-TES, .\CTOS, fol. H2.

— Não achar agua no mar, ser negli-

gente, inerte, desageitado. — Vir ao ci-

mo cZ'agua, tornar-se manifesto, evidente.

— Ficou tudo em agua de bacalhau, na-

da se fez, perdeu-se o feitio, nada se con-

seguiu. — Botar-lhe agua na fervura,

apagar-lhe o enthusiasmo, dissuadir, des-

illudir. — Pedir muita agua, exigir mui-

to cuidado. — Traz agua no bico, tem
segundo sentido , reservado , capcioso.

— Temperar agua, amornal-a. — Fazer

agua, dar entrada por algum rombo, e

também fazer aguada.— Ajyanhar agua

numa peneira, querer fazer impossíveis.

— Furtar aguas, enganar.

—

Levar agua
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ao seu moinho, saber abanar a sua bola,

isto é gerir bem os seus negócios, nave-

gar com todos os ventos. — Deitar agua

lia mão, gastar mal o seu tempo.

—

Não
se lava com quanta agua ha no 7nar,

nào se livra da aftronta e opprobrio que

pesa sobre elle.

—

Levantar torres na agua,

trabalhar debalde. — Dar-lhe a agua

2yelos peitos, luctar com bastantes difficul-

dades.

—

Passara agua, e não se molhar,

obrar maravilhas. — Sangrar as aguas

dos rioS;, tirar, desviar alguma porção.

—

Sentir aguas em alguém, sentir fumos,

pretent-òes, vaidade. — Ser uma agua
de cheiro, fazer-se dengue, delicado. —
Ser de agua e lã, ser de nenhum apreço

ou valor. — Sem agua nem sal, diz-se de

uma pessoa que nunca tem vontade sua,

nem sabe ter graça. — Viver como peixe

na agua, andar á sua vontade. — Agua

!

agua ! grito com que se chamava para

acudirem a um incêndio.—Agua de mão,
agua que se tira de um poço. —• Sem di-

ser: agua voe, sem dar aviso, sem mandar
acautelar.

—

Claro c^no agua, de que se nào

pôde dar mais explicações.

—

Se quer mais
claro, bi,fe-lhe agua, se nào percebe, arran-

je uma cabeça nova.

—

Como agua em ces-

to, chocalheiro, que nào sabe guardar ou

conservar segredo.

—

Por agua efogo, por

perigos e trabalhos. — Virem as nuvens

abaixo com agua, chover muito, a tor-

rentes.— Arrazar os olhos de agua, cho-

rar bastante.—Agua de angeles, agua chei-

rosa, formada pela distillaçào de âmbar,

almiscar, algalia, etc. — Agua benedicta,

infusão de Quinotilis e de crocus metallo-

rum. — Agua mel, a que se lança nos

favos depois de se lhe espremer o mel,

ou a que se mistura com mel ; é ao que

se chama hydromel. — Agua ruça, sub-

stancia parda, que escorre da azeitona

do lagar, antes de se fazer o azeite.

— Guinde de agua, o mesmo que o hys-

sope.— Vtr-se entre a cruz e a agua ben-

ta, achar-se em grande risco.—Agua ma-
rinha, certa pedra preciosa, o beryllo.

—

Aguas cruzadas, tempestuosas. — Aguas
envoltas, tempo de agitação, de revolu-

ção. — Aguas do rosto, cosméticos para

dar côr c assetinar a pelle.

—

Desfazei--se

cm agua, trabalhar muito.— Ver as aguas,

observar as ourinas, para conhecer o es-

tado do doente. — Egreja de sete aguas,

de sete naves.— Aguas furtadas, trapei-

ras, ultimo andar da casa. — Navio de
duas aguas, de duas cobertas.

—

Diaman-
te de hella agua, de uma apparencia muito
diáphana. — Achar-se ãqucm da agua,
achar-se logrado. — Agua, se Deus a dá,

chover muito, chover lançosde agua.

—

De-
ver aguas a alguém, chorar por elle.

—

Do
meu bordo não faz o barco agua, da mi-
nha parte não está a difficuldade. — <Ser

a (dgucm da agua e do sal, ser parente,

conviver intimamente. — Pôr os miolos
em agua, dar voltas á cabeça, procurar,

indagar debalde.—Agua tesa, o logar do

voi. I. — 31.

rio ou mar onde a corrente é mais forte.

— Agua mãe, em Chimica, o residuo das

soluções salinas que se fizeram cr^^stalli-

sar. — Aguas passadas, o acontecido, o

j

que já se eífectuou e nào vem para o ca-

so ; refere-se aos erros da mocidade.
— Adag. : São innumeras as locuções

formadas com a palavra agua, e não me-
nos rica é a lingua portugueza nos adá-

gios em que ella é objecto mnralisador

:

—«A agua é fria, mas mais é o que com
ella convida.» Padre Delicado, Adag., p.

60.

—

«A agua o dá, a agua o leva. ti Viei-

ra, Serm., Tom. x, p. 424. — cA agua
tudo lava. » Bluteau, Vocab. — «Abril,

aguas mil, coadas por um mandil. » Deli-

cado, Adag., p. 4.

—

a.Abril, aguas mil, e

maio, três e quatro. » Idem, p. 184. —
«Agua ao figo e á pêra vinho. v Idem,ibid.,

p. 120.—«Agua colhe em joeira, quem se

crê de ligeira.» Bluteau, Vocab.— «Agua
de agosto, açafrão mel e mosto. » Delicado,

Adágios, p. 4.— «Agua de janeiro todo o

anno tem concerto. » Bluteau, Vocab. —
Agua de fevereiro, mata o onzeneiro.»

Delicado, Adag., p. 4.—«Agua <íe março,

peor é que agua no fato.» Idem, ibid., p.

4. — « Agua de maio, pão para todo o

anno.» Idem, ibid., p. 4.— «Agua de Sam
João, tira vinho e não dá pão.» Idem,

ibid., p. 4. •^- «Agua de serra, e sombra

de pedra.» Idem, ibid., p. 120. — «Agua
de trovão, numa pa)-te dá e n outra não.»

Nunes, Refranes, p. 4.— «Agua s pão, co-

mida de cão.» Bluteau, Vocab. — «Agua
fria e pão quente nunca fizeram bom ven-

tre.» Delicado, Adag., p. 120. — «Agua
fria, sarna cria. » Idem, ibid., p. 120.

— «Agua molle em pedra dura, tanto dá
até que a fura.» Nunes, Refranes, foi. 4
V. —• « Agua que deres a teu senhor, não

a olhes ao sol.» Delicado, Adag., p. 120.

— «Agua roxasarna escocha.» Idem, ibid.,

p. 120.

—

a Aguci salobra na terra sccca é

doce.» Idem, ibid., p. 26.— «Agua soh-e

agua nem suja nem lava.» Idem, ibid., p.

61. — «Agua sobre mel, sabe mal e não

faz bem.» Idem, ibid., p. 120. — « Agua
vertida não é toda colhida.» Idem, ibid.,

p. 61.

—

mAo moinho vae a agua.» Nunes,

Refranes, foi. 54.

—

dA quem Deus quer

dar vida, agua da fonte lhe é mezinha.»

Diogo do Couto, Década IV, Liv. 4, cap.

10. — «As aguas descem ao mar, e to-

das as cousas ao seu natural.» Bluteau,

Vocab. — « Bebedice de agua, nunca
se acaba.» Delicado, Adag., p. 44. —
«Branca geada, mensageira de agua.» Blu-

teau, Vocab.

—

«Buscar Ag}i3i cm fonte scc-

ca.» Idem, ibid.— «Chama uma agua a

outras aguas, e um erro a muitos er-

ros.» Bernardim Ribeiro, Menina e Moça,

Part. I, cap. 23. —

«

Com agua e com sol,

Deos i Creador.o Delicado, Adag., p. 5.

— «Com agua ^Jrtssnífíf /ião móe o mjinho.»

Idem, ibid., p. 63. — « Coruja de serão

agua na mão. » Delicado, p. 6. — « Da
agua Jnnnsa te guarda, que da rija ella

te apartará.» Idem, ibid., p. 159.

—

«De
longe vem a agua ao moinho. » Nunes,

Refran., foi. 31.

—

«Dia de Sam Vicente,

toda a agua é quente.» Delicado, Adag.,

p. 481.— «Fazer bem a velhacos é deitar

agua no mar.» Idem, ibid., p. 44.

—

«Ga-

to escaldado da agua/ria tem medo.» Jor-

ge Ferreira, Ulyssipo, act. v, se. 7. —
«Geada sobre lama, agua JenjanfZa.» Nu-

nes, Refranes, foi. 50. — «Grande cal-

ma, signal de agua.» Bluteau, Vocab. —
aHorta sem agua, casa sem telhado. » Idem,

ibid. — a Uma agua de maio e três de abril,

valem, por mil.» Delicado, Adag., p. 80.

—«Já que a agua não vae ao moinho, vá

o moinho á agua.» Idem, ibid., p. 65.

—

«Jurado tem as aguas, que das pretas

não façam alvas.» Euphrosina, act. Hl,

SC. 6.— «Lua com circo, agua traz no pi-

co. v^anes, Refran., foi. 65.

—

«Mais apa-

ga boa palavra, do que caldeira de agua.

'

Delicado, Adag., p. 88.— «2Iais vale agua

do céo, que todo o regado.» Idem, ibid.,

p. 9.— «Na agua envolta, pesca o pesca-

dor. » Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

II, SC. 4. — «Não digas desta agua não

beberei, nem d'este pão comerei.» Idem,

ibid., act. U, SC. 7. — «Não posso ter a

bocca cheia de agua, e soprar o fogo.

^

Bluteau, Vocab.

—

«Não te fies em villào,

nem bebas agua de charqueirão.» Delica-

do, Adag., p. 126. — «Neve sobre lama,

agua demanda.» Idem, ibid., p. 27, —
« Onde sobeja a agua, o gosto falta.» Idem,

ibid., p. 127.— «Quando o rio não faz
ruido, ou não leva agua, ou vae cresci-

do.» Idem, ibid., p. 13.

—

«Quanta mais

agua, mais sede.» Sá de Jliranda, Cari.

V, est. 20. — « Queimada a casa, acede

com agua.» Bluteau, Vocab.

—

«Quem tan-

ta agua ha de beber, ha de mister de co-

mer.» Delicado, Adag., p. 63. — e Quen

crê de ligeiro, agua colhe no seio.» Bh-
teau, Vocab. — « <Se queres agua limfo,

tira-a da fonte rti-a. » Delicado, Adaj.,

p. 127. «Sol roxo, agua a olho.v Idem,ib.

p. 15. — « Tanto dá o agua na paira

até que a quebra.» Jorge Ferreira, Ulys-

sipo, act. II, SC. 4.— oT^íf o rio p'jr oule

vão as aguas.» Alvares dOricnte, Lus:í.

transf., foi. 46, v.

t AGUA, s. m. Em Erpetologia, nome
brazilico do sapo; sapo da agua.

AGUAÇAL, >\ m. Sitio fimdo, onde es-

tão as aguas represadas. Pântano, char-

co, charqueirào.

t AGUACATE, 5. m. Em Botmiica, es-

pécie de loureiro.

AGUACEIRA, í. /'. Na velha Medicina

portugueza, doença proveniente do ok-

ccsso de liquidos no estômago; a

azia.—«Âí para cncJier os esfom.: . -

jíobres enfermos de aguaceiras.» Azeve-

do, Correcção de abusos, Part. ii. cap.

AGUACEIRO, .«. "1. Na linguagem r' :-

tica, espécie de temporal momentao . >,

acompanhado de chuva, e algumas vezes
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de relâmpagos c trovões. Xo sentido ge-

ral, chuva forte e repentina, de pouca

dura; borrasca, grande manga de agua,

que se despenha impellida pelo vento

;

)iirabo. — « Acompanhado (o vento) com

aguaceiros, trovões, fuzis tantos e tão es-

j^essos, que... » Dom Gonçalo Coutinho,

Jornada de Mazagão, foi. 16, v.

As nossas necessidades

(JbriKaiu a navegar,

E passar lenipos no mar,
E aguaceiros l

CÍ>C. POPUL.

AGUACENTO, aãj. Diluído, deslavado,

misturado com agua ; aquoso, delgado,

lento; que recuma e lentcja. — «Enchi-

mento de sangue seroso, aguacento, hycho-

roso e podre. y> Azevedo, Correcção de

abusos, Trat. Ii, cap. 2, p. 106.= Tam-
bém se emprega no sentido de Aguado.

AGUADA, s. f. Provisão de agua doce,

recolhida em pipas, que se leva em
uma embarcação para gasto da viagem

;

também se emprega no sentido de refres-

co.—Logar onde mana agua doce
;
porto

ou bahia onde se faz a provisão de agua

para os navios. No sentido figurado :

bahia, recife, angra, molhe, abrigo. —
«Por conselho do Mouro piloto, que pro-

inetteu levar de noite a gente a logar

aonde fizesse aguada.» João de Barros,

Década I, L. iv, cap. 4. —-Grande clmva.

Determinam buscar ura grande rio,

Qaii de Lourenço Marques tinlia o nome,
Unde agora licou já para sempre,

Agmia de boa paz aos navegantes.

COBTE REAL, NAUF. DE SEPUI.V., CaUt. t,

foi. 103, V.

— Em Pintura : aguada, a pintura que

se tempera com agua; aguardiã. As co-

res de negro e branco com que somente

50 pintam as figuras, sombras e luz ; os

debuxos tirados com qualquer tinta só

por si.

Que era retrato de ar/vaila

O mudar de pincel iiaiiorla nada.

AciD. uos siNG., tom. li, p. CO, V.

— Em Terminologia de offieios, é uma
combinação de agua e claras dovos, de

que se servem os encadernadores para fix-

zer adherir as folhas d'óuro batido ás

beiras dos livros.

— Loc. : Esperanças aguadas : n'este

sentido emjirega-se como adjectivo, si-

gnificando mallogradas, baldadas. Vid.

Aguado.

AGUADEIRAS, s. /. pi. Termo de vo-

latcria ; nome dado ás pennas que acom-

panham as azas do falcão ou outra qual-

quer ave de rapina até ao cabo.— «.Tem

nas azas j)tnnas de d ifferentes nomes, etc.

As aguadeiras, se chamam todas aquellas

que acompanham as azas até ao cabo... »

Diogo Fernandes Ferreira, Arte da caça

de Altaneria, p. 1, v.

AGUADEIRO, s. m. O que acarreta

barris de agua, o que vende canecos de

agua pela rua; o que abastece uma casa

com cargas de agua. Vid. as formas an-

tigas Açacal e Açaqual. — « Era muito

para vêr, quantos, por se desprezar, ser-

viam de carreiros e aguadeiros.» Padre

Balthazar Telles, Chron. da Companhia,

Part. I, liv. 2, cap. 22, n. 8. = Tam-
bém ha a forma feminina Aguadeira.

AGUADEIRO, adj. O que dá agua;

próprio para agua. — Capiote aguadeiro:

próprio para resistir á chuva ; bedcm,

coroca. — Capa aguadeira, a que não

deixa penetrar a chuva, á prova de

agua, impermeável. N'este sentido é to-

mado como adjectivo. = E' antiquado.

ÀGUADILHA, s. f. Sorosidade, nuico-

sidade, fluido lymphatico que sae das cha-

gas e bostellas, ou dos peitos sem leite

;

liquido que verte uma arvore cortada

;

suor. — <(<Se na j^arfe escaldada ou quei-

mada houver já algumas bolhas, se pi-

quem primeiro as ditas bolhas com um
alfinete, ])ara sahir a aguadilha.» Curvo

Semedo, Atalaia da Vida, p. 396.

AGUADO, adj. j)- Diluido, misturado

com agua, deslavado, insípido ; regado,

borrifado, humedecido; temperado, des-

laçado. No sentido figurado : baldado,

mallogrado, descontente, desgostoso, im-

perfeito. — nA memoria da Pátria faz
aguadas todas as felicidades. -o Macedo,

Dominio sobre a fortuna, p. 177.— aCom
razàu costumamos dizer que todos os gos-

tos são aguados.» Idem, ibid., p. G9.

— Loc. : Cabello aguado : cabello fino

e ralo, por vicio de suas raizes. -— «La-

vando com elle (avcncão) a cabeça, enche

e faz crescer o calello aguado.» Gabriel

Grislcy, Desengano da Medicina, canteir.

3, p. 150. — Cavallu aguado : enfraque-

cido, extenuado, eshausto de forças por

excesso de trabalho.

—

«Passou a ribeira

mais de duas léguas, sem achar pircza,

nem fazer mais que perder dezesete ca-

vallos, que rebentaram de trabalho, afora

mziitos aguados.» Dom Fernando de Me-

nezes, Historia de Tanger, Liv. iir, art.

84, p. 181.— Costumes aguados: corrup-

tos, estragados, impuros. Fallando dos

judeus que vivem misturados cora os

gentios, diz João de Barros : — « São

aguados com seus costumes. -n Década I,

Liv. 9, cap. 3. — « ... os christãos da

Ethyopia, aguados com a doutrina da

lei de Moysés.v João de Barros, Década

III, Liv. -i, cap. 2.

—

Verdades aguadas:

misturadas com mentiras, com falsidades.

— Gosto aguado : aquelle ao qual sobre-

veiu algum dissabor ou desgraça, dimi-

nuindo o prazer ; tirado da metaphora da

agua misturada com o vinho que lhe di-

minuo a força. — «As doenças do corpo

fazem aguados os gostos da vida.)) Blu-

teau, Vocabulário.

ÁGUADOR, s. m. Regador, vaso de

aguar as flores ; borrifador.= Recolhido

pelo Padre Bento Pereira.— Também se

emprega no sentido de Aguadeiro ou Aça-

cal. — « Sirva de exempilo João Hunia-
des, que de pobre aguador se viu. prín-

cipe de Transilvania.)) João de Medei-
ros Correia, Perfeito soldado, cap. xxiv,

n. 68.

t AGUA-ESTOFA, loc. adv. Em lin-

guagem náutica, o momento em que a
maré não enche nem vasa

;
praia-mar.

AGUAGEM, s. /. Redemoinho de agua,

corrente no mar alto, ou junto ás costas,

que desvia os navios da sua derrota,

imj)ellid.is pela direcção que lhes impri-

me. Massa de aguas que corre impetuo-

samente por occasião das enchentes ; re-

gueiro de agua. = Também se emprega
na linguagem medica antiga, no sentido

de vomito de aguaceiras. = E' ainda
empregado na linguagem náutica. — «E
até o batel... por causa das aguagens, e

correntes pelo muito vulto e piezo, que

fazia no convés, pareceu que fosse antes

fora, que dentro da não.)) Vieira, Ser-

mões, tom. VIII, p. 212. — « As ugzias,

entre aquelle grande numero de ilhas, são

com a mudança dos ^empos hum redemoi-

nho com os ventos e aguagens.» João de
Barros, Década III, foi. 255, col. 2.

AGUALARDÃO, s. m. ant. O mesmo
que a fórraa moderna Galardão ; empre-
gado na traducção da Vita Christi.

AGUAMÁ, s. f. Nome que os pescado-

res dão a um peixe dos mares de Cezim-
bra ; é do feitio de uma raia grande,

anda sempre em cima da agua, e tudo

em si é agua; não serve para comer, e

é da natureza das alforrecas e peixe roda.

f AGUA-MAR, s. m. Animal marinho.
AGUAMENTO, s. m. Em Veterinária,

relaxação ou constipação no peito do ca-

vallo ou outro qualquer animal, d'onde
i'esulta mover-se com difficuldade ; doen-

ça proveniente do excessivo trabalho, de
ter bebido estando suado, de ter visto

comer e não lh'o darem, etc. — «As mes-

mas causas, que fazem os aguamentos,
também jazem os resfriamentos e injusu-

ras.» Reco, Summula de Alveitaria, p.

376.

AGUANTAR, i-. a. (Do genovez, dia-

lecto dTtalia, aguantá, suster um esfor-

ço, ao qual se accresceu o « r » final dos

verbos que está elidido no dito dialecto.)

Termo náutico : resistir á força do vento,

não tombando demasiadamente quando se

navega á bolina. Ir a náo a jianno cheio,

e podendo com elle todo. Vid. Aguentar.

t AGUANTE, s. m. O que o navio pôde
suster de velame.

AGUA-PÁ, s. /. Planta medicinal da
America meridional.

AGUA-PÉ, í. /. Planta medicinal do
Brazil. := Como bebida, vid. Agua.
AGUA-PÈCA, s. /. Em Ornithologia,

certo pássaro do Brazil, similhante ás

andorinhas.

AGUAR, v. a. (De agua, com a termi-

nação verbal «ar»; na linguagem antiga,

auguar.) Diluir, misturar, temperar, des-
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lavar, caldear agua; banhar, bon-ifar, re-

gar, salpicar, aspergir agua ; no senti-

do figurado : desgostar, causar dissabor,

baldar, maliograr; converter o mal em
bem ou vice-versa. — « Vinho hehia mui
pouco, e tão açjuado, que mais parecia

avinhai- agua, do que aguar vinho. '^ Frei

Bernardo de Brito, Chronica de Cister,

Liv. I, cap. 19.

o gosto que nic ileu mais opportuno
Com lagrimas aguamlo o cslá de sorle,

Oue. .

.

ALVARES D'Oni&MB, UZII. TBi.XSK., fol. 13i.

N5o vês, Pradfliio, que se secra o monte,
Que aguando estás com lagrimas dos olhos.

ID., IDID., foi. 48, V.

— Loc. : Aguar o vinho, é o que vulgar-

mente se diz : estender a martello ; mis-

turar no vinho que tem de se vender den-

tro de um dia, uma certa porção de agua.
— Aguar o leite, é o que vulgarmente se

diz baptizai; operação que ordinaria-

mente costumam fazer com agua de sa-

bão. — Aguar as cores, adoçal-as para
que fiquem menos vivas ; no sentido fa-

miliar : attenuar a pintura negra e feia da
culpa ; modificar a informação ou accu-

sação ; contrap3e-se a carregar as cores.

— Aguar, l-. n. No sentido usual, adoe-

cer, detinbar-se por ter desejado uma cou-

sa que nào pôde obter; diz-se especial-

mente das crianças e dos animaes.
— Em Veterinária, ter aguamento,

constipar-se a cavalgadura ou relaxar-se-

Ihe o peito, de sorte que difficultosamente

possa mover-se e andar. — a Os cavai-

los... aQnavão facilmente, ou se lhe levan-

tará algum humor. ti) Galvão de Andrade,
Arte de Cavalleria, trat. Iii, cap. 12.

AGUARAPONDÁ, s. /. Em Botânica,

planta do Brazil, cuja flor se assemelha á
violeta.

t AGUA-RAZ, s. /. (De agua, e do ára-

be hareg, queimar.) Espirito ou essência
de thcrcbentina.

AGUARDA, s. f. ant. Espera, esperan-

ça.= Usado na Vita Christi : — x... a
longa aguarda em que nos Deos espera. y>

Tom. III, foi. 113, V. —-Voz imperativa
com que se manda a alguém que espere.

AGUARDADO, adj. p. Esperado, demo-
rado, vigiado. == Na linguagem antiga,

acompanhado de servos, de cortezàos;

esguardado. Cancioneiro Geral, foi. 215:

Andam mui pouco aguardados.

AGUARDADOIRO, adj. Digno de se
guardar c observar por direito

;
que tem

força de lei; vigente. — «... como por
direito comnium fôr aguardadoiro.» Or-
denação Affonsina, Liv. ii, foi. lU.

AGUARDADOR, *-. m. O que aguarda
ou espera ; seguidor.

Tem romsigo mil senhores,
Os quacs estilo aforrados,
Andam mui pouco «guardados,
E grandes aguanlailores.

CISC. 6ER., foi. 915, V.

AGUARDAMENTO, s. m. ant. Serviço,

guarda, séquito, acompanhamento ; espe-

ra, observação, vigilância. — » Porém a
principal sobre todas (as cousas) era o

grão aguardamento de muitos e bons fi-
dalgos, que Sempre acompanhavam com o

Conde Joàu Fernandes.» Fernão Lopes,
Chronica de Dom João I, Part. i, cap. 9.— Loc. : Aguardamento de direito, re-

serva, direito salvo.

AGUARDANTE, adj. 2 gen. Que es-

pera; observante, vigilante. Nos docu-

mentos antigos, segundo Viterbo, que
aguarda e observa o ajuste ou contracto.

AGUARDAR, v. a. (Do italiano guar-
ãarc, já na baixa latinidade guardare

;

ambas estas etvmologias têm fundamento
histórico, e por tanto torna-se ridicula a

etymologia de Lacerda, que deriva do
grego karadakeo.) Esperar, considerar,

julgar, olhar detidamente e com reflexão,

observar ; supportar, soflVer, sustentar,

resistir, aturar, acompanhar, fazer séqui-

to. — <i Cujo remédio, como não estivesse

em aguardarmos por elles, antes com qnal-

qxier detença corrêssemos muito risco. ..v

Historia Tragico-Maritima, Tom. i, p. 79.

Fazeis-me vós laiz, quereis que aguarde;
Ora cantae sem preço e sem inveja.

Logo porque se vae fazendo tarde.

BEnx.tBDES, UMA, ecl 3.

Na bocca tenha tal cheiro.

Que á Icgoa não s'aguarde,

È por lhe dar mór maneiro.
Sempre lhe este no poleiro.

Sem fazer cousa qu'alarde.

CiSC. GEE., foi. 33, col. 3.

-— Loc. : Aguarda ! voz imperativa de

quem manda esperar, ou avisa de algum
perigo. = Na linguagem popular, ainda

se diz : guarda ! para mandar afastar.

Canção, se tanto tarda o bem, que esperas,
Detem-te, aguarda, aguarda.

serro maior, ribeiras do mo\uego,
liv. III, foi. Íi7.

— Aguardar as leis, respeital-as. —
Aguardar a j^essoa do rei, fazer-lhe sé-

quito. — Aguardar a meza, servir a ella.

— Jogar o aguardar, costume portuguez,

do qu.il diz Bluteau que consiste em pôr
um pião no chão, dentro de uma roda,

apagado ou andando, outro com o pião

lhe atira para o pregar com o ferrão do
seu. Deriva-so do ponto de mira que fa-

zem os rapazes que jogam o pião. —
«il/«o anno has de aguardar por não peo-

rar.T) Padre Delicado, Adágios, p. 9.

—

«liapuza que muito tarda, caça aguarda, v

Idem, ibid., p. 24.

— Syx. Aguardar, esperar: O primei-

ro verbo exprime a idòa de lançar a vista
;

como quem espera para se acautelar;
j

também encerra a idêa de considerar,

reflectir.

—

Esperar, é mais dcter-se, ter

cm vista um bem futuro, cujo apparcci- i

mento ó casual e não depende de medi- i

taçKo nem de reflexões. Os synonymos

de Sam Luiz não tocam esta diíFerença

ideológica.

AGU.ARDECER, v. a. (Corrupção de

agradecer ; a lingual forte «r» é propen-

sa á metathese, e como tal originou este

plebeismo.) Acha-se empregado no Can-

cioneiro Geral, foi. 31, col. 1.

AGUARDENTADO, adj. p. Misturado

com aguardente. Diz-se do vinho que se

combinou com aguardente para lhe dar

mais força, e que por esse facto se tornou

nocivo á saúde.

AGUARDENTAR, v. a. (De aguardente,

com a terminação verbal «ar».) Mistu-

rar com agua ardente; caldear o vinho

para que fique mais espirituoso ; falsifi-

car com aguardente.

AGUARDENTE, s. f. (Formado de
agua e ardente ; em rigor deveria es-

crever-se Agu'ardente.) Nome vulgar do

álcool; álcool diluido em agua, ou o pri-

meiro producto da distillação do vinho.

Um grande numero de vegetaes dão pela

distillação liquides espirituosos análogos.

O nome de aguardente é especialmente

dado ao espirito de vinho, comtudo diz-se

aguardente de figos, aguardente de la-

ranja, aguardente de trigo. E" emprega-

da como bebida, quando tem 18 a 25

gráos no areómetro ; sendo fresca, é amar-

ga ao paladar; depois de velha perde

parte do seu álcool e torna-se adocicada.

Tem muitos usos económicos ; em Me-
dicina, emprega-se interiormente como
estimulante; exteriormente como resolu-

tivo; era Pharmacia e em muitas artes,

como dissolvente de muitas substancias.

— Loc. : aguardente camphorada, so-

lução de camphora em álcool de 22 gráos

;

é empregada exteriormente como resolu-

tivo nas contusões, nos entorses, nas lu-

xações; como estimulante e antiseptico

no tratamento das chagas que tendeu
para a gangrena, e no das úlceras at»-

uicas.

AGUARDENTE, s. m. O mesmo rae

Aguardenteiro ; o que vende agnardeste.

= N'este sentido, empregado por Jarge

Ferreira, na comedia ÍJlyssipo.

AGUARDENTEIRO, s. m. O que dístilla

aguardente ; o que vende aguardente ; o

que é

por Dom Francisco Manoel
AGUARDENTÍA, .«. /- Emprega-.-? í;.\

linguagem chula, para exprimir as visuali-

dcs de quem esta embriagado com aguar-

dente.

AGUARELLA, >«. /. Diminutivo de agua-

da, empregado na linguagem da pintura

;

também se diz Aguarelha e Aquarella.

Bluteau define : — « £" «»: a,

qxie SC faz com gesso moído c > ' 't/-

drett, que c pelle de luvas, ou retalhos

d'tilas, e um dos apparclhos de panno ou

madeira para a pintura, atites de delu-

xar c colorir de mortecõr. » Vocat. —
« Com a cola fazei uma lavadura ou agua-

rella. ^ Nunes, Arte de Pintura, p. 55, v.

amisio de aguardente. =^ T >:ir;.i
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AGUARELLA, s. f. Forma moderna <1g

Aguarelha. Desenho feito com tinta da

China, ou sépia, no qual se empregam co-

res transparentes, dihiídas em agua. A
aguarella, pela fineza e transparência das

tintas, pelo vigor e brilho das cores, prcs-

ta-se a todos os géneros de producções,

principalmente nos retratos, flores e pai-

zagens. = No sentido figurado, também
so emprega como pintura sem vida, idyl-

lica, de curiosidade.

t AGUARELLISTA, s. 2 geií. O ou a que

pinta a rigu.-india.

AGUARENTADO, adj. p. Cerceado, apa-

rado, cortado ao redor ; diniinuido, apou-

cado. Vid. Agorentado, de uso mais fre-

quente.

AGUARENTADOR, s. 711. e adj. O que

ccrcêa, apouca ou diminue uma cousa
;

cortador. No sentido chulo, tem a mes-

ma significação : aguarentador das boas

obras, detractor, acanhador. Yid. Ago-
rentador

AGUARENTAR, v. a. (Para a etyniologia,

vid. Agorentar.) Cercear ; aparar as fral-

das do vestido para que fique com roda

egual em todo o seu âmbito. No
tido figurado: reprovar, censurar.

Calist. : Tal trova nunca se viu,

A<iuarenlash'l-a já ?

Fclis. : Scniiur, não ; ainila está

Como sua mãe a panu,
£ não está niuilo ma.

CAMÕES, AMfUYT.

AGUÁRICO, s. m. Vid. Agarico.

t AGUARÍÇO, s. m. Em Botânica, plan-

ta similhanto ao zimbro nas folhas; nas-

ce pelas tocas das arvores ; emjírcga-se co-

mo febrífuga.

t AGUARINA, s. /. Em Botânica, plan-

ta do Brazi! e das ilhas da America sc-

jtcntrioual.

AGUASALHAR, v. a. anf. En)pregado
no século XV. Vid. Agasalhar.

AGUASSEM, .s. /. Em Erpet(;logia, ser-

perte das ilhas Philippinas, do côr escura

e do comprisnento de dous palmos. A sua

mordedura produz a morte instantânea.

AGUAXIMÀ, s. m. anf. Em Botânica,

plantí. peculiar do Brazil.

AGDAZIL, s. m. ant. (Do árabe alica-

zir, 6 alivazil, meirinho-múr ; o « w » é

em portuguez, quando medial, substituído

por « g » ; o « 1 » medial 6 syncopado co-

mo em Adalil, adail ; A\r/>r, açor.) Go-
vernador de Provinda, posto pelo rei cora

poder judiciário, militar e económico. =
Ainda se encontra a forma Alvazil na
Ordenação Affonsina. Vid.Alguazil eGua-
zil.— « Que o farid Aguazil-iííJr, e Capi-
tão de toda a <jente da terra. » Corameut.
de Aff'onso de Albuquerque. Part. II, cap.

22.

AGUÇA, s. f. (Do verbo aguçar, to-

mado figuradamente.) Pressa, presteza,

promptidão, celeridade; rapidez, ligeire-

za, fervor, actividade, diligencia, acce-

leramento. — « Concertando-se para isso

com grande aguça. » Chronica do Condes-

tavel, anonyina, cap. xvi.

AGUÇADAMENTE, adv. ant. Apressa-

damente, ligeir;itnente, rapidamente, dili-

gentemente, afervoradamento. — «Sendo
acabadas as casas o mais cedo que nós agu-

çadamente jjoãesseinos fazer.» D. Rodrigo

da Cunha, Catalogo dos Bispos do Porto,

Part. II, cap. 24.

AGUÇADEIRA, s. /. e adj. Pedra de

afiar, de amolar, de adelgaçar.^No sen-

tido figurado, despertadora, provocadora.
—

«

A salada e ar/raço tem as vezes de agu-

çadeira jycra o £storiiago.-» lloboredo. Por-

ta das Línguas, j>. 208.

AGUÇADEIRINHA, s. f. dim. Uma pe-

quena pedra de amolar. = Recolhido no

século XVI ))or Bento Pereira.

AGUÇADISSIMO, adj. sup. Agudíssimo;
bastante ponteagudo ; no sentido figurado,

penctrantissimo, muito intelligente.

AGUÇADO, adj. p. Amolado, afiado,

adelgaçado. = No sentido antigo, apres-

sado, aligeirado, afervoi'ado.

— Loc. : Vista aguçada, perspicaz, pe-

netrante. — Liiif/ua aguçada, maledicen-

te, roaz. — Navio aguçado das ondas,

batido, corrido, apressado.

AGUÇADOR, ít. m. O que adelgaça

;

amolador, afiador ; diligenciador, desper-

tador.

AGUÇADURA, s. /. O acto de amolar

ou tornar aguda a ponta de qualquer in-

strumento. Agudeza de engenho ; n'este

sentido aguça parece uma contracção po-

pular d'esle vocábulo.

AGUÇAMENTO, *. m. O mesmo que

Aguça e Aguçadura. Exprime de prefe-

rencia a qualidade moral de penetração,

subtileza, diligencia.

AGUÇAR, r. a. (Do italiano aguzza-

re, amolar ; do substantivo aguzzo, pedra

do afiar.) Amolar, afiar, adelgaçar, tornar

penetrante, ou cortante. No sentido figu-

rado : apromptar, aligeirar, dispor, prepa-

rar, diligenciar ; tornar perspicaz, estimu-

lar, irritar, excitar, animar.

,f rtí/[-«-.fc a í?ari'ocIia, n fi-rrea lança.

"manoiíl laou.vz, raENix u* luzit., I.iv. vi, oit. i'S.

Ç)iie a afjiíceinos em breve bcni polida.

SOUSA DE.Mvctoo, uLyssii^o, cant. v, est. 4i.

— Loc. : Aguçar o csjnrito, excital-n,

para comprehender melhor ; tallando do

vinho, diz Jorge Ferreira :— «... aguça os

entendimentosp)ara as cousas subtis.» Ulys-

sipo, act. III, SC. G.—Aguçar a Zí'«í/iírt, apti-

ral-apara dizer mal: — « Já entendo as

linguas, que aguça contra mim esta 02)i-

niàu. » Frei Bernardo de Brito, Monar-

chia Luzit., Part. i, Liv. 11, cap. 15. —
Aguçar a vista, aclaral-a, tornal-a de

maior alcance: — <s. O achate faz fugir
as peçonhas, apagua a sede, e aguça a

vista. » Vita Christi, Part. iii, cap. 35.

—Aguçar um. medicamento, na antiga lin-

guagem medica portugueza, fazel-o mais

estimulante.

n. ant. Apressar, acce-Aguçar, v
""

230ÍS que nos

Deos aguça a victoria, não sejamos botos e

negligentes em a seguir, » João de Barros,

Clarimundo, Liv. iii, p. 103.

— Loc. : Aguçar de 16, ir o navio para

o vento ; contrapõe-se a aiTibar.— « Lcmi-

çando-lhe o leme á banda, não lhe acudiu

a não, antes foi aguçando de ló. » Dio-

go de Couto, Década VI, Liv. 9, cap. 21.

— Aguçar-se, i'. rejl. Tornar-se ou fa-

zer-se agudo, terminar-so em ponta. No
sentido figurado: aprcssar-se, aligeirar-se;

dispôr-se.—^« Em cuja conquista os man-
cebos Espartanos se aguçavam e ajlavam

para maiores emprczas. » Frei António
Fêo, Tratado dos Feitos e Vidas dos San-

tos, Trat. Ill, foi. 35, col. 3.

AGUÇOSAMENTE, adv. ant. O mesmo
que Aguçadamente : apressadamente, di-

ligentemente. — <( E aguçosamente foi
denunciar a verdade. » Trad. da Vita

Christi, Part. 11, cap. 3.

AGUÇOSO, adj. ant. (Do substantivo

aguça.) Apressado, diligente, ágil, atten-

to, cuidadoso, presto, lesto, expedito. —
« E todos estes Senhores e gentes de Cas-

tella andaram aguçosos, fazendo-se muito

pi'estes para quando o Conde entrasse. »

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. II, cap. 53.

Mas eu mãe sani aguçosa,

K vós (lai-vos de vagar.

GH VICl!^TE, onnAS., Liv. iv, lol. 214.

—Loc. : « Fiandeira jjreguirosa, ao do-

mingo é aguçosa. » Delicado, Adágios, p.

136.— « Mãe aguçosa, jilha pjreguiçosa. »

Idem, ibid., p. 137. Por estes exemplos
vô-se que esta palavra dos princípios do
século XV é ainda de uso popular.

AGUDAMENTE, adv. A' maneira de

ponta, bicudamente ; figuradiunente: com
subtileza, atiladamente, vivamente, sen-

sivelmente ; engenhosamente, perspicaz-

mente.

Ao som lia rouca caixa hollit:osa.

Do pifaru, ([ue af/udai/wíifr sua,

Dobradi) soldo ãs .gentes apreííòa.

manoe:. TUUMAZ, i.NsuL., cant. vi, est. 122.

— Obs. Moraes, depois d'cste adver-

bio, traz o verbo reflexivo Agudar-ss, no
sentido de agucar-sc, fundado cm um ver-

so errado de Bernardes. Tal verbo não
existe na lingua portugueza, ainda que se

encontra em todos os mais Diccionarios

qvie tem copiado o de Mm^aes. =: Sobre o

erro da formação do verbo Agudar-se, vid.

Diccion. Bibliog. vb.°, Diogo Bernardes.

AGUDE, s. m. ant. Formiga com azas,

cora que os rapazes armam aos pássaros

nas costellas e outras armadilhas.

Como é certa essa costella,

No aijmk picar elle,

E licar tomado em el!a.

AMÓNIO rUESTi;.';, AUTOS, fol. 29, v.
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\3o.

Kir ao sol língua ú'agii<lcs.

iDui, iiiiD., rol. 16S.

AGÚDEA, s. /. O mesmo que Agude; o

de uso frequente; espécie de formiga pre-

ta alada; formiga de pello curtissimo.

São do numero dos insectos de que em
Portugal se servem os caçadores como
ceballio engodativo das aves, que pre-

tendem apanhar em costellas. = íTo sen-

tido figurado: isca, engodo; também si-

gnifica mordente, maledicente.

AGUDEZ, s. f. O mesmo que Agudeza,

empregado na linguagem poctita por Fi-

linto Elysio, Oliras, Tom. viii, p. 252.

AGUDEZA, s. /. (Para a etymologia,

vid. Agudo.) O gume, fio, a ponta aguça-

da do insti-umeuto cortante ou perfurante.

Xo sentido figurado: subtileza, acrimónia,

penetração, perspicácia, atilamento, argú-

cia, promptidào em perceber ; dito, chiste,

sentença, pensamento engraçado e fino.

Fallando das doenças, caraeteiisa o perío-

do da maior força ou violência. — aTão
subtil éa malícia, que com malvada agu-

deza quiz fazer conveniência da desgra-

ça.» Dom Francisco Manoel de Mello,

Epanaphora V, p. õ02.
— Loc. : Vender agudezas, inculcar'

se por engraçado, dar-se })or homem chis-

toso, intelligçnte

:

As Musas
Mandam rir de cousas frias

D'algUDs, que agitílczas vendem.

S.í DE MIlUNO-4, CART. IV, PSt. 22.

— Agudeza da enfermidade, o perio-

do agudo ou violento : — «As febres
grandes, e agudezas áas enfermidades pro-
hihevi grandemente o purgar sem cozi-

mento. i> Duarte Madeira, Methodo de cu-
rar o morbo, Part. ii, quest. 25, art. 3.— Dizer agudezas, amontoar palavras
artificiosamente compostas, para exprimir
conceitos. — Ter agudeza, habilidade :

Grande engenho e ai/uílcza não lhe nega.

FRANC. [lE SIOnABS, CEUCO DS Díi;, Cant. II,

foi. 8, col. 3.

— Syn. Agudeza, sagacidade, subtile-

za, perspicácia: O primeiro substantivo
exprime um facto material, que por trans-

lação designa uma qualidade moral per-
ceptiva, bem como o génio chistoso. —
Sagacidade, é a penetração do espirito

que faz descobrir promptamente o que ha
de mais occulto em uma sciencia, em
uma intriga, mas sem difliculdade

; é uma
espécie de intuição. — Subtileza, c a
qualidade do que c penetrante ; applica-
se tanto As pessoas como ás cousas; as-

sim se diz : subtileza de um. veneno, sub-
tileza do raciocínio; é geralmente toma-
da ;'i má parte, porque designa argúcia,
distincções frívolas de eschola. — Per-
spicacia, vem do latim ^jcr^ através, o
aspicere, ver

; designa somente a quali-

dade moral de ver, atravúzdc muitas cir-

cumstancias confusas, o facto primário;

diífere ãa sagacidade, por isso que, n'esta,

dá-se o discernimento; e,na pierspicacia,hsí

apenas uma observação clara c desassom-

brada.

AGUDILHO, adj. ant. Diminutivo de

agudo. = Recolhido por Jeronymo Car-

doso e Padre Bento Pereira.

AGUDINHO, adj. dim. O mesmo que

agudilho, mas de uso moderno.

AGUDISSIMAMENTE, adv. sup.^ Pene-

trantissimamente, com grande subtileza,

atiladissimamente. = Usado por Vieira

e Amador Arraes.

AGUDÍSSIMO, adj. sup. Aguçadissimo
;

no sentido figurado : atiiadissimo, subti-

lissimo. = Usado por Corte Keal e Frei

Bernardo de Brito.

AGUDO, adj. (Do latim actdus; o « c »

desce á sua media « g », como cin Jicus,

&go; o ot» desce á sua media «d», como

en\ metus, medo.) Apontado, afiado, ter-

minado em bico ; aguçado, penetrante.=

No sentido figurado: subtil, atilado, esti-

mulante, pungente, activo, destro, sagaz;

ligeiro.

Eslá ajiontando o agudo Cjpariiso

Pêra onde é poslo o etlicrco Paraiso.

CAM., LDS., cant. IX., est. 58.

Por ((ue quando o sol salie, facilmente

Se pode nellc pòr a agiitla vista.

111., iD., cant. viii, est. 50.

—Em Musica, chama-se agudo, ao som

elevado; o sigual que o caracterisa é a

clave de sol. — Voz aguda de mulher,

sopjrano ou tiple. — Vuz aguda de ho-

mem, tenor. — <íO som era por extremo

agudo.» Vida do Beato Henrique Suso,

cap. 6.

— Em Medicina, dá-sc o nome de mo-

léstias agudas, áquellas que tendo uma
certa gravidade, percorrem promptamen-

te os seus períodos. Antigamente eram

divididas em sit6-agudas, como as que du-

rara de vinte e um a quarenta dias;

agudas, propriamente ditas, as que duram
quatorze dias , siíò-agudissimas, as doen-

sas que duram sete dias ; agudisssimas,

ou st)&7'e-agudas, as que se terminam com
dous, trez ou quatro dias. = Dáva-se o

nome de chronicas, ás doenças que se pro-

longavam além dos quarenta dias. Porém
só da natureza e intensidade dos sympto-

mas é que se deve deduzir a distincção

das doenças agudas o chronicas. — «O
numei-o quatorzeno é critico e nas cnjer-

midades agudas o mais perigoso, cm que

para bem ou para malfaz termo. v ^ iei-

ra. Sermões, Tom. x, do Hos., p. 320.

= Também se dá o nome de dôr agu-

da, uma dôr vivíssima e similhantc á

que resultaria de uma chaga feita com
um instrumento perfurante.

— Em Grammatica, accento agudo.

Vid. Accento.
— Em Poética, verso agudo, aquelle

que termina cm uma palavra, cujo accen-

to métrico é na ultima syllaba gramma-
tical.

Homem de um só parcrer

De um só rosto, uma só fé,

l)e antes quebrar q«e torcer.

Elle tudo pôde ser.

Homem de corte não he.

—Este exemplo de Sá Miranda, é em
vers.j agudo, o qual se contrapõe ao verso

grave, que tem o accento na penúltima

syllaba, e ao verso esdriixulo, que tem

o accento na antepenúltima. = Também
no mesmo sentido se diz rima aguda. E
ao que na Poética franceza, se chama ri-

ma mascidina. O verso agudo, produz ura

excellente eÔeito nas estrophes rimadas,

c deve com extremo cuidado ser excluí-

do das composições em verso livre. —
dComeçaram-se a fazer versos heróicos,

com doze syllabas, partindo-se ou fazen-

do accento ordinário na sexta, e talvez

no quinta, se era aguda.» Sousa de Ma-
cedo, Eva e Ave, Part. i, cap. 26, p. 129,

u. 5.

— Em Geometria, angulo agudo, me-

nos aberto que o angulo recto.

—Em Botânica, folha, aguda, é aquella

cujos bordos se inclinam mn para o outro

na base, formando um angulo agudo.

— Em Historia Natural, concha agu-

da, é aquella cuja abertura é aguda nas

duas extremidades.
— Em Entomologia, antenas agudas,

as que se terminam por um articulo agu-

do e rijo.

— Loc. : Cortar-se de agudo, ser de-
j

masiadamente astuto e engenhoso para

mal. — Despontar de agudo, emprega-

se no mesmo sentido: — «Doutrina chã

c subida para aproveitar, como fazia o

Arcebispo, não jjontos, que despontam de

agudos para ganhar fama. v Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. iv;

cap. 9. — Agudo de pés, ligeiro, ex-

pedito, rápido: — «Pelo que foi necessi-

rio ao Judeo ser mais agudo dos pés ato-

Ihendo-se, do que mostrar sel-o do enten-

dimento. B Frei Pantaleào de Aveiro, Iti-

nerário da Terra Santa, cap. 43.— Vista

aguda, penetrante, perspicaz. — Vento

agudo, aspérrimo, sibilante. — *A pão

duro, dente agudo.» Anexim do século

XVI, recolhido por Jorge Ferreira, Ulys-

sipo, act. I, SC 1. — «O palrcirc agudo

faz do seu amigo miido.v Delicado, Adá-

gios, p. 172.

AGUDO, s. m. (Tomado ellipticame-atc,

emprcga-se como substantivo.) Termina-

ção em ponta; penetração.

—

*Lopo Soa-

res, como viu a fgura do porto, e quão

proveitoso era o agudo d'aqucUa ponta

pêra fozc r fo rtaleza..

.

» Joào de Barros,

Década III,' Liv. ii, cap. 2.

AGUEIRO, 5. m. O mesmo que Agoei-

ro e Augueiro. Kego ou legar baixo, on-

de se .njuutam as aguas da estrada do

concelho ; rompc-se o tapigo pai-a as

ditas aguas se mettercm nas fazendas
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a. Aftazer á guerra,

por não fazerem clamno ás estradas. =
Kecolliido pela primeira vez da lingua-

gem oral por Bluteau.

AGUENTADO, adj. jj. Sustido, ampa-
rado, ajudado. = Bastante usado na lin-

guagem popular.

ÁGDENTADOR, s. m. O que sustenta,

ou supporta. := Também se emprega na
linguagem náutica, para designar o na-

vio que resiste á força do vento quando
navega á bolina.

AGUENTAR, v. a. (Do gcnovez aguantn,

navio que bolina ; historicamente prova-se

a etymologia pela grande influencia que

a Itália teve sobre a nossa marinha; na
forma primitiva dir-se-hia aquantar, co-

mo se dizia antigmente. Vid. aguan-
tar.)Na linguagem náutica, resistir o na-

vio á força do vento, nao tombando dema-
damente, quando navega á bolina.

—

Aguentar ^'ouco, não poder com o peso

do velame. No sentido figurado: suppor-

tar, aturar, resistir. — Aguentar muito

vinho, nào ir abaixo, não se sentir em-
briagado.

AGUENTE, s. vi. O mesmo que Aguante.
A capacidade que tem o navio para sus-

ter a força do vento, quando vae á bolina;

de não tombar com todo o velame. =
Poneo usado.

AGUERREAR, v.

acostuHiar-se ao combate.

AGUERREIRAR, v. a. Communicar ani-

mo bellicoso ; incitar, para a guerra. =
Emprega- se no sentido de Aguerrir.

t AGUERRIDO, adj. p. (Do francez

rfí/íícrrí.) Afeito á guerra, acostumado ao

combate ; atrevido, audaz, temerário,

destemido.

AGUERRILHADO, adj. p. Formado em
guerrilha ; infestado por guerrilhas.

AGUERRILHAR, v.. «. (Do hespanhol
juerrilla.) Levantar ou formar guerrilha,

t'opa sem disciplina, que não aeceita

cimbate, e só faz investidas.

— Aguerrilhar-se, v. rejl. Alevantar-
se em guerrilha, para defender-se por to-

dos os meios: — «... suppondo ago-
ra (jiic a nação se levanta n'uma massa
ou S£ aguerrilha fuda contra os invasores

que a opprimem.v Moraes, Diccion.

AGUERRIR, V. a. (Da baixa latinidade

guerra, e do francez aguerrir.) Acostumar
aos trabalhos e fadigas da guerra; afazer,

habituar aos trabalhos e privações do
tempo de guerra ; adestrar na guerra.

t AGUGÁLA, s. m. (Na baixa latinida-

de aggugala, jiantomimo, menestrel ; Da
Cange suppGe ser de origem gothica.) Li-
songeiro, adulador. = Recolhido pela
primeira vez por Viterbo, no Diccionario
Portátil.

ÁGUIA, s. /. (Do latim aquila, descen-
do o «q» á sua media «g»;o «1» medial
e syneopado, como em velimi, véo, Jihim,
tio.) A maior e a mais forte das aves de
rapina da classe dos falcões, de bico
comprido e adunco. E fissipide, com trez

dedos anteriores e ura posterior. Diz-se

geralmente que ha duas espécies do

águias cm Portugal, a Águia real, e a

ribeirinha, mas reina grande confusão

n'este asserto.— «jVo Concelho de Bou-
ro se criam Águias 7-eacs c riheirinhas.n

Padre Carvalho, Chorograph. Portugueza,

Tom. I, p. 255.—No sentido usual, ligei-

ro, veloz, rápido, subtil. — « Os ventos

eram todos á popa, e quartel, de que a
não era uma águia, corria como um pei-

xe. « Historia Tragico-Maritima, Tom. i,

p. 393. ==: Emprega-se em varias anto-

nomasias. — A águia de Meaux, nome
dado a Bossuet, Águia divina, cpitheto

dado a Sam João Evangelista:

Áfiuia Divina, que tão allamciile

De Deus guiada além tios reos voaste.

FEiíB., so.v., Liv. 1, n. i4.

— Águia dos Doutores, nome dado a
Santo Agostinho. — «O grande Agosti-
nho excedeu a todos os mais Doutores da
Igreja no saber, no engenho, e entendi-

mento, e ê por isso chamado Águia dos

Doutores.» Frei Marcos de Lisboa, Chro-
nica dos Menores, Part. i, Liv. ii, cap. 2.

— Em Ichthyologia, nome vulgar de
um género do myoiibato do Mediterrâneo.

—Em Conchyliologia, nomo vulgar do
hulimus bicarinatus ; concha hoje bastan-

te commum, que se encontra na Africa
equatorial.

— Eai Astronomia árabe, nome de
uma constellação do bemispherio septen-

trional.

—
• Era Archeologia, águia, figura que

serviu de attributo nos caj^iteis dedica-

dos a Júpiter.

— Em Nmuismatica, águia, signal da
divindade, ou mais geralmente do impé-

rio.

—Em Alchiinia, águia branca, o mesmo
que mercúrio doce. — Águia negra, es-

pirito de cadenia venenosa, chamada co-

balto. — Águia celeste, espécie de pana-

cêa ou remédio para todas as doenças,

preparado com essência de mercúrio. —
Águia de Vénus, açafrão, composto de
verde-cinzento, a que se ajunta sal-aramo-

niaco. — Águia volante, nome do mer-
cúrio sublimado. — Águia diluida, no-

me do sál-ammoni;\co sublimado. —Águia
devorando oleão, volatilisaçào do fixo jjelo

volátil, ou do enxofre pelo mercúrio dos

sábios.

—
• Em Heráldica, águia, figura que

se pinta ou esculpe nas armas de famí-

lia. — « O estylo de pôr nas armas
águias, corvos e outras aves, teve principio

entre os romanos.» Sampaio, Nob., cap,

2G.
Que montam os leões e as águias puxam
Com que a soberba espera eterniza-se.

CASTRO, uLvssEA, cant. Til, est. 83.

— Águia imperial, as armas do im-

pério da Áustria, que são uma águia com
duas cabeças. — As águias francezas,

insígnias do exercito francez no tempo
do império. —• Águia branca, da Poló-

nia. — Águia de ouro, do Wurtemberg.
— Águia vermelha, da Prússia.— Águia
negra; diversas ordens de cavalleria que
existem na Europa.

—Em Historia Geral, águia, symbolo
da magestade e da victoria ; na lingua-

gem hieroglyphiea, designava as cidades

de Heliopolis, de Emeso, Anthiochia e de
lyro.

— Loc. : Ensinara águia a voar, en-

sinar a alguém aquillo que é de sua pro-

fissão, dizer cousas escusadas; está sub-

stituída pela locução: —• «Ensinar o pa-
dre nosso ao vigário ! » — Ter olhos de

águia, ter a vista penetrante, perspicaz.

— Pedra de águia, corta pedra argilosa

e ferruginosa, com uma ou mais cavi-

dades por dentro, sem que exteriormen-

te se lhe percebam.— «A pedra de aguía
chamada pedra chocalheira, costuma
obrar cjjeitos maravilhosos.» Curvo Se-

medo, Polyanthêa Medicinal, trat. n, cap.

103, p. 3. — Pau de aguía, madeira

que se vende muito no Japão
;
que cres-

ce na China, e é muito cheirosa. Vid.

Aguila.

—

«As águias não produzem pom-
bas.» Dom António Alvares da Cunha,
Campanhas de Portugal, p. 5L — Na
linguagem antiga, também se dava o no-

me de Águia a uma grande peça de ar-

tilhcria, talvez tirado o nome da meta-

phora de arrojar o projéctil muito longe.

Oiiiiizi) águias e leões tnmbem assenta.

Com i|Uo ajudar a seu iutento pOisa.

ANDR., CERCO DE DIU, Cant. XV, fol.

7C, col. 31.

AGUIAMENTO, s. m. ant. Direcção,

guia, ensinança. No século XV, prevalecia

na morphologia portugueza, a fórraa em
«mento» para os substantivos. Ordenação
Aííonsina, Liv. i, tit. 54, § 1. = Reco-

lhido pela primeira vez por Moraes.

AGUIÃO, s. m. ant. (Do latim aquilo,

onem; modernamente aquilão, vento norte;

o «q» desce á^media «g»,como em cequalis,

egiial; o «I» é syneopado, como emjilum,

fio.) O vento norte, nordeste. —•- « Prin-

cipalmente estamos em tempo, que os

aguiões reinam nesta terra.» Fernão Lo-

pes, Chronica de Dom João I, Part. i,

cap. L'!0.

AGUIÃO, s. m. ant. (O mesmo que Guião,

cora o prefixo «a» da índole da língua
;

do árabe gaion, onde o «a» medial se

tornou iniciai.) Bandeira, bolsão, estan-

darte pequeno, insígnia de eavalleiro ou

de rei, quando iam para a guerra. Ain-

da modernamente se usam nas procissões

á maneira de lábaro. — «E o primeiro,

que rielle arvorou a bandeira foi Gaspar
Dias, Alferes de Afonso Albuquerque,

e trazclle Job Queimado com osbw aguião.»

João de Barros, Década lí, Liv. i, cap. 3.

AGUIARADO, adj. ant. (Do castelha-

no agujerado, agutheirado ou cheio de
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pequenos buracos, sep^undo Moraes.) No
sentido próprio : furado, esburacado, ro-

to ; tomado íiguramente, para designar as

formas do fato : aberto, golpeado.

Temos grandes prcsumpções,
Andamos mui ababilos,

l)e ter também apodados
O vosso par do gibões
Aguiarados.

CA.NC. GER., foi. d57j V. COl. 3.

AGUIASINHA, s. /. (Diminutivo de

Águia.) Em Heráldica, assim se designam

as águias dos escudos.

AGUIEIRO, s. m. (Segundo Lacerda,

do castelhano afjujero, furo, buraco.) Em
Carpintcria, armação de madeira; as pe-

ças de que se compõem as asnas e mais

madeiramento.— « Comtudo os Senhores,

e pessoas mais ricas concertam estas ca-

sas com seus aguieiros de cedro, tão jun-

tos, que lhe ficam servindo como de forro.»

Padre Balthazar Telles, Historia Geral

da Ethyopia, Liv. i, cap. 22, p. 57.

AGUIETA, s. f. (Diminutivo de Águia.)

Bastante empregado na linguagem He-
ráldica.

ÁGUILA, s. f. Lenho aromático da Ásia,

conhecido em Pharmacia pelo nome de pau
de aguila ou de ac/uia (aquilce lignum.)

Vem da Cochinchina, Cambaia e Suma-
tra; suppõe-se que seja da mesma arvore

que o pau de Aloés, Agallocho e Calam-
buco. — aNão ha n'elle senão matas de

arvoredos, que duo o lenho aloés, a que

na índia chamam Calambuco : as arvores

são grandes, e como são velhas, cortam-

mis, e tiram-lhe o lenho aloés, qée he o

seu ameçjo ou cerne, e o de fora se chama
aguila.» Castanheda, Historia da índia,

Liv. III, cap. G3.

— Aguila Brava, madeira da ilha de
Ceyllio, muito aromática, e abundante.
= Descreve-a Garcia d'Òrta.

AGUILENHO, adj. ant. (Do latim aqui-

linus; o « q )i desce á media «g», como
cm eqiía, egna,] o suffixo «inus», permu-
ta-sc por «inho» e neiiho»: ferinus, fer-

renho.) Aquilino, convexo como o bico

de águia. Diz-se propriamente da feição

do nariz.— «...« vista suave, o nariz mais
suave do que aguilenho.» Vida de S. João
da Cruz, p. 287. = Recolhido pela pri-

meira vez por Moraes.

AGUILHADA, s. /. (Na linguagem an-

tiga agulhada, da agulha ou agulhào, que
tem na ponta.) Vara comprida com ou
sem bico de ferro na ponta, com que se

instigam os bois ; no sentido especial,

medida do terra do seis covados. — « E
diante vinha um moço fíUdgo, com uma
aguilhada na mão, jiicando os /)uis.)i Gar-
cia de Uesende, Chronica de Dom João II,

cap. 123.

— Loc. : Aguilhada de terra, medida
de terreno, do dezoito palmos de cravei-

ra, bastante usada nos campos de Coim-
bra. — oFaseni demanda sem ter direito

sobre ferregeal, a que chamam morgado,

o qual constituiu Peãreanes de uma agui-

lhada de terra que tomou na sua terça.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssi-

po, act. IV, scen. 7.

AGUILHÃO, s. m. (Augmentativo de

agulha, como se vê pela forma antiga

aguihão; nas primeiras edades da lingua,

o «u» permutava-se indistinctamentc por

«i», como em salixdo, sabtdo.) Vara de

cinco palmos, bordão com um bico de

ferro aguçado cravado na ponta, que ser-

vo ordinariamente para tanger as caval-

gaduras ; o ferrão ou pico da aguilhada

;

em geral toda e qualquer ponta aguçada;

ferrão com que ferem as abelhas e outros

insectos ;
figuradamente : estimulo, inci-

tamento, remorso, offensa.

Empusnndo-se vão pelo castigo,

Que o seu guardador rústico atlVontado

1)0 perigo evidente com \oz alta,

E com duro aguiLhão dá, se alraz ficam.

CÔBTE RF.AL, .>A0F!IAG10 DE SEPÚLVEDA,
cant. vil, foi. 70, v.

— Loc. : Aguilhões accesos, tormento

infernal dos preguiçosos, segundo a Theo-

logia. — Abelha sem aguilhão, a abelha

mestra, ou a que mordeu e está para

morrer. — Aguilhões da morte, todas as

armas e perigos que a provocam.— Ees-

pingar contra o aguilhão, resistir ao cas-

tigo, ser contumaz e rebelde. — ^Senhor

sogro, resj)ingacs contra o aguilhão.» An-
tónio Prestes, Autos, foi. o'J.

—

«Não cou-

cejcs contra o aguilhão.» Padre Delicado,

Adágios, p. 1G2. —•
«O Rd das abelhas

não tem. aguilhão. » Idem, ibid., p. 1G7.

— Aguilhão, nos engenhos de assuear, é

uma peça de ferro mettida entre dous cy-

Hndros, ou eixos de pau dos engenhos de

assuear; no extremo inferior vae a cara-

puça, sobre elles se volvem os eixos, en-

tre os qviaes se móe e espreme a cana.

Bluteau define o aguilhão, nos moinhos,

o ferro que anda debaixo do rcdizio.

AGUILHÃOSINHO, s. m. (Dintinutivo de

Aguilhão.) Farpa, picanço; no sentido fi-

gurado : ofiensa leve, mas intencional, que

anda sempre na lembrança. = Recolhido

por Bento Pereira.

AGUILHAR, V. a. ant. O mesmo que

Aguilhoar: — « ... que o aguilhe a con-

sciência.-» Lifanta D. Catherina, Regra de

Perfeição, Liv. i, cap. 22.

— Aguilhar, v. n. Estar alerta, vigiar,

catar. -= N'estc sentido,, empregado por

António Prestes, Autos, foi. 80.

AGUILHÉNO, adj. ant. Vid. Aquilino.

AGUILHÒ, .'f. TO. ant. (Do latim cucm-

lus, invólucro da cabeça, capa ou capu-

cho, touca.) Certa vestidura, ornato ou

toucado da cabeça, de que usavam anti-

gamente as mulheres. — aElla sempre

anda d'espelho, e de aguilhó. » Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Euphrosina,

act. IV, scen. 5.

AGUILHOADA, s. f. (Do aguilhão, com
o sttllixo «ada», que exprime a idèa de

pei'cussão.) Tiro ou arremesso de agui-

lhão. No sentido figurado : instigação,

incitamento.— «Mais vale uma. aguilhoa-

da que dous árres.» Nunes, Refranes, foi.

G9, V.

AGUILHOADAMENTE, adv. Ás picadel-

las ; espieaçadainente ; incitadamente.

t AGUILHOADISSIMO, adj. sup. Pica-

dissinio; instigadissirno : muito pisado ou
batido.

AGUILHOADO, adj. p. Picado, espica-

çado ; figuradamente : incitado, provoca-

do ; levado adiante com arremessos.

AGUILHGADOR, s. m. O que espicaça

ou fere com aguilhão ; estimulo
;
provo-

cador, iní^tigador.

AGUILHOÀMENTO, s. m. O acto de fe-

rir ou picar com o aguilhão; figurada-

mente: instigação, incitamento, provoca-

ção. = lífCdlliido por Bento Pereira.

AGUILHOAR, v. a. (De aguihão; no
portuguez antigo usava-se aguilhar e agu-

lhar.) Listigar os animaes para andarem
mais depressa ; no sentido tígur.ado : acti-

var, apressar, instigar, aecelerar.— «Quem
não folgará de aguilhoar e vozear os

bois ?» Amador Arraes, Dialogo II, cap. 4.

— Loc : Aguilhoar de morte, ferir mor-

talmente ; no sentido usual, a locução de

morte, exprime idêa de superlativo. —
«Porém... começaram a sentir as espin-

gardas dos nossos, que os aguilhoavam

de morte.» Barros, Década III, Liv. 10,

cap. 9.

AGUILHAS, s. /. pi. Teias de algodão

de Alejio. = Recoliiido por Moraes.

AGUINHA, adv. ant. O mesmo que Asi-

na e Asinha. Depressa, rapidamente, com
ligeireza.=Emprega-se em um documen-
to de 1437, nas Provas da Historia Ge-

nealógica. Vid. Asinha, ftu-ma que ainda

subsiste.

AGUIONA, s. m. ant. (O mesmo quf

Aquilão. Para o processo phonologico, vid

Aguião." Acnto norte. = Empregado n<s

Inéditos de Alcobaça.

Á GUISA, loc. adv. (Da preposição «i»

e do italiano (/uisa, forma, maneira; no

allemão wetse, onde o «w» inicial se titns-

forraa em « g » , como em víerra, gueTH.)

A' maneira, á moda ou feição de cadi in-

dividuo ou terra. — À sua guisa, i sua

vontade, como melhor lhe parece. = Em-
l)regado por ^'ieira, c por Jorge Ferreira

de Vasconcellos, no prologo da comedia

Euphrosina. = E' de uso vulgar.

AGUISADAMENTE, adv. ant. Kazoavel-

meutc, acumniodadamente, do melhor

modo, de bom parecer. — aE hão fama.
que vivem aguisadamente. )> Alvará de

1409, apud. Frei Luiz de Sousa, Hist.

de Sam Domingos, Part. ii. Liv. 4. cap.

1. ;^- Na linguagem jtu-idica das Orde-

nações Affonsinas, compridamente, orde-

nadamente, como deve de ser.

AGUISADISSIMO, adj. sup. Concerta-

dissimo, adapíadissimo, aconnnodadissi-

nio. <= Pouco usado. ^

AGUISADO, adj. p. ant. Kasoavel, con-
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certado, ordenado, disposto, apto, confor-

me, acertado, justo, de boa maneira. —
a E todos seguiremos sua tenção que ê mui-

to aguisada. » Fernão Lopes, Chronica de

D. João I, Part. i, cap. 123.

— Loc: Z)(í aguisado, tomado adver-

bialmeute, no sentido de com razão, com
direito: — « ... defendem maliciosamente

o que fraguisado Ilie é demandado.» Or-

denação Affcnsina, Liv. v, foi. 110. Vid.

a antitliese Besaguisado.

AGUÍSADO, s. m. ant. Parecer, opinião,

justiça, maneira, modo, conveniência.—
« El-Rei de Castella respondeu a isto,

que lhe nom. parecia razão, nem aguisa-

do, ser-lhe tal cousa commeftida por sua

parte. » Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Part. i, cap. 128.

AGUISALHADO, adj.
i>.
Em Heráldica,

escudo f|uc tem guiso de diíferente es-

malte.

AGUISAMENTO, s. m. ant. (Para a ety-

moiogia, .vid. a locução adverbial A gui-

sa.) Apparelho, preparo, apparato, per-

tenças necessárias, meios, principalmente

para o serviço de uma egieja, como vi-

nho, ostias, luzes, ete. — « £ defende-

mos aos redores e capellães, que non con-

sintam em suas Igrejas, nem dêem aguisa-

meuto a nenhum frade pêra dar o hau-

tismo sobre a dita pena. » D. Miguel da

Silva, Constituições de Vizeu, const. 39.

=Modernamente, ainda se chamara Gui-

samentos aos preparativos para a missa.

AGUISAR, V. a. (Do italiano, guisa,

feição, maneira, modo.) Ordenar, dispor,

concertar, combinar, ajustar, preparar,

accomraodar.— « ...e elles aguisavam suas

doas pêra darem a Josep. » lueditos de

Alcobaça, por Frei Fortunato de Sam
Boaventura, Tom. il, p. 69. =Recolhido
pela primeira vez por Moraes. Yid. Gui-

sar. = Está fora do uso.

t AGUITARRADO, adj. Da feição da
giitarra; que tem sons como de gui-

tírra.

f AGUL, s. IH. Em Botânica, pequeno
nrlusto da Pérsia e da Mesopotâmia, cu-

jas folhas passam por purgativas. Esta

plaita produz um man;i que serve de ali-

men-.o, e é um tanto laxativo
;
julga-se

que ;ora o alimento dos hebreus no de-

serto.

AGULHA, s. /. (Da baixa latinidade

acucula; segundo Du Cange, diminutivo
de ah aeus. := Enoontra-se na Lei 1.^ do

Código Theodosiano, de repud ; em acu-

cula, o primeiro « c » desce á media « g »,

como em amicus, amigo; o «u» é synco-

pado, como era apicida e novacnla, fi-

cando o « cl » no italiano « gl » e no por-

tuguez « Ih », como em nhelha, navaVaa.)

Pequena varinha, ordinariamente de aço,

delgada e polida, ponteaguda em luna

extremidade, arredondada c furada pela

outra
;
pelo buraco, chamado fundo, en-

»íia-se a linha com que so cose. —
Além d'este sentido próprio, cmprega-se

geralmente em muitas accepções : pontei-

ro de qualquer relógio, bússola, frança de
pinheiro, pyrámide; figuradamente: norte,

guia. — Às agulhas, foram primeiramen-

te fabricadas em Inglaterra em 1545, por

um ] nd 10, que não revelou o sea:redo. po-

rém Christovam Greening o descobriu

em 1560. — « Ella é uma entrevista,

vae e manda-me comprar agulhas pêra
ter achaque de tornar lá. » Jdrge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act. i,

SC. 3.

— Em linguagem Náutica, agulha de

marear, instrumento maritimo de que
usam os pilotos para dirigir e certificar a

derrota. Consta de uma caixa circular de

bronze ou latão, que contém uma carta

mostrador, ou mappa marcado com trinta

e dons pontos ou rumos, fixo sobre uma
agulha magnética que sempre olha para

o Norte, salvo uma pequena declinação

variável conforme os legares. A agulha com
o mostrador volve-se com uma píea fixa

no centro da caixa. No centro da agulha

está fixa uma pequena cúpula de latão,

por meio da qual o mostrador pendente

sobre a pica voltêa livremente em torno

do centro. O alto da caixa é coberto com
um vidro, para que o vento não possa al-

terar o movimento do mostrador. Tudo
isto é incluído era outra caixa de pau, a

qual fica suspensa por diversos braços ou

balanços, a fira de que o mostrador se

conserve horisontal. — A agulha de ma-
rear colloca-se cm o navio de maneira,

que o meio da secção da caixa parallelo

aos seus lados, possa ser parallelo á secção

media do navio ao longo da sua quilha.

Tudo isto emtím é coberto por um abrigo

de madeira a que se chama hitácula, ou

hahitácida, que de noite tem lume, ou re-

cebe luz de reverbero. Por este instru-

mento chamado bússola, se conseguiu a

grande navegação do mundo moderno,

que para os antigos só fora de cabota-

gem. A Inglaterra, a França e a Itália

reclamara a invenção da bússola, cujo in-

ventor, como a de todas as grandes obras,

é anonymo. Em 1260 já Marco Polo a

encontrara na China
;
porém os aperfei-

çoamentos devidos ás sciencias moder-

nas tomaram-a muito differente do invento

primitivo. — « A agulha de marear jyor-

tugueza tem a rosa graduada em 360
graus que são quatro vezes 00, os qiiaes

começam, nos j>ontos Norte e Sul, acaban-

do os 90 nos pontos de Leste e Oeste, e

vão contados de õ em o. » Luiz Serrão Pi-

mentel, Arte de Navegar, Part. ir, cap.

14, p. 64. — Na linguagem náutica,

ainda se toma a palavra agulha era mui-

tas outras accepções.

Agulha de espiqueta, tem na extremi-

dade uma rebarba, servindo para deter-

minar a grossura dos metaes na bocca e

na culatra. Agulha de pionta de dia-

mante, serve para ajudar a escravelha,

que é uma torcida de estopa para furar

o cartuxo e introduzir pólvora no ouvido;

e também para tomar a grossura do me-
tal. — Agulha de goiva, serve para lim-

par as paredes do ouvido da peça, sujas

com o salitrado das escorvas. — Agulha
de reducho, serve para levar ao fundo da

alma da peça quanto desfizer a da verru-

ma ; também se lhe chama desencrava-

dor.—Agulha de verruma, serve parades-

encravar o ouvido da peça, sujo pelo sa-

litrado da escorva, ou qualquer outro

objecto que não faça muita resistência.

;^ Também se dá o nome de agulhas a

umas muito grandes com que os mari-

nheiros remendam as velas, tendo na
palma da mão uma sola com uma chapa

do ferro^ que serve de dedal. — As agu-

lhas de artilheiro, já citadas, também se

chamam agulha deponta, agulha de qua-

tro quinas, agulha de grabucilho, ou sa-

camcnfal.

—Era Cirurgia, dá-se o nome de agu-

lha a um grande numero de instrumen-

tos, de formas diíFerentes, mas consi-

stindo todos em uma verga ou vara me-
tallica, destinada a ser introduzida nas

partes molles, já para conduzir uma liga-

dura ou uma mecha, já para as fazer per-

manecer,se se opéraa juncção de partes di-

vididas. São feitas de ouro, prata, platina,

se se querem flexíveis ; e de aço se se

querem tezas : são rectas, ou curvas, cy-

lindricas, chatas ou triangulares.— Agu-

lha de acupunctura, vid. Acupunctura.

—

Agulha de apparelho, nome cirúrgico da
agulha usual.—Agulha de beiço de lebre,

empregada na operação da sutura do bei-

ço i-achado. — Aguliia da cataracta, in-

strumento para operar a depressão e abai-

xamento do crystallino do olho ; compõe-

se de ura cabo e de uma vara; d'esta na-

tureza ha a agulha de Hey, agulha de

Scarpa, agulha de Diqniytrein, agulha

de Langenbeke, a & de Walter. — Agulha

de contra-ahertura, instrumento hoje des-

usado. — Agulha de fistula, achatada e

flexível, própria para introduzir os fios

na fistula. — Agulha de inoculação, folha

de aço estreita, delgada, terminada em
ponta acerada cm forma de ferro de

lança, tendo n'un)a das faces um entalho

destinado a receber a matéria que se

pretende inocular. — Agulha de sutura,

pôde ser a agulha usual, ou a de beiço

de lebre, conforme a ferida.

— Em Physica, agulha cie declinação,

a que serve para medir a declinação do

iman de Leste e Oeste ; esta declinação

não é constante, varia continuamente.

Contrapõc-se a agulha de declinação. —
Agulha magnetisada, lamina do ferro ou

de aço, ponteaguda nas suas extremida-

des, recebendo a força magnética quer

pela armadura, quer pelo atrito.

— Em Engenheria, agulha dos cami-

nhos de ferro, peça do ferro collocada

sobre um quadrante para indicar com
precisão o gráo da força do vapor em
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uma locomotiva. = Também se .chamam

agulhas, certas combinações de carris mo-

veis próprios em virtude da sua mo-

bilidade, a fazer passar os comboyos de

uma para outra via. = Egualmentc se

chamam agulhas, os instrumentos com
que os mineiros perfuram ou brocam as

pedras que pretendem arrebentar com
pólvora.

— Em Architectura, agulha vem do

italiano af/ufflia, c da baixa latinidade

a^uíía, significando obelisco, pyramidc.

—

*Ha ainda agora aqui umas wui f/randes

fermusas agulhas, que pjr um letreiro,

que nellas se acha quasi apagado, se en-

tende ser obra dvs Romanos. » Padre Fer-

não Guerreiro, Relações Annuaes, vol.

V, liv. 1, cap. 15. = Também seda es-

te nome, na Architectura gothica, aos co-

ruchéus.

—Em Botânica, agulhas de raposa, no-

me dado na Beira, a uma herva que lança

uns molhos de pequenos botões, dos quaes

saem uns bicos á moda de agulhas; plan-

ta annuai da família das umhreUadas,

denominada por Linneo scandis pecte/i-

veneris. Floresce na primavera. — Agu-

lha de pastor, também conhecida pelo

nome de almiscareira ; segundo o Padre
Bento Pereira, era chamada esta herva

geranium, e gratia Dei. Deita muitas

hastes nodosas, felpudas e ramosas, as

folhas são recortadas, as flores se com-
põem de cinco folhas purpúreas a modo
de rosas, com fructos em forma de bico de

gran. Na velha Medicina, era empregada
como detersiva, adstringente e vulneraria,

applicada como cataplasma e fomentaçao.

Segundo Linneo, é o garaunium mus-

catum. Os jardineiros dão o nome de

agulhas aos pistillos e stigmates das flo-

res das arvores fructiferas. O povo dá o

nome de agulhas á frança de pinheiro,

que alastra o chão.-

— Em Veterinária, agulha é o logar

em que se ajuntam as espáduas das bes-

tas ; e, conforme a sua maior ou menor
elevação, se cliamam ellas altas ou baixas

de agulha. = Também se chama agulha

á parte em que as pernas se ajuntam
com o espinhaço. — « Também se p(kle

ferir (o touro) entre as agulhas das es-

páduas.» Pinto Pacheco, Tratado da
Cavalleria, cap. 7. = Dá-se o nome de

agulha a um ferrinho delgado que scdei-

ta nos cascos das bestas, quando abrem
quartos, para que unam.
— Em Gravura, agulha é um instru-

mento usado pelos gravadores de ngua-

forie e pelos pintores de esmalte.

— Em Lidustria, agulha ó o mesmo
que o fiel da balança, que indica a mí-
nima inclinação. Ponteiro de relógio. —
Espécie de barco aguçado. — Enfeite de
cabcllo das mulheres, Vid. Aguilhó. —
Agulha de lagar, pau da grossura de um
braço, que se mette por duas pedras, e

polo fundo da vara com que a tem mão.

vot I. —3i-

= Recolhido por Bluteau, no Vocabulá-

rio.

— Em Ichthyologia, agulha, espécie

de peixe pertencente ao género Esox, de

Linneo ; dá-se também vulgarmente este

non)e ao Esox belone, Esox açus, Esox
brasiliensis de Linneo, bem como ao

Hippocamjx), ao Monocerote, ao Narval.

O 2}eixe agulha pesca-se nos mares da
nossa costa. — «tialmonctes, vesugos e pei-

xes agulhas.» Duarte Nunes de Leão,

Descripção do Reino de Portugal, foi.

30. — (I ...encontrando aquelle peixe que

lha chamam agulha, o qual com a espinha

monstruosa da cabeça do focinho, passan-

du-lhe o costado a quebrou e deixou den-

tro d'eUe, fazendo assim menor o dano
por deter mais a agua.» Francisco de

Brito Freire, Relação da sua Viagem ao

Brazil, p. lo7. João de Barros no tom.

III das Décadas, foi. 53, traz um caso

similhante.

— Loc: Agulha do leme, o ferro por

onde o leme se segura ao navio ; é o ma-
cho onde engata a fêmea. — Buscar
agulha em jndheiro, procurar cousas im-

possíveis de encontrar. — «Síais ligeiro

he hum camello entrar per o fundo de

agulha cá o rico entrar em o reyno dos

céos.i) Vita Christi, Part. iii, foi. 35, v.

—Agulha ferrugenta, pessoa maldizente,

mexeriqueira, intrigante ; hoje diz-se

simplesmente agulha, para designar a

pessoa que leva e traz, que causa intri-

gas. — Agulha de besta, logar onde se

ajuntam as espáduas. — Agulha de fazer
meia, varinha de metal com uma ponta

lisa e outra farpeada. — Fazer uma
demanda na j)onta de uma agulha, armar
um pleito por uma bagatelia. — Fei-

to á agulha, trabalho ou lavor primoroso.
— Manter-se pela agulha, viver de cos-

turar. — Agulha de albardeiro, muito
grande. — «Alfaiate pobre, a agulha se

lhe dobre. y> Bluteau, Vocabul. — vA' má
visinha dá agulha sem linha, t Delicado,

Adágios, p. 133. — aCada bofarinhciro

louva suas agulhas.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. I, se. 1.—«Damas em sobra-

do, agulhas em sacco, e cágados em char-

co, não podem estar sem que deitem a ca-

beça de fora. D Nunes, Refranes, foi. 34,
V. — «Fioe agulha, meia costura.» Pa-
dre Delicado, Adágios, p. 144.— «O la-

drão, da agulha ao ouro, e do ouro á for-
ca.» Idem, ib., p. 112. — aSe queres

;

ser polido, traz agulha c mais fo.v Id.,

Ibidem, p. 149.— ^l.< agulhas do carril.

diz-se daquelles cncruzamentos dos car-
|

ris, p(n- meio dos quaes um comboyo
passa duma via a outra, para o que bas-

ta mover as extremidades.

AGULHADA, s, /. (De agulha, com a

terminação «ada».) Pontada feita com a

agulha ; a porção de linha que se enfia

de cada vez n'uma agulha para se coser.

= Ivecfilhido por Bluteau.

AGULHADO, adj. p. Espicaçado, insti-
|

gado, estimulado, = Recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira.

AGULHÃO, s. V}. Em Ichthyologia, pei-

xe «í/íí/Zía muito grande, das costas do Bra-

zil. — Em Náutica, agulhão, agulha gran-

de de marear : — «^Is agulhas se

dispõe Norte Sul, accommodadas com o

chapitel sobre o peão na forma, que vedes

ordinariamente nas de marear, nos agu-

Ihões sem papelão, e nos martinetes dos

relógios do tíol.» Luiz Serrão Pimentel,

Arte de Navegar, Part. ii, cap. 10,

p. 71.

AGULHAR, V. a. ant. (De agulha, com
a terminação verbal «ar».) O mesmo que

Aguilhoar. Estimular, espicaçar, instigar.

= Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

AGULHEADO, adj. p. Da feição de

agulha. = Na linguagem botânica, fo-
lhas agulheadas, as que terminam em
bico como de agulha. --= Introduzido por

Brntero.

AGULHEIRA, s. /. Nome vulgar de

uma herva ou planta annuai da família

natural das corymbiferas e da pentan-

dria djjginia de Lynneo. Dá-se nos cam-

pos cultivados da Europa ; conhecida

com os nomes de Agulheira moscada. Bico

de gran. Cegonha moscada, e Agulha de

Ijastor.

AGULHEIRO, s. m. O estojo dentro do

qual se guardam as agulhas para se não

sumirem ; é de forma cylindríca, encai-

xando a tampa em uma chanfradura do

estojo. Designa o official ou o fabrican-

te de agulhas, ou agulheteiro. Buracos

que se deixam ou abrem nas paredes pa-

ra tnetter os andaimes. Pequena fresta ou

qualquer buraco, por onde entra luz; pe-

queno furo quadrado em uma parede aonde

se recolhem pombas. Ralo por onde sáe

a agua dos tanques ou chafarizes. —
«Não, quanta rós sempre achais, mas e

no meu agulheiro.» Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Euphrosina, act. iv, se. 2.

— «Puis p>ur tudo aquelle caminho não

havia buraco, agulheiro, nein outra al-

guma cousa, que pudesse dar claridade. y>

Diogo de Couto, Década VII, Liv. m.
cap. 10.

— Loc. : Agulheiro aos sábios, bote-

quim que havia em Lisboa no tempo de

Bocage, onde se reunia a maior p>arte dos

poetas portuguezes do principio d"este sé-

culo, taes como André da Ponte do Quen-
tal, Pato Moniz, José A. de Macedo, etc.

AGULHETA, s. /. Ponta ou remate de

qualquer metal que se prende nas extre-

midades dos cadilhos ou atacadores para

SC enfiarem pelos ilhozes com mais faci-

lidade. Agulha de fundo muito largo e

sem ponta, de forma achatada, que ser-

ve para enfiar nastro ou cordão.

Tenho rofim 1I.1 «rrfira,

J,-t sabois .Mouro tnan<1il.

í,>ue supnrj por ircslribeíra,

ll.n (I'3iu1.ir 3lla > canteira,

Águlhela il'ouro mil.

CAKC. G»., foi. S^, V. rol. 1.
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— Loc. : Ladrão de agulheta, o que

furta cousas de pouco valor, mas que

vae iusensivclraente avançando no cri-

me. — « Ladmosinko de agulheta de-

pois sobe a harjoleta.i> Padre Delicado,

Adágios, p. 111. Barjoleta é a bolsa de

couro, grande, de levar nas viagens.

AGULHETAS DE PORTÃO, s. /. pLEm
Carpinteria, peças de madeira que se col-

locam era cima dos portões, para se fixa-

rem as cordas e levantar qualquer peso.

AGULHETEIRO, s. m. O que fabrica

agulhas ; empregado no fabrico das agu-

lhas, o que vende agulhetas. = Re-

colhido por Bluteau.

AGULHINHA, s. f. Agulha pequena e

fina. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira.

Do alfaiate a figíiHilnha,

E il;i aijullúiiha a linha.

IttDEL., MLSA ENTR-, ClllrcmCZ, 3.

AGUMÍA. s. /. (Do árabe (/úotíVí; o «o»

permuta-se muitas vezes por «u», como
ematoho, adííbo.) Faca revirada na ponta,

á maneira de fouce. Vid. Agomia. —
«Agumias í/iíaríiíCiVZas f?e ouro ou prata.»

Joào de Barros, Década II, foi. 31, col.

2. = Recolhido pela primeira vez por

Bluteau, e copiado por Francisco José

Freire, nas suas Reflexões sobre a Lingua
Portugueza, que nào vào além das obser-

vações do illustre Theatino.

AGUOA, s. /. aftí. Forma antiga, mera-
mente orthographica, de agua, empregada
pela infanta D. Catheriua.

AGUORA, adv. ant. O mesmo que ago-

ra. = Empregado no Cancioneiro de
Resende.

AGÚSO, loc. adv. (De a^ para, e juso,

debaixo ; do italiano giu.) O baixo; de-

baixo, abaixo. Vid. Juso.

AGUSTINA, s. f. O que é privado de

gosto. Em Chimica, nome dado a uma
pretendida terra que se encontra em Sa-

xe, formada, segundo se julgava, de
saes insípidos.=Hoje é conhecida como
phosphato de cal.

t AGUSTITE, s. m. (Palavra hybrida,

formada de a, sem, e gustus, gosto.) Em
Mineralogia, variedade azulada da phos-

phorite em crystaes peridodecaédros acha-

da cm Saxe, e a que se chama também
2^eryl de Saxe.

AGUTI, s. f. Cotia do Brazil, segundo
Cuvier.

AGUTIGUEPÃ, s. /. Em Botânica,
planta brazilica, cuja raiz pizada modifi-

ca e cura as ulceras. Comem-a em tem-
po de carestia, depois de a fazerem fer-

ver, e também a amassam. E redon-
da a sua raiz e excellente para se co-

mer.

AGUYALA, s. m. ant. Erro de Moraes
em vez da palavra Agugala. Vid. esta

palavra.

t AGYEON, adj. (Do grego a, sem,
e guion, membro.) Em Medicina, muti-

lado, a quem faltam membros.=Palavra
empregada por Hijjpocrates.

t AGYEUS, adj. e s. m. Epitlieto poé-

tico dado a Apollo, porque presidia ás

ruas.

t AGYLÓPHORO, s. m. (Palavra mal
formada de agkylos, torto, e plioros, que
leva ; deveria escrever-se ancylojyhoro.)

Em Botânica, synonymo do género im-

caria.

AGYNARIO, adj. (Do grego a, sem, e

gyne, mulher, pistilo.) Em Botânica, dá-

se este nome ás flores cujos estâmes são

totalmente ou em parte transformados em
pétalas e desprovidos de stylete.

—

Flo-

res agynarias, permutarias.

t AGYNE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e gynê, fêmea.) Planta cuja flor nào

tem órgãos femininos.

7 AGYNEIA, s. f. (Do grego a, sem,

e gijiie:, fêmea.) Em Botânica, género de

plantas euphorbiaceas, cujas espécies são

originarias da China e índia.

t AGYNIANOS, s. m. pi. Sectários do

século VII, que sustentavam não ser o

casamento de origem divina.

AGYNICO, adj. (Do grego a, sem, e

gync-, pistilo.) Em Botânica, que não

tem pistilo
;
que não tem adherencia com

o ovário.

t AGYRIAS, s. /. (Do grego aguris,

acervo.) Em JMedicina, palavra empre-

gada por Aétio, para exprimir a opaci-

dade do crystalliuo.

t AGYRION, s. m. (Do grego a, sem,

e gyros, circulo.) Em Botânica, género

de cogunicllos tremcllineos.

t AGYRME, s. m. i Do grego agyrmos,

ajuntamento.) Ein Entomologia, género

de coleoptéros pentameros, tendo por ty-

po o agyrte, dos arredores de Paris.

—
• No plural, Agyrmes, sacerdotes de

Cybelle, que mendigavam para as cere-

monias dos templos ; Jidivinhos que lan-

çavam sortes virgilianas ; na linguagem

medica : charlatães, curandeiros.

AH, interj. Voz natural e instinctiva,

que exprime um grande numero de sen-

timentos conforme a phrase a que se ajun-

ta ; exprime o sentimento de quem se

afflige e lastima, de quem se admira, ale-

gra ou anima outro ; exprime a aver-

são, o desespero, a compaixão, o desejo,

o desengano, a fadiga, a indignação, a

reprehensão, a supplica, a piedade, o

temor, a retractaçào e a melancholia.

= Também se emprega como quem
dá accôrdo de si depois de uma distrac-

ção, e também como expletiva. Compre-

hende todas as outras interjeições, como
Oh, Ui, Eia e Ai.

Ah , pérfido amador ! deixa o tcn erro.

CAU., Lcz., cant. 7, est. 67.

Ah forinna cruel, ah duros fados I

Quão asinha era meus damaos vos mudastes.

iDiiM, SON., Part. 3, V. 74-

Mas «A' Que não consinto,

Uue uem palavra mmha vos OITenda.

iD., ECL. vu, est. 19.

Não sei. ah doces aguas ! uão soi guando
Vos tornarei a vèr.

iD., soN., Part. 2, son. 8.

Ah falso pensamento, que me enganas.
ID. , ECL. II, est. 22.

— Ah, Neuraa, ou forma expletiva

da poesia ; nos velhos poemas francezes

encontra-se Aui. = Emprega-se como
onomatoj)êa, para acompanhar o esforço

de quem bate ; exprime o esto de quem
luta.

t—Ah, ah, loc. interj. Voz de quem
acerta, ou lhe começa a acontecer algu-

ma cousa como queria. Provocação iró-

nica. — AsNiB. «O/i Rhodes, Ehodes.i)—
MONT. «Ah, dih,já me Tiainveja, elle come-
(-'ird com as suas.»T)r. António Ferreira,

Bristo, act. ii, se. 4.

f — Ah, ah, ah, interj. Expressão ou
esto de quem se alegra e ri. — «Ah, ah,

ah, como és salgado, vac adiante.» Sá de
Miranda, Vilhalpandos, act. iv, se. 5.

j AH, s. m. Na linguagem popular, ex-

prime o esto de quem toma fôlego com
satisfacção, depois de beber. D'aqui vem
fazer ou dar luit ah, por beber.=Falta
em todos os Diccionarios.
— Syn. Ah, ha : A expressão ah en-

cerra um grande numero de aftectos,

quasi todos demorados, e coutradictorios

entre si, como de alegria e magoa, de
surpreza e reprehensão. O Aa é uma
interjeição empregada só para exprimir

um único sentimento, de uma dôr repen-

tina.— O ah repete-se duas, trez e mais

vezes, e conforme a successão, assim ex-

prime sentimentos diversos : o ha não se

emprega mais do que uma vez e com
uma aspiração violenta. Estas duas in-

teijeições são o iraico exemplo do « a »

aspirado na lingua portugueza, o qual

não jjcrtence por sua natureza á glótica

mas á physiologia. (Vid. A, phonologia.)

A pronuncia figurativa d'estas duas in-

terjeições será a~h-e e q-ha.

AHENEO, adj. (Do latim aeneus; o

emprego do «h» é dado pela necessida-

de da pronuncia.) De bronze, brônzeo.

= Empregado na linguagem poética por

Filiuto Elysio e Domingos Maximiano
Torres.

AHÉR, adv. ant. (Do latim heri; no

francez deu-se a metathese do «i» final,

hier, que, era portuguez e hespanhol, se

tornou inicial mudando-se em « a » como
emiíííer, a.ntre (ant.).) Hontem,o dia que

antecedeu o de hoje.=Encontra-se nos ve-

lhos romances populares de D. Rodrigo,

cantados na partida de D. Sebastião pa-

ra a Africa.

Aher foste rei de Hespanlia,

Hoje não teus um castillio.

AHI, adv. (Do latim ibi ; o «i» inicial

troca-se frequentemente por «a » , ex. :
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inter, «ntre; o «b», na linguagem popu-

lar, tende a tornar-se spirante e a vocali-

sar-se em ou», o que influiu na pronun-

cia do o i » final ; na velha lingua portu-

gueza escrevia-se Ay, o que mostra a

contracção de dous «ii», como aconteceu

no adverbio francez «y».) X'esse logar,

n'esse sitio, no ponto indicado ; a essa

parte, em tal passo ; n'"essa matéria, a

esse propósito, em tal caso, n'essa con-

junctura ou circumstancia. Contrapõe-se

a Aqui. — «E vós, nunca uma hora vos

dirá o coração, que digaes, vedes ahi um
vintém para pão.r) Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Euphrosina, act. i, scen. 3.

Determino fazer ricos n quantos

Vassallos seus ahi conitigo babitani.

COBTE RCIL, 2.° CBRCO DB DID, C. II, fúl. 35.

Qnem via tamanho enleio?

Qae houvesse ahi esperança sem receio ?

CAM., canc. 7, est. 4.

— Loc. : «Ahi te dou, ahi te darei. »

Padre Delicado, Adagies, p. 115. —
aOnde te queiram, ahi te convidam. y> Id.,

ihid., p. 50. — E' muitas vezes correla-

tivo de onde :—«O ahhade d'onde canta,

d'a3ú janta.-o Camões, Rythmas, p. 254,

ed. de 1783. — Eis ahi: está defronte

ou diante de vós:

—

<íEis ahi vossa Mãe.
E a ella, eis ahi vossos filhos.» Estimulo

do Amor Divino, Part. i, cap. 11.— Até

ahi : sem passar mais além, parando no
sitio indicado. — Por ahi : j)or essa par-

te; emprega-se indeterminadamente para

designar o que anda perdido. — Z''ahi

por diante: desde que se deu tal facto.

— Eis ahi está: é essa a razão, n'isso

está o motivo. — Por ahi além: pkrase

popular para exprimir uma peregrinação

pelo mundo ou cousa pasmosa.

Agarroa no seu fatinho

Abalou por ahi nKin.

RUM. GEn., n. 18.

— Ahi, interj. Bluteau define:

—

aln-

terjeição admirativa, da qual usamos
quando succede algum caso repentino di-

gno de admiração. y> Esta forma é pura-
mente franceza, dada por Bluteau á in-

terjcirrto Ah.

AHINCO, s. m. ant. (Forma antiga de
Afinco, em que o «h» hespanhol se muda
no «f» portuguez, como em B.ita, Fita;
esta palavra é uma tran.sformação do
francez aluin, que, segundo Du Cange e

Frederic Diez, dali se derivou para to-

das as lingtias romanas.) Empenho, gran-
de força, instancia, afinco. Significados

recolhidos por Viterbo, que estão em per-

feita harmonia com os apresentados por
Littré : grande esforço, tal como o que faz

um homem que racha lenha, ou levanta
um pê.<o.

AHINTAR, V. a. ant. (No hespanhol
ayuntar, e no francez hanter, não só pela

significação se prova, mas histórica e

phonologicamente explica a derivação.)

Ajuntar: — a ... 2wr quanto os creos se

nom queirom ahintar, e adular as val-

ias. v Frovas da Historia Geneal., Tom.
VI, foi. 176. :^ Eecolhido pela primeira

vez por Moraes.

T AHIPHI, s. m. Em Botânica, nome
caraíba de uma espécie de erithrina.

j AHL, s. /. Em Ichthyologia, nome
allemão da enguia.

t AHM, s. m. Em Commercio, medida
allemã de capacidade para líquidos.

t AHONQUE, s. m. Em Ornithologia,

nome de um pato selvagem doS Hurons.

A' HORA, loc. adv. Xo sentido antigo:

logo, no mesmo tempo, no mesmo instan-

te. Xo sentido moderno: na occasião em
que uma cousa principia ; termo de es-

pera: — A' hora da missa; á hora da
aula; à hora de jantar. — O sentido

antigo está obsoleto :
— « Vista sua gen-

tileza á hora ficou obrigado fazer todo

extremo por seu amor. » Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Memorial das Proezas da

segunda Tavola Redonda, Liv. i, cap. 32.

t A HORAS, loc. adv. A tempo con-

veniente ; contrapõe-se a fói-a de horas

ou a deshoras. — Fez tudo a horas, fez

ou desempenhou as obrigações dentro do
tempo prescripto, sem falhar. — T7)- a

horas, chegar a temj^o. = Também se

emprega no sentido de A's horas, mas
não é de uso popular, como o primeiro

sentido.

AHORES, s. m. pi. (Do grego a, sem,

e ora, edade prematura.) Dizia-se anti-

gamente dos que morriam em edade im-
matura ou de morte violenta ; segundo a

mythologia, designava aquelles que diva-

gavam sem poderem ser admittidos no
inferno. = Recolhido por Moraes.
AHOVAI, s. /. Em Botânica, planta de

uma só folha; fructa do Brazil, similhan-

te no aspecto e tamanho a uma castanha.

f AHTUA, s. /. Em Botânica, género
da lamilia das apocynaceas ; é uma ar-

vore venenosa, cujos fructos, chamados
nozes de serjjente, cm-am a mordedura do
cascavel.

AHU, s. m. Xome pérsico de uma es-

pécie de gazella.

AHD, interj. Signal de turbação. Xos
escriptorcs clássicos, encontra-se com a

forma Hui, exprimindo espanto e dôr.

Ahu é uma corrupção de hui, em que o

«i» final se transpôz e mudou em «a»,
como ibi cm ahi. Xos Açores diz-se cm
vez de hui e ahu, huei. = Moraes clas-

sifica esta palavra como adverbio. = E'
de uso popular.

t AHUATATÓTE, í. m. Em Ornitho-

logia, pássaro do México, cujo corpo é

branco e a cauda e azas azues.

f AHUGAS, s. m. Xome ccj-lanez de

de luna espécie da anona miiricca.

t A' HUMA, loc. adv. Juntamente, ao

mesmo tempo ; todos compassadamente,
á mesma voz. = Também se emprega
no sentido de : o primeiro motivo, a mais

forte razão, a causa principal. — <iXão
saímos, á huma porque chovia. -o Ca.sta-

nheda. Historia do Descobrimento da ín-

dia, Liv. II, cap. 6. — iHavia o Gover-
nador de fazer signal com uma bombar-

da, quando quizesse desembarcar, para
que desembarcassem todos à huma.» Id.,

ibid. — o A' huma p'j»' o tempjo ser tal,

e á outra receando-se que fosse ardil de
guerra. 1) Damião de Góes, Chronica do

Príncipe D. João, cap. 79. = Hoje es-

creve-se uma, mas será melhor usar o

«h» n'esta locução.

AHUME, s. m. O mesmo que pedra
hume.

AHUSTADO, adj. p. Içado, amarrado,
atracado cum ahúste.

AHUSTAR, V. a. (Termo de marinha,
e como tal podendo derivar-se do inglez

to hoist, içar; do francez ajust, em lin-

guagem náutica, espécie de nó com que
se ajuntam duas pontas de um cabo ; e

ajuster, dar mais extensão a um cabo.)

Amarrar, atracar com ahuste. — «Alijar

o convés, guarnecer bombas de novo, bal-

dear fazendas ao mar, e ahustar calabre-

tes e viradores para relingar em outras

ancoras. í> Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 53.

— Ahustar-se, r. refi. Vid. Afustar-se.

AHUSTE, s. m. Xa linguagem antiga,

amarra, bragueiro, cabo de amarrar ou
atracar. Xa linguagem moderna : costu-

ra que se pratica nos chicotes das amar-
ras que se querem emendar umas ás ou-

tras.—Fernão Mendes Pinto, diz o aáste

da ancora. — «Deitando ancora accenãeu

o áhústefogo no escouvem...» Castanheda,

Historia da Descoberta da índia, Liv. v,

cap. 12. — «... triticaram os ahústes de

linho, e só teve mão de um cabo.^ Idem,

ibid., Liv. VII, cap. 86. = Eecoliiido

pela primeira vez por Moraes. = Escre-

ve-se geralmente aúste, mas será melhor
conservar o oh» para indicar a aspiração

onomatopaica do substantivo.

Á I, loc. ant. Xos escriptores antigos,

encontra-se empregada no sentido de H(i

ahi.— a.... pois que k i de novo? í Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Dlyssipo, act.

V, scen. 7. = Fói-a do uso por causa da
homonymia.

AI, interj. (Do latim heu, e hei, no
portuguez antigo, Hai e ahi.' Voz de dôr
repentina, de quem precisa de soccorro

;

de quem reprehende. = Eegido da pif-

posiçào, deve considerai--se mais como lo-

cução. :^ Emprega-se também como fJtfi-

ma, ou forma expletiva da poesia antiga,

e como epiphonèma:

Ài, 1:

Qual lut inn.(i> j «i 1.1.

ciHúts, 00.. Ill, est 5.

— Loc: Ai de mim, desgraçado que
sou, que sorte me espera.
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Ai lie mi que me ahrazo em fogo vivo.

CAMÕES, ODE 1, est. U-

Ai dl- mini. que ja não posso

Soffier ausências tamanhas,

CANC, rovoL.

— Ai, ai, loc. interj. Voz de quem detém

um mal que ia começar. Diz-se ás crian-

ças, como quem as atemorisa. ^=^ Na lin-

guagem popular, exprime uma certa amr-

raação, o ao mesmo tempo prazer que

assim seja.— <( Levaste a tua jior diante'}

Ai, ai.»— «Ai, ai, interjeição de quem sen-

te prazer achando. » João de Barros, Gram-

matica Portugueza, p. 149. Na lingua-

gem popular eucontra-se esta locução :

—

kHcí de te fazer cantar a cantiguinha do

ai, ai.» Esta interjeierio repetida duas ve-

zes exprime unia dôr aguda e repentina,

repete-se a cada pancada.— «Ai, ai, mi-

nha filha, ai, ai, irmã minha, a que es-

tado miserável tendes chefiado. n Vida do

Beato Henrique de Suso, falsamente attri-

buida a Frei Luiz de .Sousa, cap. 26.

Mole ( portuguez ai. ai.

SIMÃO MAcii-, cenco de diL', p;irt. ii, p. 31.

— Ai, ai, ai, ai, ai, loc. interj. Gritos

))langentes de quem se vê em grande af-

tlicyào ou perigo, e clama por soccorro

;

c também empregada na linguagem có-

mica antiga, com um certo rythmo. —
«Ai, ai, ai, ai, ai, que farei?» Sá de Mi-

randa, Vilhalpandos, act. iii, se. 2.

AI, s. m. (Para a etymologia, vide a in-

terjeição Ai.) Gemido dorido de afflicção
;

queixa plangente natural e não articula-

da. Desabafo sem palavras. Voz de amea-
ça, de suspensão. No rigor da Grammati-
ca é uma interjeição, mas o seu uso é que

a, torna um substantivo. — '< Não se ou-

viam outras vozes mais do que ais, (jemi-

dos e grandes lastimas.» Historia Tra-

gico-Marit., Tom. ii, p. 96.

Turitos aia, tantos suspiros.

Todos á bocr.i fi'cha(i.a
;

Meu cor.iç.io sabe tudo,

Minha búcea não diz nada.

CANC. rorui..

•— LoC: « Quando o enfermo diz ai,

u Medico diz dai.» Hernào Nunes, Re-

franes,fol. 93.—Dar ais, desafogar, desa-

bafar.— Lançar ais ao cio, gritar, clamar
com grande afflicção. — Desfazer em ais,

é ao que o vulgo chama lançar a alma pela
hocca fora. — Não lhe toquem o seu Ai
Jesu! não façam mal ao objecto do seu

carinho!

—

«Benza-o Deos, não o lamba o

gato, não lhe toquem o seu ai Jesu. » Jor-

ge Ferreira de Vasconcellos, Euphrosina,
act. III, se. 3.—Ai Jesu .' espécie de expro-

bração irónica, como resposta a uma quei-

xa injusta.

A senliora firimanesa
He lodo o leu íti Jesu.

ANrO.NIO rOESIRS, AUTOS, fol. 102.

f AI, s. m. Quadrúpede, antigamente

chamado priguiça tridigita.

AÍ, adv. O mesmo que Ahi ; forma mais

usual, e geralmente aduiittida.

AIA, s. f. (Segundo Constâncio, do gre-

go agõ. conduzo, ensino; porém não se

justitíca histórica, nem phonologicamente.

Do francez aide, no céltico aid, soccor-

ro ;
significando o que está ao pé de ou-

tro para trabalhar conjunctamente sob as

suas ordens.) Mulher, ou regente que tem

a seu cargo a educação de uma criança

illustre; no sentido usual, ama, cuviliíei-

ra ; criada grave de uma senhora do dis-

tincçào para a concertar e adereçar.

Vem Hyracneo, liaze as Deosas todas,

Que flíVA' peduru divinas eslas bodas.

HANOEL De GALUEGOS, TK.MPL. DA MF.MOn., faut. 1,

est. tl4.

AIÁIÁ, s. f. ant. Brinco ou vestido de

menino. No Brazil, dá-se este nome ás me-

ninas solteiras. —Palavra de giria, imi-

tativa da ternura e da voz infantil.

f — Em Botânica, nome mexicano da

spatula-rosea ; também se escreve Ajaja.

AIABUTIPÍTA, s. /. Arvore do Brazil,

cujo fructo dá um óleo que fortifica os mem-
bros.= Também se escreve Ajabutipita.

t AIANAKHA, s. m. Na doutrina dos

gnósticos, uma das sua potencias myste-

riosas.

t AIANTIAS, s. /. 2j1'- Em Antiguidade

heróica, festas em honra de Ajax.

AIAPAINA, s. m. Planta do Brazil á qual

se attribue a virtude de curar a mordedu-

ra das cobras e também se applica como

antidoto do veneno que se toma pela boca.

t AIARALI, s. m. Era Botânica, nome
carailia de tuna espécie de pau aniarcUo.

j AIBEIG, s. m. Em Matéria Medica,

nome árabe do jidlypode.

t AICHMORPHORO, s. ??i. (pr. aikmór-

foro ; do grego aikme, lança, e phoro,

levo.) Nome que os gregos davam aos

soldados do rei da Pérsia. Soldado arma-

do de uma lança.

AID DE CAMPO, s. m. (Do francez aide

de cavrp, otticial de estado maior adjunto

á pessoa de um chefe militar, especiahiien-

tc encarregado de levar as suas ordens.)

Palavra franceza, introduzida na lingua-

gem militar portugueza no tempo do Ma-

rechal Hchomberg. =^ Recolliido pela pri-

meira vez por Bluteau. Hoje diz-se Aju-

dante de (_'<imfo, e Ajudante de Ordens.

AIDEPÚCHA, interj. ant. Irra, arre,

passa fora. Pela significação se suppõe que

seja uma corrupção com o fim de cobrir

a obscenidade de hideputa, que se encon-

tra nos Autos de Gil Vicente, e como tal

pertencente á linguagem popular do sé-

culo XVI. António Prestes, Autos, foi. 17.

= Também se escreve Aidepuxa.

AIDIA, s. /. (Do grego aidius, eterno.)

Em Botânica, género de caprifoliaceos,

indigena da Cochinchina, que fornece ex-

celleníe madeira de construccão.

AIDOIGDÍNIA, s. /. Vid. Aedoiodynia.

AIDOIOGRAPHÍA, s. f. Vid. Aedoiogra-

phia.

AIDOIOLOGÍA, s. /. Vid. Aedoiologia.

AIDOIOPSGPHÍA, s. f. Vid. Aedoiopso-

phia.

AIDGIGTGMIA, s. f. Vid. Aedoiotomia.

AIDOIGZGARIG, (1(7/. Vid. Aedoiozoa-

rio.

AIDOÍTE, adj. Vid. Aedoite.

AIDURANCA, s. f. Em Ichtliyologia,

espécie de arraia do Brazil.

t AIDURANQUE, s. m. Nome do índi-

go em Madagáscar.

t AIEREBA, s. f. Nome vulgar de uma
espécie do pastenega do Brazil.

t AIERSE, s. /. Em Matéria Medica,

nome aralie do íris da Germânia.

t AIGLEFIM, í. m. Em Ichthyologia,

peixe conhecido pelo nome de gade aigle-

fim dos naturalistas.

t AIGGCERGS, s. m. (Do grego aijo,

cabra, e keros, corno.) Em Botânica,

planta que tem a íorma de cornos de ca-

bra.

t AIGROR, s. m. Em Ornithologia, sy-

nonymo de cormoram e de garça real.

t AI JESU, loc. adv. Olha o melindre;

não toquem na criança.=Tambem se em-

prega como substantivo, para designar o

predilecto, o preferido, o mimoso dos fi-

lhos para uma mãe.

—

íiSer ai Jesu de al-

guém.» Vid. Ai, loc.

f AILE, s. /. Espécie do cerveja in-

gleza. Vid. Ale.

t AIMOSCGPÍA, s.f. Vid. Hemoscopia.

f AIN, s. m. (pr. aine.) Em Philolo-

gia, a decima sexta letra do alphabeto

árabe, persa e turco; é uma guttural de

uma pronuncia difficilima.

t AINAI SURET, s. m. Em Mythologia

árabe, espelho mai'avilhoso, cantado pelos

poetas do Oriente.

AINDA, adv. (Do latim inde, com o pre-

fixo «a» da índole da língua.) Até agora,

até este tempo ; exprime affirmação e con-

firmação, a idêa de augmento; além, de

mais a mais, também ; é augmentativo :

muito mais para diante
;
para o futuro,

quando.

E vejo muitos, que ainda as peunas novas,

Coiii (]ue saem do nitilio, tião mudaram,
E ([uerem de poetas fazer provas.

BER.NAHDES, LIMA, CAUT. XVII.

Onde pôde mais caber

Siiíual é de lojíar vão,

Que se pôde aimla cnclier.

SÁ DE MIRANDA, CABT. V, CSl. 18.

Pon|ue saibas do meu mal

Os muitos, que ainíta bas de ler.

FR. BERN. DE BIUTO, SVLV. DB liZARD. p. U*3.

iJiHÍa agora aqui cbeguei.

Mais cedo u5o pude vir.

CANC. POPUt.

— Loc. : Ainda hoje, n'este dia, mes-

mo n'esta occasião. — Ainda não, confir-

mação de uma pergunta negativa. — Ain-
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da assim, apesar de tudo, não obstante.

—
• Ainda mais, dojiois de todos os argu-

mentos ou provas referidas, acrescen-

tando, corroborando. — Ainda agora, ha

pouco tempo, ha um instante, nào se pas-

sou uma Ave-Maria. — Ainda bem, gra-

ças ao céo, felizmente, até que afinal acon-

teceu bem. — Ainda em cima, por maior

desgraça, para aggravar mais a situação.

— « Puis, homem, peccas e ainda em ci-

ma falias. » Padre Manoel Bernardes,

Sermões, Part. i, serm. 17, § 3. — Ain-

da mal, outro mal, infelizmente. — « E
ainda mal, </ue se muitos o buscaram, fora
melhur ao mundo. » Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. i, cap. 27. —
Ainda, ainda assim; talvez me resolvesse,

não sei o que faria.

— O grande uso d'este adverbio me-

lhor se encontra nos anexins populares.

— o Ainda agora cometi o pão da boda. »

Padre Delicado, Adag., p. 40. — « Ainda

Deos está onde estava. « Blut., Supp. —
« Ainda se não acaba o mundo. i> — Ain-

da estas lamas hão de ser pó. » Delicado,

ibid., p. 58. -— «Ainda não está na ca-

baça, já é vinagre, f Blut., Vocab.— «Ain-

da não é nascida, já espirra. » — Idem,

Supp. — « Ainda não selamos, já caval-

gamos. » Idem, ibid. — « Ainda que a

garqa vòe alto, o gaveão a mata. » Deli-

cado, Adag., p. 32. — « Ainda que a ma-
licia escurece a verdade, não a pôde apa-

gar. y> Blut., Supp. do Vocab. — «Ain-

da que nós não faliemos, bem nos quere-

mos.)) Delicado, Adag., p. 1. — «Ainda
que sejas pirudente e velho, não desprezes

conselho.)) Idem, ibid., p. 61. — «Ain-

da qu-e somos de Beja, não nos lançam da
Egreja. » Blut., Vocab., Supp. — «Ain-

da que somos negros, gente somos e alma
temos. » Idem, ibid. — « Ainda que sou

tosca, bem vejo a mosca. » Idem, ibid.

— « Ainda que teu sabujo é manso, não o

mordas no beiço. » Idem, ibid. — «Ain-
da que vistaes a mona de seda, mona se

queda. 1) Idem, ibid. — « Ainda se não

acabou o dia de hoje. » Idem, ibidem,
— « Ainda temmuitas noites que dor-

mir fora.)) Idem, ibidem. — «^ ver-

dade, ainda que ainarga, se traga. »

Idem, Ibidem. — « Conselho de quem
bem te quer, ainda que te jiareça mau,
escreve-o. » Idom, ibidem. — « Lobo que

preza toma, ainda que se vae, não cerra

a bocca. «Delicado, Adag., p. 22.—

«

lie-

nego de griUwes, ainda que sejam de ou-

ro. )) Idem, ibidem, p. 37. — « Segue
a razão, ainda que a uns agrade e a ou-

tros não. t> Blut. Vocab., Supp. — aServe

ao nobre, ainda que 2>obre, que tempo vi-

rá que t'o jmgai-á. » Delicado, Adag.,

p. 5G.

AINDA QUANDO, luc. conj. Dado o ca-

so, na hyiiothese, em tanto que, caso se

désso ; SC! tal acontecesse.

AINDA QUE, loc. conj. Jlas, posto que,

apesar, nào obstante.

. . , como de Pedro único Iierdciro,

Àinda que bastardo, verdadeiro.

ciM., luz , canl, iv, est. 2.

AIO, í>'. m. (Para a ctyinologia, vid.

Aia ; na baixa latiuidade aidus, é o que

coadjuva, que acompanha; aqui dá-se

a syncopa do « d » medial, como em mo-

dium, moio, etc.) O que está encarregado

da educação de um menino, especialmen-

te nobre ; no sentido moderno : criado

grave, escudeiro. — « 3Ias coifado de

quem para casa leva tal aio. » Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

II, SC 6.

— LuC. : Aio do Elepihante, traducçào

do termo asiático cornacá, o homem que

dirige e pensa o elephante,

t AIOL ou Ajol, s. m. Em Iciíthyologia,

nome do spare claviere.

t AIOLOTHECA, s. f. (pr. aioloféka ;

do grego aiulos, variegado, thêkê, cápsu-

la.) Em Botânica, género de plantas da

tríbu das senecionideas, família das com-

jwsitas, estabelecido para uma herva do

México.

t AIOPHYLLE, adj. 2 gen. (Do grego

aiOn, eternidade, e phyllon, folha.) Em
Botânica, dá-se este nome ás plantas cu-

jas flores persistem mais de um anno.

—

Theophrasto dá este nome ás arvores sem-

pre verdes, cujas folhas não caem.

f AIPHANA, s. /. (pr. aifána; do grego

aeiphanes, sempre apparente.) Em Botâ-

nica, género de plantas da familia das pal-

meii\as, indígenas da America meridio-

nal.

AIPII, s. m. O mesmo que Aipim. Plan-

ta apocynea das Antilhas.

AIPIM, s. Ml. Em Botânica, planta do
Brazil, mandioca doce, que se come as-

sada ; tem o sabor da castanha europêa.

= Também se chama macucheira, aipi-

gi, e impim, subdivídindo-se cm açú

branco e preto, e pexá.

AIPIRI, s. m. Em Botânica, planta do

Brazil, similliante nas folhas ao rinchão ;

produz flores brancas e d;í um fructo

como ervilhas.

AIPO, íí. m. (Do latim apium ; aqui dá-

se a attracção do «i» da syllaba seguin-

te, formando o dijihthongo « ai « ; ex.

:

rabies, ratva.) Em Botânica, planta ephé-

mera da iamilia das nmbelliferas, conhe-

cida em Pharmacia pelo nome de Apium
pialustre ou ofjicinarum, a que Linneo
chamou Apium graveolens. Dá-se nos le-

gares himiidos ; é usada como hortaliça.

— « Aqui nasce todo o reuharbaro com a

lançoa, que se parece ás raizes do nosso

aipo. » Padre .loão de Lucena, Vida de

Sam Francisco Xavier, Liv. x, cap. 18.

lia qiuitro espécies de, aipo; o aipo de

Miicedonia ou hervatão, o aipo hortense

menor ou salsa, o aipo hortense maior

ou aipo doce ou celeri, e o aipo inculto.

— « Chamam-lhe em latim Apium de apex,

porque com esta hcrva coroavam os anti-

gos a parte mais alta da cabcçaj ou de

apis, por que dizem, que as abelhas são

amigas d'ella. » Blutcau, Vocab.

t AIPSURO, s. m. (Do -grego aijms,

alto, e oura, cauda.) Em Erpetologia,

género de ophidianos, reunido aos hy-

drop>hides.

f AIPYI, s. m. ("pr. aipii.) O mesmo que

Apim, espécie de mandioca, que se dá no

Brazil, com a qual se fazem bolos simi-

Ihantes, no gosto, ao pão fresco ; a raiz

como-se assada como batata ou inhame.

AIRADO, adj. p. ant. Corrupção de

Irado. = N'este sentido, empregado por

Francisco de Moraes no Palmeirim de

Inglaterra, Tom. iii, foi. 119, v.

—

n He-
ctor ayrado. » Jeronymo Cardoso reco-

lheu o verbo.

Co'3 tardança, que fez, sobe ásestrellas

O paterno furor do Rei airatío.

M. TBOUAZ, fuEMX DA LCsiT., cant. I, est . 58.

AIRADO, adj. (Do castelhano aire,

ar.) Desvairado, perdido, solto, tresma-

Ihado, aventureiro, vadio.= Geralmente

emprega-se como substantivo, guapo, va-

lentão, arruador.

Inveja do Amor, estrella airada.

iciD. DOS si\G., t. II, ses. 4.

— Loc. : Homem de vida airada, que

se entrega á vadiagem, maninello ; fre-

quentador de beccos
;
passar vida folga-

da, sem se dedicar ao trabalho.

—

Estrella

airada, estrella perdida, errante.

t AIRAFROL, s. m. ant. Certo tributo

que se pagava em alguns portos de Fran-

ça, principalmente em Airafrol. = Re-

colhido pela primeira vez por Viterbo.

AIRÃO, s. m. ant. Ramo de flores, plu-

mas ou pedrarias para o toucado. Tira a

sua origem de aire, graça, que se encon-

tra ainda na palavra donaire. = E' de

origem popular.

AIRÃO, s. m. (Na baixa latínídade ai-

ro, a que os francezes chamam Mron.)

Em Ornithologia, é a, hirundo aj^us, espé-

cie de andorinha, a que também se chama
Aivão. Andorinhão, Gaivão e Martinete.

AIRAR, V. n. iDe irar, a que se ajmi-

tou o prefixo da índole da língua. 'í Enco-

lerisar-se, enfurecer-se, assanhar-se.

— Airar-se, v. rcjl. Emprega-se no

jnesmo sentido que o verbo neutro. =
Recolhido por Jorge Cardoso. = Está

ainda no uso popular.

AIRÉLLA, .-• /. Em Botânica, arbusto

da tíunilia das urzes, distribuído por Lin-

neo na Octandria munogyuia, com o no-

me de vacitiium mi/rtillus. Tem o CiUice

situado acima do gérmen, a corólla mono-
pétala, as folhas ovaes denticuladas, o caule

íenlioso, e os ramos delgados e flexíveis.

Cría-se esta espécie de urze nas monta-

nhas da Europa ; tem um fructo de sabor

azedo, agradável e refrigerante.

AIRÍ, .<. »i. Em Botânica, coqueiro do

Brazil, que dá uns pequenos cocos api-
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nliados em caclió como uvas ferraes. A
polpa que os reveste é duce ; a amêndoa
c oleosa.

AIRÍ-TUCÚM, s. on. Corda de pescar,

usada no Brazil; linha feita da palha do

coqueiro chamado Airi.

t AIROCHLOA, s.f. (pr. aíroUóa.) Em
Botânica, género de plantas da familia

das gramíneas.

t AIRÓPSIS, s. m. (De aira, joio,

e opsisy appareneia.) Em Botânica, géne-

ro de plantas da familia das gramíneas,

formado sobre uma planta annual, a que

se ajuntaram mais duas.

AIROSAMENTE, aãv. Com bom ar, gen-

tilmente, garbosamente, donairosamente,

elegantemente, compostamente, alinhada-

mente.

Movendo alrn^nmnttp o corpo todo.

DF.UN\rtUES, LIMA, carta XXXII.

— Loc: Sair-se airosamente: dcsli-

gar-se de ura compromisso, sem que fíilte

á dignidade. — líCuiãando ou supjpondo,

que o fufiii' das occasiues, não sendo ai-

rosamente, (' impraticável. 11 Padre Manoel
Bernardes, Floresta, Tom. ii, p. 326.

AIROSIDADE, s. f. ant. A qualidade

da gentileza, graça e bom ar, garbo, do-

naire.

—

iiNão deixe (o Cirurgião) a cara

horrível, torpe, e deforme, antes tão com-

posta e hevi assombrada, que quanto lo-

grar de saúde, logre de airosidade.» An-
tónio Ferreií-a, Luz da Medicina, Pí'õZ.=
Está fora do uso.

airosíssimo, adj. sup. Brilhante, es-

plendido, bellissimo; refere-se a gestos,

maneiras e acções.

AIROSO, adj. (Do castelhano aire, com
o suffiso «oso».) Aposto, alindado, gar-

boso, donairoso, elegante, gentil, galante,

vistoso ; no sentido figurado : honroso, ho-

nesto, vantajoso, que íica bem, reputado,

digno de louvor, decente, decoroso. Con-

trapõe-se a desairoso, no sentido de ver-

gonhoso, deshonesto, reprehensivel.

Dando dous passos pela regia sala,

E (l'csta sorte airoso a Jove talla.

CiSTBO, III.YSSE4, caiit. 1, i'sl. S9.

Artificio parece da natura

A cerca, ijue o resguarda em tudo airosa.

MOUSINHO DB (lUEVEDO, AFF. AFRICANO,
cant. VI, foi. 93, v.

Como vae airosa:
Com a mão na trança,

Não lhe caia a rosa.

CANC. POPUL.

AÍSLADO, adj. p. (Do castelhano islã,

com o suíhxo «ado»; modernamente tem-

sc adoptado Isolado, do francez isole, pre-

ferindo alguns grammaticos a forma In-

sulado, do latim insida.) Em forma ou
á maneira de ilha ; separado, afastado,

isempto de communicação, como a ilha

que está por todos os lados defendida

pela agua que a cerca.-

—

«No povo d'onde

estavam, tanto que entrou o inverno, que-

daram aislados, rodeados de agua, etc.»

Descoberta da Florida, foi. 153.

AITHEMONÍA, s. /. (Do grego aitJw,

eu ennegrcço.) Confusão dos humores do

olho, que se torna negro.

t AITIOLOGÍA,.s./.«»í. Vid. Etiologia.

AITO, s. m. ant. Comedia popular em
verso do redondilha, e de assumpto hie-

rático, do século XVI. Vid. Auto.

ÃÍfo cuido que dizia,

Alto cuido que lie.

Mas não jã AUo, bofe

Como os Ai/os que fazia...

GIL VICENTE ALTO fASTORlL PORTUG.

7 AIUNES, s. m. pi. Sacerdotes dos

Jakustes, na Sibéria.

t AIURU-CORAÚ, s. m. Nome dado por

Buffon, ao piriquito do estio. Aiurú é o

noiuo genérico dos piriquitos no Brazil.

AIVACA, Í-. f. Corrupção popular de

Aiveca, ou orelhas do arado.

AIVADO, s. m. Buraco de colmêa.

Vid. Alvado.

AIVÃO, s. m. Segundo Bluteau, espé-

cie de andorinha, curtíssima de pés ; se-

gundo Fernandes Ferreira, na Arte da

Caça, é o phaisão ordinário. — «Aivões e

francelhos se á tarde saliirem a voar,

denotam serenidade. )> André de Avellar,

Repertório dos Tempos, trat. iii, tit. 16.

AIVECA, s. f. (Palavra de formação

pojjular, como se dcprehendc da defini-

ção de Leonel da Costa ; Constâncio, des-

conhecendo as leis históricas e phonologi-

cas da etymologia, levou-se por meras

similhanças exteriores de significação, a

determinar-lhe a origem grega.) Peças de

pau compridas que guarnecem obliqua-

mente os lados da relha do arado, ser-

vindo para afastar a terra do rego aberto

pelo ferro. Assim, quando mais fundo é

o sulco, mais largo também. Leonel da

Costa, eommentando o hinw aures das

Georgicas, diz : — «Estas orelhas se cha-

mam commummente aivecas, com as quaes

o rego se vae alargando mais.» Liv. I,

foi. 52, V.

t AIXOLENIA, s. /. Em Astronomia,

constcllaçào, chamada Cabra.

AIZÓA, s. /. Nome vulgar de uma
planta, da qual Brotero achou duas espé-

cies; a aizoon hispanicum, a que vulgar-

mente se c\\a.m^favaria maior e lierva dos

callos; é o sedum asypjhyllum, de Linneo.

AIZOIDÊA, adj. Em Botânica, planta

que tem similhança com o aizôon. —
Como substantivo: grupo de plantas a

que andam retmidas as oleraceas, as ai-

zoideas verdadeiras e as tamariscineas.

AIZOON, s. m. Em Botânica, género

de plantas da familia das ginideas; com-

põe-se de quinze espécies conhecidas, das

quaes a maior parte habita na Africa

austral, e nas regiões visinhas do Medi-

terrâneo.

AIZOÒNIA, s. f. Em Botânica, género

de plantas, da familia das saxifragaccas.

AIZOOPS, s. m. (Do grego aeizon, e

opsis, apparencia.) Em Botapica, sub-

Em Ornitholoffia, no-

platale

divisão do género drabe, caractei-ísado

por flores amarellas.

AJA, voz do verbo Haver ; antigamente
escrevia-se Aver.

AJAA, s. f. Em Botânica, certa planta

do Brazil.

AJAÈZ, s. m. ant. (De jaez, com o

prefixo «a» da índole da língua.) Arreio,

enfeite. — «Nem (trarão) ajaezes doura-

dos, nem pirateados, nem de cores desho-

nesfas.i> Constituições do Bispado de Vi-

zeu, cunst. xii, § 1.

AJAEZADO, adj. p. (De jaez, com o

suffixo «ado».) Ornado, arreíado, enfei-

tado, adereçado, aposto. Diz-se especial-

mente dos cavallos, ainda que o substan-

tivo jaez tenha mais extensão.— «E elle

somente vinha em um cavallo ajaezado d
portugueza.yt Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. IV.

f AJAEZAR, V. a. (De jaez, cora o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar»; do
árabe jahaza, adornar.) Revestir ura ca-

vallo de arreios ou jaezes, sellar, albar-

dar, apparelhar ; no sentido figurado: en-

feitar, ornar, revestir, adereçar.

f AJAJÁ, s. m.

me dado á spatula-rosea,

ajaja.

AJÁJA, s, /. Na linguagem popular

dos Açores, nome do um buraco que nos

barcos de pesca atravessa a quilha, por

onde se despeja a agua depois de lavados

por dentro. = Também se diz Jaja ; na
maior parto dos casos, tomado á má parte.

f AJÃME, s. m. Em Botânica, nome
que no Japão se dá ao iris-versicolor,=
Também se diz Ajami.

AJANTARADO, adj. (De jantar, com
o sulfixo « ado » .) Que tem a qualidade,

é sueculento ou pode passar como jantar.

Vidgarmente se diz de um almoço de

garfo, almoço ajantarado.

AJAR, s. ?H. Em Conchyliologia, nome
dado a uma espécie do género Vénus.

AJARDINADO, adj. p. (De jardim, com
o suffixo «ado».) Que imita um jardim

pela disposição dos atalhos, da variedade

das plantas ou bellcza da vista. — Quin-

tal ajardinado, que tem algumas flores e

atalhos, canteiros, etc.

AJARDINAR, v. a. (De jardim, com o

prefixo «a» c a terminação verbal «ar».)

Converter qualquer terreno em jardim.

AJAROBÀ, s. m. Em Ichthyologia, cer-

to peixe do Brazil.

f AJAX, s. 7n. Em Entomologia, nome
de uma espécie de borboleta.

t AJAXTIAS, s. /. pi. Festas em hon-

ra de Ajax.

ÁJE, adj. ant. Corrupção de Ágil. =
Empregado no Cancioneiro Geral de Gar-

cia de Resende

:

Sois aues no porluRiiez

Nasceste pêra a gineta.

Não se meta
Nenhum de vossas mercês
Era culpar trajo francez.

Foi. 81, V, col. i.
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— Esta significação liypotlictica resti-

tiie-se pela 2)alavra gineta, ou cavalleria

ligeira, ágil.

AJECTIVAR, V. a. ant. Vid. Adjecti-

var.

t AJILUBO, s. m. Grande arbusto do

Japão, que tem um fructo vermelho mui-

to grande, com uma polpa que reveste

um caroço duro.

t AJO, s. m. Em Botânica, espécie de

flor amarella, ou narciso simples.

t AJOANETADO, adj. (De joanete,

com o pretixo « a » e o suffixo « ado >>.)

Que tem joanetes grandes. — Pês ajoa-

netados.

AJOEIRADO, adj. p. Crivado, passado

á joeira; escolhido, limpo.

AJOEIRAR, u. a. ant. (O mesmo que

Joeirar, cora o prefixo «a».) Escrivar,

sacudir, limpar, separar.

—

i.Disse o Pro-

plieta : Ajoeiral-os-ha o Senhor, ou aci-

randal-os-ha com ciranda de fogo, e o

fogo os tomará por dentro em si, e quei-

mal-os-ha sem os consumir.» D. Hilário,

Voz do Amado, cap. xv, foi. 85. = Usa-

se de preferencia Joeirar.

AJOELHAÇÃO, s. /. O acto de ajoe-

lhar
;
genuflexão, mais conforme com a

derivação latina. — « Onde se o Santo

quer que á imitação de ajoelhação de ho-

mens se ajoelhem Anjos...» Padre Diogo
Monteiro. Arte de Orar, trat xxii, cap. 1.

AJOELHADO, adj. p. Com joelho em
terra, prostrado, curvado ; no sentido fi-

gurado : humilde, contricto ; no sentido

de verbo activo : vencido, rojado, alque-

brado, prostrado, humilhado.

AJOELHAR, V. n. (De joelho, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar»
;

na linguagem antiga, Ageolhar e Agio-

Ihar. Vid.) Pôr os joelhos em terra, cur-

var as pernas e descansar o corpo sobre

os joelhos; no sentido figurado: fraquear,

ir a terra, succurabir ; humilhar-se, sub-

metter-se.

Ajoelhamh a Jiipiter divino,

Todos se toniaiii :j sua prupiia cspliora.

cAsTiio, cLvss., canl. i, est. 3G.

Os fraros coraçOos logo ajoelham,
Desniaiaiii logo. ..

SÁ DE MIBAKDA, CCl. IV.

— Loc. : Ajoelhar com a carga, não
poder com o peso, cair. — Cavallo que
ajoelha, fiaco de mãos.
— Ajoelhar, v. a. ant. Fazer vergar,

violentar, forçar a que ajoelhe. — «Sem
duvida, que se hoje o demónio com suas
tentações chega a ajoelhar ante si, e fazer
idolatras innumeraveis gentes; de muito
mais se fizeram então adorar os homens.»
Lucena, Vida de Sam Francisco Xavier,
Liv. VIU, p. 28. = N'este sentido, fora

do uso.

— Ajoelhar- se, r. refl. Cnrvar-se, pros-
trar-si', huinilhar-se, submettcr-se

; rojar-

se, lançar-so por terra.

Ví loRO Tibre entrar no mar profunda,
A tujo império ha de ajoelhar-se o mundo.

CASTRO, ULYSS., cant. V, est. 15.

j AJOLE, s. m. Em Ichthyologia, peixe

do Jlediterraneo, de barbatanas espinho-

sas. Sargo.

AJORCÀDO ou Axorcado, adj. ant. (Do
árabe axarcas, pulseiras ; de axxorca, en-

feitado, ornado.) Alindado, aposto, ama-
nhado, adereçado

;
porém emprega-se á

má jwrte, inodificando-lhe a significação

pelo adverbio mal. — Mal ajorcado, mal
amanhado, desairoso. = Na linguagem
popular, também se diz Axorcado, e mo-
dernamente, Besorgado. ^Kecolhido pela

primeira vez por Plutcau, no Supplemen-
to do Vocabulário.

t AJORNALADO, adj. p. Ajustado para

trabalhar jior dia, que recebe a paga de

um dia de trabalho ou jornal. = Empre-
gado pelo Padre Manoel Fernandes.

AJORNALAR, v. a. (De jornal, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) Contractar o tra-

balho adias; ajustar jornaleiros ; tomar
a jornal.

— Ajornalar-se, v. refl. Trabalhar ]ior

jornal ; offerecer-se a dar dias de traba-

lho. Diz-se especialmente dos hortelãos,

que se ajuntam em um sitio onde se ajus-

ta trabalho. — « E aconteceu um dia ir

ao logar, aonde se ajornalavam os homens

do trabalho muito cedo, pòz-se então con-

siderando... ii Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. iii, p. 705.

t AJOU-HU-HA, s. m. Em Botânica, a

octea, arvore da familia das lamineas, as-

sim chamada pelos naturaes da Guyana.
AJOUJADO, adj. p. Preso coia ajoujo

;

diz-se principalmente dos cães de caça,

reunidos dous a dous por uma corrente

que prende duas coUeiras ; usado pelos

caçadores quando vão para a caça. No
sentido figurado : jungido, emparelhado,

reunido.= Empregado por D. Francisco

j\Ianoel : — vMontemor merecia ser ajou-

jado com D, Jeronymo Corrêa.» Apol.

Dialogaes, p. o45.

AJOUJAMENTO, s. m. A prisão ou

união com ajoujo; no sentido desprczi-

vel: ajuntamento de duas pessoas reuni-

das contra vontade.

AJOUJAR, V. a. (Do latim adjungerc,

jungir, li.gar, atar; rusticação po]ndar.)

Prender cães ou outros animaes pelo pes-

coço com ajoujo ou colleira. ^= Kecolhido

pela primeira vez por Bluteau.

AJOUJO, s. ?)!. (Do latim jugum, com
o prefixo « a » da índole da lingua.) No
sentido próprio, collciras presas com uma
corrcntinlia para trazer emparelhados dous

cães; par de cães juntos com pau. Ex-
tensivamente: prisão com que se jungem
dous animaes, para se não extraviarem.

Tomado á má ])arto : qualquer união for-

çada (' int'nmmoda.

AJOVIADO, adj. p, ant. Assombrado,

attónito, aterrado, pasmado. = Está fora

do uso.

AJOVIAMENTO, s. m. ant. (Talvez for-

mado da antiga palavra portugueza joh,

que, na linguagem náutica, significa a par-

te mais alta da proa, com o prefixo « a »

e o suffixo «mento».) Assombro, admi-

ração, espanto,= Recolhido pela primei-

ra vez pelo Padre Bento Pereira.

AJOVIAR, V. a. ant. (Para a etymolo-

gia, veja-se o substantivo.) Assombrar,
atroar, fazer pasmar, espantar. Também
se emprega na forma neutra.: ficar attó-

nito, estarrecido. = Recolhido nos trez

Diccionarios de Cardoso, Barbosa e Ben-
to Pereira. ;= Hoje obsoleto.

AJUAGA, s. f. Em Alveitaria, nascida

por cima dos cascos das bestas ; ao que
também se chama enxoada. — nTambem
ha outras enfermidades... como são ga-

varro... ajuagas, sarna, gretas, etc. 11 Pa-
checo, Tratado da Cavalleria, cap. 52.

AJUANETADO, adj. Que tem joane-

tes ou ossos resaltados dos dedos dos

pés ; sobre a pelle que os reveste se criara

umas callosidades muito dolorosas.

—

Pés
ajuanetados.

AJUDA, s. f. Adjutorio, reforço, auxi-

lio, soccorro, favor, coadjuvação, allivio,

supporte.

Passou o rio Jordão
íiujuíJa do SL'U cajado.

Si' DK MinANDi, cari.
,
est. 63.

Eu fico, fico só, mas innocente.

Não quero mais ajmías, venha a morte.

FEnnEini, tkag. castro, act. iii.

•— Em Direito, ajuda do Iraço secular,

auxilio que a justiça ou auctoridade civil

prestava ás sentenças do foro ecclesiasti-

co.

—

«Item, darão eguda de hraço segral

em Relação, citadas as paHes, e vistos os

autos.» Orden. Manuelina, Liv. i, tit. 4.

— Em iledicina, ajuda, é o mesmo que
clister. — « jE convém lançar ajudas la-

vativas de cozimento de cevada e açúcar. »

Madeira, Methodo de conhecer e curar o

morbo, trat. i, cap. 43.

— Em Economia, ajuda de custo, di-

nheiro, que por algum motivo particular

se dá além do salário costumado á pes-

soa que exercita algum emprego.—cDeu
trez mil pardaos pcra fguda de custo,

ao Arcebispo, pcra esta jornada.» Diogo
de Couto, Década XII, Liv. o, cap. G.

— Loc. : Para mais ^'uda, ainda era

cima, para aggravar a desgraça ; cra-

prcga-sc ironicamente. — Lançar agudas

ao mastro, reforçal-o cora pecas de pau,

ou chapas de forro. — Com a ajuda do

Senhor, phrase usual do esperança, con-

fiando na vcntui-a. — Com aguda dos vi-

sinhos, com o soccorro dos outros.

—

Pa-
i'a ajuda de custo, ironicamente cmproga-

sc no sentido de juira maior ^'uda.

—

dXão ha fonnosas sem cg"uda,>' isto ó, sem
arrebiques. Padre Delicado, Adágios, p.
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138. — o Mão posta, ajuda he. » Idem,

ibid., p. 445.

AJUDA DE CAMERA, 5. m. anf. Aju-

dante do Camareiro, (hi creado qne serve

na camará do rei ou outro digriatario. —
« Assentado (el-Rei) na sua cadeira, trou-

xeram dous seus Ajudas de camará duas

cadeiras ruzas. » Lavanha, Viagem de

Philippe II ao Reino de Portugal, tol. 3,

V. = Estíl iVira do uso.

AJUDADEIRA, s. /. ant. Dinheiro ou

quantia que se dá para ajuda de custo.

=

Está iora do uso. = Forma feminina po-

pular do adjectivo Ajudador. Vid.

AJUDADO, adj. p. Coadjuvado, auxi-

liado, soceorrido, amparado, alliviado. —
Morte ajudada, nào natural, mas provo-

cada por circumstancia anormal ; — aju-

dado a bem morrer, responsado, ofScia-

do ;
— helleza ajudada, que se prevalece

de arrebiques.

Nam quero ser ajwladi).

CANC. GEH., t. Ill, p. \'ii.

AJUDADOR, adj. c s. m. Auxiliador,

coadjuvador, coadjutor, ajudante. — n Eu
vos escolhi por seus ajudadores perh em
tudo, que tocar a meu serviço, lhe obe-

decerem. » João de Barros, Década I, Liv.

IV, eap. I.

— Gram. Ajudador, na linguagem an-

tiga, tanto é masculino como feminino,

segundo a índole da lingua latina. Forem
esta feição da lingua é de origem erudi-

ta. — « Porque a carne, que te foi da-

da por ajudador e companheira, fazes

que seja laço da tua luda. » Frei Luiz

de Granada, Compendio de Doutrina,

Part. II, caj). 18.

AJUDADOURO, adj. ant. (Do latim ad-

jutorium.) Auxilio, soccorro, ajuda.

AJUDANTE, s. m. (Do latim adjuvans,

no abl. adjuvante, syncopada a spiíante

« V 1) e transposto o « d » para o seu lo-

gar.) Substituto, auxiliante, que coadju-

va algum funccionario nas suas obriga-

ções officiaes.

— Loc. : Ajudante da Missa, o sacris-

tão ou qualquer pessoa que vao respon-

dendo ao celebrante, e nmda o missal,

chega as galhetas, etc.

—

a Dos fructos que

recebem os ajudantes da Missa. » Padre

Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
III, doe. 3, n. 35. — Ajudante de Cam-
po, o que transmitte as ordens do gene-

ral. — Ajudante de ordens ; Ajudante do

Procuradur i/cral da Coroa ; Cirurt/ião

Ajudante ; Ajudante de Cartório, Ajudan-

te de Enfermeiro.

AJUDAR, V. a. (Do latim adjutare ou
adjuvare.) Auxiliar, reforçar, fortalecer,

favorecer, facilitar, promover, assistir, co-

operar, coadjuvar, corroborar, valer, acu-

dir.

Dae-me igual canto aos feitos da famosa

Gente vossa, a que Marte tanto ajuda-

(.*M., LU7.., cant, 1, est. 3.

E Phebo com seu canto ajudará,

Aniar-nos mais a gente, e ninis temer-nos.

FERIIEIIU, ÉCLOGAS.

AJudae-me, Senhor, para que cante

Dos vossos Capitães os grandes feitos.

cOBTE heal, 'i." CEBCO i)E liiu, caul. I, foi. 6.

Cantando espalharei por toda a parte.

Se a tanto me u;í/,/ar engenho e arte.

CAM., Liz., cant. 1, est. 2.

— Loc. : Ajudar a caldeira, deitar de-

coada no caldo da canna, para llie dar me-

lhor "-rà. —Ajudar a hem morrer, assistir

ao moribundo, rogando o fallando-lhe da

misericórdia divina, da outra vida, etc.

—

Ajudar com palavras, animar, fortalecer.

—Ajudar a um carreto, lançar a mão pa-

ra levantai -o até á altura das costas do

que o leva. — Ajudar a passar o tem-

po, gracejar, contar contos, distrahir al-

"•uem que espera com aborrecimento. —
Ajudar á missa, no sentido usual, res-

ponder como faz conta a um terceiro, ser

do partido de outro, ter parte nas suas

cavillações. — « A quem iJeos quer aju-

dar, o vento lhe apanha a lenha. » Jor-

ge Ferreira, Euphrosina, act. iv, se. vi.

. « Um grão não enche o celleiro, mas

ajuda a seu companheiro. » Padre Deli-

cado, Adágios, p. 8.— «iliais vale quem

iJeos ajuda, qrie quem muito madruga. »

Anexim do século xvi, colligido pelo Pa-

dre Delicado, p. 59. — « Nem íZe meni-

na te ajuda, nem te cases com viuva. »

Padre Delicado, Adag., p. 43. — « Quem

achar remédio primeiro, ajude pflrcciro.»

Idem, ibidem, pag. 14. — « Quem me

empresta, ajuda-me a viver. » Idem,

ibid., p. T3. — « Quem se muda, Deos

ajuda.» Sá de Miranda, Vilhalpandos,

act. II, scen. 5. — « Quem seu carro un-

ta, seus bois ajuda. » Padre Delicado, p.

14.— Ajudar-se, v. refl. Valer-se, servir-

se, amparar-se, soccorrer-se de alguém ou

da alguma cousa ;
aproveitar-se ; na lin-

guagem antiga, apoderar-se, assenhorear-

se, lançar mão.

Imitando a termosa e forte Dama,

De quem tanto os troyanos se ajudaram.

CAM., Lijz., cant. Ill, est. 4<.

Tanto como das armas, das Camcnas,

Os famosos do mundo .ic ajudaram.

BEn.NARDES, LIMA, cart. \xix.

— Loc. : Ajudar-se de pés e mãos,

valer-se de todos os meios. — Ajudar-se

de ambas as mãos, aproveitar-se de tu-

do. — Ajudar-se de astúcias, empregar

meios cavillosos para conseguir o seu fim.

— Ajudar-se do que ouve, servir-se de

ditos vagos para as suas intrigas.

t AJUDENGADO, adj. ant. Que tem

parecenças ou maneiras de judeu. —
Barba ajudengada.

AJUDICAR, V. a. ant. Vid. Adjudicar.

AJUDOURO, s. m. ant. (Do latim ad-

jutorium; no portuguez antigo também se

escrevia Ajudoiro e Ajudoyro.) Vid. Ad-

jutorio. — « Este D. Pedro Coelho mos-

trou grande contriçom a sá morte, dizen-

do que elle perdoava a todos uquelles, que o

sentcncearam ou deram hi conselho e aju-

doiro. » Nobiliário do Conde D. Pedro,

tit. 3(;, foi. iix).

AJUELHAR, V. n. Vid. Ajoelhar.

AJUGA, s. /'. Em Botânica, género da

família das labieias, tríbu das ajugoideas.

Duas espécies d'este género crescem na

Nova líollanda, as outras espécies dào-

se nas regiões extra-tropicaes do antigo

continente. D'estas, uma espécie passa

por um excellente vulnerário ; é a bugia

ou ajuga reptans.

T AJUGOIDE, adj. 2 gen. Que tem si-

milhanra com a ajuga.

t AJUGOIDEAS, s. /. Em Botânica,

tríbu da família das labieias, cujotypo é

a ajuga.

AJUIZADAMENTE, adv. Com juizo; dis-

cretamente, ])rud('ntemente.

AJUIZADÍSSIMO, adj. sup. Prudentíssi-

mo ; com uin grande discernimento, cau-

telosissinío.

AJUIZADO, adj. p. Julgado, formado

juizo acerca de uma cousa, ponderado,

apreciado devidamente. Discreto, sensa-

to, prudente, entendido, sentencioso, acer-

tado.

Como ? uma ave já avesada

A toda a delicadeza,

E' melhor ajuizada ?

Foje a gaiola dourada,

Vae buscar a natureza.

SÁ DE MiRAsuA, cart. 11, est. CG.

AJUIZADOR, s. m. O que forma juizo,

ou pondera o mérito e qualidade de uma
cousa. Goraliuente : julgador, louvado.

AJUIZAR, V. a. (De juizo, com o pre-

fixo da índole da lingua, e a terminação

verbal «ar».) Formar juizo ou conceito

acerca do uma pessoa ou cousa. Julgar,

avaliar, ponderar, considerar o mereci-

mento, ou qualquer qualidade boa ou má.

Discernir, discretear, aventurar opinião.

Sentencear em juizo. — « Ajuizaram os

antigos sábios que não mereceu menor

castigo, que o de raios, quem tão fatua-

mente se quiz oppôr ao céo. » Sousa de

Macedo, Eva e Ave, Part ii, cap. o, p.

283.
— Ajuizar-se, v. refl. Formar juizo a

seu respeito, julgar-se, ter-se em certa

conta. Geralmente empregase como ver-

bo neutro. — « E com isto se ajuizou por

todos, que era obra do cêo.y> Frei Manoel

da Esperança, Liv. 10, Part. ii, cap. 8,

da Historia Seraphica.

AJULAR, V. a. ant. (Da linguagem náu-

tica italiana a giii il vento, stibstituindo a

palavra vento pela terminação verbal.)

Sotaventear, lançar para traz, abater o

que o navio tinha andado ; botar para o

julavento, ou sotavento. — « £ logo ao

outro dia nos tornou o vento a ser ruim,

e nos ajulou com as correntes pêra as cos-
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tas da China. » Cartas do Japão, Tom.

I, p. lõl. = Está íúra do uso.

A JULA VENTO, luc. adv. ant. (Do ita-

liano (í tjiii lo vento; no portiisriiez anti-

go também se dizia A gila vento, o que

mostra a transformação primitiva. ) A so-

tavento, para a borda do navio opposta

áquella d'onde vem o vento. — Oppõc-se

a barlavento. — « Em amanhecendo , ap-

•pareceram dous zambucos (que são na-

vios pequenos) a jula vento da frota, trez

léguas ao mar, » Castanheda, Hist. do

Descobrimento da índia, Liv. i, cap.

10.

—Loc. : Ficar a jula vento, o mesmo
que ficar a sotavento, isto é, do lado op-

posto d'onde venta, e figuradamente, com
desvantagem para o jogo de armas c ma-

nobras.

AJUNTA, s. f. ant. O mesmo que Jun-

ta, com o prefixo da índole da lingua. =
Usado por Amador Arraes.

AJUNTADAMENTE, adv. ant. Junta-

mente ; de um só lanço, por uma vez. •

—

« O mouro fez doze jof/os ajuntadamen-

te. » Inéditos da Academia, Tom. ii, p.

468.

AJUNTADO, adj. p. Junto, unido, agra-

ciado, congregado, amontoado, reunido,

agglomerad.0, approximado.

Assi foram os.Mynias ajuntados

Para que o velo aouro combatessem.

CAMÕES, LCz.,cant.iT, esl. 83.

— Loc. : Ajuntado, unido por cópula,

celebrado o matrimonio de facto, d'onde

lhe resulta a effectividade de todos os di-

reitos e obrigações.— Dinheiro ajuntado,

accumnlado por economias ou usura.

AJUNTADOR, s. 7». Colleccionador, ag-

gloraerador, araontoador ; figuradamente :

sovina, económico, usurário.— « Nem seja

ajuntador de livros, nem dado a curiosi-

dade das letras. » Frei Marcos de Lis-

boa, Chronica dos Menores, Liv. ii, Part.

I, cnp. 13.

— Loc. : Modo ajuntador, na antiga

Grammatica portugueza, o quarto ; de-

pois do indicativo, condicional e imperati-

vo.— a Ao quarto (modo) chamam sitbjun-

ctivo, que quer rfist;?' ajuntador: porque j^or

elle ajuntamos uma dicção com outra,

j)era dar perfeito entendimento no animo
do ouvinte. » Joào de Barros, Grammati-

ca portugueza, foi. 12-L

AJUNTADOURO, s. m. Logar onde se

ajuiuani vertentes, enxurradas ou aguas

da eliuva.

AJUNTAMENTO, s. m. Concurso, uniào,

agrupamento, agglomcração, reunião, ac-

cumulação, encontro em um mesmo sitio
;

congresso, concorrência, affluencia, jim-

ta, conselho, capitulo. Cópula, casamen-

to, adhcsào; cortejo; arraial.

Olhando o ajunlamcnto lusitano

Ao m\in(lo ser molesto c aborreeiJo.

CAjiuEs, LUZ., canl. i, est. 73.

voi I. —33.

Não negue o mundo uma esperança certa,

Que jit concebem do alto ajunlamenlo.

FEIIBEIR.A, EPIIHALAMIO.

— Loc. : Ajuntamento, segundo Vi-

terbo, comprehende todas as compras,

trocas, escambos, ou doações com que os

bens de raiz se ajuntavam. — Resar em
ajuntamento, em communidade. — Con-

certar ajuntamento, phrase antiga, que

substitue cabalmente o gallicismo intole-

rável rendez-voícs. — Ajuntamento do lei-

to, casamento. — Ajuntamento de rique-

I

zas, acrescentamento.

I

AJUNTANÇA, s. f. ant. (O mesmo que
i Ajuntamento; na morphologia portugue-

za, o suífixo anca, é uma corrupção popu-

lar do latim antia.) Reunião, concurso,

multidão. — « Mas ordenaram aquella

ajuntança por fazer alarido e por espan-

to. » Fernão Lopes, Chronica de Dom João

I, Part. II, cap. 53. = Está fora do uso.

AJUNTAR, v. a. (Do latim ad e junge-

re; do participio adjunctus, com a termi-

nação verbal ; na linguagem antiga, Ad-

juntar. i Approsimar uma cousa de outra,

unir, congregar, concorrer, acompanhar,

associar, ligar, conciliar, acrescentar,

convocar, colligir, colleccionar, recrutar,

amontoar, congraçar, agglomerar, accu-

mular ; matrimoniar, casar, emparelhar.

FoRo-lbe a cur do rosto, ajunta e cerra

A branca sobrancelha

COr.TE REAL, SAIF. DE SEPCLT., C. I, fol. 12, V.

Jjuiila-me ao despacho brevidade.

CAMÕES, LUZ., cant. vil, csí • 7ã.

jN'3o me quiz ajuntar a morte dura

Com tanto, a quem não cobriu a terra.

EERXARDES, LIMA, Ccl. XVI.

.\ estas nobres vlllas suimcttidas

Àjuuta também Mafra em breve espaço.

CAM., Lcz., c. Ill, est. 5G.

— Loc. : Ajuntar os animaes ao car-

ro, prendel-os ao jugo para que puxem.
— Ajuntar o céo e a terra, fazer cousas

que jiarcccm impossíveis; pôr tudo em
confusão. — Ajuntar as duas pontas do

anno, economisar os rendimentos para que

se não gastem ou faltem antes do fim do
anno. — Ajuntar o dia com a noitr-, tra-

balhar iniutcrrompidamente. — Ajuntar

o vento a lenha a alguém, ser venturoso,

ser d'aquelias pessoas, para quem, na
linguagem do povo, os cães põem ovos e

as gallinhas fazem manteiga. — Ajuntar

os casados, fazcl-os celebrar o matrimo-

nio pela cópula.— Em Carpinteria, ajun-

tar é aplanar a madeira com a juntoira.

— Ajuntar a madeira, collal-a, para tra-

balhal-a depois.—Ajuntar as camas, dor-

mir juntamente. — Ajuntar tropa, recru-

tar. — Ajuntar rfí'))/í< (")•(>, economisar, ser

forreta, usurário. — Ajuntar para os fi-

lhos, ter que lhes deixe, pensar no seu fu-

turo. — Ajuntar corações, tornar muito

— Ajuntar, v. n. Adquirir, accumu-

lar, ter de seu por efi^ito de economias.

— « Pêra isto ajuntei eu, e guardei com
tanto trabalho pêra devassos e devassas?*

Sá de Miranda, Vilhalpandos, act. i,

scen. I.

— Ajuntar-se, v. refl. Unir-se, encoí--

porar-se, aggregar-se, accommodar-se

;

ter cópula carnal.

Mais se me ajunta Nicolau Coelho.

CAMÕES, LCZ., cant. IV. est. 82.

Por cima do joelho, donde os músculos

Ajuntando-se vem

CORTE BEAL, 2.° CERCO DE DIC, C. VIII, CSt. 96.

— Loc. : Ajuntar-se, unir-se mais, ou

constituir Junta. — Ajuntar-se em ma-

trimonio, casar. — « l/esta maneira se-

reis digno... que vos ajunteis em matri-

monio com as Deosas. » Leonel da Costa,

trad. da Ecl. iv, foi. 18, v.

— Sts. : Ajuntar, unir, colligir. O
primeiro verbo tem uma significação mais

extensa, tanto no sentido próprio, como

no figurado : exprime a idêa de approxi-

mar para um certo logar, pessoas ou cou-

sas, por meio de um laco, motivo, fim,

amigo, apaixonar dar ipathi;:

ou intenção moral ; reunir por um mu-
tuo interesse ou homogeneidade de ca-

racteres e qualidades. — Unir, exprime

a idêa de identificar, de ajuntar, de for-

mar um todo em que desapparece a in-

dividualidade. — Oolligir é escolher cou-

sas similhantes, com o fim, ao mesmo tem-

po, de as reunir e ter juntas.

AJUNTAVEL, adj. 2 gcn. ant. Sociável,

tratavel, amigo de frequentar ajmitanien-

tos ou partidos. — Recolhido pelo Padre

Bento Pereira.

AJUNTAVELMENTE, adv. ant. Socia-

velmente, tratavelmente. Bento Pereira

colliffiu este adverbio, hoje fora do uso.

AJURAMENTADAMENTÈ, adv. Tendo
precedido juramento; preso, ligado, obri-

gado por juramento. = Recolhido por

Moraes.

AJURAMENTADO, adj. p. Ligado ou

obrigado por juramento, confirmado por

juramento
;
provado, sellado ou aflirmado

por juramento. — «... este ajuramenta-

do. I) = Neste sentido, significa conju-

rado.

AJURAMENTAR, r. a. (De juramen-

to, com o prefixo «a» da índole da lingua,

e a terminação verbal «ar».'! Prestar ou

tomar o juramento, validar ou certificar

com juramento.

Outros dando-se as mãos, tomando pmos
Estão, porque ali lhe falta o niêo,

Pe ctTeituarom recitados çoslos.

E assi ajxramcHiaiA prosuppostos.

trn rEREiRA, klecupa, c. iiii, foi. IT8.

— Ajuramentar-se, v. rejl. Obrigar-se

com juramento; no sentido usual, assen-

tar praça. — «Os qnaes, com muita gent«

de cavallo bem concertada se ajuntaram
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ao Capitão Africano, ajuramentando-se

de o não deixar cm jxiz,nem f/ucrra.,sem

2)rimeivo perderem a í;í'(7((.» Frei Ijcrnar-

do de Brito, Mon. Lusit., Part. i, Liv. 2,

cap. 26. Xo sentido antigo, conspirar.

t AJURATÍBA, s. f. Em Botânica, ar-

busto do Brazii, de que os selvagens ti-

ram um óleo avermelhado com que untam

o corpo.

f A JURO, loc. adv. O modo como se

faz render o dinheiro, considerado em si

como mercadoria ou elemento de produc-

ção. — Dar dinheiro a juro, emprestar

dinheiro sobre penhores ou com hypothe-

ca, recebendo uma estipulada quantia por

cada cento de mil reis. — A razão de

juros, estonteadamente, levianamente ; na

linguagem popular, não saber a quantas

anda; equivale a andar com a cabeça a

razão de juros. ^ E' nas locuções que

se vê a riqueza da lingua portugueza e o

génio poético d'este povo.

AJURUCURAU, s. m. Em Ornithologia,

jjiriquito do ISrazil.

A JUSANTE, loc. adv. (Do italiano a

gih, que SC encontra na linguagem náu-

tica a fjila vento, ajidavenfo ; e no poe-

ma de Cava, juso, com o suffixo «ante».)

Na linguagem náutica, no refluxo, na

vasante, na escoante da maré ; contra-

pije-se a montante ou fluxo da maré. —
'(Amarrado com seis ancoras, trez a

montante, e trez a jusante j^crci, que esti-

vesse muito _^V??!e.» Castanheda, Historia

do Descobrimento da índia, Liv. i, cap.

82. = Está íVira do uso.

A JUSTA, /'«. adv. Exactamente.

AJUSTADAMENTE. adv. Cabalmente,

concertadamente, acertadamente, pontual-

mente ; corabinadamente, concordemente,

contractadamentc. — «Concorda com es-

ta tradição mais ajustadamente a mesma
Historia Sagrada.» Vieira, Sermões,
Tom. XII, serm. o, g 4, n. 104.

AJUSTADISSIMAMENTE, adv. sup.

Vieira emprega, muito ajustadamente,

fazendo circuudoquio ; concertadissima-

mente.

AJUSTADISSIMO, adj. sup. Kectissimo,

justissimo , exactissimo, afinadíssimo,

ponctualissimo, cabalissimo.

AJUSTADO, adj. p>. Conformado, con-

cordado, rectificado, certificado. Confor-

me, justo, concorde, recto, afinado, egua-

lado, apreçado, contractado, convenciona-

do, aprazado, estipulado, adaptado, intei-

rado, acertado, encaixado, amoldado;
harmonioso, compassado, medido.

A Acirteraia me oonilmina
Procedendo severa e ajusladd.

iCAD. DOS si.\G., lom. II, cap. 2.

— Loc. : Prtço ajustado, convenciona-

do, que se oôereceu e foi acceito pelo

vendedor. — Encontro ajustado, apraza-

do, em um determinado logar. — Vozes

ajustadas, afinadas, que harmonisam en-

tre si. — Comparação ajustada, certa,

exacta, bera feita, pittoresca, que expri-

me a idêa que se tem em vista.

AJUSTADO, s. m. O mesmo que ajus-

te, pacto, convenção. — Ir pelo ajusta-

do, exigir aquillo que se estipulou. =
E' de uso popular. — Não faltar ao

ajustado, ser homem de palavra.

AJUSTAMENTO, s. m. Concerto, con-

vençào, pacto, ajuste, contracto, concilia-

ção, rectificação, saldo, liquidação, intei-

reza, rectidão, convénio, estijjulaçào, apre-

ciação ; figuradamente: enfeite, disposi-

ção, arranjo, compostura, embellezamen-
to. — «Nem faltará em sua abonação
Poli/bio, que em varias partes se valeo

da conferencia e controvérsia para o

ajustamento ãa sua narrativa. i> Frei

Francisco Brandão, Monarch. Lusit.,

Part. V, prol.

— Loc. : Ajustamento de contas, sal-

do, liquidação.— Ajustamento de moeda,
reduzil-a ao peso que deve de ter antes

de ser mettida no balanceiro.

— Em Bellas Artes, o ajustamento é

a maneira de ornar as figuras, de dis-

por os accessorios de um quadro, as rou-

pagens de uma estatua, combinar as di-

versas ordens de Architectura.

AJUSTAR, r. a. (Na baixa latinidade

adjustiniare ; ou de juste, com o prefixo

«a» e a terminação verbal «ar».) Confor-

mar, proporcionar, accommodar, adaptar,

equiparar, egualar, inteirar, completar
;

convencionar, pactuar, capitular, estipu-

lar, concertar ; cotejar, quadrar, rectifi-

car, acertar, apreçar, oflerccer preço,

amoldar, convir ; compor, enfeitar, or-

nar, alinhar, juxtaj)ôr, unir.

Se queres sabor, irmão,
Coiu paciência bem sotTrer»

Os trabalbos e ainicção,

Ajií^ta-os com 3 razão,

Logo os saberás vencer.

LEO\. DA COSTA, CONVEfiS. UIRACeL.,
liv. IV.

— Loc. : Ajustar a consciência, con-

formal-a com a justiça.— Ajustar contas,

saldal-as, liquidal-as ; no sentido usual,

procurar a razão de certos actos ;l

pessoa que os praticou. •— Ajustaremos
cordas, espécie de ameaça. — Ajustar

o vestido, apertal-o, estreital-o mais

para que desenhe as formas do corpo.

— Ajustar taboas, plainal-as, para que
acertem os seus bordos ou superfícies

quando se juxtaponham. — Ajustar ttma

moeda, dar-lhe o pezo legal. — Ajustar

inna balança, fazer com que as duas ba-

cias fiquem em perfeito equilibrio, pondo
o fiel perfeitamente perpendicular. —
Ajustar um relógio, acertal-o pelo qua-

drante. — Ajustar o compasso, pôl-o na
abertura desejada.

— Ajustar, v. n. Convir, pôr preço,

accommodar-se, ficar bem, cair certo. —
«O verso, que glossa de Garcilaso, crêo

que de todo não ajusta. » Dom Francisco

Manoel de Mello, Cartas, cent. ii, cart. 33.

— Ajustar-se, v. 7-efl. Egualar-se, ada-

ptar-se, amoldar-se, conformar-se, concor-

dar ; dar-se bem, harmonisar-se, cquipa-

rar-se, quadrar, convir, preparar-se ; en-

feitar-se, paramentar-se.

—

«Parece que o

numero dos séculos se ajustou com o dos

Apóstolos.)) Vieira, Sermões, Tom. viii,

p. 427.

E qaam grande de verdade
E' a divina bondade.
Que só comsigo se ajusta.

Leun. da costa, convers. miracul., foi. 5.

AJUSTE, s. m. Convénio, concerto, con-

tracto, pacto, saldo, liquidação, exame,
conclusão, comprovação, final. — « Com
as embarcações castelhanas e 2'c^'iugue-

zas, que no ajuste de Tordczilhas, etc.»

Provas da Historia Genealog., Tom. ii,

p. 12'J.

— Loc. : Ajuste de contas, exame, li-

quidação, approvação antes de se fecha-

rem. — Ajuste da vida, exame de con-
sciência; usado na linguagem ascética.

— Temos um ajuste, isto é, saber a ra-

zão de uns certos actos oflensivos; es-

pécie de ameaça.

t AKALAKAS, s. m. Em Entomologia,

formiga da America, muito grande.

AKANTÍCHONE, s. f. (pr. akautixonc.)

Nome do epidote de Arendal, cuja poei-

ra é de um amarello esverdeado.

AKATULIO, s. m. Planta citada por

Dioscorides, a que hoje se chama zim-

bron.

f AKEBIA, s. 7)1. Em Botânica, arbus-

to da familia das lardibazaleas. Cultiva-

se no Japão, para ornamento dos jardins,

sob o nome de kazura akebia.

f AKENE, s. m. (pr. acne ; do grego
a, sem, e kaino,eu. me abro.) Fructo mo-
nospermo, de ordinário secco, cujo peri-

carpo é distincto do tegumento próprio da
semente. Vid. Achene.

t AKENOCARPO, s. m. Em Botânica,

planta que tem por fructo um akene.

AKHCHAM, s. m. (pr. ácam.) Hora
destinada á oração da noite entre os tur-

cos.

t AKICERO, s. m. (Do grego akis, es-

pada, e keras, corno.) Em Entomologia,

género da familia dos ceridianos da or-

dem dos orthoptéros.

T AKIS, s. ?ií. (Do grego akis, ponta.)

Em Entomologia, género de coleoptéros

heterómeros, tendo por typo o akis pion-

tuado, e o akis argelino.

t AKNÉiVíE, adj. 2 gen. e s. (Do grego

a, sem, e kneme, coxa.) Em Medicina,

o que não tem pernas ou coxas.

AKNÊMIA, s. f. (Do grego a, sem, e

kneme, coxa.) Em Medicina, género de

aberração orgânica, ou agenesia parcial

caracterisada pela ausência de coxas.

t AKÓDON, s. m. Género de roedores

da familia dos murianos.

AKOLOGÍA, s. f. (Do grego akos, re-

médio, e logos, discurso.) Em Matéria
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Medica, equivale a Pharmacologia, po-

rém meuos iisailo.

t AKYSTICOS, adj. c s. m. pi. (Do
grego a, sem, e kistoSj bexiga.) Em Ich-

thvologia, género de peixes sem bexiga

natatoria.

AL, art. ant. Quando artigo, esta palavra

deve considerar-se de origem arabe,e con-

servada na índole da lingua portugueza,

na forma de prefixo ; de facto, na lingua-

gem popular, é aonde se encontra mais esta

tendência, e ella é evidentemente, um res-

to puro do mosarabismo. Assim, nas pa-

lavras Alfandega^ klfagevie, k\cabala,k\-

gibehe, o Al representa o artigo árabe.

Pela influencia da lingua árabe, o povo

ajunta muitas vezes um «a» expletivo,

ou prefixo, que parece a assimilação da
preposição laiina; provém do Al como ar-

tigo. Ex. : Gemia, Agomia. Xo Al como
artigo, o «1» muitas vezes é syncopado,

como em Albarrada, Âharrada.

AL, prejj. (Segundo Jloraes, é forma-

da da preposição «a» com o artigo «el»

antigo, tirando-lhe o «e» por euphonia.

Com mais razào do latim ad, em que a den-

tal «d» se muda como em todas as linguas

romanas na liquida « 1 » como aálocai-e,

allngar^juàicare, juZgar.) Ao, para. —
«Rendiam só os direitos do sal em Canton
dl Hei, trezentos picos de prata, d Frei

Gaspar da Cruz, Tratado das Cousas da

China, cap. 11, foi. 5.

At Sentirigo, ay seiítirígo

aí e Alíao, e ai Sesserigo.

CiXC. DA AJDOl.

AL, pron. ind. ant. (Do latim aliud;

o «d» final tende a desapparecer como em
fid.es, fé ; sedes, sé ; noáus, nó.) Outra

cousa, mais, tudo o mais. — «Nimca em
ai we empeceis, que em me terdes por
verdadeiro. V Dom Francisco Manoel de

Mello, Apologos Dialog., p. 412,
— Loc. : (íAs mãos no pandeiro, e em

ai o pensamento. D Biuteau, Voe. Supl.

—

<i Como vires a pirimavera, assim pielo ai

espera. y> Padre Delicado, Adagies, p. G.

— d Como vires o faval, assim espera pe-

lo ai.» Idem, Ibid., p. 6. — nDehalxo
do saial ha ai.» Biuteau, Vec. Supp.,—«Xús em ai, e a velha no Portal. í> Her-
nà Nunes, Refranes, foi, 81. —«O amor
de Deos vence, todo o àlperece. » Biuteau,

Vec. Supp.— tO official tem ojficio e ai.»

Idem, Ibidem.
— Xa linguagem antiga de direito, e

ainda boje nas formulas dos tabelliàes,

depois do depoimento das testeraunbas, se

costuma aceroscentar, e Al não disse. Es-
te facto confirma a i-tymologia latina de
aliud. — a.Xào ]>'jdia ai skc.» Frei Luiz
de Sousa, Hist. de S. Dom., Liv. vi, foi

328, col. 4.

N5n quero i]ue cuiil" ai

Aki o do meu sígii. 1.

«Á DB mnt.tui, Ml. 1, n. 3S.

ALA, prep. e art. (Segundo Moraes,
formado do artigo «a» e da preposição.

«a», com «1» medial euphonico; ou tam-
bém do castelhano com o artigo la.)

Usa-se quasi sempre em loeuçiio.— A la

par, a par, junto ; a la moda, á moda.
= Ainda bastante usado na linguagem
popular, sobre tudo nos romances novel-

lescos.

A LÁ, loc. adv. ant. (Formado da pre-

posição «a», e do adverbio «lá».) Ali, lá,

u'esse logar, n'essa parte. Contrapije-se a

A cá. \ id. esta palavra.

—

«...que alá é

feita a entrega. v Ordenação AfTonsina,

Liv. II, p, 36.Õ.

A LÁ, s. f. Em Botânica, enula cam-
pana. = Recolhido n'este sentido pelo

Padre Bento Pereira. =: Também se dá
este nome aos appendices delgados e

membranosos estendidos em forma de aza,

que se observam nos vcgetaes cha-

mados alados. Xome dado ás duas péta-

las lateraes nas corollas polypetadas, ir-

regulares, papilionaceas, como na ervi-

lha.

—Em Conchyliologia, termo indicativo,

quando o labio externo de uma concha se

alarga em fónna de aza.

ALA, s. f. (Do latim ala; hoje aza.

Emprega-se de preferencia na linguagem
culta.) Aza, flanco, lado, fileira, troço

;

parte de um edifício que se alevanta á
direita e esquerda para acompanhar o

corpo principal.

Por aqui vão ao carecer de tormentos
As alas apagar ao duro lisco.

yUEVBDO, VIDA UE S. IZABEL, fol. 46.

Que a ala direita tem dos lusitanos.

C4M., 102., cant. IV, est. i4.

— Loc. : Abram alas ! voz com que
se manda nas procissões

,
para que se

separem as confrarias para um e outro la-

do, indo os andores no meio. — A soltas

alas, livremente, á vontade, sem dar sa-

tisfacção do seu abuso :

N.10 sei conin agora cjlas,

Kcnegaiido a soltas aias

De Deos e da ladainha.

GIL VIÇESIE, OBR., Liv. I, fol. 54, V.

—Tomar ala, levantir-se, alar-se, ele-

var-se, remontar-se. — Ala dos Xamora-
dos, troço dos cavalleiros portuguezes
que iam para a guerra cumprir votos de-

nodados, sendo o seu grito o nome da
dama dos seus pensamentos; ajudaram a

vencer a batalha de Aljubarrota.— Or-
dem da ala, instituição militar oi-ganisada

por Dom Aôbnso Henriques, quando
venceu o rei Albaraqiie de Sevilha, em
uma batalha campal; hoje é secreta. —
Arder em ala, fazer labareda. — «O
amor ardia em ala no peito da virgem.»

Amador Arraes, Dialego X, cap. 7i\

f ALA! voz imp. do verbo Alãi\ Equi-
vale a eia ! vamos I despede ! larga ! Voz
cora que se apressa, e instiga.—Ala 7íião,

fia dedo, locução popular que designa a

rafjidcz com que uma cousa se faz. —

Ala braços! puxar com mais ou menos
força as espias e os cabos de laborar, a-

fim de que as vergas e as velas tomem
a direcção conveniente, ou qualquer ou-

tro objecto a que se queira dar movimen-
to. — Ala avante, puxar pelo cabo que
serve de amarração á lancha.

— Calw de ala e larga, calabrote de
pouco menos bitolla que metade da amar-
ra, e com nove bocas do comprimento do
navio em que ser\-e ; é applicado a met-

ter dentro a amarra até suspender a an-

cora por meio do cabrestante, bocas e mi-
xellos.

ALÁ, *. m. (Do árabe alah. Deus
contracção de ai, ilah.) Xome de Deus
entre os árabes, e para aquelles que pro-

fessam o raahometismo. Corresponde ao
nome de Elohim, entre os hebreos. Ex-
pressão interjectiva de alegria, surpreza
ou temor. Grito de guerra dos mahome-
tanos.

—

aHe Alá o nome por que os mou-
ros conhecem Deos.it Frei Luiz de Sou-
sa, Historia de S. Domingos, Part. i, liv.

4, cap. õ. = Frei Luiz de Sousa, escre-

veu com rigor grammatical a palavra

Alá, sujipriíiiindo-lhe o artigo ai.

t ALABANCA, s. f. O mesmo que Ala-

vanca. = Recolhido por Biuteau, no
Vocabulário.

ALABANCIOSO, adj. (Dohespanhol ala-

bança.) Jactancioso, gabola, vaidoso, que
se dá ares de importância. = Emprega-
do por Francisco de Moraes, no Palmei-

rim de Inglaterra. = Recolhido por ^lo-

raes.

f ALABANDA, s. m. Espécie de mármo-
re muito negro, assim chamado por Pli-

nio, do nomo do logar onde o encontrara.

ALABÁNDICO, at//. Quetem a natureza

do mármore negro chamado Alabanda.

ALABANDINA, s. /. Em Mineralo-ia,

quartzo-hiolino, pedra preciosa qualifica-

da entre os rubis e os amethystos. Vem o

nome de uma cidade da Caria, d'onde os

antigos extrahiam este mineral. Xào se

tem podido bem determinar esta pedra^

que parece uma variedade da granada;
no Connnercio é conhecida pelo nome vul-

gar de rubis-spinella. E' uma espécie

de mineral da familia dos sulphurides.=

Também >c diz Albandina e Alamandina.

ALABÃO, s. Hl. c adj. (Do árabe alla-

bâno, de lában, leite.) Tenno popular

no Aiemtejo e na Serra da Estrella. pa-

ra designar o gado de criação e de leite.

Vcstigio do mosarabismo conservado na
linguagem arehaica ainda em uso no povo.

Vulgarmente se diz Lambão a criança que
mama até muito tardo ; o povo também
usa da palavra Lambaz: o comilão e pa-

rasita. — Gado alabão, gado de leite,

contraposto a gado alfeiro ou lanigero,

também derivado do árabe. Os nossos

philologos, preoccupados cora o latira,

nunca viram a ditferonça secular que
existe entre a linguagem popidar e a es-

cripta ; e è sobre tudo pela expressão
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oral que perfeitamente se descobre a ori-

gem mosarabicado povo portuguez, reve-

lada nos contractos civis do século xil,

c nos Romanceiros.

ALABAR, V. a. ant. (Do hespanhol.)

Jactar-se, gabar-se, vangloriar-se.

•— Alabar-se, v. . rejl. Mais usado do

que o verbo activo.

—

nE j)>'ometto-vos que

não se vão alabando de nós a puder, que

eu 2)oss((,.v Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Ulyssipo, aet. v, se. 3.= Está fora

do HKO.

ALABARAR, i'. n. ant. (No antigo hes-

panlinl (ilfiara, alharaio, na baixa lati-

uidadc tdbaranum, documento, computo,

quitação.) Empregado cm lun documento

de D. Diniz:

—

«E que se escond ict^

e

alaha.-

rava/íí n minha jusika.i> Viterbo, no Dic-

cionario Portátil, dá-llie a significação de

:

Queimar, denegrir, consumir, offuscar,

perecer. Porém, pelo texto que serve de

auctoridade, pôde cntender-se que a jus-

tiça do rei aí era escondida ou occnlta-

da, sem se Ibc dar publicidade, como iim

documento qualquer de quitação, e sem
interesse geral.

ALABARCA, s.f. O mesmo que Abarca.

= líceolliido por Bluteau.

ALABARDA, s. /. (Do árabe alharha,

lança, pique ; do allemão hallcharde , com-

posto de harthe, velha jDalavra teutonica

que significa lança, acha, machado, e hells,

claro, brilhante; ou também halle, pórti-

co, e uKirten, guardar.) Arma oíiensiva,

de que usam os archeiros da guarda real

;

é formada de uma hastea comprida de

pau, e de espigão, gavião, meia lua, al-

vorado e varetas, tudo de ferro. E' uma
espécie do fouce enhastada.

Espadas, alaltarilas, grossas lanças.

CORTlí HEAI-, NAUF. UB Sl;I'ULV., caul. Ill, fa[. 30.

— Loc. : Passar 2)elas alabardas, cas-

tigo militar, que consistia em carregar de

alabardas o soldado que faltava á disci-

plina.=Encontra-se no Soldado pratico de

Diogo do Couto.—Talvez correspondesse

ao que modernamente se chama jxtssar

pelas armas.— Um jmr de alabardas.

ALABARDADA, .s. /. (De alabarda, com
o sutíixo «ada», que exprime a idéa do per-

cussão.) Pancada ou golpe de alabarda.—«Da nossa parte não houve mais dam-
no, que um soldado de caralio, ferido cm
uma mão de uma alabardada.» Mercúrio
de Junho, de KitiG.

ALABARDEIRO, s. m. Soldado que traz

alabarda; archeiro da guarda real. Em
todos os paizes governados pela casa de
Bourbon, a guarda real era formada por
alabardeiros.

—

«A ç/uarda dos Alafaardei-

ros introduziu el-Eei Dom Sebastião.»

Severim de Faria, Noticias de Portugal,
disc. II, § 4, p. 22,

ALABARDINAS, s. /. pi. c adj. Em Bo-
tânica, nome dado ás folhas que se asse-

melham ao ferj-u da alabarda : são trian-

gulares e chanfradas na base e nos dous

lados.

t ALABÁSTRICA, s. /. A arte de tra-

balhar nri alabastro.

t ALABÂSTRICO, adj. Que tem as pro-

priedades do alabastro. Não é empregado
na linguagem )}oetica, como Alabastrino.

ALABASTRÍNO, adj. (Do latim alabas-

trinus.) Que tom a natureza e proprieda-

des do alabastro; especialmente a alvura.

N'este sentido, bastante empregado na lin-

guagem j^oetica.

A furibunda, liorrivel, fera morte
Trespasse o duro pcilo alahaslriuo,

COItTC nKAI., NVUF. DE SEiniLV., faiit. I, foi. 5

A sela, fere o peito alabasirino.

SÁ DE MF.N , MALAC. CONQ., Cailt. Xll.est. 24.

ALABASTRÍTO, s. m. Em Mineralogia,

falso alabastro, pedra gypsosa, branca e

transparente, que antigamente se enipre-

gava como vidro.

ALABASTRO, s. m. (Do latim alabas-

truin ; no céltico alabastro, de alab bran-

co, e ter, piedra.) Pedra ordinariamente

branca, capaz de ser riscada com a unha,

de grãos finos e de uma massa homogé-
nea, susceptível de um bello jjoliinento.

E' empregada nos trabalhos de estatuária

e eseulptura. O alabastro é transparente,

semi-transparente e opaco ; em Mineralo-

gia, conhecem-so muitas qualidades. O
alabastro gyp>soso, pertence á espécie uni-

versal que se chama fiyiJso ou sulphato de

cal hydratado. — Alabastro calcareo, va-

riedade de espécie mineral chamada car-

bonato de cal, de uma scmi-transparen-

cia e formado por camadas suecessivas

que se desenham em veios á superfície.

—

Alabastro oriental, nome dado ao alabas-

tro cidcareo, cujas cores são vivas, de

uma diaphaneidade perfeita, e susceptível

de um bello polido.— vCom columnas pelo

meio de mármore lustrado, e de tão per-

feito polimento, que parecem finíssimos

alabastros.» Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, Part. n, liv. 5, cap.

22.

— Em Poesia, emprega-se muitas ve-

zes a palavra alabastro como termo de
comparação de uma alvura perfeita.

li na mão de alalmsiro a face inclina.

Mous., AFF. AFiUC-, cant. IV, foi. 43.

Em campo da aluhaslrn branco e frio.

vriGA, LAUHA d'asfh-, Ecl. i.

t ALABÁSTRON, s. m. Vaso sem azas,

fabricado com alabastrito.

f ALABE, .s. m. (Do grego cdabes, im-.

palpável.) Em Iclithvologia, peixe do mar
das índias, espécie única pertencente ao

género dos anguillíforraes.

t ALABÚGA, s. m. Em Ichthyologia,

nome dado pelos Tártaros ao di^pteridon

apreu, de Lacepède.

ALAGAR, s. m. Tinta com que se fa-

zem os escuros dos cambiantes. Vid. La-

cra e Lacre.

t ALACARON, s. m. Em Entomologia,
insecto venenoso da Nigricia. Vid. Ala-

crão.

ALACAYS, s. m. Na milícia antiga, sol-

dado de pé ; forma primitiva da palavra

Lacaio.

ALACIL, s. m. (Do árabe alacir ; abran-

dando-se o «r» na liquida «1».) Vindima
do vinho e azeite.— «ií muitos (mouros)

se hiom jjcra as herdades e quintas, que

tinhom, onde tinhom suas cazas, em que

estavam no tempo do sezi. alacil, ser/undo

vedes que os Mouros costumam, quando
passam suas fructas. yi Azurara, Chroni-

ca de Dom João I, Part. iii, cap. 82.

ALACIR, s. m. (Do árabe alacir, signi-

ficando propriamente o sueco da uva ou
azeitona espremida; do verbo acara, es-

premer.) Temj)o da vindima, da colheita

do azeite, e dos iVuctos, em que se seccam

e aproveitam as passas e fructas.— «Foi

dar sobre elles no temjM do scú alacir.»

Duarte Galvão, Chronica de Dom Affon-

so Henriques. — Esta palavra, conserva-

da na lingita portugueza, é um documen-
to da existência da sociedade mosarabe,

desenvolvida pelas relações de tolerância

e civilisaçào árabe.

t ALACOALY, s. m. Em Botânica, no-

me caraiba de uma espécie de agave fé-

tida, que serve para ílluminação.

t ALACOQUISTA, s. m. Quietista, que

sabe os requintes da mais refinada ca-

suística.=Émpregado na linguagem chu-

la. Do nome da célebre visionaria hespa-

nhola Maria Alacoque.

ALACOR, s. VI. Nome vulgar do aça-

frão bastardo ou carthamo. = Iveeolhído

por Bluteau no Supp. do Vocabulário.

ALACRÁ, s. m. ant. O mesmo que Ala-

crão.

ALACRADO, adj. p. (De lacrado, com o

])refixo da índole da língua.) Fechado, cer-

rado, sellado. Vid. o verbo Alacrar. =
Empi-cgado nas Cartas do Japão.

ALACRAE, s. m. ant. Vid. Alacrão. Em-
pregado na Elegiada de Luiz Pereira.

ÁLACRAL, s. m. ant. Vid. Alacrão.

= Empregado pelo Padre Manoel Fer-

nandes.

ALACRÃO, s. m. Modernamente Lacrao.

= Recolhido por Jcronymo Cardoso. Vid.

Alacrão.

ALACRÃO, s. m. (Do árabe alacrab,

escorpião.) Lacrao, reptil venenoso ; fi-

guradamente, manhoso, reservado, velha-

co, encoberto e mau. — «Formir/as, ala-

crães, aranhas.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 16L
ALACRAR, V. a. ant. O mesmo que La-

crar : cerrar ou fechar uma carta, ou pre-

gar um sello com lacre.=^= Recolhido com
o prefixo pelo Padre Bento Pereira.

ALACRIDADE, s. f. (Do laúm alacri-

tas, no abl. alacritate, descendo ambas
as dentaes á sua media «d».) Alegria, cx-
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pansào festiva, jovialidade, gracejo de

bom humor. — «.Gozo nas humiliações e

desprezos, junto com perseverajiça e àla-

cridade nos exercícios começados. d Padre
Manoel Bernardes, Luz e Calor, Part. i

Opiisc. 4, n. 101.

ALÁCTAGA, #. in. Nome tártaro de um
ratotietha da ordem dos roedores.

ALADO, adj. (Do latim alatus.) Que
tem azas ou alas

;
que vôa, que volita e

volteia no ar.=: Também se applica, na
linguagem poética, ás embarcações de ve-

las.

r— Loc: Moço alado, epitheto de Cu-
pido.

—

Coros alados, cheios de anjos. —
Alado 2^^»samento, que devaneia, que pai-

ra incorto.

ALADO, adj. p. (Do verbo alar.) Içado,

puxado de cima, alevantado ao alto por

corda ou roldana. Bastante usado na lin-

guagem náutica. = Empregado per Dio-

go de Coiitii c Padre Biilthazar Telles.

t ALAEFÓRME, adj. 2 fjcn. (Do latim

ala, aza, e forma, feitio.) Em Conchy-
liologia, epitheto dado a uma concha que
se parece com a aza de ura pássaro

aberta.

A LA FÉ, loc. adv. Vid. a locução A la.

A' fé, bofe, na verdade, realmente, cora

toda a certeza.— «A la fé, por isso dizem
que são as mulheres lobas no escolher.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aulegra-
phia, act. ii, se. 1.

ALA FEM, luc. adv. Vid. Alfim e A la fá.

t ALÁFIA, s. f. Em Botânica, nome
dado, no iladagascar, a um género de plan-

tas da família das apocyneas ; arbusto tre-

pador e leitoso, notável por um grande
numero de flores de um vermelho vivo,

que produz.

t ALA FIADO, loc. adv. Fugida apres-

sada e violenta; pertence ao grande nu-
mero do palavras de giria que exprimem
a acção de fugir.

ALAGADEIRA, s. /. ant. Slulher dissi-

padora dos bens seus ou de quem se met-
te com ella ; ruinosa, dissipada, perdulá-
ria. Vem do verbo Alagar, na accepção
vulgar: lançar abaixo, arruinar. =E' de
formação popular.

M.1S a miiilin é magnifica e potente.
Despejada, soberba, alaijajeira.

LEONRL DA COSTA, Irad. (le TBRE.vc, lom. 11,

ALAGADICEIRO, s. m. Termo usual no
Brazil para designar o boi que pasta em
terrcní» alagadiço.

ALAGADIÇO, adj. Encharcado, panta-
noso, palu.stre, cora alagoas, empoçado,
húmido, enlaraoirado.

—

«Escolheu- se o si-

tio na rua de Santa Sojia, menos mao que
o do Convento velho, nuis também alagadi-

ço.» Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam
Domingos, Part. iii, Liv. i, cap. 18.

ALAGADIÇO, s. m. Logar baixo e hú-
mido, sujeito a inundações

;
que está qua-

si sempre encharcado
;

que verte agua,
bastante húmido e insalubre ; onde se nuo

pôde andar livremente pelos muitos pân-

tanos. — « Onde che^jaram com assas tra-

balho, por ser de noite e por muitos ala-

gadiços.» João de Barros, Década I, Liv.

IV, cap. 4.

ALAGADISSIMO, adj. sitp. Repassado

de agua; encharcadissimo, inundado de

suor e fadiga; figuradamente, estafadis-

simo.

ALAGADO, adj. p. Inundado, molhado,

encharcado, repassado ou embebido de

agua. Submergido; íiguradamente, arra-

sado, arruinado, destruído, escangalhado,

lançado abaixo. — Alagado em riso, ex-

citado a ponto de uào se poder conter.

ALAGADOR, s. m. Dissipador, gasta-

dor, perdulário, desperdiçador, estraga-

dor. = Eecolhido por Jorge Cardoso e

Agostinho Barbosa. = Também se em-

prega como adjectivo. — Enchente ala-

gadora.

ALAGAMAR, s. m. (Mais geralmente

Lagamar ; formado de uma locução ala-

ga-mar.) Molhe ou poça formada pela na-

tureza e cercada de calhaus, onde entra

a maré já quebrada da sua violência; nos

clássicos se emprega muitas vezes no sen-

tido de bahia. Menezes na Chronica de

D. Sebastião, foi. 356, col. 2, é o único

que o emprega com o prefixo «a». A^d.

Lagamar.
ALAGAMENTO, s. m. ant. Cheia, imm-

dação, submersão ; ruina, estrago. —
« Empero ahjuma cousa lhe aproveitou

alagamento, pe7'a sujjportarcyn a força

da quentura. » Azurara, Chronica de D.

João I, Part. iii, cap. 73.

— Loc. : Estar no mesmo alagamen-

to, á mesma superfície, no mesmo plano
;

diz-se das marinhas, quando a agua que

cobre umas, se espalha egualmente por

todas as outras. — Alagamento de um ba-

tel, o acto de soçobrar, de ir a pique.

ALAGAR, V. a. (De lago, com o prefi-

xo II a » da índole da língua, e a termi-

nação verbal « ar » ; no italiano allagare.)

Arrasar, encher ou cobrir do agua, fa-

zendo lagos ; encharcar, inundar, derra-

mar, submergir, afundar ; naufragar, so-

çobrar. ^Figuradamente: alhiir, subver-

ter, arruinar, destruir; invadir, irromper,

assaltar; gastar, esbanjar, desperdiçar,

estragar. Molhar, humedecer, enchora-

brar, repassar de agua ou suor. — «Di-

zia que com punhadas de terra sem mais
armas, os seus alagariam a Fortaleza. »

Década III, Liv. U, cap. 7.

K lios rios as aiíuas saudosas
Os semeados campos alagaram.

CAM., LUZ., cunt. lll.CSl.St.

De Xerez rouba o campo, o quasi alaga

Co sangue dos seus donos caslellianos.

CAM., LUZ., r^nt. VIII, est. 34.

À bomba, que lio$ liimos alagando.

IDEM, iniD., canl. v, est. 73.

Lie luialfo 0/1117ÍI a terra.

*.\T. PRESTES, AUIOS, fol. o".

— Alagar-se, v. rejl. Ir a pique, abys-

mar-se, arruinar-se, submergir-se, des-

truir-se. — «...dizendo que a terra com
aquelle tremor se alagaria. » João de Bar-

ros, Década III, Liv. ít, cap. 1.

ALAGAR, s.m. ant. OmesmoqueLagar,
com o prefixo da índole da língua. =
Empregado no século xvi por Garcia de

Orta, e ainda do uso popular. Vid. La-

gar.

ALAGARTAR, f. a. Cortar a lagarta das

vinhas. = Recolhido pela primeira vez

por ^Moraes.

ALAGMA, s. f. (Do hespanhol lagma.)

O mesoio que Alagôa ; alagôa pequena,

charco de agua. = Empregado por Fer-

nando de Menezes e Francisco de An-
drade. = Fora do uso.

ALAGÔA, s. f. (De lagoa, com o pre-

fixo ua" da índole da língua.) Grande lago

formado de aguas vertentes ; agua en-

charcada. Camões, João de Barros, Bar-

reiros e muitos outros quinhentistas em-
pregaram e.sta forma, ainda popular.

ALAGOASINHA, s. f. Diminutivo de

Alagôa. = Empregado na traducção das

Eneadas de Sabellíco.

ALAGOSO, adj. Que tem de ir a pi-

que; trasbordante, alagador; ruinoso,

destruidor; cheio de agua. — « Mandou
alagar alguns calaluzes e lancharas, que

estavam afastados da terra, para que fi-

cassem em bastida antre Me e os nossos, e

como a maré vazava, Jicaram logo alago-

sos j)ara j)odere7n chegar tão asinha. »

Castanheda, Historia do descobrimento

da índia, Liv. iii, cap. 83. =^ Está fora

do uío.

ALA GRANDE, loc. adv. ant. Com gran-

deza, á larga ; regaladamente. — « ... vi-

ver ala grande, com magnijicencia. » =
Empregado pelo Padre Manoel Godinho,

Relação do novo caminho, cap. xv, p.

ALAHÈA, s. f. iDo árabe alhella, do

verbo kaila, pernoitar em algutn logar.)

Também se escreve Alahela, Alheila e

Algela. Arraial, campo, acampamento.—
o Alahea, ou arraial de damhia. e Da-

mião de Góes, Chronica de D. Manoel,

Part. IV. cap. 43.

ALAHELA, s. /. (Para a etymologia,

vid. supra.) Algela, arraial pequeno e de

pouca gente. — «... alahela, arraial de

I^f/d Çaide.v Damião de Góes. Chronica

de Dom Manoel, Part. iv, cap. 40. — A
Alahela, comprehonde cincoeuta ou mais

aduares. Para a sua syaouymia, vid. a

palavra Aduar.

t ALAHOBEINES, í. »í. pi. ant. Corru-

pção do nome de Alafòes. no P.ispado de

Vízeu. — Nos Documentos consultados

por Viterbo vem Alahoveinis, Ala-hoem e

Alaphoem.

A LA HUNA, loc. adv. ant. Juntamente,

ao mesmo tempo, sinuiltaneamente, com-

passadamente, á mcstna voz. ã uma. —
«Abordoando todos a la huua, dauçxivam
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mui gravemente » Festas na canonisação

de Sam Francisco Xavier, foi. 194. Vid.

Á huma.

j À LAIA, loc. adv. (Formada da pre-

posição «a» e do substantivo laia, estofo,

sorte, qualidade, feição.) Ter similhaDça,

imitar ou tomar os geitos de outrem. —
Andar à laia de marujo, bamboar-se. —
Á laia de fadista, com o chapéu á ban-

da, e cigarro ao canto da boca. — A'

laia de Manoel, ou namorado, com o va-

rapau riscando no chão.

ALAIM, s. m. Palavra de significação

incerta, mas restituída pela intelligencia

de iim texto do Diogo de Couto na Vida

de Dom Paulo de Lima: — « ... ouro, pra-

ta, cobre, e alaim, drorjas de todas as

sortes. » Pag. 279. — E' portanto uina

espécie de estanho da índia, mais fino do

que o europeu, a que os árabes e índios

dào o nome de Calaim. ^^id. esta pala-

vra.

A LA LARGA, loc adv. Ao largo, ao

longe, remotamente, com o andar do tem-

po. — « A la larga, o galgo a lebre ma-
ta, íi Anexim do século xvi, recolhido por

Jorge Ferreira na comedia Ulyssipo, act.

I, SC. I.

j ALALÁTA, s. /. Em Conchyliología,

nome das espécies do stroinbus de gran-

des azas sem digitação.

A LA LHANA, loc. adv. ant. Lhana-

mente, chãmente, abertamente, franca-

mente, claramente. Da linguagem popu-

lar antiga, e hoje totalmente fora do uso.

— « Digo assi, o que me parece ala lha-

na. » Jorge Ferreira, Aulegraphia, act.

I, SC 9.

ALALIA, «. /. (Do grego a, sem, e la-

liuni, fallar.) Impossibilidade de fallar;

mutismo accidental.

j ALALITE, s. lii. (De ala, valle do Pie-

monte. ) Em ilincralogía, um dos nomes do

díopside mineral do Piemonte. = Tam-
bém designa uma espécie de pyraxene.

f ALAMAK, s. m. Em Astronomia, no-

me de uma estrella de segunda grande-

za, situada no pó austral de Andromeda.

f ÁLAMANIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas da família das orchideas,

tríbu das vandêas, formado sobre uma
planta parasita, originaria do México.

t A LA MÃO, loc. adv. Na linguagem

popular, exprime a ligeireza com que se

trabalha. Assim A la mão Jia dedo, desi-

gna um trabalho ininterrompido.

A LA MAR, loc. adv. ant. Para a par-

te do mar, ou alargando-se p'.ra o alto

pego. — « E foi tomar primeiro o pojo

do porto de Pacem, obra de rima legoa

a la mar. » João de Barros, Década III,

Liv. 8, cap. 4. = Modernamente, diz-se:

Ao mar, ao largo.

ALAMAR, s. m. (Do árabe ai ha mal,

fi-anjas de vestidos ; a mudança do « 1

»

final em « r » vê-se era alacil, alacir ; no
italiano também alamaro.) Obra de re-

quife, de lã, seda ou fio metallico tran-

çado ou tecido ; espécie de firmai com
que se apertam e adornam os vestidos.

= Espécie de prisão macha-femea, que
sobreposta se cose na borda da capa e cer-

tos vestidos, servindo de atacador, de

guarnição e de enfeite. — « Foi vestido

em Imina viarlota de escarlata, forrada
de setim com alamares de ouro. » João de

Barros, Década I, Liv. 8, cap. 6.

ALAMARADO, adj. p. ant. Guarnecido

de alamares, avivado, apassamanado. —
« Cousas danta, alamaradas e apjassama-

nadas de ouro. » Festas na canonisação

de Sam Francisco Xavier, fui. 87.

ALAMRAR, s. m. ant. O mesmo que

Alambre, mais usado.

ALAMBAZADAMENTE, adv. Asselvaja-

damente, brutalmente, com glutoneria.

Diz-se de quem come em demasia. ==Em-
prega-se na linguagem chula insultuosa-

mente.

ALAMBAZADISSIMO, adj. sup. Que se

mostra em tudcj com excessiva brutalida-

de. Muitíssimo alarve; bastante estúpido

e glutão. Palavra insultuosa.

ALAMBAZADO, adj. p. (De lambaz,

mólli(j de fio do carreta, empregado para

enxugar a coberta do navio ; com a ter-

minação «ado».) Grande, tamanhão, mal-

feito, desorgado, comilão. = Recolhido

pela primeira vez por Bluteau, no Supp.

do Vocabulário.

ALAMBAZAR-SE, v. reji. (De lambaz,

enijiregado na linguagem náutica como
molho de mealhas.) No sentido figurado,

encher-se, abarrotar-sc de comida, que-

rer tudo para si com uma softreguidão

selvagem. = Kecolhido por Moraes. =
Na linguagem do povo, tem homonymia
com Lambuzar.
ALAMBEL, .«. m. ant. (Do castelhano

arambel ; o « r » medial permuta-se na
sua liquida « 1 »

; no francez lambei.) Pan-

no pintado de cobrir mezas, cadeiras, etc.,

ornamento que se colloca na fimbria de

um vestido ; nós de fitas que se usavam
nos chapéus como distincção.— « Ao mo-

do dos alambeis, que se sabiam tecer neste

Reino. » Frei Luiz de Sousa, Historia de

Sam Domingos, Part. i, Liv. iv, cap. G.

— Em Heráldica, alambel ou lambei,

era um distinctivo do tamanho da nona
pnrte do coronel, que os filhos segundos

cdllocavam no escudo. = N'este sentido,

deriva-se do francez Lambei.

ALAMBICADO, adj. p. Dístíllado por

meio do alambique ; no sentido figurado:

requintado, afFectado, soprado, conti-a-

feito, exaggerado em conceitos, artificial,

desnaturai, fingido. Diz-se do estylo, da

linguagem e dos sentimentos. — « Os
pioetas de musa amaforia também, ajfectam

com as suas Cloris e Dianas esta pureza

de amor alambicado. «Padre Manoel Ber-

nardes, Floresta, Tom. i, p. 223.

ALAMBICAR, v. a. Distillar jmr meio

de alambique
; figuradamente: requintar,

tornar conceituoso, arrebicar a graça ou

o estylo. Subtilizar, tocar a quinta es-

sência da casuística sentimental.

ALAMBIQUE, s. m. (Do árabe alambi-

que ; de ulaa, apparelho, instrumento, e

ambaq, distillar ; historicamente se con-

firma a etymologia, porque á civílisação

árabe se deve a introducção na Europa
d'esta descoberta dos egypcios.) Appare-
lho de Chimica, empregado na distílla-

ção, cujas partes jjrincípaes são a cucur-

bita ou caldeira, dentro da qual se lan-

ça a substancia de que se procura ex-

trair a parte alcoólica ; o capacete, sobre-

posto e encaixado na cucurbita, na qual

se dá a condensação dos vapores ; e a
serjjentiiiaon spira, onde pelo resfriamen-

to se dá a completa liquefacção do vapor.
—

• «E tomamos d'este pó quanto cabe em
uma caqola de alambique.» Garcia d'Or-

ta, Colloquios dos Simples, colloq. xxvii,

foi. 118, V. — Na linguagem usual o

que se obtém por meio de pressão e vio-

lência; o que gotteja continuamente. Na
linguagem chula, trazer um alambique,

estar doente de jjurgação syphilitica.

ALAMBOR, s. m. Lombo, ou escarpa

do muro, declividade, convexidade, exte-

rior. = De formação popular. Talvez

Alombor.
ALAMBORADO, adj. p. Talvez Alom-

borado; esconso, do feitio òcco da "aboba-

da, nos tectos e na boca da chaminé
;

escarpado, declive, talud. — «Mas das

quatro braças para baixo corre uvi entu-

lho a modu de terrapleno, alamborado
da face de fora de um betume, como ar-

gamassa.» Fernão Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 95.

ALAMBORAR, v. a. Alomborar, dar

escarpa ao muro, abobadar, dar lomba-

da convexa, estacar, inclinar.

ALAMBRA, s. f. ant. (Do árabe alam-

bra.) Álamo negro.= N'este sentido, re-

colhido pela primeira vez pelo Padre Ben-

to Pereira. Também significa uma espécie

de resina cheirosa e de côr de alambre

citrino, tirada dos gommos do choupo

ordinário.

ALAMBRE, .«. m. (Do árabe alambre.)

Substancia bituminosa, odorífera, inflam-

mavel e eléctrica, de uma transparência

límpida, e de uma côr citrina, = Tam-
bém se lhe dá o nome de âmbar gris.-—
ft Quatrocentos ramaesde coraes, e oídros

tantos de alambres.» Diogo de Couto,

Década XII, Liv. õ, cap. 2.—No sentido

figurado, cousa que attráe ; rosto de alam-

bre, polido, como que transparente; em-
pregado por Francisco Rodrigues Lobo.
— Ponto de alambre, em jDonto de rebu-

çado. — E' um alambre, ó um finório.

Dizei-rae, duas meninas
Tão belias, como nns a 'amheres

De que as almas são palhinlias.

cnvST. d'alsia, p. 51.

ALAMBREADO, adj. Da cór do alam-
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bre, amarellado ; enfeitado com alam-

bre.

ALAMEDA,.*./. (De álamo, com a ter-

minação antiga «eda», como ainda se en-

contra em oliveào, FigueiretZo.) Logar

revestido de alamos ; extensivamente, si-

tio sombrio, povoado de muitas arvores,

bosque, parque.

E na alameda um vale as esperava.

RODR. LOBO, CONDES!., Cailt. XVIIl, eSt. 57.

ALAMEDADO, adj. jj. Plantado de ala-

mos, formado em parque j arborisado com
certa disposição.

ALAMEDAR, r. a. (De alameda, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Arborisar, povoar de arvores, arruar o

arvoredo; figuradamente: soltar, apascen-

tar em bosque ou matto cerrado. N'este

sentido é antiquado, e recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira.

ALAMENTAR, v. a. Corrupção popidar

de Alimentar, transformação importante

para a plionologia.

ALAMENTO, s. m. Corrupção popular

de Alimento. == Usado por Gil Vicente.

ALAMENTO, s. m. ant. (De alar, voar.)

Elevação, altura, = Recolhido pela pri-

meira vez por Moraes.

Segundo sua criança

e seu caro alamento
eu faria juramen lo, etc.

C4NC. GEK., foi, 181, V.

— E' natural que seja equivoco de

alamento, corrupção popular de Alimen-
to.

ALAMIA, s. f. (Do árabe ai hamal ;

a mudança do «a» em «i» é frequente.)

Franja, cadilho, peça do jaez.

A LA MIRA, loc. adv. ant. cast. A' espera,

de emboscada, á mira, de alcateia, em
guarda; de porrete á esquina; com a pe-

dra no sapato; de reserva, com olho vivo;

tudo locuções populares muito expressi-

vas, que substituíram esta obsoleta, abo-
nada por Lucena. — «Estive entretanto a
la mira ao que Metello fazia em os seus

reaes.» Frei Bernardo de Brito, Mon.
Lusit., Part. i, Liv. iii, cap. 22.

ÁLAMO, s. m. (Do latim alamus, olmo;

o «o» inicial na linguagem popular trans-

forma-se cm «a» ; Ovenqal, .avençai; 06-

stinado, «iístinado.) Espécie de choupo,
denominado por Linneo popidas alba;
as suas folhas são algum tanto redondas,

denteadas, angulosas, verdes por cima e

brancas ou cotonillosas ])or baixo ; d'a-

qui lhe veiu o nomo do álamo branco ou
alvar. = Segundo Bluteau, em algumas
terras dá-se o nome de álamo alvar, á
faia. = Também se escreve mais incor-

rectamente Alemo

As arvores afrestes, que os outeiros.

Tem com frondenle coiua ennubrccidos
Hemos sâo de Alcidas

civ., Lcs., caal. ii, est. 57.

— Loc. : Ser folha de álamo, ser bu-

liçoso, incerto, inconstante ; tirada a me-
taphora, da cor verde e branca da folha

do álamo, que revolutêa com o vento. —

•

«Mtdheres sãofolkas de álamo em qualquer

contraste se perdem e mudam toda fé, que

tinham dada.y> Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Euphrosina, act. v, scen. 5.

A LA MODA, loc. adv. ant. A' moda,
ao gosto moderno, no rigor do estylo

;

segundo a praxe e gosto da época. =
Emprega-se na linguagem irónica.

E's amante por ventura

A la moda dos mancebos.

D. FBANC. MA.\OEL, VIOLA DE TBALIA,
rora. 3U.

ALAMODAS, s.f.pl. (Formado da locu-

ção adverbial à la moda.) Novidades ; mo-
demismos, figurinos, usanças.— «Maldi-

to seja quem taes alamedas nos trouxe á

terra.» Dom Francisco Manoel de Mello,

Apologos Dialog., p. 133.

ALAMOTÚ, s. m. Em Botânica, arvo-

re de Madagáscar, conhecida pelo nome
de ramontchi.

ALAMPADA, s. f. (Do latim lampas,

lamjjadis, perdida a flexão do caso, ajun-

tando o prefixo da índole da lingua.)

Vaso de vidro com azeite, e torcida em
grizeta, encaixado em bacia ou capitel

de prata ou outro metal, suspenso no
ar á altura da imagem que se pretende

allumiar ; é privativo dos templos, e dos

dormitórios.

Pelas douradas traves com accendido
Lume alampadas pendem fulgurando.

BARRETO, ENEIDA, liv. J, esl. IG-^.

— Loc. : Pé de alampada, colophSo,

ou o cone que fecha os capitules dos li-

vros illustrados. — A' luz da alampada,

por alta noite, era silencio, a horas mor-

tas. — Ter alampada em Meca, locução

popular antiga, para designar o patrocí-

nio que alguém tem, e com o qual conta

para o bom êxito da sua pretenção. —
Accender alampada a um santo, pedir-lhe

por meio d esta offerta que satisfaça a

oração.

ALAMPADARIO, s. m. Tocheiro ou va-

i-ão de qualquer metal d'onde pende uma
alampada. Castiçal grande ; figuradamen-

te : facho, luz mortiça e solitária. — « Um
alampadario mui bem acabado, feito de

metal de Chipre. » Frei Bernardo de Bri-

to, Monarch. Luzit., Liv. 2, Part. i, cap.

12.

ALAMPADEIRO, s. m. O mesmo que

Alampadario ; iVa-ina popular antiga, cor-

rupção de Alampadario. == Recolhido pe-

la primeira vez polo Padre Bento Perei-

ra. — Tocheiro, mancebo.
ALANCEADO, adj. p. Ferido ãs lança-

das
;

gcilpoado, espicaçado, lacerado. =
Empregado por João de Barros.

ALANCEADOR, s. m. O que fere com
lança ; figuradamente, importuno.

ALANCEAMENTO, s. m. ant. Ferida de
lança ; lançada. O acto de ferir. —• «Da-
queste artigo do alcUiceamento som havi-

das três ensinancas. » Traducçào da Vita

Christi, Part. IV, cap. 13, foi. 97.

ALANCEAR, v. a. (De lança, com o

prefixo « a B da índole da lingua, e a ter-

minação verbal a ar.») Dar lançadas, fe-

rir; golpear, trespassar, espetar, espi-

caçar; figuradamente: flagellar, torturar;

instigar, activar.— « Quem trago cá den-

tro em mim que me alancêa ? » Ferreira,

Comedia do Brislo, act. iii, se. 1.

— Alancear-se, v. refl. Ferir-se, pi-

car-se, golpear-se ; excitar-se, incitar-se.

— « Durou a batalha grandk espaço, dlaxí-

ceando-se hravissimamente. » Cartas do

Japão, Tom. ii, foi. 96, col. 2.

t A LANÇO, loc. adv. Em almoeda, em
praça, a quem mais lança ; figurada-

mente : á sorte, ao que sair. Antigamen-
te : cfíiV a lanço, ficar a geito, cair á

mão : — «... nem fender um homem ã'al-

to a baixo se o acham a lanço. » Lucena,

Vida de Sam Francisco Xavier, Liv. vii,

cap. 3. •— Metter a lanços ou aos lanços,

também usado no sentido de pôr em has-

ta.

ALANDEADO, adj. p. (De lande, com o

prefixo «a» e a terminação «ado».) Que
tem a feição de uma lande ou bolota ; em
Botânica, emprega-se para caracterisar

certas formas ; como o urnario dos Jun-

cos. = Introduzido por Brotero.

ALANDRO, s. m. O mesmo que Eloen-

dro, planta parecida com o loureiro, que

dá flores como a roseira. É o nerion rho-

dodaphne. — «... Alãndros que são umas
plantas, que tem as folhas como de lou-

reiro, e a flor como rosas. » Carvalho,

Chorographia, Tom. ii, Liv. 2, trat. 8,

cap. It).

ALANDROAL, adj. e s. m. Logar onde

se dá o aiand 1-0 ; nome de uma ^-iUa do

Bispado d'Elvas, tomado dos muitos alãn-

dros da sua fonte. — a He tradição, que

tomou (a villa do Alandroal) o nome de

Alãndros. » Carvalho, Chorographia, Liv.

II, Tom. II. otc.

ALANDROEIRO, s. »i. O mesmo que

Alandro e Eloendro. Vid. esta palavra.

t ALANGIEAS, s. /. pi. e adj. Em
Botânica, nome dado por de Candolle a

uma familia de plantas, encerrando so-

mente o género ajangion ; pertence a peri-

pétala de Jussicu, e ás exógenas calici-

rioreas de Candolle.

ALANGION, s. m. (Do nome indiano alan-

gi.) Em Botânica, género único de plan-

tas, comprehendendo muitas arvores do

:\Ialabar.

t ALANHADO, adj. p. Cortado, osci-

lado, estripado ; figuradamente : estafa-

do, cansado por muito trabalho. — « Te-

nho-me alanhado com serviço. » Corres-

ponde a fazer em estilhas, puxar muito

por si.

7 ALANHADOR, í. í;i. Rachador, esca-
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vador ; figuradamente, que estafa e mata

de faditra.

ALANHAR, v. a. (Do latim laniare, des-

pedaçar; 110 italiano laniare, no mesmo
sentido.) Destripar o peixe.=N'este sen-

tido, recolhido por Rluteau. Escalar, dar

lanhos, para introduzir sal e pimenta no

peixe que se põe de vinho e alhos. Ra-

char lenha, fazer achas ou estilhas. =
Figuradamente: estafar, esgotar as forças

e a vida trabalhando.

— Alanhar-se, v. refl. Cansar-se, ma-
tar-se cora serviço. = Muito usado na

linguagem popular, principalmente como
ameaça.

ALANTA, .?. /. Apparelho gornido em
um cadernal que se encapella no cal-

cez do mastro da barcaça, ao qual se dá
o nome de cadernal de cabeça do appa-

relho da alanta. :=:^ Também se chama
cadernal do pé da alanta, a outro appa-

relho, enfiado em uma das portinliolas do

convez, em cuja alça se atravessam duas

barras do cabrestante, que se pêam aos

arganeos da artilheria.

ALANTERNA, s. f. (Do latim Interna,

de lateo, eu escondo ; o povo ajuntou-lhc

o prefixo da índole da lingua, e o corrom-

peu nas formas Alinterna, e Alenterna.

Mais correctamente. Lanterna, i Apparelho

cylindrico, triangular ou quadrado, cora

uma lamina transparente na portinhola ou

em cada uma das suas faces, dentro do

qual se guarda a luz das correntes do

ar. = Citado por Frei Luiz de Sousa, c

Resende.

t Â LANTERNA, loc. adv. Durante a

Rcvoluç."i() fraiiceza, equivalia ao grito:

— A forca ! A' forca != Também se di-

zia Alanternar por enforcar. O génio ca-

tholico e aristocrático do Portugal não
acceitou as idêas da Revolução, por isso

esta locução não foi admittida ; comtudo
é hoje empregada na linguagem orató-

ria.

ALANTERNEIRO, s, m. O que faz alan-

ternas. = Recolhido pela primeira vez

por Moraes.

t ALANTOIDE, s. /. (Do grego allan-

toeid.es ; de uílas, chouriço, e eidos, forma,)

Órgão muito importante do feto ; não du-

ra alem dos dous primeiros mezes da ges-

tação. A alantoide sáo da extremidade
inferior do embryão. Mais correctamente,

AUantoide. = Colhido por Bluteau.

t ALANTOIDIANO, adj. Nome dado ao
liquido contido na cavidade do alantoi-

de. Vid. Allantoidiano.

ALÃO, s. m. (Da baixa latinidade ala-

nus, niolosso, cão de fila; no velho fran-

cez, alan; segundo o abbade Ray, era o

cão empregado na caça do javali.—Duar-
te Nunes de Leão, na Origem da lingua

portugueza, considera este vocábulo pri-

vativamente nosso ; Bluteau deriva-o dos
antigos Alanos, por analogia, e de Alla-

nia, terra d'ondo vinham càes ferocissi-

mos.) Cão de fila, grande, ao que se cha-

ma cão da serra, servindo para defender

o gado dos lobos, e para a montaria.

Que passur viu de fero ilcnte armado
Da trela, o aluu castiço dcsatailo.

SÁ UE MESEZES, MALiC. CONfJ., 1ÍV, 1, eSt. 108.

— Gkam. o plural de alão encontra-

se diversamente nos escriptores antigos.

No século XV, Azurara escreve Alões
;

no século x\'i, Luiz Pereira, na Elegia-

da, escreve Alães, e no século xvii, Duar-

te Nunes de Leão, escreve Alãos, que se

deve preferir.

f ALAPADO, adj. p. Escondido, aga-

chado, como cin lapa ou furna.

A LA PAR. loc. adv. ant. A par, ao pé,

chegado, junto, juntamente, egualmente,

ao mesmo tempo.— »Zí quasi andam ala

par estender os desejos ás cousas huma-
nas e da terra, e inhabilitar a alma para
as do céo.i> Paiva de Andrade, Sermões,

Tom. I, foi. 330, V.

ALAPAR, v.a. (De lapa, cova, furna,

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar.») Esconder, occultar, agachar-se

;

abaixar para caber em um sitio recôndito.

=Recolhido por Jloraes. De uso vulgar.

ALAPARDADO, adj. p. Agachado, es-

condido, acaçapado, encolhido, cosido com
a furna ou cavidade do esconderijo ; figu-

radamente, occulto, perdido, encantado.

— «... estavam os Apóstolos escondidos e

alapardados,..» Fios Sanctorum, foi. 209,

ediç. do 1557. — «Os <pie haviam de hir

na frota ficaram alapardados em terra...»

Castanheda, Hist. do Descobrimento da

índia, Liv. iii, cap. oU.

ALAPARDAR, v. a. (Segundo Bluteau e

o Dicc. da Academia, deriva-se do laparo,

quando se agacha na toca; na baixa lati-

nidade e no direito feudal, alapam dare,

ó testemunhar pela puxadela do orelhas

;

e per alapam, tornar-se servo, recebendo

de joelhos a pescoçada.) Agachar-se, co-

ser-se com a terra ; humilhar-se. =Reco-
Ihido por Agostinho Barbosa. Emprega-
do na linguagem chula.

— Alapardar-se, v. refl. Esconder-se,

occul tir-se, acaçapar-se, agachar-se,=Bas-
tante usado na linguagem de giria.

f ALAPI, s. m. Em Ornithologia, pás-

saro da (iuyana.

j ALAPOADO, adj. p. Que tem pare-

cenças de lapão ou villão. Grosseiro, ru-

de, broma, insolente.

f ALAPTE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos da ordem dos hymeno-
ptéros, família dos oxynrianos. A única

espécie conhecida é privativa da Ligla-

terra.

t ALAQUE, s. m. Em Architectura, o

mesmo que plintho, peça quadrada e cha-

ta, que serve de fundamento á base das

columnas.

ALAQUECA, s. f. ant. (Do árabe ala-

quica.) O mesmo que Laqueca, pedra

lustrosa, branca leitenta, ou vermelha

alaranjada; cornalina de que se fazem
brincos para as orelhas, e enfeites de pes-

coço e braços.

—

«...pedrarias de alaque-

cas de que se fazem brincos. -d Castanhe-
da, Historia do Descobrimento da índia,

Liv. III, cap. 2(jl. — «Latào, coral, ala-

queca, pedra de for/o.» Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, foi. 126, col. 2.—

O

nome vulgar desta pedra era estanra-san-

gue, por se lhe attribuir a virtude de sus-

pender as hemorrhagias. Hoje é muito co-

nhecida, e, segundo a Chimica moderna,
não passa de uma pyrite ou ferro sulphu-

rado.

ALAR, V. a. (Da baixa latinidade ago-

lare ; a syncopa do «g» medial dá-se em
portuguez, ou pela dissolução em «i» como
era regnimi, reino ; ou pela queda, como
em legitimus, lidimn, legere, lêr, ete.; no
francez antigo Jtaler tem o mesmo senti-

do cpie na lingua portugueza.) Içar, guin-

dar, puxar para cima, por meio de cor-

das e roldanas. Na linguagem náutica,

puxar com mais ou menos força as es-

pias e os cabos de laborar, afim de que
as vergas, e as velas tomem a direcção

conveniente, ou qualquer outro objecto a

que se queira dar movimento. — «Como
lhe não sojfresse o coração esperar até

que abrissem as portas pela manhã, pe-

diu que o alassem por cordas. y> Jerony-

mo de Mendonça, Jornada de Africa, Liv.

II, cap. 10.

— Alar-se, v. refl. Levantar-se, içar-

se, trepar, subir de gatas ou somente

com as mãos. — «E fez tal destroço que

se foram os líolandezes alando por ra-

gciras até Jicarem atravessados pela proa
da nossa não.» Diogo de Couto, Década
XII, Liv. 4, cap. 13.

ALAR, y. a. (Do latim ala, aza; com
a terminação verbal «ar».) Formar alas;

abrir fileir.-is ; dividir-so em renques; fi-

guradamente: bater as azas, esvoaçar, re-

montar ; abalar, fugir.

—

«Mandou alar a

Infarderia até a porta da Sé.» D. Fer-

nando de Menezes, Historia de Tanger,

Liv. II, art. 10, p, 44.
— Alar-se, v. refl. Remontar-se, li-

brar-se no alto, subliraar-se, pcrder-se nas

alturas.

—

«Desejando alar-se da grande

pobreza em que cahira.y> Padre Manoel

Bernardes, Floresta, tom. iii, p. 248.

ALAR, V. n. ant. (Do francez haler, tos-

tar; do latim assulos, d'onde se fez no A'e-

Iho francez hasle.) Soprar, atiçar, fazer

crescer alta a labareda. ^Recolhido pela

primeira vez por Moraes.

ALARA, s, /'. ant. (Talvez de ai aire,

ao ar,) Leque, abanico, ventilador.^^Re-
colhido pela primeira vez por Viterbo.

ALARABE, s. m. ant. (.Juncção do ar-

tigo ai com o nome árabe.) O árabe

;

sarraceno, mussulmano. = Usado na lin-

guagem poética

:

Yès de alárabex cá (guerreiro bantio,

Que o Duiiue em umas andas tem ferido.

KODIllGUES LOnO, CU.VDESIAlinE, caiit. IX.ÊSt. 79.
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t A' LARANJADA, hc. aãv. Com arre-

messos de laranjas; servindo as laranjas

de projectís. Divertimento portuguez usa-

do nas lestas de entrudo, hoje acertada-

mente proliibido.

ALARANJADO, adj. Que tem parecen-

ças com a côr de laranja ; amarellado,

alambreado ; tirante a amarello fulvo.

Loba abcrla alaranjada.

CANC. GER., foi. 177, COl. 3.

t ALARÇONÍA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas da família das compósi-

tas, originarias da Califórnia. Deu-se este

nome era lembrança de Alarçon, um dos

primeiros que aportaram á Califórnia.

ALARDADO, adj. p. Engordurado, atou-

cinhadp ;
recheado com toucinho.= Reco-

lhido jjelo Padre Bento Pereira.

ALARDAR, i'. «. ant. (Do latim lardum
ou laridimi; no francez larder, com o

prefixo da índole da lingua.) Em Culiná-

ria, introduzir talhadas de toucinho na
carne antes de a guisar ou metter no for-

no. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-
reira.

ALARDAR, v. a. ant. (Do árabe alardi,

do verbo arada, apresentar, fazer appa-

recer.) O mesmo que Alardear : ostentar,

mostrar, expor, pavonear.

Na borra tenlm tal cheiro,

(,)uc á legun não s'agu3rde,

É por lho liar mór maneiro,
Se:iipre Itie esiij no poleiro.

Sem fazer cousa n\x'atarãe.

CASC. GBB., foi. 33, COl. 3.

ALARDE, s. m. (O mesmo que alardo,

porém mais usado.) Ostentação, appara-

to, resenha, mostra, jactância. == Empre-
gado pelo purista Bernardes.

ALARDEADEIRA, s. f. Mulher louva-

minheira
;
que só falia nos seus méritos,

que faz tudo sem pôr a mão em nada.= Recolhido por Jcronymo Cardoso.

ALARDEADO, adj. p. O mesmo que
Lardeado: recheado com bocados de tou-

cinho; segmido a etymglogia latina. —
Segundo a etymologia árabe, ostentado,

mostrado, assoalhado, gabado, louvami-
nhado. — « Deo (a folia) muito contenta-
mento a todos, pela riqueza de vestidos,

que eram marlotas de terciopelo alardea-
das Je jxissamancs de ouro.» Festas na
Beatificação de Sam Francisco Xavier,
foi. 8.'), V.

ALARDEADOR, s. m. Louvaminheiro,
jactancioso, ostentador, gabóla.=No sen-
tido chulo, papelão, frigideira.

ALARDEAMENTO, s. m. (De alarde,
com o suílixo «mento» dos substantivos an-
tigos.) Ostentação, mostra, jactância, lou-

vaininha, gabo, louvor próprio. = Reco-
lhido por Jeronymo Cardoso e Padre Ben-
to Pereira.

ALARDEAR, v. a. (Do arabc alardi,
derivado dn verbo arada, fazer appa-
recer, com a terminação verbal «ar».)
Ostentar, oxpôr, assoalhar, impor, apre-
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goar, mostrar, apresentar, inculcar, dei-

xar vêr, badalar, louvaminhar.— aE todo

o seu cabedal é alardear com a linjua, e

forrar-se de Jingimenfos.v Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Euphrosina, act. i, se. ii.— Loc. : Alardear erudição, citar au-

tores não para auctorisar o facto, mas
para inculcar que os conhece.— Alardear
jidalf/uias, fallar dos seus antepassados,

sonhar genealogias.=Tambem se empre-
ga este verbo como synonymo de Alar-

dar e Lardear. N'este sentido, recolhido

por Bliitcau.

ALARDO, s. m. (Do árabe alardo, re-

senha da gente de guerra ; revista que se

passa á tropa.) No sentido próprio, rese-

nha, mostra, revista, parada que se faz

dos soldados, para exercital-os em mano-
bras. No sentido figurado e hoje usual

:

ostentação, jactância, mostra, apparato,

basófia, exposição, assoalhamento.

—

-«.On-

de já as nãos estavam com seu alardo da
gente d'armas feito.» Barros, Década I,

liv. V, cap. 1.

— Loc: Fazer alardo, apregoar, fazer

barulho, chamar a attençào para uma cou-

sa que se mostra.—-Alardos de mercador,
os gabos que o negociante faz da sua fa-

zenda. — Alardos de poeta, os encómios
convenciouaes feitos nas descripçCes em
verso. — Por alardo, só com animo de
jactância.

—

Escrever o alardo, em lingua-

gem náutica, encher o caderno de mos-
tra.

A LA RE, loc. adv. ant. (Segundo Con-
stâncio, contracção do latim recte, com a
preposição, o artigo e o «1» euphonico.)

Verdadeiramente, na realidade, á risca,

com justeza.

Namorado hc palaçano
(iualjte lambem jacó.

Pois i|ue cuidara todo o anno,
Mas cuidam em dar seu panno
Mais do i|ue vai ala re.

C4SC. GER., foi. 7, COl.3, V.

ALARES, s. m. -pi. (Segundo Constân-
cio, do francez leurre, laço de crina ; com
o prefixo da índole da lingua.) Em Vo-
lateria, laços feitos de sedas de cavallo

para caçar perdizes.

— Loc. : Estar dos alares a dentro,

estar livre de perigo, a salvo. ^Recolhi-
do por Agostinho Barbosa.

t A' LARGA, loc. adv. Desempedida-
mcnte, sem estorvo; desaffroutadamente,
com desenvolvimento, amplamente, frou-

xamente, sem muito aperto.

ALARGADO, adj. p. Desapertado, am-
pliado, engrandecido, augmentado. descu-

colhido, afrouxado, prolongado, relaxado,

desligado, desenfreado, estendido, dilata-

do, desviado, posto ao largo. =: Recolhi-
do ])or Barbo.sa.

ALARGAMENTO, s. m. ant. Ampliação,
desenvolvimento, engrandecimento, aug-
mcnto, afrouxamento, extensão, dilatação,

afastamento, desvio, largura. —«Per ho-

ticia e accresccntamento ou alargamento

de sua vontade. í> Trad. da Vita Christi,

Tom. III, cap. 14, foi. 38.

ALARGAR, v. a. (Do latim largio, lar-

giri ; no francez élargir.) Dar maior lar-

gura, estender, ampliar, desencolber, des-

apertar, afrouxar, prolongar, demorar,
augmentar, engrandecer, reduplicar, re-

laxar, diminuir, desligar, soltar, desen-

frear, alongar, afastar.

Para que saia menos inundante
Do Tihre alanja a madi'e estreita e falta.

QUEVEDO, VIDA DE SANTA ISABEL, fol. 16, V.

As amarras cortar manda ao momento,
E alaryar os calabres sacudidos.

PBA.NCO BARBEIO, E.VEIDA, liv. Ill, eSl. C3.

K para lhes causar maior tormento
Alar(jar-\^es da morte o senlimeDlo,

si DE MENEZES, UALAC. COXI}., CaDt. II, tSt. 63.

— Loc. : Alargar a loisa, recheal-a de
dinheiro com prevenção para alguma even-
tualidade. — Alargar as gambias, fugir

com muita pressa. — Alargar o coração,

tomar ânimo, conceber esperanças, toi'-

nar-se expansivo.—Alargar a lingua, fal-

lar indiscretamente, com irreflesão. —
Alargar os olhos, arregalal-os, estender a
vista, fitar o horizonte.—Alargar o passo,
contrapõe-se ãjncar o passo, andar de pres-

sa, dar grandes passadas.—Alargar a ré-

dea, afrouxar a observância, a discipli-

na. — Alargar o cerco, demoral-o, redo-
bral-o.— Alargar a lei, tornal-a extensi-

va na sua applicação.—Alargar o nume-
ro, augmental-o.
— Alargar, v, n. Crescer, tomar pro-

porções amplas, dar-se pressa, ir longe.— «Sobre a tarde alargou o vento. n Cas-
tanheda, Historia do Descobrimento da
índia, Liv. i, cap. 31.

— Alargar-se, v. rejl. Estender-se, am-
pliar-se, dilatar-se, demorar-se, apartar-

se, desviar-se, pôr-se de largo ou amarrar-
se, exceder-se, desenvolvcr-se.

Para onde a costa ao sul se alarga c estende.

CAMúES, Liz., cant. V, est. 77.

Ali SC enche, e se alarga grandemente.

IO, IB., cant. V, est. SI.

Mas tanto pelo mando se alargaram
Cora fama suas obras ralcrosas.

ID., IB., cant. Ill, e^t. Si.

Sinal ú de ínÍDií^o e de ladrão
Que lá tao longe a Frota .« alargasse.

ID., m., cant. nii, est. S3.

— Loc. : Alcirgar-se a escrever, tomar-
se prolixo. — Alargar-se ao mar, tomar
uma grande altura.— Alargar-se a doença.
tornar-se demorada.
ALARGAR, v. a. ant. ^De largar, com

o prefixo.) Deixar, abandonar, desprezar.— 0.... foi causa j)era os .<ius alargarem
o logar e os nossos se rccollurem. i> Joào
de Banos. Década III, Liv. 9, cap. 9.

t A LARGAR, loc. adv. Prestes a dar ;i

vela, a partir ; prompto para partir.

—

Est<t

um navio a largar, conti-apõe-se a chegar.
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ALARGURA, s. /. ant. (O racsmo que

Largura, com o prefixo «a» cl<i índole da

lingua.) Empregado pela Infanta D. Ca-

therina.

t ALARIA, s. f. Em Helminthologia,

género de verme intestinal.

— Em Botânica, planta da familia das

phyceas.

ALARIDA, s. f. ant. Forma popular de

Alarido '. balbúrdia, confusão, gritaria.

— :tNa Villa era jjor todas as casas jiran-

to popular em (jrítos e alarida.» Fr. Luiz

de Sousa, Historia de Sam Domingos,

Part. II, Liv. 5, cap. 1(J.= povo ainda

diz Larida.

ALARIDO, s. m. (Do árabe alariro; em
sentido especial, grito de triumpho ; era

geral, som, estrépito, vociferayào ; o «r»

da ultima syllaba, por uma permutação

serial em «1» e era «d», segue a pliono-

logia romana.) Vozeria, clamor, grito

antes da batalha, durante ou depois d'el-

la. Estrépito, confusão, balbúrdia, ruido,

rumor, celeuma, faina.

Lcv.int.mi nMsto os perros o alariílo

Dos grilos, tocam armas, ferve a gcutc.

CAMÕES, LLZ., canl. IH, est. 48.

Toila a cidade em tanto por momentos,
De clamores se enchia e |iranlos vários,

De alaridos, tumullos e lamentos.

BARRETO, tNElDA, liv. II, CSl. 75.

ALARIFE, s. VI. ant. (Do árabe alari-

fe.) Architecto, mestre de obras, constru-

ctor. = Recolhido pela primeira vez por

Viterbo. = Esta palavra é um documen-

to que prova a influencia árabe no génio

architcctonico portuguez.

ALARMA, loc. aãv. ant. e s. f. (Do la-

tim ad arma; no céltico alarm, é o som
da trombeta que dá signal da vinda do

inimigo ; no italiano aWarmi, e no fran-

cez de Froissart alarme.) Rebate, toque

a reunir; figuradamente: medo, espanto,

terror, sobresalto ; extensivamente : per-

turbação, boato, balela, inquietação, in-

certeza. = Empregado por Franco Bar-

reto, na traducçào da Eneida.

t ALARMADO, adj. p. Palavra do uso

moderno : sobrcsaltado, espantado, ater-

rado, inquietado. = Não tem foros qui-

nhentistas, mas é bastante usada na con-

versação.

ALARMAR, v. a. (Do italiano alhirma-

re.) Sobresaltar, despertar com terror,

impressionar cora medo, intrigar, pertur-

bar, agitar, alterar, desassoccgar. = So-

mente usado na linguagem da conversação.

ALARME, s. m. (O mesmo que a for-

ma antiga Alarma ; está em uso na lin-

guagem oral, somente no sentido figura-

do.) Aviso, perturbação, espanto, confu-

são, ruido.

ALARVARIA, s. /. Na linguagem vul-

gar c chula, asselvajamento, brutalidade,

glutoneria, gargantoice.= Recolhido por

Bluteau, no Supplemeuto do Vocabulário.

ALARVE, s. m. (Do árabe alarah i ; o

« b » medial é substituído pela spiranto

«v», como em alhirca, ali-erca ; o «i»
desce á vogal « e » , como em achckaqui-

ca, enchaqueca.) Árabe errante, que vive

de rapinas ; figuradamente : selvagem,
bruto, intractavel, insolente, comilão. —
<í Pastando as hervas a modo dos alarves,

ora em uma região, ora em outra.» João
do Barros, Década III, foi. 88, col. 3. =
Na linguagem popular, significa homem
rústico, selvagem, glutão..— aComo cá en-

tre nós chamamos Alarves ã gente do cam-
po. -o João de Barros^ Década I, foi. 155,

col. ?,.

ALARVE, adj. 2 gen. Arábico, natural

da Arábia
;
que diz respeito aos árabes.

N'este sentido, 6 corrupção popular. —
«... se dividem pela parte do Norte dos

Negros alarves, e pela do Levante, ctc.»

Padre Balthazar Telles, Chron. da Comp.
ALARVIA, s. /. Mais propriamente,

Alarvaria. Gi-ande multidão de alarves.

—

«

Cum muita gente, e toda alarvia, que

reside na serra verde. f (iavi ãc Men-
donça, Historia do Cerco de Mazagão, cap.

18, foi. m.
t ALASMIDES, s. m. pi. c adj. Mol-

luscos acéphahis da familia dos pediferos.

ALASMIDONTE, s. /. Género de con-

chas bivalvas do Norte da America.

t A LAS MIL MARAVILHAS, loc. adv.

ant. Modernamente, A's mil maravilhas.

Perfeitamente, magnificamente.— dSahem
vestir-se a las mil maravilhas. » Jorge
Ferreira de Vasconcollos, Ulyssipo, act.

I, sccn. íí.

ALASTRADAMENTE, adv. Do modo por

que se deita e acama o lastro dos navios;

espalhadamente, dorramadamente ; der-

rubadamcute.

ALASTRADEIRA, adj.f. Na linguagem
botânica, caraetcrisa as hervas que se es-

palham c tendem a cobrir o solo; que
lança muita rama rasteira, que trepa por

paredes e latadas, vestindo-as.

ALASTRADO, adj. p. Espalhado pelo

chão ; derramado, diflundido ; figurada-

mente : arrasado, derrubado, deitado por

terra; juncado, coberto; acamado. — «E
porque a náo não era alastrada, e a gen-

te entrou muito mais do que devera. ..v

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Liv. I, cap. 133.= Empregado por João
de Barros e Vieira.

ALASTRAR, v. a. (De lastro, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Assoalhar, estender em eira ; collocar no
fundo do porão, de modo que não tombe
com os balanços do navio ; figuradamen-

te : derramar, espalhar, juncar, cobrir,

derrubar, arrasar ; apear. — « Porque,

como era de madeira, e ell.es d força de

peitos alastraram todo aquelle lanço, etc.»

João de Barros, Década III, Liv. 10,

cap. 3.

— Luc. : Alastrar wn navio, juncar,

metter a primeira camada da carga, a

qual deve ser a mais sólida
;
quando o

navio não é próprio para carga, alastram
ordinariamente com linguados de forro

ou de chumbo, e geralmente com pedra.

t ALASTROB, s. m. Em Alchimia,

chumbo dos alchimistas ; também se lhe

chamava coração de Saturno.

ALATERNA, s. /. Planta de ornato, cu-

jas folha.s se parecem com as da oliveira,

t ALATERNOIDE, adj. 2 gen. Em Bo-
tânica, caracteristico das plantas que se

parecem com a alaterna.

t A' LATINA, loc. adv. Velas de ras-

ca ; em tliesoura.:^N 'outro sentido, vid.

Alatinadamente.

ALATINADAMENTE, adv. A' imitação

do latim ; conforme á índole da lingua

latina. No sentido usual antigo : elegan-

temente, sabiamente, cultamente.— « Tam-
bém fugimos da j^alavra imiltidão, e em
seu logar usamos de multitude alatinada-

mente, j}or evitar quanto pudermos a
pronunciação em ão tão ahorrecida das
nações estrangeiras.» J. Cardoso, Agio-

logio Lusitano, Tom. i, Advei-t., § 1.

ALATINADO, adj. p. Com cstylo ou ín-

dole da lingua latina
;
que aftecta a con-

strucção latina ; figuradamente : illustra-

do, culto, sabedor, entendido. — k E ha-

veis de saher que é lanço mui certo, que

os qíie se contentaram com saher pouco do

Latim, faliam mais alatinados, pura que

os ouvintes cuidem que o sahem. » Fran-

cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia,

cap. IX, foi. 82, v.

ALATINAR, v. a. (Do latino, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) Dar forma ou fei-

ção latina, principalmente ás palavras

;

latinisar ; no sentido pi-imitivo, adoptar

uma palavra estranha na lingua latina

;

no sentido moderno, tornar macarronica

qualquer palavra ; em sentido especial, e

muito pouco usado, verter para latim, tra-

duzir em latim, como acontece com os

nomes em Botânica.

t ALATITE, s. f. (Do latim ala, aza.)

Em Conehyliologia, concha univalva, fós-

sil, do género das purpures, assim cha-

mada, porque o seu bordo é em fói-ma de

aza.

t ALATLI, s. m. Em Ornithologia, ó o

aleyào do México.

ALATO, adj. ant. (Do latim alatus, no

abl. alato.) Que tem azas
;
que paira nos

ares, que se eleva. — nE por esta causa

os Antigos pintaram e chamaram ao amor,

alato, não só para mostrarem que o amor
não tinha morada certa, mas p)era mos-

trarem, que os amantes voam.» Frei Fi-

lippe da Luz, Tratado do Desejo, cap. i,

foi. 4. =^ Fora do uso.

ALAÚATE, s. m. Macaco da America.
:= Reeolhido por Moraes.

ALAÚDADO, adj.]). Imitante ao alaúde;

arredondado como o alaiido. — «... coju

arpa, raheca e ralecão alaudado, canta-

vam suavissimamente. » Salgueiro, Rela-

ção das festas na Beatificação de Sam
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Francisco Xavier, foi. 38, v. = Recolhi-

do por ]\[oraes.

ALAÚDE, «. m. (Do árabe cãloudh; no

allemào laute ; na baixa latinidade lau-

tês ; no liespanliol cncontra-sc laud, que,

pela ausência do prefixo, denota a origem

do velho gothico ; o prefixo em portuguez

denota a derivação árabe.) Instrumento

musico de cordas, hoje completamente

abandonado e substituido pela guitarra

;

era encordoado com cordas de tripa, que

se tocavam com os dedos de ambas as

mãos. = Citado por Gil Vicente, Obras,

Tom. III, p. 85.
— Figuradamente, na linguagem poé-

tica, instrumento próprio para desabafar

mágoas ; e muitas vezes é a endeixa triste

c a personificação da alma que geme. =
Também se escreve Alahude.

f ALAÚDE, s. m. ant. O escaler da

náo ou de qualquer embarcação. = Re-

colhido por Viterbo. Talvez formado por

metaphora.

t ALAUDIDEAS, s. /. pi. (Da baixa

latinidade alauda, cotovia.) Quinta famí-

lia da ordem das aves conirostras de Cu-

vier, de que a cotovia é o typo. Contém
sub-generos.

t ALAUDINEAS, s. f. pi. Em Ornitho-

logia, sub-familia da familia àas fringil-

lidms.

f A LA ÚNA, loc. aãv. ant. O mesmo
que A la huna. Vid. esta palavra.

t ALAUNITE, s. /. Em Jlineralogia,

substancia pedregosa, crystallina, fibro-

sa, bastante importante para a fabricação

do Aluminmm.

t ALAUS, s. m. (Do grego alãos, ce-

go.) Em Entomologia, género de insectos

da ordem dos colcoptéros pentameros.

ALAVANCA, .s. /. (Formado da pala-

vra solavanco, que exprime o impulso de
baixo para cima ; instrumento simples,

para o qual o povo não podia tirar um
nome sciontifico.) Em Pliysica, machina
destinada a pôr em equilibrio dous pesos

eguaes ou desiguaos pôr intermédio de
uma vara forte que os eguala, fazendo
variar convenientemente o ponto de apoio.

Em uma alavanca, distingue-se : o jwnto
de apoio, o ponto de potencia, onde se ap-

plica a força motriz, e o ponto de resis-

tência, onde está o obstáculo a vencer.
Assim se diz alavanca do primeiro, se-

gundo ou terceiro r/enero.

— Alavanca do 2}>'i)neiro género, aquel-

la em que o ponto de apoio está situado

entre a potencia c a resistência, como por
exemplo : na balança ordinária, nas tlie-

zouras;, tenazes, etc.

— Alavanca do segundo género, aquol-
la cm que a resistência está collocada
entre o ponto de apoio e a potencia, como
por exemplo : em um qucbra-nozes.
— Alavanca do terceiro género, aquel-

la cm que a potencia csl;l collocada entre
a resistência e o ponto de apuio, ex. : a
pinça.

— Ha muitas outras espécies de ala-

vancas, obrando por meio de rotação,

entrando como elemento uas machinas
compostas. — Alavanca hi/draulica, ap-

pareliio destinado a tirar agua de um
rio, pela própria força da corrente. == Na
linguagem vulgar, qualquer varão de fer-

ro ou de pau, do comprimento de uma
vara de medir, da grossura de um pulso,

com uma ponta da feição de uma cunha,

e da outra parte um bico. Emprega-se
para abalar cousas muito resistentes, de-

molir e levantar grandes pesos ; figura-

damente : meio activo, potente ; auxilio

forte, impulso grande, agente, principio,

motor, causa, acceleração. = Bastante
empregado na velha linguagem rhetorica:

Alavanca do ptrogresso; alavanca da elo-

quência, e em outras phrases banaes. No
sentido próprio : — « Disse que logo se

rompesse a mina, o que Diogo de Vas-

concellos começou afazer, mettendo uma
alavanca.» Gavi de Mendonça, Cerco de

Mazagão, cap. xii, foi. 40.

Arroja uma grossíssima alapanca.

MOUSINHO Dl! QUEVKDO, AFF. AFKICANO,
cant. I, foi. 17.

•— Loc: Alavanca de ter: termo de
atafoneiro, com que se designa o p)au

grosso e redondo, curvo por baixo, que
tem mão na pedra do moinho. — Alavan-
ca de descer: pau grosso, mas direito, e

mais pequeno do que a alavanca de ter,

que se emprega para fazer descer o rodi-

Ihão. = Recolliido pela primeira vez por
Bluteau, no Vocab.
ALAVÃO, s. m. (Do árabe allâbbom.)

j\Linada, rebanho, grei, multidão de ove-

lhas que dão leite. = Termo peculiar do
Alemtejo. No sentido figurado : alavão
de gallinhas, multidão, grande numero
d'ellas. = Recolhido pelo Padre Bento
Pereira. Vid. Alabão.

ALAVERCADO, adj. p. ant. Humilha-
do, agachado, encolhido, rebaixado, pros-

trado, abatido. — «Cá ao soccorro da
terra alavercado, tomaria do meu traba-

lho honesto premio, com liberdade, e re-

colher ao abrigado. )> Jorge Ferreira de
Vasconeelios, Aulegraph., act. V, scen. õ.

ALAVERCAR, r. a. ant. (De laverca,

pássaro que voa muito alto c baixa can-

tando ; com o prefixo « a » da Índole da
língua, e a terminação verbal «ar».)
Abaixar, humilhar, abater, encolher^ aga-
char ; curvar, rentear, bajular. — « Um
alavercar ante elles, e carcarejar da .lua

sombra, os faz logo perder o juizo.v Jor-

ge Ferreira de Vasconeelios, Aulegraphia,
act. v, scen. õ. A approximação destes
verbos cacarejar e alavercar mostra a
verdade da etvmoloíria.

— Alavercar-se, v. rcfl. Curvar-so,

render-se, prustrar-se. Diz-se principal-

mente das zumbaias e cortezias exage-
radas.

t ALAVETTE, s. /. Era Ornithologla,

nomo da cotovia, na Guienna.
ALAZÃO, s. m. (Do íivíÚíq alhasan ; no

portuguez antigo, alação.) Cavallo bom e

vigoroso, que se distingue pela sua côr

de canella.

N'iim alazãn, que os ares com desprezo
pjzava uíano do suave ])eso.

SOUSA DE MACEDO, ULTSS., Cailt. 111, CSt. 37.

ALAZÃO, adj. Característico do cavallo

de côr de canella ; assim ha alazão acce-

so, baio, claro, ruão e tostado, cambian-
tes d'esta côr.— «.Entrou por outra parte
dentro da paliçada em cima de um pode-
roso alazão tostado. i> Balthazar Gonçalves
Lobato, Palmeirim d'Inglaterra, Part. v,

cap. 54.

— Adag. : «Cavallo alazão, wiiitos o

querem e poticos o hão.n Padre Delicado,

Adágios, p. .36. •— «Cavallo alazão, não
esteve comtigo o Sam João.» Idem, ibid.

— «Alazão tostado, antes morto que can-

çado.v Idem, ibid., p. 38.

t ALBA, s. f. (Do latim alba, madru-
gada.) Cantiga de alvorada; espécie de
poema ou canção provençal.

ALBACAR, s. m. (Do árabe albacar,

nome genérico que designa o gado vac-

cum.) Porta nas fortalezas dos mouros,

que deitava para o campo, por onde, ao

anoitecer, entrava o gado que se recolhia.

— «Mandou abrir a porta da treição, que

vem do castello pcra o albacar. » Damião
de Góes, Chronica de D. Manoel, Liv. n,

cap. 29.

ALBACEA, í. m. ant. (Do árabe, se-

gundo Covarruvias fundado em Urrea ; do

verbo vaseya, encommendar, acrescentan-

do o artigo « ai » .) Testamenteiro, fidei-

eommissario, executor da ultima vontade.
—

• « Que ine faça mercê mandar cvecu-

tar....e ser meu Testamenteiro e Albacea.»

Provas da Historia Genealógica, Tom. i,

p. 117. — Este docuaientu pertence ao

anno de 1595, o que mostra ainda um
resto da linguagem mosarabe do povo
portuguez.

ALBACORA, s. f. Em Ichthyologia, pei-

xe do mar alto, pertencente ao género

scombro, a que os pescadores também
chamam attan. Alguns querem que seja

o Pompiles dos antigos, que em Portugal

se chama Albécore e Albocora. — « Le-

vando o Piloto per poppa do navio hu-

ma linha com seu anzolo pêra tomar os

peixes, a que os mareantes chamam aU>e-

cora, que são do tamanJio e feição do

atum. » João de Barros. Década IH, Liv.

3, cap. 1. = Nas ilhas dos Açores cha-

ma-se alvacó.

ALBACIGA, s. /. Em Botânica, arbus-

to do Chili, piertencente á familia das

psoraleas glandulosas.

ALBAFAR, í. m. O mesmo que Ãlba-

for o Albafora. Vid. estjis pialavras.

ALBAFOR, í. «I. (Do árabe albacar,

incenso, ou perfume.) Raiz de junca ; na
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figura se parece com as avelãs monclaclas,

ou com pequenas azeitonas. — Na lia-

guaíícin Botânica, é o Cypereus Jungus,

de Linneo ; tem a raiz comprida, nodosa,

escura por fora e esbranquiçada por den-

tro ; o colmo é triangular, e guarnecido

de algumas folhas; as espigas das suas

flores são dispostas em umbrella ; o fru-

cto é uma semente triangular, aguda e

glabra. Dá-se nos logares aquáticos de

Portugal, e nas partes meridionaes da

Europa. Na velha Medicina portugueza,

empregava-se o albafor ou junca, como cor-

roborantc do estômago. = Também se

em^iregava para aromatisar um aposento,

pondo a sua raiz em vinagre cora bei-

joim. Vid. esta palavra.

ALBAFORA, s. f. Peixe dos mares do

Cczimbra, das dimensões do tubarão ; no-

me de outro peixe da feição da arraia.

De ambos, se extrae azeite, porem só o

primeiro 6 que se come. = Recolhido por

Blutcau

.

ALBANEL, s. vi. (Do árabe alhanai, o

pedreiro que trabalha em alvenaria.) Pe-

dreiro, constructor, architecto de casas e

outras edificações. — « Siqwmos j^or no-

ticias e informações que dous ojficiaes pe-

dreiros, como nós lhe chamamos em Lis-

hoa, e albaneis na Provinda do Alemie-

jo, fazem cada dia em paredes muito

grossas... quatro pecas, etc. » Luiz Ser-

rão Pimentel, Methodo Luzitanico, Part.

II, § 21. = Tambcm se escrevo Alva-

nel, Alvaner e Alvener. Precioso docu-

mento conservado na linguagem popular,

que explica a origem do génio architecto-

nico do povo portuguez
;
para o pihilolo-

go, é um vestigio da linguagem dos mo-

sarabes, fallada pelo nosso povo.

ALBANEZ, adj. e s. m. Natural da Al-

bânia, ou que pertence aos seus habitan-

tes ; em sentido usual, o idioma fallado na

Albânia propriamente dita, em algumas

províncias europôas do império ottomano,

e nos confins militares da Áustria. Nome
de tropas mercenárias que, durante o século

XV e XVI, serviam em França, Hespanha

c Veneza. — «E já perto das embar-

cações sahio d'antre os Mouros a lhe fal-
iar um homem de cavallo, que em lingua

turquesca dizia ser Christão, de nação al-

banez. » António Pinto Pereira, Hist. da

índia, Liv. i, cap. 7, foi. 36.
—

• Em Historia religiosa, albanez é o

que pertence a uma seita christã do sé-

culo VIII, que tornou a suscitar as opi-

niões dos manlcheos.

t ALBANEZA, s. /. Anémona branca,

levemente encarnada na base de suas

grandes folhas. — Termo de florista.

ALBANO, adj. (Do latim albanus.) Na-

tural de Alba Longa ; abonado por Fran-

co BaiTcto, na Traducção da Eneida.

j ALBARÁ, s. 1)!. Em Botânica, nome
brazilico de uma espécie de canna da índia.

— Em Entomologia, nome árabe da

abelha commum.

— Em Pathologia, nome árabe de uma
espécie de lepra escamosa.

ALBARDA, s. f. (Do árabe albardaã.)

Espécie de sella feita de um panno gros-

seiro ou lona, cheia iisuahnente de palha
;

põe-se sobre o lombo das bestas 23ara que

a carga as não magoe, e ao mesmo tem-

po para equilibral-a; prende com uma
cilha e com atafal. Na linguagem chula,

chama-se casaca de cinco cotovelos.

Ahi basta vestir de roupa panla.

E servir de rociai {í^illego ou niaclio,

Ora posto de sella, ora d'u/ljíírda,

BEUKARDIÍS, LIMA, Carta XXVII.

— Loc. : Estraga albardas, homem
que não pode trazer fato decente, 2>'>i'que

o rompe logo ; vadio, que serve só para

pavonear o fato.— Solfrcr uma albarda,

submetter-se a qualquer vontade de ou-

trem. — Choveram albardas, acontece-

ram cousas incríveis; segundo Constân-

cio, esta locução é uma corrupção de Clio-

veram alahardas, a que se applica este

sentido. — Cora raiva do asno, tornar-se

á albarda, vingai'-se em cousa que per-

tence áquelle de quem se recebeu a oftensa,

não podendo directamente vingar-se. —
uSabei (pie a maistriste trapeira perafumo
de magoas, que ha no mundo, he com rai-

va do asno tornar-se á albarda. » Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Euphrosina, act.

I, SC. 1. — «Dar vida e alma, enãoadl-
barda, » dar tudo, honra, consciência, inas

não puxar dinheiro. Padre Delicado, Adá-

gios, p. 36. — Metter palha na albarda,

enganar grosseiramente alguém. — Nem
de albarda MC7?i de sella, de modo nenhum,
por nenhuma maneira. — Não dar por

si, nem piela albarda, não saber a quantas

anda, estar descoroçoado, não ter a quem
se virar, desanimar de tudo. Nas canti-

gas populai-es

:

o amor é uma nlhanla

(^)uc se prauta em quem quer beui.

CANC. POPUL,

No sentido figurado, a albarda era em-

pregada como symbolo da humildade. Eis

um facto curioso contado por Dom Ra-

phael Bluteau: — a Hoje (1712) entre al-

guns Religiosos a albarda é insígnia de

humildade e jjenitencia. No Refeitório

do convento de Bussaco dos Padres Car-

melitas, comem ás vezes alguns religiosos

com albardas ás costas, a modo de brutos,

reconhecendo que o foram pelos peccados,

que no secido commetteram. i> Vocab. =
Também no velho direito symbólico, as

mulheres nobres, casando com plebeus,

morrendo este, iam com luna albarda ás

costas até á cova cm que o enterravam.

ALBARDADAS, s. f. pjl. Sopas ou fatias

fritas em azeite, depois de envolvidas em
ovos, lançando-lhes assucar por cima. =
Usança do Natal.

ALBARDADEIRO, s. m. ant. O mesmo
que Albardeiro. = Fora do uso.

ALBARDADO, adj. p. Sellado, appare-

Ihado ; figuradamente : montado, carrega-

do com obrigações, disfructado. = Nas
cantigas populares se diz:

Eu, para não ser alharilaiio.

Não ijuero l)em a iiini,'uem.

CANC- POPUL.

ALBARDADURA, s. f. Apparelho de al-

bardar as bestas, comprehcndendo albar-

da, cilha, atafal, e cabeçada. O acto de

pôr a albarda a um jumento.

E por mais desavcntura,

Além do muito diniieiro.

Fui eu de houi cavalleiro,

E calli íValhardailiirn.

GIL VlGti\TE, OURAS, liV. V, foi. 26Í.

ALBARDÃO, í. m. Augraentativo de al-

barda
;

particularmente, forma de sella

das bestas muares. — «ií se tomará um,

albardão, em que costumam andar de ca-

vallaria alguns frades portugueses e se-

culares castelhanos, que são feitos de pia-

Iha e almafega. » António Galvão d'An-
drade,Arte da Cavalleria, Trat. i, cap. 4.

No tempo antigo, o montar em albar-

dão era um privilegio dos frades bernar-

dos. Diz Bluteau : — « Em Portugal, an-

tes das guerras d'Africa, poucos anda-
vam a cavallo em sella, e com freio, por-

que no real Mosteiro d^Alcobaça achou

(Fi-ei Jeronymo Roman) que por parti-

cular privilegio d'el-rei Dom Pedro o

primeiro, vieram a andar os religiosos

em imdas com sella e jreios, porque até

então toda a sua cavalleria era andar em
albardas. » Vocabulário.

ALBARDAR, v. a. (De albarda, com o

prefixo «a 1) da índole da língua, e a ter-

minação verbal «ar».) Pôr albarda, ap-

parelhar, sellar; figuradamente, montar,

dísfructar, lograr, caçoar. — Na lingua-

gem culinária, embrulhar fatias de pão
com ovos batidos e farinha, fritando-os

depois em manteiga. = N'este sentido, se

applicam a outros quaesquer manjares.

Em fim VOU eu muito asinlia,

Empenho uma sella i|ue linlia,

E albardo o meu cavallo,

E loí-nie forçado alugal-0.

Para acarretar farinha,

È liiiuci desbaratado.

GII.Y1C1ÍME, FOIÍCA nos ALMOCIIEVES, OBKAS,

liv. IV, foi. '223, V.

Porque elle, porque o da janclla,

.Sua niullier o albantau,

E licou seu burro d'ella.

A^T0^•10 PRESTES, AUTO DOS CACTAniKnoS.

ALBARDEIRA, s.f. Ellipticamente, cm-
prega-se para designar a rosa bravia ou
silvestre, que se dá no matto. = N'estc

sentido, empregado pelo velho ])oeta cómi-

co António Prestes, no Auto do Procura-

dor, foi. 28, V.= Na phrase rosa albar-

deira, emprega-se como adjectivo.

ALBARDEIRO, s. m. Official que ftiz

albardas ; contrapõe-se a correeiro, que

trabalha em sellins e albardões. = No
sentido figurado, o que trabalha mal,, rc-
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mendão, mostre de tombas, que faz im-

perfeitamente e de um modo tosco as suas

obras. = N'este sentido, emprega-se in-

urio sãmente.

Sm mSe er.i parleirn,

E seu pyH era uibarílciro.

GIL VICE.NTE, OBR., LÍV. IT, fol. 9i2.

Muito iDC espanto eu

Do mundo tão altiardciro.

Que, por cu ser i.raseiUoiro.

Me lein loilos por sauJeu, etc.

ir!EM, iBiB-, liv. IV, foi. 243, v.

Onicio de aílardeiro,

Melle paliia, e lira dinheiro.

PADRE UELIC.\DO, .4SEXINS. p . 158.

ALBARDILHA, í. m. dim. (De albarda,

com o sutuxo -í ilha », de alguns nomes di-

minutivos, como aguadilha., armadilha,

fraldilha.) Pequena albarda, ou propria-

mente sellim. — « Hei por bem e mando,

que... nenhuma pessoa... possa andar, nem

ande em nmlla, nem macho com sella, nem

freio: nem com aliarda com freio, nem

com albardilha sem freio. » Capitules das

Cortes de Torres Novas, Lei 27, foL 68,

V. == Também se dá o nome de albardi-

Ihas a um esteirào por baixo das canga-

lhas em vez de suadouros, para não ferir

íis bestas carreguciras.

— Em Arte venatoria, albardilha é

uma armadilha que se faz de fios de ara-

me delgado e de sedas de cavallo, para

se apanharem os falcões. — «A albardi-

lha, posío que seja ordinária entre os ca-

çadores me pareceu mui necessário

aer sabida de todos. » Fernandes Ferreira,

Arte da Caça de Altaneria, Part. v,

cap. lõ.

ALBARDINHA, s. /. Diminutivo de al-

barda. = Abonado por Tenreiro.

ALBARDURA, s. f. O mesmo que Al-

bardadura. Vid. esta palavra. O acto de

albardar ; o apparelho.— «E trouverama

asna c'o burro, e pozeram-lke as suas

vestiduras na albardara e fezcram-no as-

sentar era cima.» Trad. da Vita Ghristi,

Part. III, cap. 26, foi. 65, v.

Que pega seria aquella

Que lhe tirasse a albardura?

ciLvic, oiin., tom. i, p iVi.

ALBARRÃ, s. /. (Do árabe alharran,

cousa do campo.) Cebola bravia, do mon-
te, sem cultura. = Recolhido no Diccio-

nario da Academia.

ALBARRÃA, s.f. ant. (Do árabe alhar-

rãa. nome de umas toiTCs onde se guar-

dava dinheiro ; t-ímbcm se escrevia Al-

harrã, Albarrana.) Torre, atalaia que a

intervallos se levantava sobre as mura-

lhas, a modo de baluarte bastante forte
;

erário, thesouro. — As torres albarrãas,

que serviam de atalaia e de defeza, eram
tambein edificadas longo das muralhas

c apartadas das povoações. = Segundo
Viterbo, esta palavra tornou-se portugue-

za para designar a torre forte em que se

guardavam os dinheiros que pertenciam

á coroa.

ALBARRADA, s. f. (Do árabe ai, arti-

go, e barrada, cobrir, occultar.) Primi-

tivamente, nome de uma machina de

guerra, que os turcos empregaram no

cerco de Ehodes ;
espécie de trincheira

feita de areia, ramos de arvores, pedras

e tudo quanto possa annullar a força da

artilheria, que se vae elevando successi-

vamente até á altura da fortaleza sitiada.

— «Até vir a fazer aquellas grandes al-

barradas, que elle apprendeu no cerco de

Rhodes, quando o Turco o tomou. As

quaes albarradas são umas serras de ajun-

tamento de ferra, que trazem ante si, e

vem-se com ella emparando, que lhe não

faça nojo a artilheria de dentro da

fortaleza, até que vem a igualai a serra

com o muro: e ainda para ficarem mais

senhores dos de dentro, sempre a serra é

mais alta, que o mesmo muro.» João de

Barros, Década III, Liv. ix, cap. 8.

ALBARRADA, s. f. ant. (Do árabe al-

barrada, no portuguez antigo Abarrada.

Vid. esta palavra.) Vaso de barro, de lou-

ça da índia, em que se mettem flores

:

tem duas azas, e ás vezes é feito de

prata.

E estarei assentado

Num lanho de Santarém,

Por vos tudo saber hera,

O copo será quebrado,

E a albarraila taiiibein.

C4SC. GEB., foi. 218.

— Em linguagem Heráldica, distincti-

vo de nobreza da casa dos Soares :
—

« Tem os Soares por armas, em campo
vermelho, duas albarradas de prata, de

duas azas cada hum". , chtas de açucenas, v

Sampaj^o, Nobiliarchia Portugueza, p.

329. — uTrazem por armas cm campo
vermelho duas albarradas de prata...»

Frei Leão de Sam Thomaz, Benedictina

Lusit., Part. ii, trat. 2, ajjp.

ALBARRADO, adj. ant. (Do árabe ul,

e barrada, occultar.) Forrado, alcatifa-

do, revestido; no uso moderno, ainda se

diz Barrado, no sentido de coberto e ta-

pado. E' privativo da linguagem popu-

lar.— « O refeitório é uma cctsa muito hon-

rada, e tem todolos assentos esteirados e

albarrados.» Provas da Historia Geneal.,

Tom. III, p. 145. Documento de 1545.

:= Recolhido pela primeira vez no Dic-

cionario da Academia.

ALBARRANA, s. f. (Do árabe albar-

rua.) Torre que se ergue a intervallos na

muralha da fortaleza. — «Muros de pie-

dra e £al, torreados com suas torres, a
que elles chamam albarranas.» Barreiros,

Chorographia, foi. 51, v.

ALBARRAR, v. a, ant. O mesmo que

Barrar, no sentido de tapar, occultar, per-

dido o prefixo ai, que denota a sua ori-

gem nrabo.

ALBATROZ, «. m. (Corrupção do latim

albatus, vestido de branco.) Em Ornitho-

! logia, género de pássaros da familia dos

palmípedes, encerrando as espécies aquáti-

cas de maior tamanho e as mais vorazes.

A sua permanência habitual á superfície

das aguas lhes fez dar o nome de p)elagia-

nos ; os mareantes chamam-lhe carneiros

do Cabo e Baixeis de guerra. Têm ap-

parecido além do trópico do capricórnio.

Ha cinco espécies conhecidas.

ALBECÓRA, s. f. O mesmo que Alba-

cora. ^'id. esta palavra. = Abonado por

Severim do Faria, nos Discursos Vários.

ALBECÓRQUE, s. m. (O mesmo que

Albicorce e Albercoque; do ai-abe albar-

cuque.) Damasco pequeno e menos doce

do que o maior.

f ALBEGALA, s. f. Em Astronomia,

nome da con.stellaçào a Lyra.

ALBEN, s. m. (Do latim albus, branco.)

Em ]\Iincralogia, concrecção calcarea in-

crustante.

— Em Botânica, nome de uma espé-

cie de uva.

t ALBEOGE, s. m. Em Ichthvologia,

espécie de sopia.

ALBERGAS, s. f. pi. (Segundo Covar-

ruvias, do árabe berque, tanque, e o ar-

tigo a?; geralmente diz-se Alverca.) Ovie-

las, tanques de pedra pequenos, para

reservar agua de rega ou para cortume

de linho. = Palavra usada pelo povo; é

um vestígio do mosarabismo.

ALBERCOQUE, s. m. O mesmo que

Abricoque.

ALBERGADAS, s. /. pi. Vid. Alberga-

ria.

ALBERGADO, adj. p. Agasalhado, hos-

pedado, recolhido, acolhido, aposentado.

= Empregado por Frei Marcos de Lis-

boa.

ALBERGADOR, s. m. ant. Agasalhador,

hospedeiro, aposentador. = Empregado

na linguagem poética.

Sabei que em nós. tenazes e tyrannos

Depois os teve albcTgadora infida.

R. DS UATTOS
iiF, est. 50.

jentis. LiBERT., rint.

ALBERGAMENTO, s. m. ant. O acto

de agasalhar, dar albergue. Acolher, re-

colher, aposentar, dar pousada. — «£
pois que o recebimento d'aqucUes será ga-

lardoado, muito mais o será o alberga-

mento e recebimento dos discijndos de

Christo.» Trad. da Vita Christi, Part. i,

cap. 55, foi. 103, v. — Xo velho direi-

to feudal, o privilegio que tem o senhor

de ir pousar em casa do seu vass.iUo;

n'este sentido, também se dizia Alberga-

gem.
ALBERGAR, v. a. Do albtrgtu, cora

a terminnçào verbal; segundo Urrca, do

velho árabe berge, que significa descan-

sar, rccolher-se.) Hospedar, d.ir pou-

sada, aposentar, .ngas.ilhar, acolher, re-

colher, occultar, alojar, aquartelar, dar

I
guarida, conservar, conter, aiTcudar ai-
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guma cousa com obrigação de certos en-

Porqoe vê (|iie a ciiladc alberria iitu niixto

De iiovo, que tem nla e te coiitiana.

ID., iB-, caiit. i, est. 84.

A fama filhrrf/a gv.in soimna

Da Iiyiiocrisia eiii verdade.

HYMNOS DE JACOP. r)C TODI, caiit. li, trad.

de FREI M.\HC. DE LISB.

•— Albergar, v. n. Tomar albergue,

residir, permanecer, ter guarida; ficar,

passar, estar acolhido. — (íCertos solda-

dos, que albergavam juntos, traziam en-

tre as armas um livro de Cavallarias.»

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deia, cap. I, foi. 6.

— Albergar-se, v. rcfl. Hospedar-se,

recolher-se, acolher-se, i-efugiar-se, aga-

zalhar-se, pousar, aquartelar -se. = Diz-

se geralmente Alvergar-se, pela tendên-

cia de permutação do «b» na aspirante

«VB.

Parle nas tendas, parte se albrrjiamm
Nu giro, outras Torlosa recolhia.

ANDRK RODR. r)E MATTOS, JERUS. LIDERT.,

cant. 1, est 20.

ALBERGARIA, s. /. Casa, pousada, es-

talagem, hospedaria; hospício, hospital,

vivenda para pobres, recebidos por cari-

dade. Nome dos primitivos hospitaes do

reino. — «Ahi lhe fizeram doação d'nm
hospital, por outro nome albergaria, no

qual se recolhiam os p)obres, ipic pjassavami

de caminho...» Frei Manoel da Esperan-

ça, Historia Seráfica, Part. i, cap. 41.

= Também se emprega como synonymo
de collecta, jimta, serviço, procuração,

parada.

ALBERGATES, s. m. pi. ant. Corru-

pção de Alpargates. Cidçadode marroquim
vulgarmente chamado servilhas. Vid. Al-

parcas.

ALBERGUE, s. m. (Do árabe harrja,

clioçíi, palhoça, casa; com o artigo prefixo

«ai»; o «a» desce á vogal «e», como em
azzama.1, azeniíjl.) Pousada, morada, cho-

ça; vivenda, cabana, casa; extensivamen-

te : covil, cova, lapa, furna. Hospicio, es-

talagem, hospedaria ; figuradamente : re-

fugio, asylo, abrigo, aprisco, barraca,

tenda.

o Rnl, logo traz ella se levanta.

E alegre salie do elaro iilhn-ijnf fura.

S.í DE MENEZ., MAL. CU\nUIST-, Cant. II,

est. 64.

ALBERGUEIRG, s. m. Hospedeiro, aga-

zalhadeiro, estalajadeiro; que recolhe,

que dá pousada, que presta asylo. —
«Nunca ouviste dizer que em casa do al-

bergueiro ?...» Sá de Miranda, Vilhal-

pandos, act. v, se. 5.

ALBERNÒS, s. m. ant. (Segundo Duar-
te Nunes de Leão, na Origem da Lín-

gua Portugueza, cap. 10, vem do árabe

hernoc, com o prefixo «ai».) Capa de
agua, gabão, usado contra a chuva ; no-

me bárbaro da tríbu dos Zenetas, que

vivem nas niontaidias da Africa. — «E
trazem (os Mouros) albernozes.» Fran-

cisco Alvares, Verdadeira Informação das

terras do Preste João, cap. G2. Vid.

mais propriamente Albornoz.

ALBERTA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas da familia das rubiaceas,

tríbu das gardeniêas, fundado sobre uma
espécie achada na Cafraria.

ALBERTIA, s. m. Em Helmiuthologia,

género de vermes systolídes, formado para

um parasita das lombrigas e lesmas, vi-

sinho dos rotiferos.

t ALBERTINA, s. f. Em Jardinagem,

espécie de anémona ; nome de uma ttdipa

rajada do piirpiira.

t ALBERTINIA, s. f. Em Botânica,

género de vernoniêas, arbusto do Bra-

zil.

t ALBERTINIADA, adj. Em Botânica,

eptíheto das plantas que se assemelham á

albertinia.

f ALBESIA, s. m. (Do latim albesia.)

Espécie de escudo grande, usado pelos

Albanos.

ALBETOÇA, s. f. Embarcação indiana,

com coberta.

Nada António de .Sá tniz estes tarda,

yue UQia síi-aride aii>clO{-a vae andando.

A.VDR., CERCO DB DIO, Cant. I, fol. G, Col. 32.

T ALBIBARBO, adj. Era Zoologia, que

tem a barba branca; epítheto que caracte-

risa esta particularidade.= Pouco usado.

t ALBICANTE, s. f. Em Jardinagem,

espécie de anémona, cujas grandes folhas

são de um branco sujo.

t ALBICAUDA, adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, epítheto dos animaesque têm a cau-

da branca.

ALBICAULE, adj. 2 (jen. (Do latim cd-

hus, branco, e caules, tronco.) Em Bo-

tânica, o que tem o caule ou tronco es-

branquiçado.

t ALBICEPS, adj. (Do latira albus,

branco, e cajnd, cabeça.) Era Zoologia^

animal que tem a cabeça branca.

t ALBICOLLE, adj. 2 cjen. (Do latim

cdbus, branco, e collum, pescoço.) Em
Zoologia, animal que tem o pescoço bran-

co.

ALBICORCE, s. m. ant. O mesmo
que Abrinocoque. Damasco pequeno, e

pouco doce. — (íPera tudo isto não ha

outro remédio, que alhos, cebolas e albicor-

ces seccos.» Padre Fernão Guerreiro,

Relações Annuaes, vol. iv, liv. 3, cap. 9.

t ALBICORNEO, adj. Em Entomologia,

insecto que tom as antennas brancas.

t ALBIDIPENNE, adj. 2 gen. (Do latim

albidus, esbranquiçado, e penna, j)luma

ou aza.) Em Zoologia, que tem as azas

esbranquiçadas.

ALBIFICAÇÃO, s.f. Na linguagem seicn-

tifica, embrauquecimento, dealbação.

ALBIFLOR, adj. Em Botânica, plan-

ta que produz flores brancas.

ALBIGENSE, adj. e s. 2' gen. Natu-
ral de Albi

;
partido democrático do

Sul da França, nos fins do século XII,

que pretendia a liberdade nnmicipal. A
aristocracia e a egreja attribtiiram-lhe

idèas heréticas dos manicheos, dos aria-

nos e dos sacramentarios, chegando S.

Domingos a pregar contra clies uma
cruzada, d'onde resultou a mais horrenda

de todas as carnificinas de que ha me-
moria. — «N'cste tempo mandou o Paim
Innocencio III, pregar a cruzada contra

os hereges albigenses.» Frei Diogo do
Rosário, Hist. das Vidas dos Santos,

Part. II, foi. 82.

t ALBIKIA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo de Ilg/iwli/tre.

t ALBILÀBRÒ, adj. (Do latim cdbus,

branco, e labrum., hibio.) Em Zoologia,

dá-sc este nome ao crustáceo que tem o

lábio ou beira branca.

t ALBIMACULADO, adj. (Do latim oZ-

bus, branco, c macula, mancha.) Em
Zoologia, que é malhado de branco.

f ALBINA, s. /. (Do latim albus, bran-

co.) lím Jlineralogia, variedade de apo-

phyllite, de uma bella côr branca, que

se encontra na Boheuiia.

t ALBINERVAS, adj. pi. Em Botânica,

planta cujas folhas ton nervuras bran-

cas.

t ALBINIA, s. /. (De Albin, entomolo-

gista iuglez.) Género de insectos da or-

dem dos diptéros, formado sobre uma
única espécie, sem indicação de prove-

niência.

t ALBINISMO, s. m. (Do latim cdbus.)E.m

Tcratologia, tiífeeção ou anomalia dos

seres organisados, auimaes e vegetaes,

6 particularmente do homem, caracte-

risada pela côr branca da pelle, dos ca-

bellos, dos pellos, pelo amarellado do iris

e vermelhado vivo da pupilla. E' uma ano-

malia individual, e accidental. —• Albi-

nismo parcial, aquelle em que a falta de

coloração se dá só em certa porção da

pelle e da côr dos pellos. — Albinismo

imperfeito , aquelle em que o plgmentum

em vez de faltar completamente em uma
ou muitas regiões, é apenas menos carre-

gado, menos abundante, produzindo uma
intermédia entre o branco e a côr nor-

mal.

t ALBINITENTE, adj. (Do latim cdbus,

branco, e nitens, que relincha.) Nome
dado poeticímientc por Filinto Elysio a

um cavallo formoso.

t ALBINO, adj. (Do latim (dbus, bran-

co.) Que é affectado de albinismo; os

albinos são de uma constituição débil,

temem a luz, e vêem na obscuridade. Vi-

vem geralmente pouco tempo. Na Africa,

os albinos são chamados dondos, em Cey-

lão bedhas, em Java chacrelas, e negros

brancos entre os europeus. Eram antiga-

mente considerados como uma raça á parte.

t ALBINUM, s. m. Era Botânica, no-

me latino da athanazia rnaritima.
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t ALBIOGE, í:. /. Em Iclithyologia, no-

me de uma espécie de sépia.

7 ALBION, s. /. Nome poético da In-

glaterra ; dava-se-lhe antigamente este

nome por causa da alvui-a das suas fragas

maritimas.

t ALBIONE, s. /. Em Helmintliologia,

genei-o de vermes de sangue vermelho.

t ALBIONIANOS, s. vi. pi. Secção da

familia das hiruãlncaSj que tem por ty-

po o género alhione.

t ALBIPEDE, aãj. 2 gen. Epitlieto da-

do aos animaes que têm as patas bran-

cas.

t ALBIPENNE, adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, ave que tem as azas brancas.

t ALBIREO, s. m. Em Astronomia, no-

me da cstrella « : » da constellacào do

Cjsne.

t ALBIROSTRO, aãj. Em Zoologia,

ave que tem o bico ou a extremida-

de do focinho branca.

t ALBITARSO, adj. Em Zoologia, ani-

mal que tem os tarsos brancos.

t ALBITE, s. f. Em 31ineralogia, es-

pécie do género feld-spath; também se

lhe chama schorl branco; cvysta.\Visa,-secm

prismas de vértices diedros.

ALBITOÇA, s. /. Espécie de barco india-

no. Vid. Albetoça, mais geralmente em-

pregado pelos liistoriadores portuguezes.

ALBITRE, adj. Vid. Alvitre.

jALBIVENTRE, adj. ger, Em Zoo-

logia, ave que tem o ventre branco.

ALBÓCOAR, s. f. O mesmo que Alba-

cora. \ id. esta palavra.

t ALBODACTYLO, adj. 2 gen. (Do la-

tim alhiis, branco, e do gr. dactylos, de-

do.) Em Entomologia, que tem os dedos

brancos ; diz-se especialmente de uma
borboleta de azas brancas e digitadas.

t ALBOGALERUS, s. m. Barrete dos

flaniinines diales, feito de uma pelle

branca e coroado com um ramo de oli-

veira.

ALBOGUE, s. m. (Do árabe alhuque,

trombetinha ou instrumento de bocca, tal

é a opinião de Urrea ; ou de buque, que

designa uma gaita, segundo Guadix ; ou

de albuaq, Hauta, segundo o Diccionario

Castelhano ; no francez, também se en-

contra alboguct.) Instrumento musico, es-

pécie de sacabuxa, segundo Beschcrelle,

feito de cobre e dividido em duas partes

que produzem o som pelo embate de uma
na outra ; segundo o Diccionario da Aca-

demia, c feito de corno eui ambas as suas

extremidades, tendo duas flautinhas de

canna com trez buracos, nos quaes se mo-
dula o som. Buzina rústica.

O' tu que viste

l)'este mísero hosquc o descontento,

Se de al^Miiu Fuuno o inslrunicnlo ouviste,

One acunipanlie, te peeo cine llie rogues,

Jlinha rusíica voz com seus alliogues.

ACAD. DOS siNG., t. 1, ses. 15.

ALBOR, s. m.ant. (Do latim aZòor.) Cla-

ridade jdilúculo, alvorada, a primeira luz

do dia, crepúsculo matutino. = Moder-

namente, diz-se Alvor, e Alva.

Mas eis no a/lior, que os poios clariDca.

FRANCO BABBETO, E.NEIDA, LÍV. G, est. ã".

ALBORCADO, adj. p. Trocado, escam-

bado, jiermutado. = Fora do uso.

ALBORCAR, v. a. (Segundo Constân-

cio, do allemào borg, empréstimo; ou do

inglez, broker, corretor.) Trocar, escam-

bar, ajustar, permutar, passar.

ÁLBORE, s. f. (Do italiano alhero, ar-

vore.) Corrupção popular da palavra Ar-

vore; o povo ainda diz Alboredo e Alvo-

redo.

ALBORNOZ, s. m. (Do árabe bornoz,

com o artigo « ai »
;
porém Urrea deri-

va-o do nome bárbaro dos Zenetas, bur-

nazum.) Capote de agua, próprio para as

borrascas, feito de panno grosso com fel-

po por dentro ; tem mangas e capuz. =
Usain-o os árabes no inverno. = No
uso moderno, trajo de inverno para ho-

mem e mulher, usado em França, e re-

produzido em Portugal por 18õ6 ; era

uma espécie de sobretudo, de mangas lar-

gas, nào descendo abaixo dos joelhos; em
vez de capuz tinha uma golla muito gran-

de.

Olhae os albornozes de mil cores.

CORTE BEAL, NAIF. DE SEP., Cant. XIV, fol. 137, T.

ALBOROTADO, ac/j. p. Vid. Alvorotado.

ALBOROTAR, u. a. Vid. Alvorotar.

ALBOROTO, s. m. (Vid. Alvoroto ;
do

árabe alforuto, cousa que se faz fora de

propósito, excesso.) Vid. Alvoroço.

ALBORQUE, s. m. ant. (Para a etymo-

logia, vid. o verbo Alborcar.) Troca, bar-

ganha, escaimbo, ajuste, pernuitaçào.

ALBRICOQUE, s. m. (Do árabe albar-

cuque.) Espécie de damasco, pouco doce

e pequeno ; também se emprega designan-

do arvore que dá o fructo ; o mesmo que

Albricoqueiro.=Tambeni se escreve Albi-

corce, Albriquoque, Albocorque, Albroco-

que.

ALBRICOQUEIRO, s. m. Damasqueiro.

= Também se escrevia Albriquoqueiro.

— « Arvores bravas, albriquoqueiras, bo-

lileiros, robles. » Manoel de Figueiredo,

Chronographia, Part. ii, cap. 22.

f ALBUCA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas asphodclias, originarias do

Cabo da Boa Esperança, e cultivadas na

Europa.

t ALBUCOR, s. m. Palavra árabe, que

sigiiitica o licor que se extrae por incisão

da arvore do incenso.

ALBUDIECA, s. /. (Do árabe albatíkhe,

melancia.) Espécie de mel.ào ; nome po-

pular, vestigio da linguagem dos mosara-

bes. — «^1 mata d'estas patecas he mui-

to differente da que dá os melões de Por-

tugal, e também das albudiecas. » Garcia

d'Orta, Colloquios dos Simples e Drogas,

col. Lviii, foi. 225.

ALBUFEIRA, s. f. (Do Castelh: no al-

buhc do árabe alboheira, diminuth-o

de barhon, o mar.) Lago grande que

nasce do mar, ou se forma da suas en-

chentes. = Recolhido por Bluteau.

ALBUFEIRA, s. f. Agua ruça das azei-

tonas ;
bagaço, borras da azeitona.— « A

sua albufeira, ou agua ruça das azeito-

nas é bom lançar-se aos pés das olivei-

ras, nas que forem enfermas para torna-

rem a reverdecer. » Manoel de Figueire-

do, Chronographia, Part. iv, cap. 29.

ALBUGEM, s.f. (Do latim albugo.) Be-

lida ou névoa do olho ; o branco do ovo.

— (í E o fel é bom para os olhos, em que

houver albugem
,

porque esfregando-os

com elle, sararão. » Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. i, doe. i,

cap. .').

ALBUGÍNEO, adj. e s. m. Em Anatomia

dá-se este nome ás membranas, humores

e tecidos notáveis pela sua brancura e

consistência. = No sentido usual, bran-

co, claro, alvo. — Humor albugineo, o

humor aquoso do olho. — Túnica albu-

ginea do olho, a sclerotica, vulgarmente

chamada branco do olho. — Fibra albu-

ginea, um dos quatro géneros de fibras

elementares, segundo Chaussier, — <íA

primeira túnica (do olho) é alva e gros-

sa, e cerca todo o olho em redondo, tiran-

do o que apparece da córnea, em fira é to-

do o branco do olho, a qual túnica nasce do

pericorneo, e chama-se conjunctiva, ou

adnata, ou albuginea. » António da Cruz,

Recopilacão da Cirurgia, Liv .i, capitulo

3.

f ALBUGINOSO, adj. Em Anatomia,

nome genérico das partes formadas pela

fibra albuçínia.

t ALBUGINÍTE, s. /. Em Medicina,

phlcgmacia aguda ou chronica do tecido

albugineo ou fibroso. A gota, o rheuma-

tismo são albuginites.

t ALBUGO, s. m. (Do latim albus, bran-

co.) Belida, mancha branca, opaca, que

«pparece depois de uma violenta ophtal-

mia. Vid. Albugem.

f ÀLBULA, s. /. (Do latim albulus, que

pende para branco.) Em Ichthvologia, no-

me dado indistinctamcnte a diversos pei-

xes de géneros diÔerentes, taes como sal-

mão e outros, só porque têm retlexos pra-

teados. = Também se diz Albiilo.

ÁLBUM, s. m. (Do latim allum, cousa

branca. "i Em Antiguidades romanas, o

quadro branco sobre o qual se notava al-

guma cousa ; o quadro em que o Ponti-

fex Maximus inscrevia os acontecimentos

memoráveis do anno; também se dava

este nome ao quadro em que o Pretor es-

crevia os seus éditos e que expunha pu-

blicamente para o povo tomar conheci-

mento delles. Extensivamente, albam

designava uma lista de nomes.

— No uso moderno, o álbum perdeu a

sua importância politica, ficando como

uma mera curiosidade ; dá-sc este nome
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a qualquer carteira de lembrnnçns, prin-

cipalmente a cadernos de papel destina-

dos a receber apontamentos artísticos em
prosa ou verso, desenho e musica. Espe-

cialmente, o albinn é um livi-o oblongo,

cncadernarlo ricamente, destinado para

receber fac-síiniles de personagens cele-

bres, e phrases d'aquelias pessoas de

quem se quer conservar lembrança. Esto

uso veiu da Allcmanlia e durante alguns

annos foi uma monomania geral.

ALBUMEN, s. m. (Do latim albumen, a

clara do ovo.) Em Botânica, nome dado

por alguns escriptores á parte da amên-

doa de certas sementes que acompanham
o cmbryào, a c^iic se chama geralmente

2)erisperme ou endospernie.

— Em Cliimica, emprega-se geralmen-

te o nome de albumen para designar a

clara do ovo.

t ÁLBUM GR^CUiM, s. m. Em Chimi-

ca, phosphato calcareo, que se encontra

no excremento do cão. Provém dos os-

sos de que o cão se alimenta.

ALBUMINA, s. /. (Do latim allumen,

clara de ovo.) Principio immediato dos

animaes ; líquido ou sólido viscoso, es-

branquiçado, de um sabor um pouco sal-

gado ; ha duas qualidades de albumina,

a primeira c a que se encontra no seruui

do sangue, assim como na lynipha, no

chylo e alguns liquides segregados, nor-

maes ou pathologicos ; a segunda é a que

se encontra pirincipalmcnte nos ovos dos

pássaros. Ha também albumina cerebral

ou Neurina; a albumina coaf/ulaãa ou

Keralina ; a albumina dos glóbulos do

sangue ou Gíobulína ; a albumina do pus

ou Pyine ; albumina do sueco 2>ancreati-

co ou Pancreatina; albumina salivar ou
Ptyalina.

t ALBUMINADO, adj. (Do latim allm-

minatus.) Em Botânica, dá-se este nome
á semente que é provida de albumen.

t ALBUMINIFÓRME, adj. 2 gen. Que
tem a forma da albumina, que se parece

com a albumina.

t ALBUMINÍMETRO, s. m. Apparelho

particular de rotação, empregado para

conhecer a quantidade de albumina con-

tida cm um liquido.

ALBUMINÍNA, s. /. Em Chimica, ma-
téria obtida expondo a albumina ao frio.

O mesmo que Oonin.

t ALBUMINO CASÓSO, s. m. Em Chi-

mica, substancia particular achada nas

amêndoas, e por este motivo chamada
amygdalina. Participa da albumina e da
matéria casosa, e tem muita analogia com
a primeira d'ostas substancias.

t ALBUMINÓIDE, adj. 2 gen. e s. m.

Dá-se o nome de matérias albuminóides

a ura grupo de corpos azotados neutros,

incrystallisaveis, decomponiveis ao fogo,

putrcsciveis, assimiláveis, e como taes nu-

tritivos ; taes são as albuminas, a caseina,

a fibrina c seus análogos no reino vege-

tal ; a vitelina tirada da gemma do ovo

;

a glutina, a emulsina e a legumina, es-

peciaes ans vecetaes.

t ALBUMINÓSE, s. /. Em Cliimica,!

nome de uma substancia orgânica liqui-

da, que não coagula com o calor; os áci-

dos só a coagulam incompletamente, e

ura excesso de acido dissolve o jjrecipi-

tado ; encontra-se no chymo, proveniente

da digestão das matei'ias azotadas, e no

sangue principalmente da veia-aorta. —
Tem-se-Ihe chamado caseina do intesti-

no delgado., matéria gelatiniforme, e ca-

seina do sanque.

t ALBUMINOSE-CHRÓNICA, s. /. Em
Patlwlcigia, nome dado á jílcthora.

ALBUMINOSO, adj. Em Chimica, o que

contém albumina, que tem os caracteres

e as propriedades d'ella.

ALBUMINÚRIA, s. f. (De albumina,

com a palavra grega ourein, ourina.) Em
Fathologia, ourina de albumina, consi-

derada mais como symptoma do que co-

mo doença. Divide-se em passageira e

períiiaiicide. A primeira subdivide-se em
albuminúria po»- descamarão, em inflam-

matoria. em critica e por compressão.

t ALBÚNA, s. f. Em Zoologia, género

de crustáceos da ordem dos decápodes.

f ALBÚR, s. m. Em Botânica, nome
antigo do cvtiso dos Alpes.

jALBURNE, s. f. Em Ichthyologia,

nomo de uma espécie de pargo do género

centropome.

ALBURNEA, «. /. Espécie de cancro.

ALBURNETE, s. m. Peixe da ordem dos

abdominaes, de côr brilhante argentina.

t ALBURNO, s. m. (Do latim albur-

num.) Em Botânica, a parte molle e bran-

ca, entre a casca e o cerno da arvore.

O samo.

j ALBURNOIDE, s. m. (Do latim al-

burnum, nome antigo do cytiso albur.)

Em Botânica, sub-genero do cytiso, for-

mado por de Candolle ; são arbustos se-

mi-aphi/llos, de ramos inermes e de flo-

res brancas.

ALBYTRE, s. m. Vid. Alvitre.

f ALGA, s. f. Era Ornithologia, géne-

ro de pássaros da família dos alcades da

ordem dos palmípedes. Dá-se este nome
aos pinguins da Norwega e das ilhas de

Fei'oe. Conhecem-sc duas espécies : a

alça jjesrttía ou pinguim macroptcro, e a

alça dcpcnnada ou pinguim brachyptéro.

ALCÁ, s. f. Termo asiático ; nome de

uma moeda do reino de Jargomaa. —
«... rende... sessenta mil alças d'ouro, que

são da nossa moeda sete centos e vinte

mil cruzados. )í Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. LÕ8.

ALCABALLA, s. f. (Do árabe alcaba-

la; do verbo cabeia, receber.) Tributo,

ou direito real, que se pagava por qual-

quer compra ou venda ; imposto sobre as

fazendas e gados. Do maior ou menor
censo do contribuinte, veíu a considerar-

se a sua grandeza e importância ; assim

se dizia : Homem de grande alcaballa.

ALCABALLA, .«. /. (Do árabe cabila,

com o pretixo «ai», significando rancho,

troço, reunião de famílias e cabilda ; o

« i » e «a», no árabe, permutam-se com
frequência, cx. : bib por bab ; licin por

liçmi.) Hoste, cabilda, campanha, rancho,

troço de cavalleria q\ie faz cavalgada. =
N'este sentido, empregado no Nobiliário.

Vid. Alcavala e Alcabella.

ALCABELLA, s. /. (Do árabe cabila;

o «i», no árabe, permuta-se regulai-mente

por «6», ex. : çaglnr, çaguer.) Bando,
troço, ajuntamouto, campanha.— «... aos

ajuntamentos e campanhas chamam (os

Mouros) alcaberas...» Inéditos da Aca-
demia, Tom. II, foi. 29tj.

ALCABILA, s. /'. (Do árabe cabila, al-

deia, reunião de famílias.) O mesmo que
Cabilda. = Recolhido pela 2>rimeira vez
por Jloraes. Vid. Alcaballa c Alcabella.

ALCABRAMADO, adj. p. (De cabramo,
pêa que impede os movimentos do boi

;

de cabre, contracção de calabre ; o p)i'e-

fixo « ai » , na linguagem do povo, é um
resto do mosarabismo.) Peado, envenci-

Ihado. = Empregado nas Posturas do

Senado de Lisboa, art. 8. Recolhido por

Moraes. Vid. Acabramar e Acabrámo.
ALCÁÇAR, s. m. (Do árabe alcácer;

de ai, o, e cacer, fortaleza, palácio acas-

tellado ; na linguagem antiga, Alcacere,

Alcácer e Alcazar.; Fortaleza, castello,

casa forte, palácio ; monumento ; morada
do rei ; figuradamente : templo, habita-

ção sumptuosa e esplendida. — «Alcaçar

na lingua arábica signijica castello, como
clles ainda hoje chamam alcaçar cabir,

alcaçar cequer, que na sua lingua quer

dizer castello grande, castello pequeno... y>

Garpar Barreiros, Chorographia, p. G3.

Esta parle, lhe diz, sublime adonde
A altiva testa o Krande Olympo csconilc

alcaçar c da Fama...

CASTHO, OLYsSEi, caiit. III, est. 110.

Tem o Monde;,'n jilaeido^ fjue reíra

O Alraríir de Minerva mais prezado.

MANOEL TIIOMAZ, l.\SUL., liv. I, CSt. 36.

Que os romanos alcáçares possua.

FRANCO BARIIETO, ENKII) V, liv. IV, GSt. 54.

— Loc. : Alcaçar Quivir, o mesmo que

castello grande ; logar celebre pela der-

rota de Dom Sebastião, e pela ruína de

Portugal, no tempo cm que se fazia de-

pender a vida da nação da pessoa do rei.'

— Alcaçar Cequer , em árabe, castello pe-

queno ; conquista de D. Afibnso v, aban-

donada por D. João III.

ALCAÇAREIRO, s. m. O guarda do al-

caçar. = Recolhido por Moraes.

t ALGAÇÃRICO, adj. Que diz respeito

ao alcaçar, ou lhe pertence. Próprio da
cidade de Alcácer. = Usado na lingua-

gem poética.

Nos campos alcacárkus assentam
O arraiai...

T.UIZ PEREIRA, ELEGIADA, Cant. XV, fol. 322.

ALCAÇARÍA, s. f. (De alcaçar, cora o
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suffixo dia».) Casa nobro, casaria, palá-

cio.

ALCAÇARIA, s. /. (Corrupção de alcai-

çaria, que, cm árabe, significa bazar, ou

mercado fechado em forma de claustro.)

Seguudo Viterbo, o logar único em que

só era permittido aos Judeus de Hespanha
comprar ou vender as cousas cm que lhes

era permittido negociar.

ALCAÇÁRIAS, s. /. pi. (Do verbo ára-

be caçara, lavar, com o prefixo «ai».)

Tanarias, pellames, logar ou fábrica on-

de SC curte e prepara toda e qualquer

qualidade de pelles e courames. — Nome
dado a uns banhos thermacs em Lisboa,

no bairro de Alfama.

ALCACEL, s. m. (Do árabe alcacil,

lierva triga, cevada verde antes de dar

espiga.) Balanço, cevada ferra para as

bestas. Vid. Alcácer, mais antigo.

ALCÁCEMA, s. f. (Do árabe alcace-

ma; de caçaina, dividir, repartir ; no ára-

be, o «a» é muitas vezos pronunciado co-

mo «e», ex. : alhadjã.m, alfagcme.) Di-

visão, repartimento, camará que, nas ca-

ravelas, fica diante do camarote do Mes-
tre, da largura de toda a caravela e em
que se recolhera os marinheiros.= Apre-
sentado pela primeira vez por Bluteau,

no Suppl. do Vocab. — Também se dá o

nomo de Alcàcema a um braço de mar
que fica por detraz da torre do Bugio,
por onde algumas vezes passam os navios

que entram em Lisboa.

ALCÁCER, s. m. (Do árabe alcacil,

herva verde ; o « i » arabc muda-se fre-

quentemente em «e», ex.: assilk, acelga;

o «1» final, em alguns casos, nuida-se em
«r», es.: quintar, quintal; annatir, ana-

deZ, e vice-versa.) Ferragial, campo ou
veiga em que se colhe ferra ou cevada
verde para as bestas ; mistura de hervas
pratenses para o gado, — Em algumas
partes do Alemtejq, é o nome de várias

hervas^ como halanco, Jierva triga, e ou-

tras que servem de pasto; todo o género
de pães em herva, antes do grão estar

coalhado, ou ainda em leite.

Essi's curavam cniii verjc,
Curavam com aicacer.

SALGADO, Tm:AT!\0 DO MUNDO. aCt. I.

t ALCÁCER, s. m. (Do árabe alcácer,

castello.) Castello ou fortaleza de uma
praça cm quo ordinariamente residia o

Governador, Alcaide ou Castellão. =
N'este sentido também se escrevia Alca-
zar, Alcaçar c Alcácere. = Recolhido por
X^itcrbó.

ALCÁCERE, s. m. anf. Vid. Alcàçar.
'--. Empregado na Chronica de Dom Af-

fonso IV, de Ruv de l'ina.

ALCACERÍA, s. /'. aiit. Casa forte, cas-

tello, casa real, palácio. = Recolhido por
Viterbo. A'id. Alcaçaria.

ALCÁCEVA, s. /. ant. (Do arabo „/-

caxla. lurtaleza; mais gerahuente Alcà-

rot I. —35.

cova.) Segundo Viterbo, fortaleza, cas-

tello, quasi todo em ruinas.

ALCACHANGE, s. m. (Do árabe alcu-

caníjc : também se escreve Alcacange e

Alquequenge.) Herva officinai.

ALCACHOFA, s.f. O mesmo que Alca-

chofra. — «O fruito, (da palmeira) quan-

do he novo, tem cm ,si huma casca mui-

to tenra, o qual sabe á alcachofa, molhado

no sal ou sem elle.v Garcia d'Orta, Col-

loquios dos Simples, coll. 1(5, foi. 65, v.

ALCACHOFRA, «. /. (Do arabc alkhar-

xufa, fructa do cardo manso ; aqui deu-

se a metatheso do «r», privativa da lin-

guagem popular.) Planta ephémera, de-

nominada por Linneo ci/nara scoli/mus.

Dá-se em Portugal e em outros paizes

mcridionacs; ha a alcachofra viansa ou

hortense {cynara humilis) e a alcachofra

brava. — «Parece ou alcachofra meftida

entre folhas de cardo, (ni rnmi^i. » Frei

Bernardo de Brito, Monarchia Luzitana,

Part. II, liv. 6, cap. 21.

— Loc. : Queimar uma alcachofra :

uso popular da noite de Sam João, para

saber se é bem fundada uma esperança.

Resto dos costumes do mosarabismo. —
Alcachofra de ouro : enfeite que se usava

nas vestimentas no século XVII. — « Ves-

tia marlota azrd de alcachofras de ouro e

prata. » Festas na Beatificação de Sam
Francisco Xavier, foi. l(j.

ALCACHOFRADO, adj. p. Feito cm for-

ma de aleaelioíVa; lavrado, bordado, com
pontos imitando a figura de alcachofra,

cm alto relevo. — «Levava hum pontiji-

bal branco, alcachofrado de ouro, e la-

vrado tudo de aljofre.» Fr. Pantalcão de

Aveiro, Itin. da Terra Santa, cap. 92.

ALCACHOFRAL, s. m. Terra em que se

cultivam ah'achofras.=RecoIhido por Je-

ronymo Cardoso e Padre Bento Pereira.

ALCACHOFRE, s. m.. ant. O mesmo
que Alcachofra. — «Dizem que ha nella

huma fructa de feição de alcachofras.»

Damião de Góes, Chronica de Dom Ma-
noel, Part. Ill, ca]). 1.

ALCÁÇOVA, s. /. (Do árabe alcasha;

antiganieiíte Alcaceva.) Castello, fortale-

za, presidio ; castello velho, fosso que
cinge a cidade. Na linguagem popular

do Minho : cova, lapa, buraca, fiu-na. =
Recolhido por Bluteau, no Vocabulário.

Na antiga linguagem náutica, o castello

de navio ou embarcação do guerra. —
«Mandou Nuno Fernandes aos mais dos

nossos, que se mcttesscm na alcáçova do

galeão. 11 Castanheda, Historia do Desco-

brimento da índia, Liv. i, cap. (lõ.

ALCAÇUZ, s. m. (Do árabe arquessiis;

de arque, raiz, e sus, a planta çus.l Sub-
arbtisto denominado por Linneo ijhjcj/r-

rhic/a glabra ; as suas raizes são compri-

das, da grossura de uma penua, luais ou

menos amarcllas. de um sabor doce. D;l-

sc cm Portugal o cm outros paizes da
Europa. E' empregado cm ílodicina co-

mo dccocto. — «O alcaçuz se chama cm

arábio Çus, e o çitmo d'elle cozido, e re-

duzido a forma de arrobe chamam os ará-

bios Robalçtis e os castelhanos, corrom-

pendo o nome, lhe chamam Raçuz : de

modo que Robalçús he hum nome composto

de Rob, que cm Arábio he çumo feito bas-

to e ai he o articulo de genitivo, e que quer

tanto dizer, como çumo basto de alcaçuz.»

Garcia d'Orta, Colloquios dos Simples,

col. V, foi. 19. = Também se escreve

Alcassus.

ALCADÉFE, s. m. (Do árabe alcodaf.)

Celha de pau, vaso sobre o qual os ta-

vernciros medem o vinho e outros lico-

res, e onde aparam as verteduras que
depois tornam a vender com o nome de

misturada. = Recolhido por Bluteau.

ALCAEST, s. m. ant. Na velha Alchi-

mia, ])alavra formada por l'aracelso para

designar um licor projirio para curar to-

da a espécie de obstrucção. Segundo Van
Helmont, é um dissolvente universal, li-

cor iminortal, resolutivo, inalterável, tira-

do do mercúrio pela distillaçào. — O AI-

caest, era também chamado fogo do in-

ferno artificial, sal circulo, fel da terra,

curativo de todas as doenças imaginarias.

— Também se escreve Alcahest, Al-

kahest, Alchaest, Alkaest e Altaest. —
« Tem o extracto de alcaest, virtudes admi-

ráveis para curar muitas doenças.» Cur-

vo Semedo, Polyanthêa Medicinal, Trat.

III, cap. 4, p. 51. = Também se cita o

Alcaest de Glauber, e o Alcaest de Res-

pour.

t ALCAFOR, s. m. ant. Vid. Alcanfor.

ÁLCAICO, adj. (De Alceu, poeta gre-

go.) Em Arte poética, espécie de verso,

cujo metro foi inventado pelo poeta gre-

go Alceu; adoptaram-no os poetas latinos,

que desprezaram a accentuaçào pelo sys-

tenia da quantidade. Um verso alcaico

ó formado de quatro pés e uma ce-

sura ; o primeiro é um spondeo, o se-

gundo, jambico, depois a cesura, e por

ultimo dous pés dactijlos, ou um dactylo

e outro amphimacro. = Também ha o

pequeno alcaico formado de dons dactyles

e dous trocheus. — Ode alcaica, a que é

composta de versos alcaicos. — Versos

alcaico-dacfi/licos, aquelles em que os pri-

meiros dous da strophe -sàc alcaicos da
primeira espécie, o terceiro é jambico, c

o quarto é umjambico da segunda espécie.

— Em Poética portuguc/.a, impropria-

mente se diz Ode alcaica, porque a nossa

versilicaçào, baseando-se toda no acccnto e

não na quantidade, não conhece nem po-

do accommodar-se a esse artificio. Porém,

como o metro alcaico é o mais nobre e

altivo dos metros gregos, figuradamente

se pôde caracterisar o verso por esta qua-

lidade. — <s O primeiro premio das com-

posições do Beato Luiz levava a melhor

ode alcaica cm dez ramos sobre o seu nas-

cimento miraculoso. » Festas na Beati-

ficação de Sam Francisco Xavier, foi. SO.

ALCAISAS, s.f. pi. .^Segundo Constan-
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cio, no árabe oleai, eu encontro.) O vão

que vae entre cinta e cinta du costatlo

dos navios. = Recolhido por Uluteau. =
Também so escreve Aicaxas.

ALCAIDARIA, s. f. Na linguag-cm anti-

ga, Alcadaria. = No sentido militar, a

honra de alcaide, e obrigação de defen-

der um castello ou fortaleza ; n'este sen-

tido, também havia A!caidaria-mór. No
sentido judicial, ajurisdicçào que competia

a certos officiaes de justiça para pren-

der ; a vara, ou competência do alcaide,

dentro da qual tem jurisdicçào. Era Di-

reito fiscal, as multas e coimas que

pertenciam ao alcaide, e que, por assim

dizer, constituíam as rendas do seu oíii-

cio. — « Por rezão dus quaes serviços,

quasi em satisfação lhe foi dada a al-

caidaria de Lisboa, que n'aquelle tempu

era um dos principaes cargos d'ella, e

andar em homens fidalgos, pior ser uma
só vara de toda a cidade. » João de Bar-

ros, Década I, Liv. v, cap. 10.

A.LCAIDE, s. m. (Do árabe alcaide; do
verbo cada, capitanear, governar, puxar

para a frente.) Governador de uma pro-

vinda ou comarca, com jurisdicçào civil

e militar; mais restrictamente, gover-

nador de castello. = Em sentido usual,

official de justiça subalterno, que usa de

vara, prende, penhora c faz outras diligen-

cias por mandado do magistrado superior;

é ao que modernamente se chama official

de diligencias, beleguim, quadrilheiro.=
No sentido figurado, mono, mercadoria que

se não vende, que está lia muito tempo
na loja sem ser pedida, perdendo con-

stantemente do seu valor. = No sentido

primitivo : — « Todo o Alcaide, que tiver

castello nosso ou de cdgiim senhor, deve

ser de boa linhagem de pio^dre e madre,
porque se o for, sempre haverá vergonha

de fazer cousa, que lhe este mal. 11 Orde-
nação Manuelina, Liv. i, tit. 55. = No
sentido desprezível :

Juizes, CfirreReJores,

Atcuideíi e beleguins.

ACAD. DOS SING., Toill . II, SCS . 1).

— Loc. : Alcaide-wio';-, o que ficava

governador de uma praça depois de to-

mada ; titulo honroso e rendoso com di-

reito ás propinas e precalços. = Segun-
do o Regimento de Guerra, o seu ofiício

era defender o castello ; os seus direitos

eram as carceragens, as penas d'armas,

as dos excommungados, as forças, tavo-

lagens, casas de venda, barcos e navios

que se carregassem no porto, a dous sol-

dos por tonelada. No século xvii, já se

chamava capitão-mór. —Alcaide pequeno,
logar-tenente do Alcaide-)«Ji', que servia

em sua ausência; com o tempo, tornou-se

de competência judicial, e fazia com o

escrivão a visita dos navios. — Alcaide
dos Donneis, fidalgo que tinha a seu car-

go os meninos nobres, que se creavani
no palácio. — Alcaide da Honra, magis-

trado que inquiria sobre os crimes das

meretrizes e adúlteros. — Alcaide da va-

ra, ministro inferior de justiça, esbirro

que prendia, citava, etc. — Alcaide da
corta, official que servia na vara do Cor-

regedor, fazendo j3or seu mando as dili-

gencias judiciaes. — Alcaide do navio,

ou das galés, o patrão, arraes ou capataz

de qualquer embarcação. — « Fazei vir

aqui todos os Alcaides das galés e mes-

tres das nãos. « Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Part. i, cap. 130. — Alcai-

de dos saccos, official de justiça, a quem
competia o conhecimento dos contraban-

dos, prendendo os exportadores de géne-

ros que era prohibido sair do reino e pe-

nhorando-lhes a fazenda. — Almotaceis e

Alcades da sacca. — Alcaide do mar, o

mesmo que kXcaiCiQ p)equeno, que equivale

hoje a capitão de porto, a quem conqicte

a visita dos navios entrados. — Alcaide

dos Montes, os que acompanhavam os es-

crivães, quando iam em cxercicio de suas

funcçues. — Homens do Alcaide, os es-

birros, quadrilheiros ou beleguins, que
executam as suas ordens de intimação ou

prisão. Desde a renovação da sociedade

portugueza, por Mousinho da Silveira,

desapparcccram todas estas denominações

odiosas; apenas se conserva na linguagem

do povo esta conceituosa locução : — Ter

o pae Alcaide, ser protegido por influen-

cias de grandes authoridades, ter as cos-

tas quentes, estar a salvo em tudo o que

fizer contra a justiça, fiar-se em padri-

nhos.— «Alcaide, Lusca-me aqui alguém?»
Padre Delicado, Adágios, p. 99

;
perten-

ce este anexim ao século xvi. — « Alcai-

de do cam2}0, ou coxo ou manco. » Idem,
ibidem, p. 108. — « Alcaide em andar,

moinho em moer, ganham de comer. »

Idem, ibidem, p. 108. — « Alcaide sem
alma, ladrões á praça. » Idem, ibidem,

p. 108. — « Em linhagens longas, Al-

caides e Pregoeiros. » Idem, ibidem, j).

97. — « Fugi do Alcaide, c(ti no Meiri-

nho. » Bluteau, Vocab. — « Honra é sem
/twira^ Alcaide de cadeia e Padrinho de bo-

da. » Delicado, Adag., p. 97.— «O Alcaide

eo Sol por onde quer entram.)) Idem, ibid.,

p. 109. — <í O nosso Alcaide nunca dá
passada debalde.» Idem, ibid., p. 109.

— « Pouco medo tem o juizo do Alcai-

de. )) Bluteau, Vocab. — « Prendeu-me
o Alcaide, soltou-me o Meirinho. » D.
Francisco JManoel, Musas de Melodino,

p. 99. — Na giria de Commercio, ter Al-

caides na loja, applica-se a todo o géne-

ro de mercadorias que não acham extrac-

ção, que ninguém procura.

ALGAIDERÍA, s. f. ant. A dignidade

de Alcaide-mór ou governador do mna
praça ou província. Tributo ou j^ensão

que se paga aos Alcaides mores.— Officio

de Alcaide ou Jlinistro de Justiça que
prende os culpados, e executa as ordens

dos juizes.==Èst:l hoje fora do uso. Vid.

Alcaidaria, e Alcaidia.

ALCAIDESINHO, s. m. Diminutivo de
Alcaide. == No sentido figurado antigo,

que tem ares insolentes, imperiosos.

ALCAIDESSA, s. f. ant. A mulher do
Alcaide, a mulher a quem se concede a

alcaidaria de um castello. — « Fazendo
guerra aos Mouros, tomaram o castello

de Moura á Alcaidessa d'clle. » Frei An-
tónio Brandão, Monarchia Lusitana, Liv.

2, Part. III, cap. 12.

ALCAIDIA, s. f. ant. O mesmo que Al-

caidaria o Alcaideria. Forma mais simples,

mas obsoleta, pela extincção das dignida-

des que representava. — « Estando pois

d'esta maneira tirou El-Rei a Alcaidia a
este Mouro. » Jeronymo de Mendonça,

Jornada de Africa, Liv. iii, cap. 7.

ALCAIOTARIA, s. /. (Do árabe cdco-

net, medianeiro da prostituição.) O crime

de alcoviteria. Assim se encontra nos do-

cumentos do século XV. = Recolhido por

Moraes.

ALCAIOTE, s. m. ant. (Para a etymo-

logia, vid. Alcaiotaria.) O alcoviteiro,

que leva c traz ; o agente de prostituição.

Na linguagem antiga, também se dizia

Alcoveto e Alcayote. A forma mais usual

é Alcoviteiro. Vid. esta palavra.

ALCAÍZ, s. m. ant. (Do francez cahier,

listas dos estados gcraes do século XV
;

mais naturalmente do árabe.) Livro de

alardo e apurações de gente de guerra
;

caderno ou lista dos que militam, para

se saber os que morreram no comba-

te. — « Depjois se soube pelos seus alcai-

zes, que são como livros de alardo, e apu-

rações, em que todos os que 2}assaram á

Hespanha eram escriptos, morreriam qua-

trocentos e cincoenta mil. » Ruy do Pina,

Chronica de Affonso IV, foi. 63, col. 3.=
Recolhido por Viterbo, na forma de plu-

ral, e por Moraes.

ALCALÁ, s. /. ant. O mesmo que Al-

çalá. Copo de barro, ou púcaro, pelo qual

nas portarias dos conventos se dava de

beber aos pobres que tinham sede.=Re-

colhido pela primeira vez por Bluteau.=
Jlais frequentemente empregado nos es-

criptorcs Alçála. Vid. esta palavra.

ALCALADA, s. /. ant. (Do árabe al-

quilla, rede para defenderdes mosquitos.)

Rode de lançar por cima dos cavallos,

ainda usada, apezar de estar esquecida a

palavra.

Porque viram um cavallo

Cora umas a/caladas.

CANC. GERAL, fol. 158, COl. 3.

Pelas vossas atcalaflnít.

Soubemos iiu'ereis chegailas.

lUEM, míD.

t ALCALAS, s. f. ant. Segundo Viter-

bo, certas alfaias para ornato, talvez pan-

nos de raz ou bordados.

ALCALDAMENTO, s. m.. ant. (De alcai-

de, no castelhano alcaide.) Direito que se

pagava nas alfandegas, quando se mani-

festavam as mercadorias prohibidas o ou-
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trás quacsquer; era um dos rendimentos

do Alcaide mór, o que explica a sua cty-

mblogia. Jluitas vezes cncontra-se a lio-

monymia de Alcaldamento em Alealda-

mento, que era o juramento que se dava

na alfandega, em como o que se comprava

era para os respectivos gastos de aquelle

anno ; era ao que hoje se chama manifes-

to ou varejo. Vid. Alcaldamento.

ALCALDAR, v. n. ant. {De.Alcaide, que

recebia das alfandegas um tanto pela tone-

lagem dos navios que entravam ou saíam.)

Ser mercador, negociar; mercadejar; pa-

gar ao alcaide a imposiyào fiscal de carga

ou descarga de navio. = jM'este sentido,

recolhido pelo Padre Bento Pereira.

ALCALDAR, v. a, ant. (De Alcaide, com

a terminação vcrbdl; porque ao Alcaide-

mór competia vigiar que não saíssem mer-

cadorias proliibidí^s por lei.) Alcaldar,

prestar juramento na alfandega, aliançar

de que o que compra o negociante, é para

gastos d'aquelle anno. Porém Alcaldar

tem um sentido mais geral ; é comparar

a importação e exportação do negociante,

pai'a que se não perturbe o equilíbrio da
balança de commereio. = Está fora do

uso.

ALCALESCENCIA, s. f. (Do latim alca-

lescentia.) Em Chimica, movimento pelo

qual um corpo se torna alcalino; estado

das substancias animaes e vegetaes em
que se transforma espontaneamente o am-
moníaco. •— Na velha Medicina dos humo-
ristas, dava-se este nome á disposição dos

corpos para a fermentação alcalina e pú-

trida; d'aqui a phrase alcalescencia dos

humores.

ALCALESCENTE, adj. 2 gen. (Do latim

alccdcscens, no abl. alcalescente.) Diz-se

das substancias nas quaes as proprieda-

des alcalinas começam a desenvolver-se,

ou também quando já predominam; to-

dos os corpos que encerram gaz azote,

(um dos principiõs do ammoníaco) po-

dem tornar-se alcalescentes ; todas as sub-

stancias animaes e um grande numero das

vegetaes pcklem tornar-sc alcalescentes.

ALCALI, s. w. (Do árabe ul, artigo, e

cali ou kali, sal-soda, planta maritima
d'ondo se extrae a soda, um dos princípios

dos Alcalis.) Corpo composto, que tem por

pro})riedade distinctiva tornar verde o

xarope de violetas, tornar vermelha a cGr

amarella da curcuma, de restituir o azul

ás cures vegetaesjá azues envcrmeihccidas

pelos ácidos, de fazer o papel de base em
presença dos ácidos, em combinações co-

nhecidas com o nome de saes. Os Alca-

lis são corpos compostos, quer de um
metal e oxygcneo, quer de oxygeneo o

azote, já de hydrogéneo e earbone, ou de
oxygeneo, hydrogenco, azote c carbonc ; a

estes últimos chamam alcalis wf/etctes ou
alcalóides, para os distinguir dos cha-

niíidos alcalis mineraes. — Alcalis aéreos,

assim chamados quando o acido carbó-

nico era conhecido pela nome de acido

aéreo; hoje são saes denominados carhona-

tos alcalinos. — Alcali animal, ura d(js

nomes do ammoníaco, ponpie resulta mui-

tas vezes da analyse das substancias

animaes.— Alcali cáustico, o mesmo que
alcali puro, nome dado a todo o alcali

privado do seu ácido carbónico. — Alcali

doce, o que está combinado com acido

carbónico, que lhe tira a sua causticidade.

— Alcali deli(j[uescente, nome dado anti-

gamente á potassa para a distinguir da
soda. — Alcali de nitro, outro nome dado
antigamente á potassa, por que se ex-

traía do nitro decomposto pelo fogo. —
Alcali do tártaro, outro nome da potas-

sa, obtida pela calcinação do tártaro. —
Alcali efervescente, nome antigo do alcali

carbonatado. — Alcali fcco, nome antigo

dado á potassa e soda, em contraposição

ao alcali volátil, ou ammoníaco.—Alcali

extemjíoraneo, nome da potassa, tirado da
brevidade com que se produzia. — Alcali

fóssil, nome do carbonato de soda.—Al-

cali marinho, nome antigo da soda, que
é a base do sal marinho.— Alcali mineral,

nome antigo da soda. — Alcali phlogisti-

co, nome antigo do chiorureto de potás-

sio. — Alcali prussiana, prussiato alca-

lino. — Alcali terroso, terras alcalinas,

como a barvta e a strouliana. — Alcali

vegetal, a potassa. — Alcali volátil, nome
antigo do ammoníaco.—Alcali volátil con-

creto, nome antigo do sub-carbonato de
ammoníaco sólido. —Alcali volátil flúor,

ammoníaco líquido dissolvido em agua.

ALCALICIDADE, s./. Vid. Alcalinidade.

ALCÃLICO, adj. O mesmo que Alcalino.

Vid. esta )5alavra.

ALGALIFICANTE, adj. 2 cjen. Que é pró-

prio para determinar as propriedades al-

calinas, a mudar em alcali.

ALCALIFICANTE, s. m. Nome dado pelos

chimicos antigos ao azote, em contrapo-

sição ao oxygeneo a que chamavam aci-

dijicante.

ALCALÍGENO, adj. (De alcali, e do
grego gucjinaõ, eu formo.) Em Chimica, o

que dá origem aos alcalis.= Também se

empregava como substantivo para desi-

gnar o azote.

ALCALIMETRÍA, .<?. /. (De alcali, e do

grego metron, medida.) Nome dado aos

processos quantitativos pelos quaes se de-

termina a proporção de volume do alcali

contido em um liquido, ou particularmente

na soda ou potassa do commereio.

ALCALIMÉTRICO, adj. Que é próprio

do alcalimetro ; ([ue diz respeito á medida
dos alcalis.— 'Tubo alcaliniétrico.

ALCALIMETRO, s. m. Em Cliimiea, in-

strumento próprio para medir a quanti-

dade real do alcali que contem a soda ou

a potassa do commereio, em razão da
quantidade de ácido sulphúrico que é ne-

cessário empregar para saturar unia quan-
tidade determinada de uma ou outra does-

tas substancias.

ALCALINIDADE, s. /. Em Chimica, na-

tureza ou estado alcalino de um corpo;
propriedade do que é alcalino.

ALCALINO, adj. Que tem um alcali li-

vre, ou nào combinado com outra substan-

cia; que tem algumas propriedades dos

alcalis. Assim se diz : óxydos metállicos

alcalinos; reacção alcalina, terras alca-

linas; *«/ alcalino, ?í'cuj-í-s alcalinos, como
o serum do sangue e a bílis.

ALCALINO-TERROSO, adj. Na antiga

nomenclatura chimica, nome da substan-

cia que simultaneamente tem as proprie-

dades de alcali e de terra.

t ALCALÍNULO, adj. Era Chimica, di-

minutivo do adjectivo alcalino ; dá-se este

nome a um sal que não é neutro, mas que
contém, somente depois da saturação, ura

pequeno excesso de alcali.

ALCALÍSAÇÃO, s. f. Em Chimica, o^je-

ração natural pela qual se desenvolve a
propriedade alcalina. = Também se dá
este nome á operação pela qiml se separa

o alcali que um corpo encerra.

t ALCALISADO, adj. p. Que recebeu

propriedades alcalinas, ou também, se-

parado do alcali que continha.

ALCALISAR, v. a. Em Chimica, dar a

uma substancia propriedades alcalinas

;

desenvolver estas propriedades neutralisa-

das pela presença de uma outra substan-

cia de que se separa a parte alcalina.

t — Alcalisar-se, v. rejí. Saturar-se

de principiõs alcalinos.

ALCALÓIDE, s. m. (Formado de alcali,

e do grego eidos, forma, similhança.) Era
Chimica, nome pelo qual se distinguem

os alcalis orgânicos ou vegetaes dos alca-

lis mineraes, de que differem pelas suas

propriedades geraes, posto que se asseme-

lham pelas suas propriedades básicas. =
Tambern se diz Alcálide, menos usado.

ALCALÓIDE O, adj. Pertencente aos al-

calóides.

ALCAiMONÍA, s. /. (Do árabe alcam-

munia; ai, artigo, c cammitn, cominhos;

também se escreve em portuguez Alca-

munia e Alcomunia.) Espécie de confei-

ção feita de fariídia de pau e melaço;

doce feito de mel e herva doce ou comi-

nhos , costume árabe do povo portuguez.

Segundo Bluteau, que bastante consultou

a linguagem oral, dá-se no iíinho este no-

me a mn doce feito de mel e farinha.

j ALCANA, s. /. Em Botânica, planta

oriental, cujo nome vulgar é lienné : per-

tence á octandria monogi/nia de Liuneo,

c ás .talicarias de Jussieu. Com o sum-

mo desta plant;i, as mulheres do Egypto
tingem os pés, as mãos e principalmente

o ventre ; em uma grande parte da Afri-

ca, é empregada para colorir de verme-

lho as unhas. Os orieutaes dào este nome
a muitos vegetaes. como r phi/Uire, a au-

gustijoliada. o orcaneto, etc.

ALCANAVY, s. «i. (,Do arabc ai, arti-

go, e cannel. crinamo.') Linho de cananio;

íiguradamcnte : côr loura. Vid. Alcaueve,

mais conforme com a etvmologia árabe.
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ALCANCALI, s. m. Autidoto bom para

todas as febres.

ALCANÇARA, s. /. ant. (Segundo Cou-

stancio, do árabe cantara, arquear.) Es-

pécie de pandeiro antigamente usado

;

adufe, ao som do qual se danea. —
«... da pelle fizeram vma alcançara com

que tanfjiam.» Castanheda, Historia do

Descobrimento da índia, Liv. ii, eap. 57.

ALCANCAREIRO, ar//, e s. Pandeiro que

tem couro por baixo e soalhas no arco ; o

que toca alcançara e dansa ao som d'ella.

Eú dou-vos um iiandoiro

A/cancarcini.

ciNX. GEn., foi. 157, ool. I, V.

ALCANÇADIÇO, aJJ. (De alcançado,

cora o sutiixo «iço» , corrupção popular do

supeiiativo.) Que facilmente se alcança,

ou encontra
;
que se deixa apanhar ou ir

á mão affectadamente; que finge não ad-

vertir. •— aMas uma só cousa vos asse-

guro do demónio, que não é parvo, e

tanto é menos, quanto se pôde fazer mais

parvo, e mais alcançadiço quando lhe é

necessário para o que pertende.r' Paiva

de Andrade, Sermões, Tom. i, foi. 106,

V. — Lorpa, estúpido, inadvertido, desa-

cautelado, aéreo, insensato.

— Loc: Fazer-se alcançadiço, phrase

familiar empregada figuradamente para

designar o que aiiecta rudeza ; enleado
;

frustrado.

ALCANÇADISSIMO, ad,j. sup. Bastante

endividado; empenhadissimo, dcsfalca-

dissirao, atrazadissimo, falho nas suas

contas.

ALCANÇADO, adj. p. Attingido, toca-

do, apanhado; obtido, conseguido, arran-

jado ; confuso, emljaraçado, alheiado,

perplexo ; empachado, atrazado, endi-

vidado, fallido, desfalcado, subtraído.

— «D'onde succurria a casa de seusimes
(por alcançada,) com algum dinheiro. i>

Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom.
II, p. .S30.

ALGANÇADOR, s. m. Arranjador, que
consegue ou obtém alguma cousa, solli-

citador. = Recolhido pelo Padre Bento
Pereira.

ALCANÇADOR, í. to. c adj. O que arranja

ou consegue; que sollicíta, que apanha, ou
attinge: — «... convém acolher-nos á
oração, como a uma sobre todas melhor
declaraãora da necessidade, e alcançado-

ra das cousas que havemos mister.-» Cathe-
cismo Romano, foi. 32ò, v.

ALCANÇADURA, «. /. Em Alveitaria,

doença proveniente do defeito que tem
certas alimárias, principalmente as bes-

tas cavallares de roçarem as mãos quan-
do andam, ou de se tocarem; inchação pro-

veniente do defeito de se ferirem com a
ferradura quando andam, e se tocam ou
alcançam; também se dá esto nome- á in-

chação que resulta de ferida de pedra
ou ferro na parte posterior do pé junto

á unha ou casco. — «Temendo que ren-

desse (o cavallo) ou desse grandes alcan-

çaduras.» António Galvão de Andrade,

Arte da Cavai, de Gineta, trat. i, eap. 1.

ALCANÇAMENTO, s. m. Aproximação,
emijarelhamento ; distancia a que uma
cousa avança; desfalque, atrazo. = Re-

colhido pelo Padre Bento Pereira. =
Ainda usual.

ALCANÇAR, v. a. (Segundo Constân-

cio, do árabe alçai, encontro, e sara, an-

dar, caminhar; Nunes de Leão dá-o

como de origem portugueza ; uma outra

etymologia apresenta Bluteau, da locução

latina ade calcem, porém menos admissí-

vel, por isso que se não encontra em ou-

tras linguas romanas.) Seguir, filar, en-

contrar, apanhar, agarrar, atracar, topar,

chegar ; obter, conseguir, arranjar, appro-

ximar; desfalcar, atrazar, emlividar; co-

nhecer, saber, prever, antever, perceber,

adivinhar, comprehender, penetrar, cal-

cular, abranger, medir, avistar, estender,

apropinquar aos golpes, pôr a geito, pi-

lhar á mão.

Pouco e poiíoo sorrindo, e gritos dando,
Sc deixam ir dos gaií,'0S alraiiçando.

CAM., LUZ., cant. is. est. 70.

Por.|iie por m.iis qtic fuja o delinquenle,

.\ justiva divina io|,'0 o a!caiiça.

.\LV. D'0KlENtB, LUS. TRANSF., fol. 1Í5.

Mas ondo não alcança esta fraí|neza,

Creio que supprirá vossa grandeza.

CUILDE ItOUM, NOV. DO QOMbM, Canl. II,

est. :!.

Lidia c'os ollios, triste, eni vão seguia,

Quanto a vista alcaiieaiia, a náo ligeira.

Que c'o seu Floris desapparecia.

FEU., ECCL VIU.

Oh segredos d'a(iuena eternidade,

A (jueiii juizoalguiu ião alcançou.

cvM , Lfz., canl. i, est. 77.

—Loc. : Alcançar com a mão, chegar-

Ihe, tocar-lhe por estar a pouca distan-

cia. — Alcançar em contas a oídrcm, fi-

car-lhc crédíu-. — Alcançar a verdade,

prevêl-a, ter a intuição delia.— «^á per-

severança toda a causa alcança. » Deli-

cado, Adágios, p. 76.

—

«Quem segue al-

guma cousa, ou alcança parte ou toda.»

Idem, Ib., p. 57. — «Todos queríamos

ser bons, e alcançamol-o os míchos.» Idem,

Ib., p. 30.

— Alcançar, i-. n. Tocar, caber, bas-

tar, lograr, ter, enriquecer, estar perto,

vêr, avistar, perceber. — «Creia V. M.
que aonde não alcançar o poder, alcance

e passe mais adiante a boa vontade. it D.
Francisco M. de Mello, Cartas, cent. i, c.

63. — «Alcança quem não cança.» Pa-

dre Delicado, Adagies, p. 36. — «Quem
de vagar ou tarde anda, pouco alcança.»

Ilernã Xunes, Refranes, foi. 98.

— Alcançar-se, v. refi. Endividar-se,

atrazar-sc nas contas, desfalcar-sc, arrui-

nar-se, empobrecer-se, comprometter-se.
— Era ^'eterinaria, vicio que têm as

bestas cavallares de tocar-se ou roçarem
uma mão pela outra, ferindo-se cora a

ferradura ; topar-se o casco do jdó com o

casco da mão, d'onde resulta uma doença
chamada alcançadura. —«Ha muitos ca-

vallos que correndo, ou voltando, se alcan-

çam dando golpes com as ferraduras dos

pés nas mãos.» António Pereira Rego,
Sum.de Alveit.,cap. 62.

—

«Curta tem as

pernas a mentira, e alcança-se azinha.»

Bluteau, Suppl. do Vocab. — «O que se

perde, nãu se alcança de graça.» Ferrei-

ra do Vasconcellos, Ulyssipo,act. I, se. 3.

ALCANCE, s. ?». Na linguagem antiga.

Alcanço. Seguida, carreira, pista; appro-

xim:ieào, parelhas, encalço ; distancia,

extensão ; consecução, logração ; dif-

ferença de saldo, desfalque, divida, fal-

lencia ; importância, vulto, valor ; cor-

reio extraordinário, enviado, portador;

roçadura ou alcançadura do animal que
se toca. —• «Por uma hora durou o con-

flicto e alcance.» Monarch. Lusit., Tora.

VII, p. 480. — «Embarcações que servem

na costa da índia para dar alcance aos

jmraos dos Mouros.» Azevedo, Discnrs.

Apolog., p. 117.

Contra a gente no alcance desmandada.
niJEV., AFFO.NSO AFRIC, Cant. 7, fol.

U3, v.

— Loc. : Dar alcance a um navio,

dar-lhe caça, atracal-o. — Andar no al-

cance, fazer diligencia para encontrar

alguém. — O alcance da vista, a dis-

tancia até onde se distinguem os objectos.

— Negocio de grande alcance, de máxi-

ma importância.— Dar muito alcance a

uma 2)cãavra, consideral-a como offensi-

va ou insultuosa, não sendo assim.— Al-

cance de contas, differença que em uni

ajuste de contas resulta do que se recebeu

para o que se entrega. •— Mandar um
alcance, mandar um expresso ou próprio

com uma noticia importante. — Estar

ao alcance da espada, a distancia de po-

der ser ferido. — Fora do alcance da
artilheria, bastante afastado, aonde não

possam chegar as balas. — Não está ao

meu alcance, não depende de mim o con-

seguir isso.

ALCANÇO, s. m. ant. O mesmo que

Alcance. — «E sobre tialo, tendo á vista

e alcanço de canhão dez mil homens ini-

migo.',-.» .João Salgado de Araújo, Succes.

Militares das armas Portuguez., Liv. i,

eap. 17.

ALCANÇOS, s. m. pi. Em Volateria,

os dedos dos falcões que estão sós, sepa-

rados dos emparelhados, a que se chama
cingideiras, era contraposição a estes que

estão de per si, e são maiores ou alcances.

— «E os dedos do meio (nos falcões) cha-

mamos cingideiras, e os dedos, que são

sós per si alcances.» Diogo Fernandes

Ferreira, Arte da Caça, Advert., p. 2.

ALCANDORA, s. f. (Do árabe alcande-

ra ; de ai, artigo, e candai-a, vara, polei-

ro.) Pau atravessado era que se empoleira

o falcão; vara a qire se prende ou ata. «4c
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pau, em que costumam pôr e atar o falcão

(_chamam) alcandora.» Diof^o Fernandes

Ferreira, Arte da Caça de Volateria, Adv.

— « A'a alcandora em que o Açor estava

posto notei que tinha boa postura. i> Id.,

Ib., p. 2Õ, V.

ALCANDORADAMENTE, adv. ant. Em-
poleirndamente ; no sentido figurado :

guindadauiente, elevadamente, galardoa-

damente. Dizia-se propriamente do esty-

lo e linguagem. — Faliar alcandorada-

mente, com éraphase ridícula.

ALCANDORADO, adj. p. Pousado, em-

poleirado, atado em alcandora. No senti-

do figurado : guindado, alevantado, em-

polado, emphático, affectado, desmedido;

2-alardoado, elevado. —- « O merecimento

raras vezes o vedes alcandorado.» Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia,

act. I, se. 4. — Esti/lo alcandorado, em-

phático, aíFectado, com uma elevaçào im-

própria do assumpto.

ALCANDORAR-SE, v. refl. (Do árabe

nlcandera, com a terminação verbaluar».)

Empoleirar-se, pousar-se em alcandoras
;

figuradamente: guindar-se, soprar-se, em-

polar-se, aíFectar-se, referindo-se princi-

palmente ao estylo.

ALCANEVE, s. m. e adj. 2 gen. (Do
arabo ai, artigo, e cannebe, cânhamo

;

antigamente Alcanave, espécie de linho

Canavez.) Linho cânhamo ; linho louro.

— aCabellos, não ha mais linho alcane-

ve.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Aulegr., act. ii, se. 10. N'egte sentido

figurado, .significa cabellos loui'os e com-

pridos.

ALCANFOR, s. m. (Do árabe alcafúr, com
o qual se conforma a forma antiga portu-

gucza Alcafor.) O mesmo que Cámphora,

sueco resinoso branco, volátil, concreto, do

um cheiro forte e particular, de um sabor

acre, seguido de uma sensação fria; é

muito pouco solúvel na agua ; extráese

de muitas plantas da famiiia das la-

biêas, das synanthéreas, e principalmen-

te do camphoreiro. Do hespauho! nos

veiu a forma Alcanfor, predominando ho-

je na sciencia a forma italiana Camphor,
adoptada pelos francezes, allemães e in-

glezcs.

S3o useiros
A clieirareia

Alcanfoies.

A.\T. PBESr., .lufos, foi. 15, V.

— Nos romances populares da Beira

Baixa, principalmente no de Reginaldo,

cita-.'<o o Alcanfor.

ALCANFORADO, adj. p. Que diz res-

peito ao alcanfor
;
que tem cámphora. =

Síodcrnamente diz-se Camphorado. — «O
mesmo faz o unguento branro alcanfora-

do. » Gonçalo Rodrigues Cabreira, Com-
pendio de muitos remédios, cap. -k — O
povo .liiid,! diz unguento alcanforado.

ALCANFORAR, v, a. ant. O mesmo que

Camphorar. Lançar cámphora, misturar,

impregnar de cámphora um licor, uma be-

bida, um medicamento. = Recolhido por

Bluteau no Supp. do Vocab.

ALCANFOREIRA, s. /. Em Botânica,

sub-geufro do género loureiro, na fami-

iia das laurineas, o qual produz a cám-

phora. — Na nomenclatura de Linneo, é

o Laurus cámphora, e na de Nees, é a

camphnra nf/irinalis.

ALCANFOREIRO, s. m. ant. Vaso ou chei-

rador em que se costumava trazer a cám-

phora no século XVI, usada como perfu-

me. — « Pezaram dous alcanforeiros de

ouro csiualtadus... duas onças.» Provas

da Historia genealógica, Tom. iii, p. 189.

t ALCANGERI, s. f. Em Anatomia, no-

me dado ]3or Avicenna á cartilagem vul-

garmente chamada espinhela, ou, na lin-

guagem scientifica, appendice chifoideo.

ALCANNA, s. /. O mesmo que Àlcana.

Em Botânica, planta vulg;irmente chama-

da liiigua de boi ou raiz de buglossa.

ALCANTIL, s. m. (Da locução a cantil,

talhado a picão ; com o « 1 » euphonico.)

Coruto, cume, cimo, coroa do monte ; a

parte mais alta e íngreme; sitio fragoso,

e desjjenhado; altura de rocha talhada a

pique, ou a cantil; margem sem encosta,

alambor ou talude do rio. — « Amanhece-

ram ao socairo de uma ilha muito alta,

e decia d'ella uma grande ribeira : e era

o alcantil tamanho, que a caravela ajun-

tava o bordo com a terra. » Castanheda,

Historia do Descobrimento da índia, Liv.

II, cap. 8.

— Obs. : A ctymologia árabe propos-

ta por Constâncio é imaginosa c sem vi-

sos de verdade.

ALCANTILADA, s. f. Espaço continua-

do, disposto em forma de alcantil ; com-

bro ou elevação de terra talhada a pique;

despenhadeiro, precipício. — « Dezescte

nãos grossas com muita artilheria enca-

deadas umas em outras, tão juntas com
as poppas em, terra, á maneira de alcan-

tilada, que pareciam um eirado soberbo

sobre o mar. » João de Barros, Década I,

Liv. 7, cap. 11.

ALCANTILADAMENTE, adi: Perpendi-

cularmente, de cima a baixo, a pique ; ín-

greme.

ALCANTILADISSIMO, adj. sup. Ale-

vantadissimo, topetando com as nuvens;

inaccessivel. = Diz-se dos grandes mon-
tes.

ALCANTILADO, adj. p. Na linguagem
antiga, Acantilado, o que explica a sua

etymologia. De alcantil, em forma de al-

cantil, elevado, talhado a pique, íngreme,

inaccessivel, fragoso, sobranceiro.

Nem vos verei, na sombra refliii.ido,

Na oova liervosa, i> vós c.iliras niiiiiosas,

Trcpaiias cm roelicdo akaulilailo.

imutk HsiL, MUF. DE sei>ULV., canl. ix, Oíl. 07.

Esle n.i tttcnnlilaia serra corre

O javali oorjoso
cAncAo. ODE :cix.

ALCANTILAR, r. o. (Para a ctymolo-

gia, vid. Alcantil.) Levantar como o al-

cantil de um monte ; lavrar ao cantil, ou
picão. = Na linguagem figurada, inchar,

solevantar : O vento alcantila a marezia.
= Usa-se mais geralmente na forma re-

flexiva.

— Alcantilar-se, t-. refl. Erguer-se,

guindar-se, remontar-se, perder-se nos

ares : amontoar-se ; subir. — « Eis ahi os

officios, disse Pavorante , mas em quanto

homem se não manda alcantilar jjera el-

les, podeis vós, se fosseis servido, dardes-

me licença pêra entretanto nos aprovei-

tarmos d'essas armas. » Diogo Fernandes,
Continuação do Palmeirim de Inglaterra,

Part. III, cap. 01.

ALCANTILOSO, adj. O mesmo que Al-

cantilado. — « E sendo o fundo da ilha

muito alcantiloso, e de pedra, etc. » Car-

tas do Japão, Tom. i, foi. 33, col. 4. =
Desusado.

ALCANZIA, s. f. (Do árabe alquenzia.)

Bóia ôca de barro sêcco ao sol, do ta-

manho de uma laranja, que se enche de
cinza ou de flores e com ella se faz

tiro em jogo de cavallo, e batendo no ca-

valleiro, quebra.=Bluteau assim recolheu

este sentido no século xviii ; é hoje de
uso popular, e as alcanzias em vez de
sei'em de barro, são de cera e cheias de
agua aromatisada; chamam-se laranji-

nhas, com que se atira para as janellas no
tempo do carnaval ou entrudo. = Este

uso dos árabes ainda se conserva em o nos-

so povo, desconhecido e não comprehen-
dido resto da raça mosai-abe : os árabes

também davam o nome de alcanzia a uma
bóia de barro, cosida no forno, ôca,

tendo uma fenda longitudinal por onde se

mettia o dinheiro que se queria guardar.

Quem percorrer as nossas feiras ainda

acha este costume; lá verá as alcanzias,

mas já com o nome moderno de ?)iea-

Iheiro.

Como costumam, nos feslivos dias,

Os (jue (o^eiii loganilo as alcanzias.

nODniGlES 1>E MATTOS, JERCS. LIBERT.,

cant. Ill, esí. 'ii.

— Em Poleocertica portugueza, alcau-

zia era uma panella de barro, cheia de

pólvora ou de alcatrão ou de outra qual-

quer matéria iutlammavel, que se arrojav.a

accesa ao inimigo , modernamente, bom-
ba, granada.

Nas alcanzias põe o fo;;ro ousado.

LlIZ PEBCIRA. ELGGUDA, C- II. fol. Sã, T.

ALCANZIADA, s. /. (De alcanzia, com
o suriixo d ada», que exprime a idè.i de

percussão.) Golpe ou arremesso de alcan-

zia nos torneios e festas. Em Táctica mi-

litar, tiro de graiuida, projecção de uma
bomba.
ALCAPARRA, .<í. /. i,Do árabe alcaibar.)

Arbusto denominado por Linneo Cap-
paris Spinosa, distribuído na polyandria

monogynia; tem as folhas redondas cora

dous espinhos na base dos pcciolos. as fli>-

rcs solitárias, acorolla com quatro pétalas,
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os cstcames compridos, e o cálice de qua-

tro foliolos. Dá-se nos paizes meridiooaes

da Europa e Africa; o seu fructo é uma
baga oval, carnuda, de uma só céllula,

sustida em um pedúnculo longo: os bo-

tões das suas flores, aos quacs também

se chama alcaparras, Scào usados para

tempero e condimento, e mettem-se de

conserva em vinagre ; a sua casca é re-

commcndada em Medicina como aperiti-

va e diurética. Botão de fiôr da alcapar-

ra. = No sentido ligurado, estimulante,

despertador, incitador, provocador. —
« Ora se acaso vos enfastiastes jã da

Corte, e quereis um òoccado de Torre,

como alcaparra, Id vae a vossa bctrque-

fa. » D. Francisco Manoel de Mello, Car-

ta 44, da centúria 2.

— Loc. : Alcaparra do appetite, incen-

tivo, que abre o fastio. — Cara de alca-

parra, cara que provoca a ira.

ALCAPARRADO, adj. p. Temperado,

adubado, misturado com alcaparra de

conserva. = Figuradamente, provocado,

incitado, desenfastiado. = Recolhido por

Moraes.

ALCAPARRAL, s. m. Campo ou cantei-

ro em que se criam as alcaparras ; alfo-

bre ou viveiro de alcaparras. = Kccolhi-

do pelo 1'adre I>cnto Pereira.

ALCAPARREIRA, s.f. Arbusto que pro-

duz o fructo ou baga chamada alcaparra.

= Ilecnlliido por Moraes.

ALCAPARREIRO, s. v). O que vende al-

caparras ; extensivamente, o que vendo

outras conservas e acepipes. — « Alca-

parreiros, que vendem alcaparra e azei-

tona, nove. )) Frei Nicolau de Oliveira,

Grandezas de Lisboa, Trat. iv, cap. 8.

ALGAPETAR, s. m. Em Iclithyologia,

espécie de j)eixe da costa. = Tainbcni se

diz Alcupetor e Alcupretor, citado nos

Autos de Gil Vicente, como peixe ordi-

nário.

ALGAR, s. m. (Do árabe alçar, o raav-

roio.) Em líotanica, planta ephémera, de-

nominada por Linneo Cistus tubei-aria

;

conhecida pelo nome vulgar de kerva das

sete sangrias. = Dá-se em Portugal e em
outros paizes da Europa meridional ; é

Ijastante usada pelos veterinários como
detersivo. — « Com uma mão cheia de

herva alçar. » Curvo Semedo, Atalaia da

Vida, p. ;».

ALGARAVÃO, s. m.. Ave de arribação,

pouco maior do que um frango, de pen-

uas e plumas pardas, e pescoço comprido.

— « Os alcaravães são pjardos de todo, as

pjernas um pouco compridas, e o pescoço ;

criam em terra andam juntos depois de

criarem seus filhos. » Diogo Fernandes

Ferreira, Arte da Caca, Trat. vi, cap.

11.

ALCARAViA, s. f. (Do árabe ahara-

via; no portnguez antigo, Alcoravia, Al-

corouvia e Alcarouvia.) Semente de fun-

cho, cariz de que se usa nos guisados
;

planta bisannual, denominada por Lin-

neo carum carvi. Tem um sabor picante

e um cheiro aromático particular. As suas

sementes são usadas na Medicina como

carminativas.

K çniinuras, jioriiiie não,

Cdiii lavas e a/ciinmna,

E fuuiínhos e açafi-ão.

IIIL VICGME, OBR-, liv. IV, fol. 239, V.

ALGARAVIZ, s. m. Canudo de ferro,

que serve de chaminé da forja. Termo de

ferreiro e serralheiro, colligido pela pri-

meira vez ]M)r Bluteau.

ALCARAZA, s. f. Espécie de bilha po-

rosa, ou moringue, empregado nos pai-

zes quentes para conservar a agua sem-

pre fresca. Como são vasos algum tanto

permeáveis á agua, dá-se pela sua super-

ticie exterior uma vaporisação que tira

calórico bastante para tornar a agua fria.

= Taniliem se diz Alcarraza.

ALCÁRCOVA, *. /. (Segundo Constân-

cio, do árabe algar, e do portuguez cova.)

Lago onde se recolheram aguas da chuva
;

charqueirào, higôa, poça, lameiro, pân-

tano.

ALGARÍA, s. /. Casa para guardar os

instrumentos de lavoura. Vid. Alqueria.

= Fora do uso.

ALÇARIA, s. /. (Do árabe cdcuria.)

I'lanta ou arvore que nasce nas areias.

7 ALCAROU, s. m. Espécie de escorpião

que se encontra na Africa; segundo al-

guns auctores, é uma serpente.

ALGARRADAS, s.f. pi. (Do árabe car-

TKca, andar cm roda, vacillante.) Em Vola-

teria, certos movimentos do falcão ou açor

para íilar a preza. — « Depois de o açor

ser mestre, e saber que a 23erdÍ2 lhe ha de

cahir,j'az suas alcarradas 2)er« descobrir,

cte. » Diogo Fernandes Ferreira, Arte da

Caça, Trat. 1', cap. ò.

ALGARRADAS, s. /. pi. (Corrupção de

Arrecadas ; segundo o Diccionario da Aca-

demia, do árabe alquerta.) Brincos das ore-

lhas, bichas ou pingentes, que as mulhe-

res usam como adorno. = líccolhido por

Jeronymo Cardoso, e Padre Bento Pe-

reira.

ALGATÈA, s. /. (Do árabe alcatia ; do

verbo cataâ, dividir, separar parte do to-

do.) Cáfila ou bando de lobos ; no senti-

do figurado : quadrilha de ladrões facino-

rosos ;
matilha de cães. A palavra alca-

têa encerra a idêa de bando facinoroso,

companhia reunida para fins sinistros. —
« Entrando huma alcatêa de lobos nos

curraes, devastou e espalhou grande par-

te do gado. » Padre M^inoel Bernardes,

Floresta, Tom. iii, p. oio.
— Loc: Andar de alcatêa, andar jun-

to, emparceirado para mal ; andar de espe-

ra. — « Estes estudardes são desespera-

dos e amlam sempre de alcatêa, como re-

lógios. 1) Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

I, SC. b. — Andar em alcatêas, em qua-

drilhas. — Estar de alcatêa, estar de

espera. — Vir de alcatêa, vir junto, em

bando. = Também se escreve Alcateia.

ALCATIFA, s. f. (Do árabe alcatifa,

do verbo catafa, matizar, ornar.) Tape-

te, damasco ; tecido de lã, ou de seda,

com diíferentes desenhos de flores ou fi-

guras, e matizado de cores, com que se

orna o pavimento das casas, estrados, ou

se penduram das janellas em dias de pro-

cissão. Alfombra.

.]á finas nU-allftif; por jaiiollas

Se lllu^Iralll de pintadas vivas cures.

CÚBTE BEAI., NAUFR. DE SEPULV.,

cant. IV. fui. i(i.

ALCATIFADO, adj. p. Forrado do al-

catifas; tapetado, esteirado, juncado de

flores ou de ramos ; alfombrado.

ALCATIFADO, s. m. As peças de tape-

te que compõem a alcatifa ; todas as al-

catifas de uma casa. — « E oiit)-iis senho-

ras assentadas todas só no alcatifado da
casa. » Mercúrio de 1766.

ALCATIFAR, v. a. (Para a etymologia,

vid. o sub.5tantivo Alcatifa.) Tapetar, al-

fombrar, esteirar; juncar de flores; fi-

guradamente, cobrir, enfeitar, paramen-

tar.

I)a natnrezn os próprios ornamentos
Llies alcatifa o vaile de mil cures.

M. THOMAZ, I^sOLA»A, C. II, CSt. 113.

ALCATIFEIRO, s. m. O (jue fabrica al-

catifas.

ALCATIRA, s. f. ant. (Do árabe alca-

tira ; do verbo catara, pingar, distillar.)

Arbusto de flores polypétalas, da familia

das leguminosas. Produz um sueco gom-
moso, branco, cinzento, inodoro e insípi-

do; é uma mucilagem empregada na Phar-

macia. — « Gomma alcatira, amêndoas

doces, de cada uma meia onça. » Morato

Roma, Pratica Racional, Reg. i, trat. 30,

cap. 1. Wd. Alquitira.

ALCATRA, s. f. (Do árabe alcatra; do

verbo catara, dar no lado ou espinhaço.)

Parte onde acaba o fio do lombo ; as an-

cas; o arqueado das coxas ou pernas da

rez; bacia da alcatra, os ossos da bacia,

as duas pernas da rez. — Na linguagem

culinária, uma alcatra c a porção de car-

ne da perna para assar de uma só vez.

= Recolhido por Jeronymo Cardoso.

ALCATRÃO, s. m. (Do árabe alcatráu ;

do verbo catara, pingar, distillar, cair

ás pingas.) Resina composta de pêz li-

quido, breu e cebo de boi ou azeite de

peixe. Matéria empregada para acafelar

o maçame dos navios, e tornar bastante

combustíveis os archotes, afim de se não

apagarem com o vento.

—

Ser fogo de alca-

trão, ser intenso e persistente na paixão

de que está dominado. — « Não sou d'es-

ses, des que me começo atear, sou um fogo

de alcatrão, não me apagarão com toda a

agua do mar. » António Ferreira, Come-

dia de Bristo, act. iii, se. 7.

ALCATRATE, s. m. (Segundo Constân-

cio, do árabe alçai, o encontro, e cantara,

arquear.) Na linguagem náutica, parte do
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casco ou do corpo da não. Pranclião que

cobre o topo das aposturas que terminam

na borda, para que a agua não estrague as

madeiras do costado. — n Descoseu toda

(a brecha) de popa a proa pelo alcatrate

da banda d'estibordo. » Fernão IMendes

Pinto, Peregrinações, cap. 59.

ALCATRAZ, s. m. Certa ave, que anda

nas costas de Portugal, também conheci-

da pelo nome vulgar de mangas de velu-

do ; sustcnta-se de peixe, é maior do que

a gaivota e anda misturado com ella.

Poor voz tem Siniiin Vaz,

Tliesourciro c CapellSo,

E pcor o Adaião,

Que canta como alcatraz,

E outros, que per hi estão.

OIL VICENTE, OBRAS, 1ÍT. IT, fol. 229.

ALCATRAZ, s. m. (Do árabe ai e ca-

tara, dar no espinhaço, ou no lado.) Na
linguagem popular, algebrista, endireita,

homem que tem por officio concertar os-

sos deslocados. As palavras Algebista ou

Algebrista, lambem n'este sentido são

de origem árabe, e unicamente do uso

popular. = Recolhido pela primeira vez

pelo Padre Bento Pereira.

ALGATREIRO, adj. Que tem grande al-

catra, ou nádegas, cuada == E' empre-

gado na linguagem chula.

ALCATROADO, adj. p. Untado de alca-

trão ; acafelado, calafetado com alcatrão.

— A(]ua alcatroada, com um leve gosto

de alcatrão, bastante saudável, e vermí-

fuga.

ALCATROAR, v. a. Barrar, untar, aca-

folar do alcatrão ; alcatroar cabos ou ma-
çame e cabos fixos ; pannos alcatroados,

próprios para embarque, a fim de prote-

ger certas fazendas da agua.

ALCATRUZ, s. m. (Do árabe alcaduz.)

Vaso d(; barro que se ata á roda de uma
nora, de modo que descem de bôcca pa-

ra baixo, na primeira volta da rotação, e

sobem cheios de agua na segunda.—Nos
moralistas catholicos, symbolo da incon-

stância da fortuna. — « ^4 roda, que se

lhe pinta á Fortuna, deve ser de engenho

de nora, aonde os homens são alcatruzes,

íí«s cheios, outros vasios. » D. Francisco

Manoel de Mello, Apologos dialogaes, p.

35.=Na linguagem antiga, dava-se tam-
bém este nome a certo ornamento do pes-

coço, que se enfiava cm coUar.

Ilii anilamos com capuzes,

Ordena tal alvoroço,

Com que mctte no pescoço

Seu collar dos alcalruzes'

CAMaONEIIIO GERAL, fol. 3G, COl. 3.

ALCATRUZADAMENTE, cuh. ant. En-
curvadamcnte, coi-covadaniente

, inclina-

damciitc. =; Einjirega-se sempre no sen-

tido figurado. = Recolhido por Moraes.
ALCATRUZADO, adj. p. Curvado em

forma de alcatruz ; enfeitado com collar

de alcatruzes, usado na corte de D. João
II. -Figuradamente curvadoj inclinado^

exhausto, arqueado pela velhice. = Em-
pregado pelo Padre Manoel Bernardes.

ALCATRUZAR, v. a. (De alcatruz, com
a terminação verbal «ar.») Curvar á

maneira de alcatruz ; levar a baixo e

acima ; enfeitar com collar do trez voltas

feito de alcatruzes de ouro ; figuradamen-

te: curvar, inclinar para o chào com o

peso dos annos, corcovar, abater. Pôr
alcatruzes em uma nora.

•— Alcatruzar, v. n. Curvar-se, cabe-

cear, inclinar o corpo, vergar, corcovar-

se. —• «... alcatruzou o poire ante tempo
como se na capacidade dos hombros esti-

vesse a cajMcidade! « D. Francisco Ma-
noel de Mello, Apologos Dialogaes, p.

161.^ Recolhido por Blutcau.

ALCAVÁLA, s.f. ant. (Do árabe alca-

vala ; do verbo cabeia, acceitar qualquer
presente ou dádiva.) Tributo que os vas-

sallos pagavam ao património real das

fazendas ou gados que possuíam ; no prin-

cipio d'este século se lhe chamou siza.

Preço, troca, escambo ; direito que se

paga pela passagem de caminho não fran-

co. Percentagem paga pelo comprador;
figuradamente : extorsão fiscal, emprega-
da modernamente em sentido odioso, tri-

buto forçado. — a3Iostrarom, que o Rei-
no dava cada anuo huma alcavala dezena,

que rendia dezoito contos de bua moeda, ^'í

Fernão Lopes, Chronica de João I, Part.

II, cap. 14(3.

ALCAVALA, s. f. (Do árabe ai, c ca-

bila, reunião de famílias; vid. Cabella.)

Troço, bando, cortejo, séquito, compa-
nhia. — «Cá lhe disseram, que havia ha-
ver lide com alcavalas e comjmnhas gran-
des de sua irmua.» Conde Dom Pedro,
Nobiliário, tit. 72, fol. 378.

ALCAVALAS, s.f. pi. Fructas da Afri-
ca, que correspondem ás nossas alfarro-

bas. = Recolhido por Viterbo no Diccio-

nario Portátil.

ALCAVALEIRO, s. m. ant. O que traz ar-

rendadas as alcavalas de alguma provín-
cia, cidade ou povo ; o que administra a
receita das alcavalas, arrematante, mo-
nopolista. Frei Joào de Ceita faz um cx-
ccllentc retrato moral dos antigos ar-

recadadores ou alcavaleiros :— « t/m /ío-

mem cheio de dinheiro, onde todos kiam
contribuir, e que o tinha grangeado e

acqiíirido de um e de outro ás panca-
das, citando um, e prendendo outro,

que... tudo isto, diz Santo Agostinho, se in-

cluía no ojjicio dos alcavaleiros.» Frei
João de Ceita, Sermões, vol. ii, fol. 79,
col. 4. ^=: Está fora do uso; equivale-lhe

na moderna organisaçào fiscal o escrivão

de fazenda.

t ALCAVIAK, s. j)i. (pr. alkaviáque.)

Em Urnithologia, pássaro do Senegal, de
que faliam muito os viajantes ; também
se lhe chama tcacke, cm razão da bulha
que faz.

ALCAXAS, s. /. ;>/. Em linguagem
náutica, dá-se esto nome aos iutervallos

entre as verdugas e cintas, pela parte de
fora dos navios. = Também designa a
faixa branca ou de outra côr, com que
pintam o navio na altura da bateria pela

parte exterior. = Acha-se empregado no
Alvará de 12 de agosto de 1797, e é de
uso vulgar.

ALCAZAREL, s. m. ant. (Corrupção de
alcácer.) (J mesmo que Alcácer; castello,

palácio. = Recolhido por Viterbo, no
Dicciouario Portátil.

ALCAYDE, s. m. Vid. Alcaide.

ALCAYDERIA, s. f. Vid. Alcaideria.

ALCAYOTA, s.f. Vid. Alcaiota.

ALCAYOTAR, i-. a. Vid. Alcaiotar.

ALCAYOTE, s. m. Vid. Alcaiote.

ALÇA, s. f. ant. (Da baixa latinidade

alçare, appellar.) Recurso, appellação,

aggravo. = Empregado na Concordata

de Dom Sancho II, cap. iii.

ALÇA, s. _/'. Finta, coima.

ALÇA, .s. /. (Do latim altus.) A parte

superior das botas dos villões. = Re-

colhido por Bluteau. — Alça de sapatei-

ro, jiedaço de sola que os sapateiros põem
em cima da forma, quando o çapato ha
de ser alguma cousa mais alto ou largo,

do que corresponde ao tamanho delia.

Sarrafo, para supprir a curteza do pé.

Espécie de orelhas que se cozem ás botas

por onde se puxa quando se calçam. —
Em Artilheria, alça é a aza dos saquiteis

das balas.
—

• Loc. : Alça da ponteira, intrumen-

to de metal ou de madeira, graduado em
pollegadas, ou linhas; tem uma fenda

longitudinal em fornia de fivela e uma
braçadeira construída de sorte que facil-

mente se move j^elo seu comprimento ; o

artiliiciro a emprega para marcar o pon-

to da linha de mira artificial. — Alça do
Papa-moscas, aquella que enfiando na
curva do beque, aiigmenta a bigota aonde
ateza o estai grande. — Alças de fci~ro,

ou de cabo, são os estropos que abraçam
o poleame empregado no apparelho do
navio ; as alças de cabo também tomam
o nome das costuras que n'ella se prati-

cam ; ex.: alça de encaxe; alça de labo-

rar; alça redonda; alça de cstropo for-
rado.

t ALÇA ! voz imper. do verbo alçar.

Forma com que, na linguagem de equita-

ção, se manda levantar as mãos ou os pés

ás cavalgaduras. — «Dizcndo-lhe os la-

caios alça, o fazem também, levantando

muito as mãos.o António Cfalvão de An-
drade, Tratado da Cavallaria da Gineta,

trat. I, cap. 1.

ALÇACUELLO, s. m. ant. ^Segundo o

Dicciouario da Academia, do castelhano

cuello, pescoço, e do verbo alçar, levan-

tar, porque servia para trazer o pescoço

direito e levantado.) Segundo Bluteau,

ornato muito antigo, em forma de touca-

do que cobria o pescoço ; conforme o

Diccionario da Academia, ornato va-

riável segundo a moda, e usado tanto
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pelos homens como pelas mulheres. =
JEstá obsoleto.

ALÇADA, s. /. (Do árabe ahiada, po-

der do magistrado com limite de logar;

do verbo sacia, governar.) Tribunal ou

casa de justiça cm forma de relação, que

antigamente visitava os povos com pode-

res reaes, para lhes fazer justiça, o alçar

aggravos. — Jurisdicção prefixa do Ma-

gistrado ou Oíficial de justiça com limi-

te de território ou poder. — Coniiecimen-

to ou revisão do que os Juizes Ordinários

já tinham julgado na primeira instancia.

Todo o poder que é comraettido aos func-

cionarios judiciaes. —• Ainda se empre-

ga na linguagem moderna, para designar

a quantia de dinheiro ou o valor da cau-

sa, em que o juiz pode tomar conheci-

mento e decidir por sentença. — «Cha-

mamos alçadas uns trihunaes ou casas

de justiça, que constam de Presidente e

companhia, e auctoridade de Alinistrus ;

os qiiaes em forma de Relação discorrem

por todos os povos com poderes reaes, co-

mo em visita geral, a desfazer aggravos,

castigar insidtos, tolher forças, e humi-

lhar poderosos, que mal usam do seu po-

der.» Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. IV, cap. 1.

— Loc. : Estar na vnnha alçada, es-

tar ao meu alcance, ou na minha mão, o

poder cmiseguir uma cousa que se pede.

— Alçada da morte, a lei fatal a que

ninguém se pôde eximir. — Juizes da

Alçada, juizes mandados ao Porto para

sentoncearem á morte os liberaes lirito.

Gravito e outros. — Ter alçada, ter po-

der. — De quanto é a alçada de um
Juiz, de quanto é o valor das causas

de que pôde tomar conhecimento. — Ter

alcaide e alçada, ter quem o defenda e

ao mesmo tempo para quem appellar. —
Pôr alçada, dar poder:

A Providencia, i|iie ('justa

Grande uivada ao liouiciii poz

D. FIll\C. M.VS.. MUSAS DE MELOD.,p.73.

ALÇADO, adj. p. Alevantado, erguido,

exaltado ; figuradamente, acclarnado.

Primeiro AITonso, filho de Anrii|iie,

Eiilre armas, i'iitre ii)iiuii,'OS i'ei a/failo.

FtnntiRA, líPiTAPmos.

Por esta raiisa o lí.-itio Líoveniou

O Conde lioluiiliez depois ulçtulo

Por liei

t\M., i.u7,..cant. III, ost. 01.

ALÇADO, s. m. Casa ou sala nas offici-

nas typograpliieaSj onde se alçam ou de-

penduram as folhas que saem do prelo hú-

midas, juntando-as depois em caderno.

—Planta, traçado.

ALÇADOR, s. m. ant. O que se alça

com dividas, ou se empenha. I\[oderna-

mente, levantador ; o que está encarre-

gado nas grandes officinas typogi-aphicas

de levantar as folhas impressas dependu-

radas cm barbantes, para formar os diffe-

rentes cadernos de uma obra.

— Loc. ANT. : Alçador de forças, o

que destaz aggravos, e faz reparações

por justiça.

ALÇADURA, s. /. O trabalho do alçar

os dilliM-rntrs progos ou cadernos de uma
obra, que sáe húmida do prelo.— Cader-

nos cm que se divide uma obra depois

de impressa c secca. O mesmo que Alça-

mento.

ALÇALA, s. /. ant. Copa ou vaso de

barro que antigamente era usado nas por-

tarias dos conventos para dar de beber

aos pobres.^ Talvez corrupção de Alca-

ráza, bilha ou vaso de barro poroso, ain-

da usado para conservar a agua sempre
fresca.

Por (ilfa'a vinlio helia.

Com dAi- de madre (|ue tenlia.

CAMC. GER., foi. 33. C0l,2.

ALÇAMENTO, s. m. ant. Alevantamen-

to, exaUarài), acclamação. — Na lingua-

gem moderna da technologia typogra-

jjhica, o acto de dependurar as folhas hú-

midas que sáera do prelo, e formar com
ellas depois de seccas os pregos ou

cadernos de uma obra. — v. Se forem (pe-

tições) de alçamento de degredos. » Orde-

nação Manuelina, Liv. i, tit. 3. A locu-

ção de alçamento de degredo, equivale a

perdão, rclcvamento, attenuaçào ou mode-

ração da dita pena. =: N'este sentido,

fora do ttso. — Alçamento de demanda,

interrupção, suspensão d'elia.

ALÇAPÃO, s. m. Palavra de formação

popular ; espécie de porta ou postigo, fei-

to sobre algum vão, nivelado com o so-

brado ou soalho, que d;'i entrada para

adegas c subterrâneos. Abre-se alçando

para eima.

Pois por viila de 3oão liraz,

yuese lobrigo o Mouras,
Qiier ellediga qncx não,

(.)u'Jiei de sollar o alfíiitão,

È liiandal-o a l>arrabas.

MACHADO, CERCO DE DItl, act. 1, SC. 15.

—Loc. : Porte áe alçapão, a que abre

debaixo para cima, á maneira de algu-

mas ratoeiras.

—

Portas falsas e alçapões,

recurso scenieo do velho theatro, renova-

do nos dramas ultraromanticos.— O alça-

pão das calças, moda do século xviii, ain-

da usada pela gente do campo, que está

hoje substituída pela braguilha.

ALÇAPÉ, s. ?)i. e loc. adv. Armadilha

de apanliar pnssaros, coelhos e outra ca-

ça. — Em Agonistica, o rectn'so trai-

çoeiro de metter o pé entre as pernas do

adversário, ou levantar-lhe um pé, e de-

pois dorndjal-o mais facilmente ; equiva-

le a Cambapé e Alçaperna. = No pri-

meiro sentido, c synonymo de Buizes,

Costellas c Cestilhas.— « Também os ho-

mens do campo usam de suas armadilhas^

tomando passarinhos, ora com huizes ora

com costellas, ora com varas de alçapé.»

Diogo Fernandes Ferreira, Arte da Caça,

Trat. V, cap, 7.

ALÇAPERNA, s. /. Acção de metter ou
atravessar a perna na lucta, para derri-

bar o adversário.

ALÇAPRÉMA, s. f. (Do verbo alçar, e

do latim j<?-e?)í(>)'e, apertar, segundo o

Diccionario da Academia.) Barra, alavan-

ca, espeque ou tranca de ferro ou pau,

que serve para levantar grandes pe-

sos. Tenaz ou chave ingleza empregada
para arrancar dentes. — Abuiz, armadi-

lha ou costella para apanhar pássaros.

—

Instrumento com que se aperta o focinho

das bestas quando vão ser ferradas. Em
sentido figurado : grande aperto, pressão

violenta, collisão moral ditficil de resol-

ver, afiíicção.

—

a Determinam levar-vos á
toa com fingimentos ; p)orquc vos armam
alçapreraa.» Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Aulegraphia, act. iv. scen. õ.

E pois vosso amor me tem
Com tenaz c al[-apreina.

JORGE PINTO, ALTO Dl! ROD. MENDO, foi. 4o.

ALÇAPRElVIAD0,"rtc?/'.2^. Levantado com
alçaprema ou alavanca. Atenazado ; apa-

rdiado em armadilha. Apertado, angustia-

do, agarrado.

ALÇAPREMAR, v. a. Solevantar com
alçaprema; abalar, sacudir com alavanca.

Arrancar com tenaz ; apanhar em arma-

dilha ou costella ; Hagellar, angustiar,

violentar, comprimir. — nE lhe pegará

com a torquez (nos colmilhos) tendo as

mãos hem altas, e apertará direito, sem

torcer nem alçapremar, e os quebrará.

»

António Galvão de Andrade, Arte da

cavallaria de Gineta, Trat. i, cap. 24.

ALÇAR, V. a. (Do alto, com a mudan-

ça do «t» em «ç»; segundo o Diccionario

da Academia, no franccz antigo haulser,

levantar. 1 Erguer, altear, arvorar, elevar,

remontar ; sublevar, revoltar, interrom-

per; erigir, edificar, engrandecer, exal-

çar, celebrar, deixar.

Veria o sol saindo roxo c claro

A í^rossa iievo.i «/(-a/- dourando o dia.

FEU., CAHT. I, est. 'J.

Dos raios d'e.s8cs olhos fez as seitas

Com ((ue fere i|uem alça os seus a vél-os.

CAM., canç. r, est. 4.

A|i07. este [ircsagio horrendo alçaram
As famintas irmãs nm triste grito.

CORTK IIBAL, tiJiVV . BE SEPULV., Cailt 1,

foi. 3.

— Loc. : Alçar com louvores, exaltar.

— Alçar coutados e defesos^ tirar o inter-

dicto ou jjrivilegio de não serem devas-

sados. — Alçar ao triumpho, conduzir

ao triumpho. — Alçar as armas, depôl-as.

— Alçar folha, pendurar a folha depois

de impressa, para perder a humidade
com que entra para o prelo, e ajuntal-a

depois em caderno para a obra ser bro-

xada. — Alçar força, separar a violên-

cia. — Alçar o degredo, suspendel-o, per-

doal-o. —• Alçar mão do negocio, pôl-o do

parte, intcrrompcl-o, desistir. —• Alçar

rei, acclaiuarj conferir a realeza.

—

aPor
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Sam Clemente, alça n mão da semente. y>

Padre Delicado, Adágios, p. 12.

— Alçar-se, v. rejl. Lev:\ntar-se, er-

guer-se alto, remontar-se ; sobresair. En-

soberbecer-se, sobrelevar-se, revoltar-se,

rebellar-se ; usurpar. — <x Qualquer, qm
tiver casas ou casa, p(jde nellas fazer

eirados.... e alçar-se quanto qtdzer, e

tolher o lume a qualquer outro seu vi-

sinho d\inte si.» Ordenação Manuelina,

Liv. I, tit. 49.

Nn bírrliirn lifilr jrrnnilf' miro nndj,

<Jiulf 1'^rnii IJL'iii";t.li)s lerlus ííimvl-s

Dl» Reis aniep:is!-ail"s, e no meio

i'c «/(<» o niiuoso Anríi|iie, como psteio.

guev., AFF. AFRic, cniit. Ml, foi. 36.

Nem meu espirito que nn giilpe duro

De lodo me eaiu podia ulçaf-.tc.

Fenn., bcl. v.

— Alçar, V. n. Era linguagem de

jogo, equivale a cortar. Dividir as car-

tas depois de baralhadas, em duas meta-

des ao acaso, pondo a metade que fica

sobre a que se tira, antes de dar cartas

aos parceiros, para que se não conheçam

as cartas que estavam por cima. — «Es-

sas (cartas) disse então Dom Júlio, hei eu

de partir; porque desejava muito alçar

2)or ellas.n Francisco Rodrigues Lobo,

Corte na Aldèa, cap. ii, tnl. 12.

ALÇAS, s. f. 1)1. ant. (Do verbo alçar;

no sentido de exceder,- sobrelevar.) O
excesso que nos arrendamentos se dava,

além da renda ajustada; o excesso de re-

ceita, que, nas ordens mendicantes, deixa-

va o guardião áquelle que lhe succedia,

para ajuda da sua administração. O que

se dá de gratificação ao maior licitante,

que alçou o lanço ou fez subir o preço do

contracto, ou que o paga logo á vista,

ou parte d'elle, prestando fiança pelo res-

to. — n Porque distes de alças a ruciva

da compra de duas náos.n Diogo de

Couto, Década IV, Liv. vi, cap. 8. —
Cíastos contingentes e incertos, perdas,

damnos que ordinariamente se experi-

mentam. — (lO condel avaliava o pão
sem deduzir ceifeiros, nem alças, nevi sol-

dadas de mancebos.)) Cortes de Lisboa, de
1410.

— Loc. : Dar de alças, dar mais do
j)romettido ou devido; es|)ocie designai,

antes de eíícctnar a compra. — «tíerá

igfocomo signal, e t/y alças; e o 7nais vi-

rá sobre as prufaças, qve ainda temos

muitas costuras.)) Jorge Ferreira de Vas-
conceilos, Euphrosina, act. i, se. 3. —
Bordar umas alças, bord.nr uns suspen-
sórios, para segui'ar as calças.

ALCE, .s. «). (Do latim alces, alce.)

Quadrúpede vulgarmente chamado (jram-

besta; denominado por Linneo Cevvus
alce, pertencente ao género do veado ; ani-

mal que se achava antigamente na Flores-

ta Negra, mas que hoje .se não pôde bem
determinar.—Na velha Jledicina cmpiri-

ca, era empregada a unha d"estc animal,

VOL. I. - 30

como remédio efiicaz para as epilepsias,

fundados na engraçada fábula, de que o

Alce sujeito a epilepsias curava-se a si

próprio coçando com as unhas nas orelhas.

— «Outro afirmou que me ajjiigia gotta

coral, e passando p/elos cincoenta remé-

dios, que Plinio apontou na sua Historia

Natural, me aconselhou que mandasse

á Âllemanha mnito á minha custa bus-

car a tinha do jxí direito do animal alce..))

Amador Arracs, Dialogo I, cap. 20.

ALCEA, s. /. (Do grego alkê, soccor-

ro, remédio ; alkea, espécie de malva.)

Em Botânica, género de plantas reunido

por Jussieu ao género althca, plantas inal-

vaccas. Planta bis-annual, dos paizes

quentes; a belleza das suas flores tem-

na feito cultivar como ornato, gozando as

suas flores e folhas das mesmas proprie-

dades das malvas.

ALCEDIDEAS, s. /. Do latim alcedo,

nome de um pássaro, que os antigos

diziam que vivia no mar.) Em Ornitho-

logia, famijia dos pássaros da ordem dos

pardaes. E caracterisada por um bico

forte, alongado, e quasi quadrangular.

Os pés são de tarsos muito curtos, com-

pletamente syndactylos
;
pertence a esta

familia o maçarico, o alcedone, etc.

ALCÉDONÉ, s. m. (O mesmo que Al-

cyon, do latim alcedo, alcedunis.) Maça-

rico, garajau. — «/Ires alcedones se com

seus filhos buscarem a sumlira...)) André

de Avellar, Reportório dos Tempos Trat.

III, cap. KJ.

t ALCÉLAPHO, s. m. (Do grego cãkê,

alce, e elaphos, veado.) Género de mam-
miferos ruminantes ; nome dado a uma

}

secção do grupo dos antilopes.

ALCEMÉROPE, s. m. (De alcedo, ma-

çarico, e merops, abclharuco.) Em C>rni-

thologia, género de pássaros que formam
a transição entre os maçaricos e os abe-

Iharucos.

ALCHACHENGE, s. /. (Do latim halica-

ccdmm ; também se escreve em portuguez

Alchechenge e Alquequenge.) Planta de-

nominada por Linneo Phijsabi aJkekençji;

dá-se nas vinhas e logares sombrios ; na

velha Medicina, era empregada como po-

deroso diurético, refrigerante e anodyno.

t ALCHANDES, s. m. Em Ichthyobgia,

peixe do Cuba, que se prende aos navios.

ALCHATIM, s. m. Em Anatomia, os

ossos ([ue sustentam o espinhaço. =
Kecolhido por Moraes.

ALCHATA,.<. m. Em Ornithologia, pás-

saro, seguiuli) Putfon, do género dos pom-

bos ; segundo outros, das perdizes.

ALCHAZ, s. m. (pr. aLvaz ; do árabe

a/A7ia2za.) Tecido de seda grossa. = Ee-

1 colhido pela primeira vez por Viterbo no

Elucidário.

1

ALCHAZAR, .>-. m. ant. (Para .a etymo-

logia, vid. Alcazer.) Fcrragial ; campeou
veiga em que se colhe ferra, ou cevada

verde para as bestas. =^ Recolhido por

Viterbo.

ALCHECHENQUE, s. m. Vid. Alquequen-

gue.

ALCHEMILLA, s. f. Em Botânica, gé-

nero do jilantas da familia das rosáceas;

o seu nome vulgar é pé de Leão. Davam-
Ihe o nome Alchemilla, porque os Alchimis-

tas usavam do orvalho colhido das suas

folhas, e attribuiam ás loções do sueco

d'esta planta a virtude de reparar a vir-

gindade perdida. Chama-se vulgarmente

pé de Leão, por causa da forma das

suas folhas.

ALCHERIA, s.f. fl»í. a(pr. alkeria.)Y&-

zendado campo e lavoura, com sua casa

de abogoaria para residência do caseiro.

ALCHERMEo, s. m. (pr. alkermes; do

árabe alkermes; também se escreve Al-

quermes.) Confeição formada principal-

mente com grãos de kermes. Espécie de

bebida que se fabrica em Florença. —
«Além d'esta evacuação se pode dar ao

enfermo hunia oitava de triaga de esme-

raldas, ou de confeição de hyacinthos ou

de alchermes, ou de triagamagna.» Duar-

te ]\Iadiir:i, Methodo de conhecer e tra-

ctaro Morbo, Part. i, quest. 27. art. 12.

ALCHERON, s. m. (pr. alkeron.) Pedra

ouciUeulo (|ue se forma na bexiga do boi.

ALCHIIVIE, s. m. (pr. alkíme.) Metal

mixto parecido com o ouro.

ALCHIMIA, s. /. (pr. alkimia; do ára-

be ai, e do grego kêmeia, chimica.i Chi-

mica por excellencia, chimica sublime,

sciencia da grande obra, procura da pe-

dra philosophal, siencia hermética, taes

são os diversos nomes d'esta sciencia

chimerica que procurou resolver o pro-

blema da transmutação dos nietaes, o

segredo de fazer ouro, a descobertA

de uma panacêa universal ou elixir de

longa vida. — A alchimia é uma admi-

rável tendência do espirito humano para

a analvse, é um deslumbramento da ra-

zão diante da observação immediata da

natui-eza. Deve-se-lhea descoberta da pól-

vora, do sulphato de soda, do phospho-

ro, etc.— Na linguagem usual, alchimia

é o segredo que tem o individuo que em-

prega meios ocenltos para enriquecer

;

n'este sentido, emprega-se á má parte.

—Sts. Alchimia e Chimica: Durante

muito tempo, os termos Chimica, e Alchi-

mia foram considerados como nomes #y-

nonymos
;

porém o nome de alchimia

ficou reservado para designara arte mvs-

tcriosa dos chimicos que viveram do sé-

culo VII ao século xvi, que tinham somen-

te cm vista procurar os meios de fazer

ouro, e de descobrir o remédio ou pa-

nacêa universal. Os alcliimistas acredita-

vam na transmutação dos metaes. — A
alchimia foi a preparação da verdadeira

Chimica, e sciontiHc;ímente distingue a

edade nieilin da antiguidade.

ALCHIMIADO, adj. (pr. alk{miado:de al-

chime, com osutiixo «ado».*) Falsificado,

caldeado, .idulíerado ; mixto de alchime.

ALCHIMICO, adj. (jir. alkimtco.) O
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que diz respeito á alchimia, devaneih al-

chimico, sonho alchimico.

ALCHIMISTA, s. in. (pr. aikimista.)

O que exerce a aleliimia, que procura a

pedra philosophal; philosopho hermético,

adepto; e, no sentido irónico, assoprador.

Os nomes dos principaes alcliimistas são

o de Hermes, d onde vciu á alchimia o

nome de sciencia hermética ; (jiaber, Al
Farraby (d 'onde nos veiu o nome de <il-

farrahio, para designar um livro ou nia-

nuscripto muito antigo); Avicenna, Para-

celso, Rogério Bacon, Arnaldo de Villa

Nova, Nicolau Flarmel, Alberto Slagno,

Sam Thomaz de Aquino e Kaymundo
Lullo.

— Em Entomologia, nome dado por

fleoíFroy a uma espécie de lepidoptéros

noctiirnns.

ALCHÍRIVIA, s.f. Em Botânica, planta

cphemera, classi ficada P' Linneo na i enP.

tandria digynia, com o nome de corum

carvi ; pertence á familia das umbelladas

de Jussieu. Lança um tronco ramoso as-

sas elevado; tom as folhas abarcantes,

duplamente aladas. As suas flores são de

tim branco araarellado, e as umbrellas

tcrminaes. Empregam-se, na Medicina,

as suas sementes, como estimulantes ver-

mífugos c carminativos. := Também se

conhece a alchirivia hortense, cultivada

na Adrmanlia para substituir o assacar.

ALCHÍRON, s.m. Pedra que se encontra

na vesicula do fel do boi. Vid. Alcheron.

ALCHITRAM, s. m. Em Matéria ]\Iedi-

ca, óleo de alcatrão.=De uso scientitico.

t ALCHOLLEA, s.f. Alimento dos Mou-
ros, formado do carne de vacca, do car-

neiro ou de camello, que salgam, deixan-

do-a do molho por vinte e quatro horas.

t ALCHÓRNEA, s.f. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das euphor-

biaceas, de flores dioieas. Conhecem-se

cinco espécies, todas originarias das re-

giões tropicaes.

ALCHORNÍNA, s.f. (pr. alkornina.) Em
Chimica, princijiio immediato muito amar-

go, tirado da llcdwigia virgilioidea, fa-

milia das terebinthaceas.

ALCHYME, s. m. Vid. Alchime.

ALCHYMIA, s. /. Vid. Alchimia. —
«... alchymía que transforma viiserias em
(jostos. yi Paiva de Andrade, Sermões. =
Nos escriptores portuguezes antigos, en-

contra-so sempre a forma Alquimia.

Fnro ah/ifiiniíi do meu mal
l';irii converiel-o em bem.

r.ODRIGUIÍS LOBO, PRIMAVERA, íloi". I, p. 4.

ALCHYMIADO, adj. Vid. Alchimiado.

Falso, adulterado, caldeado, com muita
liga. — «Conhecia que tudo o melhor da
terra era... ouro falso e alchymiado. »

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domin-
gos, Part. ir, liv. i, cap. 14.

ALCHYMICO, adj. Vid. Alchimico.

ALCHYMÍLLA, s. /. Vid. Alchimilla.

ALCHYMISTA, s. m. Vid. Alchimista.

ALCIÃO, s. m. O mesmo que Alcyon, e Al-

cione. = Na linguagem vulgar, maçarico.

t ALCIBÁDIÒN, s. m. Em Botânica,

nome dado pelos antigos a mna planta

da familia das borragineas, conhecida

também pela designação de viperina.

ALCICÓRNE, adf. 2 gen. Epitheto dado
a uma esponja ramosa, e a um insecto,

por causa da similhança grosseira dos ra-

mos de uma e das antennas do outro, com
o corno de alce.

ALCICÓRNE, ,<. m. Género de plantas

da familia ou ordem dos fetos polypo-

diaceos, formado a expensas de ura achros-

tico.

f ALCIDE, s. m. Em Entomologia, gran-

de escaravelho da índia, do género geo-

trupe de Fabrício, género de borboleta.

= No jilural, designa um género de in-

sectos da ordem dos coleoptéros tetrame-

ros, familia dos curculinuides, formado
por Dalman.

t ALCIDÉMA, s. f. (Do grego alke,

forca, e demos, povo.) Em linguagem poé-

tica, nnine ]iatronymico de Jlinerva.

t ALCÍDEOS, s. ?)i. 2)í- Em Ornitholo-

gia, familia de passares da ordem dos

jjalmípedes, secção dos brachyptéros.

ALCIDES, s. 111. Nome patronymico de

Hercules. E' bastante empregado na lin-

guagem usual, exprimindo um homem ro-

busto, vigoroso, valente

:

F:tUavn ao nosso Aictitcs luzitano,

jã ver os alLos montes. . .

.

itoDRHíi"ns Louo, co.vDCST., eaiií. ix, est. 2G.

No Moiiíibello o fero mar cortava

l)e cento e vintt! Alciíks guarnecida.

MÊXEZCS, .MALAC. CONQ., cant. I, cst. 92.

ALCÍDION, s. 7)1. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros tctrameros, familia

dos longicorneos, da qual se conhecem
treze espécies.

-j- ALCIDON, s. m. Em Jardinagem, va-

riedade de craveiros de flores salpicadas.

f ALCIMAGÁ, adj. Em linguagem poé-

tica, sobrenome de Palias.

f ALCIMOD, s. ?}). Em ilineralogia, um
dos nomes do antimónio.

ALCINA, s. /. (Do grego aisos, flores-

ta, ou do jesuita hcspanhol Alcina, botâ-

nico.) Género de plantas da tribu das

heliantheas; esta única espécie, cultivada

nos jardins botânicos, ó originaria do Mé-
xico; ehama-se alcina ^íc)/y/<af?ít.

ALCION, .<f. m. (Do latim alciari.) O
mesmo que Alcedo, Alcione o Alciona. —
«..4 ave chamada Aicion, que hc o maça-

rico.» Bernardes, Direcção para os Exer-

cicios, Part. I, cap. I, avis. .'!.

ALCiONA, s. f. O mesmo que Alcião,

Alcyão, Alcedone, etc.

One por cima das ondas acordadas,
As aJdoiiíííi ouço lamcntar-se
Do seu antiijo danino índa lembradas.

IiEIlNARD'.;S, LIMA, CCl. 13.

ALCiONE, s. m. (O mesmo que Alcyone
;

talvez de alcedone, dando-se a syncopa
do <íd» medial, como em meáiuin, meio.)
Ave aquática, que anda em bando nos
mares, á qual se dá o nome de maçarico,
o alma de mestre, porque dá uns pios

muito lamentosos.

Ali pela deserta praia se ouve,
De quando em quando, a voz de Álcione triste.

CORTE REAL, NAIT. DF, SEPLXV., Caut. XVI fol. 192, V.

Lon;.'e. por esse azul dos vastos mares,
Na sniílão inelaiicboiica das aguas.
Ouvi ;:i'iner a lamentosa tifcíiuie,

K com ella gemeu minlia saudade.

GARRETT, CAMÕES, Cailt. V.

ALCIÓNEO, adj. (Do latim alcijoneus.)

Do maçarico.— « Alcyoneas aves são os ma-
çaricos, que chamamos os portuguezes,

aves, que vivem no mar e terra. Ha duas
castas d'ellas : umas maiores, a que cha-

mam Reaes ; outras mais 2^<^'í^'''''n('S- A^a

cõr não dijferem cousa alguma.» Manoel
Correia, Commentario aos versos

:

As airiiinfas aves triste canto.

Junto da cost.i brava, levantaram.

CA.MUES, mz., caut. vi, cst, 7S.

— IjOC: Dias alcioneos, dias serenos,

bonançosos. —-«Sào dias, como os que os

aiitif/us chamam alcioneos ; istu é, sere-

nos e quietos : 2)orqiii: a ave chamada Ai-

cion, que é o maçarico, ensinada pelo

instincto da natureza os escolhe para em-
polhar os seus ovos junto do mar, saben-

do que não ha de haver entre tanto vento

c. tempestades, que ih'os destruam, » Pa-
dre Jíauoel Bernardes, Direcção para os

exercícios Espirituaes, Part. i, eap. i,

avis. 3.

t ALCiOPE, s. f. Em Botânica, géne-

ro do jilantas da familia das compósitas,

tríbu das eupatoriêas, formada por de

Candolle á cust;i de duas espécies do gé-

nero celmise, originárias do Cabo da Boa
Esperança.

f ALCIS, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de lepidoptéros ou borboletas, da fa-

milia dos nocturnos, tribu dos phalenetes.

t ALCITHÓES, s. f. Era Botânica, sec-

ção do género trixis da familia das com-
pósitas. Todas as suas espécies são ori-

ginárias do I\Ioxieo.

t ALCMANCIANO, adj. Vid. Alcmaniano.

t ALCMANIANO, adj. (De Alcman, poe-

ta grc^i).) Etn Poética, esjjecie de verso

composto de trez dáctylos e uma cesura,

muito usado por Alcman, e bastante re-

produzido pelos poetas latinos.

t ALCMÁNICO, adj. O mesmo que Al-

cmaniano ;
verso composto de trez dáctylos

e uma cesura.

t ALCMÁNION, s. m. Em Rlietorica, fi-

gura graramatical usada pijlo poeta Al-

cman, a qual consiste em collocar o ver-

bo entre os seus dous sujeitos. Eusthate

chamou a esta figura proepizcxis

.

f ALÇO, s. m. Variedade de cães do-

mésticos dos Americanos.
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ALCOÀTOS, «. m. pi. Em Chimica, dá-

se este nome a combinações de álcool

com um sal.

ALCÔBA, *./. ant. (Do árabe alcohba.)

Quarto de dormir, que dá para uma sala;

uso árabe ainda conservado nas construc-

çòes portuguezas.

Uma fermosa alcoba ali se via.

PEREIRA DE CASTRO, CLYSSEA, C3nl. Ilt. 05t. 95.

^ Hnje diz-se Alcova.

ALCOBACENSE, adj. Que pertence á

villa de Alcobaça ; natural de Alcobaça.

Antigamente, signilicava pertencente ao

mosteiro de Alcobaça, ou á sua rica li-

vraria.—«E esta obra está no Códice al-

cobacense.» Frei Bernardo de Brito, Mo-
uarchia Luzit., Part. ii, liv. 6, cap. 10.

ALCOBÍLHA, s. /. (Diminutivo de Al-

coba; talvez corrupção de cuhiculum^ com
o artigo árabe al^ por isso que se acha

na linguagem erudita.) Camará pequena

;

aposento de dormir. — « Costumava a se

sahir da alcobilha, em que dormia, por
uma porta, de que só elle tinha a chave. i>

Exéquias de Philippe I, p. 67.

ALCOCEIFA, s. f. ant. Sitio ou bairro

em que vivem as meretrizes ; alcouce, lu-

panar, prostíbulo, bordel.^Recolhido por

Viterbo.

ALCOFA, s. f. (Do árabe alcofa.) Cei-

ra, balaio, cesto com azas, largo, fundo,

ordinariamente redondo, feito de espai-to

ou folha de palma, servindo para deitar fa-

rinha, pào, ou vários comprados para os

arranjos de casa. Cevadeira, covo. —
«ií quando FÃ-Itei foi enterrado, lhe lan-

çaram dentro do seu atahude três alcofas

de cal virgeirípêra ser comido mais cedo.i)

Garcia de Resende, Chronica de João II,

cap. 214. = Na linguagem de giria, al-

cofa equivale a alcoviteira, tirada a me-
táphora de levar e trazer. = Recolhido

pela primeira vez por Bluteau.

ALCOFASÍNHA, s. f. Diminutivo de Al-

cofa. Açafate, covo, cestinho. 1 pre-

gado na Descripção das festas na Beati-

cação de Sam Francisco Xavier, foi. 119.

ALCOFINHA, s.f. Diminutivo de Alco-

fa. U mesmo que Alcofasinha.=Em Con-
chyliologia, caramujo, búzio pequenino.

ALCOFÕR, í. líi. O mesmo que Alcam-
for : y\A. Càmphora.
ALCOFORADO, adj. p. Untado, ou fo-

mentado de cruiiphora. -= Ma linguagem
antiga, pintado.

ALCOFORAR, r. a. Untar com càmpho-
ra; misturar campliora. Yid. moderna-
mente Camphorar.
ALCOHOL, s. m. (Do árabe alcohol.)

— <í E se moerá (o vidro) por tempo de
duas horas, de sorte que fique em jíó tão
sulitil e impaljyavcl, que mereça o nome de

alcohol. » Curvo Semedo, Atalaia da Vi-

da, p. !t.')9. = Jlais geralmente usado Ál-

cool. \"id. esta palavra.

ALCOINA, s. m. (O mesmo que Alcu-

nha.) Empregado na traducçào da Vila

Christi, e perfeitamente conforme á ety-

mologla árabe.

ALCOMONIA, s. f. Vid. Alcamonia.

ALCOÓL, s. »?. (Do árabe alcohol. i Es-

pirito de vinho, vulgarmente chamado
agua ardente. Liquido volátil, infiamma-

vel, mais leve do que a agua, incolor,

transparente, de imi sabor ardente e de

um cheiro aromático. E^ geralmente pro-

ducto mediato ou immediato da distilla-

çào do vinho; extrae-se da cereja, da ci-

dra, dos cereaes. e dos fructos, e das raí-

zes que têm assucar e sào susceptíveis de

fermentação. Em Chimica, emprega-se o

álcool como reagente, como dissolvente

e como meio de analyse. Xas Artes, em-

prega-se em um grande numero de pro-

cessos, principalmente para a fabricação

de vernizes siccativos. Em Pharmacia, o

álcool é empregado como excipiente, e cm
um grande numero de medicamentos, cha-

mados alcoolatos.— Em Perfumaria, ser-

ve para pre2)arar as aguas de cheiro, e

os licores de sobre-meza. — Os Katuralis-

tas usam-no para conservar todos os exem-
plares do reino orgânico, sem perigo de pu-

trefacçào.— Álcool absoluto, nome do ál-

cool rectificado, isto é, privado quasi com-
pletamente da sua agua. — Álcool /raco^

ou diluído, tem o nome de agua ardente;

quando se mistura com certos ácidos, to-

ma o nome de cther. — Álcool composto,

aguas distilladas espirituosas, tinturas,

bálsamos espirituosos, etc.—Xomes diver-

sos pelos quaes se designam soluções de

diversas substancias ao álcool ; usam-se

em Pharmacia e em Perfumaria.—Álcool

ammoniacal, aromático ; álcool anti-scor-

butico ; álcool camphorado, vulgarmente

chamado aguardente camphorada.—Álcool

de limão composto, agua de Colónia.—Ál-

cool vulnerário, agua espirituosa.

ÁLCOOL, s. m. ant. No sentido primitivo,

e hoje completamente fora do uso, coly-

rio, espécie de pó extremamente fino, de

que as mulheres se servem no Oriente.—
Nos velhos livros de iledicina, a palavra

álcool designa qualquer pó impalpável e

tenuecissimo.

ALCOOLATIVO, s. m. Em Pharmacia,

medicamento alcoólico, que se emprega
exteriorniciite.

ALCOOLÀTO, .'•. :í). Nomo que substi-

tuiu o de espirito, com que se designa-

vam os preparados pharmaccuticos ou de

perfumaria, resultantes da dístillação com
o álcool de uma ou muitas substancias

medicamentosas ou aromáticas. — A agua

de Colónia é um alcoolato.

— Alcoolato, s. «i. Denominação parti-

cular dada por Graham ás combinações

em proporções definidas do álcool com os

siaes anhvdros.

ALCOÓLATÚRA, í. /. Em Pharmacia,

modicuiu'ino alcoólico preparado por dis-

solução.

ALCOÕLE, s. «í. Composiç.ão alcoólica.

mudada por maceração, digestão, infusão

ou decocção dos princípios de uma ou de

muitas substancias. Substitue a antiga

denominação de tinturas alcoólicas.

ALCOÓLICO, adj. U que contém álcool.

—
• Bebidas alcoólicas : dá-se este nome á

aguardente, licores, geropigas, e a certos

vinhos confeitados.

ALCOÓLIDES, s. m. pi. Em Chimica,

família de compostos orgânicos, que en-

cerram álcool.

ALCOÓLIFICAÇÃO, s. f. (De álcool, e

do latim ^eK^ tomar-se.) Fermentação al-

coólica. Acção pela qual se forma o ál-

cool de ura liquido assucarado.

ALCOÓLIMO, s. m. Em Chimica, nome
do Alcoole propriamente dito.

ALCOOLISAÇÃO, s. f. ant. Em Pharma-

cia, reducção de um corpo a pó impalpá-

vel. ^= N'este sentido, está completamente

fora do uso, e só se encontrará em livros

da velha Medicina. = Em sentido mo-

derno, o mesmo que alcoolificação, e

também, acção de misturar álcool em um
liquido; resultado d'esta accào. = Em-
prega-se como s^^lonymo de rectificação.

ÁLCOOLISADO, adj. p. (De alcoolisar.)

Antigamente reduzir a pó subtilissimo,

hoje misturar álcool com outra qualquer

substancia.

ALCOOLISAR, r. a. ant. Em Pharmacia,

reduzir a um pó impalpável; n'este sen-

tido, está completamente fora do uso. -

—

Em Chimica, misturar álcool com outro

qualquer liquido. Fazer pela fermentaçào

um álcool de um liquido assucarado.

— Sy.v. : Alcoolisar, Rectificar, De-

phlcgmar ; empregam-se estes verbos no

sentido de concenti-ar o álcool, prival-o

da agua com que sempre anda misturado

em maiores ou menores proporções, já

por uma nova dístillação, já por meio de

substancias que têm uma grande affini-

dade para a agua.
— Alcoolisar-se, v. refl. Em Chimica,

diz-se das substancias que pela fci-mcu-

tação dos princípios saccharinos, se tor-

naram em álcool.

ALCOOLOMÉTRICO, adj. Que pertence

ao alcoolómetro, ou ás quantidades indi-

cadas nor este instrumento.

ALCOOLÓMETRO, .?. m. i De aZcooZ, e de

metron, medida.) Em Physicfl, instrumen-

to ou pesa-licôr, destinado a determinar

a quantidade de álcool absoluto que con-

tém um liquido. Ha muitas vai-iedades

:

O Alcoolómetro centcsimal, inventado no

principio deste século por Gay-Lussac, c

outros conhecidos geralmente pelo nomo
de Aéreometros. Vid. esta palavra.

ALCOOMETRO, s. m. O mesmo quo

Alcoolom.etro. \ià. esta palavra.

ALCÓR, í'. iii. Em Astronomia, peque-

na estreita situada na cauda da Ursa-ilaior.

ALCORAN, í. m. (Do .árabe d?,. artigo,

e cscellcDcia. c Koran, de kará, ler.l

Nome vulgar, dado pelos europeus ao

Koran ou livro da lei dos Musulmanos,

auuunciada por Maho.uet. Nos cscripto-
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res portugiie/.ps antigos, encontra-se ile

IH-efcronuia Alcorão. Gencric.aiiicute, tíim-

bein designa u crente iiiusiilniano, e to-

da a raça dos que seguem a religiiio lua-

boaietaiia.

ALCORANISTA, s. 2 gen. O que acre-

dita no Ak-orào ou Koran. = Também
se dá este nome ao que exiilica ou faz a

exegese do Alcorão. — « Cumo hoje cm

dia nos fazem us Reis da Pérsia, que

sendu de profissão Mahumetanus e Alco-

ranistas, ete. » Frei António da Puriii-

caçâo, Chronica dos Eremitas de Santo

Agostinho, Liv. 4, Part. i, tit. n, § 2.

ALCORÃO, s. f. (Para a etymologia,

vid. Alcoran.) Livro cscripto por Malio-

met, que soi-ve de código religioso para

os povos musulmanos ; é também chama-

do livro de Deus, livro precioso, palavra

sagrada, código supremo, por onde se

distingue o bem do mal, o verdadeiro do

íalso. O Alcorão, modernamente traduzi-

do, não é mais do que uma collecção de

dogmas, servindo ao mesmo tempo de có-

digo civil, criminal, politico e militar, co-

mo se encontra na infância de todos os

povos; encerra excellentes preceitos sobre

a prática das virtudes, proclama o dogma
da immortalidade, das penas e recom-

pensas. E' ensinado nas escholas, e, nos

tribunaes, serve para receber o juramen-

to, havendo crentes que o tem estudado

nteirament e de cór.—Em linguagem poé-

tica, pelo nome de Alcorão, se referem os

poetas aos povos musulmanos. — Na lin-

guagem de giria, dá-se este nome a uma
pessoa que se consulta em particular, e a

quem se |Jede conselho. Entre os j\laho-

metanos tem um sentido especial : Alco-

rão é o logar alto, em íórma de torre,

em que se prega a doutrina do livro de

Mahomet. — o Este muuro, que estava pur

atalaia na torre, a que elles chamam Al-

corão, etc. » Joào de Barros, Década III,

Liv. 7, cap. 2.—Os epithetos com que os

nossos quinhentistas caracterisaram Alco-

rão, eram torpissimo, nefando, bruto, abo-

minável, jjrofano. Na linguagem poética:

Uns caem meio niorlos, nulros vTio

Ajuda convocnndo do Mrmfw.
CAMÕES, Ll'7.., Cilllt. 111, est. íi.

ALCORÃOSINHO, s. m. Diminutivo de

Alcorão. = Pouco usado.

ALCORÇA, .s. /. (Do árabe alcorce; do

verbo caraça, beliscar com os dedos ou

com as unhas. Os árabes, quando fazem

os bolos de alcorce, beliscam-nos em ro-

da, fazendo-lhcs uns dentes. Costume ain-

da conservado no povo portuguez, e ver-

dadeiros restos do mosarabismo.) Massa
fina de assucar purificado, que se mistu-

ra com cheiros, e d'ella se fazem figuras,

flores, conchas, ou se cobrem outros do-

ces e gòlosinas.

K ali suave a alcnrra pcrogrina

Sabe iinilnr a candiíla bonina.

.M.\.\OEL UE OAI.HEliOS, TEMIM.O IIA MEMOniA,

tant. IV, est. 13!).

ALCÓRCOVA, s. f. ant. (Do árabe al-

corcoba ; do verbo cárcaòa, inclinar-se,

ennovelar-se.) O mesmo que Corcova,

giba, corcunda. — Aberta, valia em al-

gum combro, covão. — n Então lhes foi

forçado beber outra agua, que é a que es-

tava na alcorcova das chuvas do inver-

no. » Duarte Ntmes de Leão, Chronica de

Dom João I, ca]i. 33.

t ALCORCOVADO, adj. p- Escavado,

encovado, ilais usual, corcovado, corcun-

da, giba.

ALCORCOVAR, v. a. ant. O mesmo que
Corcovar.
— Alcorcovar-se, v. ref. Curvar-se

com a edade, vergar, abater-se, pender

com a velhice.

t ALCÓRNEA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas das Antilhas, da familia

das euphorbiáceas, contendo arbustos de

folhas alternas, flores sem coroUa, dispos-

tas em espiga, masculinas sobre um pé,

e femininas sobre outro, = Também se

escreve Alchornea.

ALCORNOQUE, s. /. (Do nome de Al-

chorne, natui'alista inglcz.) O mesmo que

Sobreiro. = Em Pharmacia, dá-se este

nomo á casca de uma arvore pouco

conhecida, do género alcornea, da fami-

lia das apocyneas, de uso ainda pouco

frequente, á qual se attribue a proprie-

dade de curar a phtysica pulmonar. —
« Mas o melhor d'eUa íarvore) e uns

capachos, como (/'alcornoques. » Antó-

nio Galvão, Tractado da Pimenta, foi.

73.

ALCORÓVIA, s. /. ant. (Do árabe cã-

caraui(( ; >> mesmo que Alcaravia.) Se-

mente de funcho, cariz de que se usa nos

guisados. — « E também se pode fazer

hanho com vinho branco aguado e cosido

com. centáurea, alfavaca, hcrva doce, al-

coravia. '> António da Cruz, Recopilação

da Cirurgia, Liv. ii, cap. 14.

ALCÓRQUE, s. m. ant. (Do árabe corque,

calçado com palma de cortiça, com o ar-

tigo e prefixo « ai ».) Calçado com sola

de cortiça, ainda hoj'3 usado. — « E sus-

tentardes, que tins chapins de meias ca-

pelladas, que chamam alquorques, era o

melhor trajo do mundo. » Francisco de

Moraes, Dialogo I, foi. 8, v. = Também
se escrevo Alquorque.

ALCOUCE, s. m. (Do árabe alcoued.)

Casa de prostituição, casa de porta aber-

ta, prostíbulo, lupanar, bordel. — « Mas
se estes fetos corruptos, se estas palavras

livres e descompostas, lançadas a peda-

ços pela bocca, apparecem só nas estradas,

e estalagens, nos barcos, e nos alcouces,

nas grades dos piresos da Ínfima sorte,

etc. » Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. 11, p. 321.
•— Loc. : /^«r alcouce, receber, occultar

infâmias. — « Esta Ojficina Carmoesia-

na havia mister arrascala, porque dá al-

couce aos mais dos despn-opositos, que vão

de Hespjanha a França. « D. Francisco Ma-

noel de Mello, Apologos Dialogaes, p. 302.

ALCOUCEIRO, s. m. U que anda por al-

couces ; maninello
;
que especula com ca-

sas de porta aberta. Alcoviteiro, alcaiote.

E' mais usado na forma feminina.— « Ao
dito executor pertence tomar e receber na
forma de direito todas e quaesquer denun-

ciações de amancebadas, alcouceiras, al-

coviteiras, feiticeiras, e d'oitfros crimes

similhantes. « Regimento do Auditório do

Arcebispado de Évora, tit. x, n. 38.

ALCOVA, s. f. (Do árabe ulcobba ; an-

tigamente escrevia-se de preferencia Al-

coba.) Aposento, camará, quaito de dor-

mir, recamera, sitio no interior da casa

onde está armado o leito, contíguo a uma
sala d'onde recebe a luz. = No sentido

figurado, esconderijo, receptáculo.

—

«Dei-

xando no coração as raizes do amor pró-

prio, que é alcova do demónio. » Frei An-
tónio das Chagas, Sermões Genuínos,

8erm. iv, p. 418.

ALCOVÉS, s. m. ant. (Do árabe al-

coued.) Alcoviteiro. D'aqui veiu talvez

por horaonymia o enipregar-se no mesmo
sentido a palavra Alcofa.

ALCOVETA, *. /. ant. O mesmo que
Alcoviteira; mais conforme com a etymo-

logia árabe, a que se ajuntou mais tarde

o suffixo (I eira. »

ALCOVETAR, v. a. ant. O mesmo que
Alcovitar.

ALCOVETO, s. m. ant. (Do árabe al-

coued, medianeiro ; n'esta forma portu-

gueza, tomado á boa parte.) Inculcador,

informador, emissário. — o Escolheu Pe-

dreanes Lobato, que dos bons homens ha-

via conhecimento, aquelles, a qtie p7'ougue

de ir em sua companhia, que lhe em tal

obra foi fiel alcoveto. « Fernão Lopes,

Chron. de Dom João I, Part. ii, cap. 200.

t ALCOVISTA, s. m. (De alcova.) Clii-

chisbeo, a (jue se chama ainda hoje cão-

sinho de regaço. Nome que se dava an-

tigamente aos homens que viviam na in-

timidado das preciosas; renteador.

ALCOVITADO, adj. p. Seduzido, incul-

cado ;
intrigado, indisposto.

ALCOVITAR, V. a. (Do árabe alcoued,

com o prefixo « ai » e a terminação ver-

bal «ar».) Inculcar, levar e trazer, exer-

cer lenocínio, alliciar, seduzir, contractar

para j)i'ostituição. Intrigar, enrodilhar,

inventar aleives.

Mana minha, a que dcl Rei,

l)i/,i' f;alo de Tobias,

li mulher sam cu de lei

l'cra alcjvilar judias.

UIL VICENTE, OBIIAS, liV. IV, fol. 222, V.

F já sabes, cavalleiro,

K eu lambem n isso me fundo,

Oue uU-iirita o amor sej^undo

As leieliraneas do piimeií-o.

ANTÓNIO PIIESTES, AlTO UO .MOUIIO E."IC*MAnO,

foi. 12», V.

ALCOVITARÍA, s. f. O mesmo que Al-

covíteírice : lenoeinio, alliciação, seduc-

ção pira fins dcshoncstos.
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Não son A'alcovitaria.

Nem menos curo de oiiiorcs,

(^ii me |iue os trovadores

K esta grão sobranceria.

CANC. GEI\»L, foi. 2Gi, V.

ALCOVITEIRINHO, *. m. Diminutivo de

Alcoviteiro; desigua a tendciicia para es-

te vicio. =^ Usado por Gíil Vicente nas

suas tarçns.

ALCOVITEIRO, s. m. (Para a^etymolo-

gia, vid. Alcoveto.) Alcouceiro, inciiica-

dor, aliiciador deshonésto, seductor en-

commendado. = Encontra-se geralmente

na forma feminina. — « Donde acontece

muitas vezes, que a mais certa alcovitei-

ra, que Jilhas tem, é sua própria mãe. u

Jorge Ferreira de Vasconceilos, Ulyssipo,

aet. I, SC. I.

Olhadc a gente honrada,

Que me trazia o ladrão,

Um, gue foi amancebado,

Àleoiileiro provado,

E um frade rufião.

GIL VICEXTB, OBKAS, liv. IV, fol. 210, T.

ALCOVITERÍA, s. /. O mesmo que Al-

covitaria.

ALCOVITÍCE, s. /. Alcovitaria, lenoci-

nio, inculca, seducyào, alliciaçào torpe.=
E' de liso moderno.

ALCREVÍTE, s. m. (Do árabe quehrite,

enxofre, e de « ai » artigo e suffixo.) Enxo-

fre ; está fora do uso esta denominação.
—•« A esta doença... se acode, tomando al-

crevite, e azeite de oliveira. » Diogo Fer-

nandes Ferreira, Arte da Caça, trat. iv,

cap. .).).

ALCUNHA, s.f. (Do nrahe alqucnna ; ão

yevho canna, pôr ;ippellido.) Appellido, so-

brenome, antonomásia, denominação, de-

signaçilo distinctiva. Na linguagem usual,

a alcunha é uma palavra ou phrase ridi-

cula, tirada de algiuu defeito da pessoa a

quem é posta. — « Scijnào mais se (jlo-

riava do feito, que lhe deu ]>or alcunha
Africano, que do appellido de Cornelio, que

era da sua linkaf/em. » João de Barros,

Década I, Liv. 4, cap. 11. — «Alcunhas
que se puzeram a vários homens, de ani-

maes, da terra, peixes e aves (e lhes fica-

ram em apellidos nobres) como Perdigão,
Pegos, Coelho, Raposo, Salemas, Sardi-
nhas, etc. » Severim de Faria, Noticias

de Portugal, discurs. iii, § 1.

ALCUNHADO, adj. p. Denominado, co-

nhecido ou designado por alcunha ; cha-

mado pelo nomo do facto que praticou.

Alcunhado de /adrão, =Emprega-se sem-
pre ;i iiKi ]iartf.

ALCUNHAR, r. a. (De alcunha, cora a

terminação verbal i(ar».)Caracterisar, de-

nominar; cliamar, apregoar um facto in-

famante pelo nome que lhe compete. Im-
putar, exprobrar, lançar cm rosto, aflVon-

tar cnni um nf>me.

ALCUPRETOR, s. m. Peixe da costa,

muito barato, que se come guisado. =
Também se escreve Alcupetor.

— Que lhe tendes vós guisado?
" Cabeças áalruprt-tar.

Que não come o peccador

Ôesdo sabbado passado,

E dieta será peor.

GIL VICKNTE, OBRAS, liV. IV, fol. 2'*7.

ALÇUZ, s. m. Espécie de cámjjhora as-

sim denominada por Avicena
;
por tanto

de origem árabe. — « Ha muito desta

camphora... e a que Avicena chamou al-

çuz. « Garcia d'Orta, Colloquios dos Sim-

ples e Drogas, col. xii, fol. 4U.

ALCYON, *. m. Em Ornithologia, vid.

Alcião c Alcion.
— Género de zoophytos da familia dos

Alcyonianos.

t ALCYONÁRIO, s. m. Familia da ordem

dos zúophytarios, comprehcndendo os gé-

neros' hriureo, lohular, ammotheo, iieph-

teo, anthelia, alcyon, cydonia, pulmonel-

la, massar e clione, géneros aos quaes é

diffieil de dar caracteres communs.

t ALCYONE, s. /. lim Astronomia, no-

me da estrella «
(
» daí plêiadas, na con-

stellação de Tauro. Vid. Alcion.

t ÂLCYONELLA, s. f. Espécie de zoo-

phytos, do género alcyon. = Dá-se este

nome a um género da familia dos pluma-

tellianos, ou polypos hippocrepianos, da

ordem dos tiinicianos tentaculados.

t ALCYONELLINO, adj. Polypo que se

parece com a alcyonella.

t ALCYONELLÒ, s. m. ^Diminutivo de

Alcyão. ) Zoophyto da familia dos espon-

giários e género do mesmo nome, forma-

do sobre uraa única espécie, o alci/onello

esj)eciuso e glutinoso.

ALCYONEO, adj. Que tem parecença

ou analogia com o alcyon. — i^íV/s alcyo-

neos, dias felizes, serenos, brandos ; tira-

da a metaphora dos sete dias antes e dos

sete dias depois do em que o alcyon faz o

seu ninlin e choca os ovos. Vid. Alcioneo.

t ALCYONES, s. f. 2>l. Em Historia

Natural, ordem ou familia da divisão dos

polupeiros sarcoides, contendo os géneros

alcyon, lohular, ammotheo, xemia, anthe-

lia, j)olythoe, alcijonella e hallishoé.

— Em Ornithologia, familia de pássa-

ros. = Também se emprega como adje-

ctivo para designar os pássaros que têm

parecenças com o maçarico.

ALCYONIANOS, s. ín. Em Polypologia,

género ou familia dospolypeiros sarcoides.

t ALCYONÍDIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de jilantas marinhas, approximado ás al-

gas, e reciMitcnicntc chamado halo dactylo.

t ALCYONIDIADAS, s. /. pZ. Ordem de

algas niarinlias.

t ALCYONIDILEO, adj. Em Botânica,

que tim siniilliança coin a Alcyonidia.

•;- ALCYONÍDION, s. m. O mesmo que

Alcionidia.

l"
ALCYONITE, s. /. Em Geologia, da-

va-se antigamente este nome aos zoophy-

tos fósseis, que pertencem propriamente

aos espongiários e nào aos alcyonarios. A
picoitc, ou figo petrificado é uma destas

alcvonitcs.

ALDA, s. /. (Segundo Constâncio, do

inglez yard, mudado o «1» em «r», co-

mo succede na locução popular, ex. : ar-

mario, almario; acha-se em documen-

tos do tempo de Dom João i, quando se

estreitaram mais as relações politicas e

commerciacs com a nação ingleza.) Medi-

da do comprimento approximado da vara,

que servia outrora para medir pannos.

— « Mandamos que lhe deães e pague-

des em cada um anno dezouto aldas de

panno, pêra seu vestir, qual fOr perten-

ce para seu estado. v Documento de 1383,

apud Frei Manoel da Esperança, Histo-

ria Seraphica, Liv. I, Part. I, cap. bo.

ALDABA, s. f. (Do árabe aldrab ; no

povo é usual a syncopa do ar».) O mes-

mo que Aldraba.

j ALDAME, s. m. Em Botânica, syno-

nymo do i;enero gymnopse.

ALDAVA, s.f. ant. O mesmo que Aldra-

va. Ferrolho, taramela, pica-porta, mar-

tello de porta, argola. — « Bateu com uma
qrandt aldava três ou quatro vezes. » Bal-

thaznr Gonsalves Lobato, Cont. do Pal-

meirim de Inglaterra, Part. v, cap. 20.

ALDÉA, s. f. (Do árabe aldaia.) Po-

voação menor do que logar, sem juris-

dicção municipal, nem administrativa co-

moa villa ou cidade. Em sentido geral,

campo onde se passa o verão.

.\ pastoral campanha
Recolhe o fato, e corre para a aldêa.

CA»., Lus., cant. ui. est. 49.

— Loc. : Estar na aldeia e não vêr as

casas, ter uma cousa diante dos olhos e

não perceber; não comprehender o que

é evidente, nào saber a quantas anda.

Oh ! qu'estaTamos n'a'dêa,

E não viamos as casas.

AMOMO PRESTES, AtilO DOS CA>TAmSB0S.

— AxEX.: a Amigo de aldêa, teuseja.t

Bluteau., Vocab. — a Fazenda em duas

a\àèas,2}ào em duas taleigas.v Delicado,

Adag., p. 169. — a Juiz da aldêa, um
anno manda, outro na cadêa. » Idem,

ifaid., p. 109. — aXa aldêa, que não é

boa, mais m(d ha, que sôa. » Jorge Fer-

reira, Euphrosina, act. ii, se. 4.— «Quem

deixa a villa pela aldêa, venha-lhe md es-

treia, d Delicado, Adag., p. lo.— * Quem

te fez rico? o nào da minha aldêa.*

Idem, ibid., p. 74. — Vésperas da aliéai,

põe a meza e a ceia. » Idem, ihid., p.

04. — o ]7(/<i de aldêa, Deos a dê a quem

a defiia. o Idem. ibid., p. 16.

ALDEÃ, s. /. Mulher da aldêa ;
lavra-

deiía, caniponeza, tricana, c.ichopa ; fi-

guradamente : grosseira, rude, montesi-

nha. = Recolhido por Jerouymo Cardo-

so. — « ,4 Comedia tal é, (ai vae, al-

deã, e vial ataviada. » S;í de iliranda,

Dedicaf. dos Estrangeiros. — « Aldeã é a

ijallinha, e come-a o de Coimbra. » Deli-

cado. Adágios, p. 85. = Antigamente, es-

crovia-si" Aldeãa.

ALDEADO, adj. ant. Distribuido. divi-
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do por altluns. — « Todos (escravos) se-

rão aldeados em novas povoações. » Viei-

ra, Sermões, Tom. xir, serm. 13, n. oò6.

ALDEÃMENTE, adv. A' maneira da al-

ãta, sem formalidades, simplesmente

;

rusticamente, g-rosseiramente. = Recolhi-

do por Jeroiiymo Cardoso.

ALDEANA, s. /. O mesmo que Aldeã

;

tricana, caciíopa, Javradeira.— «Esta ser-

va de Deos, lavradora ou aldeana ejn um
logar do Bispado de Coria, jiertendia a

fundação de um Mosteiro. » Bernardes,

Floresta, Tom. v, p. '266.

ALDEANAMENTE, adv. U mesmo que Al-

deãmente : grosseiramente, rusticamente.

ALDEÃO, s. 711. Camponez, iapào, jor-

naleiro, cabaneiro, hortelão. — «. Quando
El-Rei vae a pousar n'alguma aldeia,

não espera que os aldeões lhe concertem o

aj)oscnto. » Frei Luiz de Granada, Com-
pendio da Doutrina Christã, Part. iii,

cap. 13. — « E os aldeães (começaram)
a trazer r/allinhas. » Diogo de Couto, Dé-
cada VII, Liv. 9, cap. 3.

— Oiís. As duas formas do plural, al-

deões e aldeães, encontram-se em Frei
Luiz de Granada, e Diogo de Couto. A
idtima é a preferi vel.

ALDEÃO, adj. Natural ou morador da
aldua; rústico, grosseiro, simples; lorpa,

rude.

Derribar avos
Qual li>^, senão remir dias

De enfadamento aldeão.

SÁ DE MiiuNDA, cart. II, est. 11.

ALDEÃOSINHO, s. m. Diminutivo de Al-

deão.=l!ecijlhido por IJluteau.

ALDEASINHA, s. f. Diminutivo de Al-

deã. = Empregado no Cancioneiro Geral,

foi. 135, col. 2.

ALDEBARA, s. /. (Corrupção do árabe
aldebrun, o que brilha.) Estrella de pri-

meira ordem, conhecida também pelo no-
me de Olho de touro.

\ prande Aíiírhara vin, que ao que nasce.
Estando nu as* cndente o taz ditoso.

lOIlTE KEVI., S.IUF. OE SEPILV., cant. VII, est. t9.

ALDEBARAN, s. /. (Do árabe aldehran,
o que briliia; no portuguez antigo, Al-

debara ; também se escreve Aldebran.)
Nome da estreila de primeira ordem entre
as Hyades que fazem parto da constel-

laeão do Touro.=^Tambem se dava este

nome ao sol, quando os árabes o adora-
vam cnnio divindade.

ALDEBRAN, s. f. Vid. Aldebara.
ALDEBUL, s.

f.
(Do árabe.) Marasmo,

]ietica.=Iíceolliido por Moraes.

t ALDEHYDE, s. vi. (Formado de al.,
abreviação de álcool, da preposição de,

c de HYDE., abreviação de hydrogéneo.)
Composto orgânico, muitissimo inflamma-
vel, chamado ether oxigenado ou acetal,

mais considerado como álcool deshydro-
genado. e chamado aldehyde.

t ALDEHYDICO, adj. Ácido que se ob-
tém queimando os aldehydes, a chamma

da esponja de platina; tambeme lhe cha-

ma ácido lãmpico.

ALDEIA, .'í. ./'. Vid. Aldêa.

t ALDEINHÃ, s. /. Diminutivo de Al-

dêa ; também se diz Aldeiasinha.= Re-
colhido pelo Padre Bento Pereira.

t ALDEL, s. f. Em Botatiica, planta

borrnginea do Peru.

ALDEMAMEL, s. m. iDo árabe.) Tubér-
culo. =Iíccoihido por jMoraes.

AL DE MENOS, loc. adv. ant. Ao me-
nos

;
pelo menos, quando muito.

Damnos meus Ião encnliertos,

.Vi|ui podereis sem medo
Ser :ti,'ora deãeohertos,
Se íii-ou ali;um se;;redo

A/ de menos nos desertos.

BEUN.%RU. RIBBIAO, ecl. IV.

ALDEOTA, s. /. Diminutivo de Aldeia.

O mesmo que Aldeiuha e Aldeiasinha.=
L^sadi) ]ior \'^ieira.

ALDINA, s. f. Em Botânica, arvore da
Jamaica, da família das leguminosas.

j ALDINIA, s. f. Em Botânica, sub-gc-

nero de plantas fundado sobre algumas es-

pécies de tncsonias.

t ALDINO, adj. Em Philologia, nome
dado ás famosas edições publicadas pelos

Aldos.

—

Letras aldinas, itálicas, de grifo,

empregadas pela primeira vez na celebre

edição de Virgílio de 1501. Designa sem-
pre uma raridade bibliográphica.

t ALDIONARIO, s. m. (Da baixa latini-

dade aldionarias, o mesmo que sargento

de armas.) Em Historia, espécie de escu-

deiro empregado na guerra, assalariado

pelo seu senhor.

t ALDO, í. >n. (De Aldo Jlanucio, cé-

lebre impressor italiano.) Nome com que
se designam em Philologia e Bibliogra-

phia, as obras que foram publicadas por
uma celebre familia de impressores italia-

nos, chamados Aldos.— i^in aldo, é um li-

vro sempre procurado pelos bibliógraphos.

ALDOBRANDINA, adj. Em Pintura, dá-

se este nome aos fragmentos ou partes

de uma pintura achada cm Roma, e conhe-

cida polo nome do Xupeia aldohrandina.

ALDRABA, s.f. (Do árabe aldraba, fer-

ro com que se fecha uma porta ou janella.)

Tranqueta, ferrolho, trinco, taramela, pi-

ca-porta, que serve para bater, abrir e fe-

char a porta a que está presa. = Em lin-

guagem náutica, tranqueta de ferro com
que se fecha a canna do leme por ante a
ré da cabeça do mesmo, para evitar que
03 balanços a desmanchem.

Daqui veio arnsliimar-se,

Para não ía/.er estrondo,
l'ntar coneeiívis de porias,

Cliaves, aldrabas, ferrollios.

SALG\l)0, UO.SPIT. DO MINDÚ, 3Ct. I.

ALDRABADA, s. f. Pancada que se dá
com a aldraba, para que venham abrir a
porta. — « Chamava Deos ás jwrtas de
seu coração com rijas aldrabadas.» Ber-
nardos. Floresta, Tom. i, p. 92.

ALDRABADO, adj.p. Fechado, corrido,

trancado com a aldraba
; batido, avisado

;

figuradamente : prevaricado, roubado, fal-

sificado.

ALDRABÃO, s. m. Augmentativo de Al-

draba
;
grande ferrolho : argola de me-

tal, gancho ; figuradamente : trapaceiro,

solerte, ladrão limpo, enrodilhador. Blu-
teau define : — « Aldrabão, é d'onde o

corrião se prende 2Mra. levantar o coche

prezo a uma mola, piara rodar melhor, n

tem uns quatro ferros chamados torcidas,

c se põem quatro adiante e quatro atraz.»— 'IE pendurando {os tambores) por dous
aldravões deferro, os vão tocando rijamen-
te de quando em quando. » Bernardo de Bri-

to, Monarch. Luzit., P. ii, liv. 7, cap. 20.

ALDRABAR, r. a. i De aldraba, com a
terminação verbal «ar.») Correr a aldra-

ba, aferrolhar, trancar. Bater aldrabadas,

martellar.=Na linguagem chula, engram-
par, assaralhopar, enganar, ladroeirar.

ALDRAM, s. m. O mesmo que Adão,
na linguagem chula ; n'csta mesma forma
se encontra Andrão.

Quando ós filhos á'Aídram
Disse Deos, Nosso Senhor,
Comeriam o suor,

Com o rosto do seu pão,
Fallou também Co pastor.

SIMÃO jiAcu.vno, ALFE.v, act. I, foi. 53, r.

Todos nós vimos de Aldram.

OIL VICENTE, OBlt., liv. I, fid. 5, V.

ALDRAMÃO, í. m. Em Botânica, géne-
ro de cravo, do fiôr lustrosa e salpicada
de roxo. = Recolhido por Moraes.
ALDRAVA, s.f. O mesmo que Aldraba,

mais remoto da sua etymologia árabe
aldraba. — Ferrolho, tranqueta, argola,

taramela. = « Bateu com uma grande al-

drava trezou quatro vezes. yy Balthazar Lo-
bato, Cont. do Palmeirim de Inglaterra,
Part. V, cap. 20.

ALDRAVADA, í. /'. Pancada de aldra-

ba. Md. Aldrabada. = Figuradamente:
jjancada, subresalto, baque, estremeção.

ALDRAVADO, adj. p. Vid. Aldrabado.
ALDRAVÃO, .V. m. Vid. Aldrabão.
ALDRAVAR, v. a. Vid. Aldrabar, mais

conforme com a etymologia árabe.

t ALDRETE, s. 'm. Sábio, entendido,

ajuizado, audaz, cntreinettido. =Recolhi-
do por ^'it^'rbo.

ALDROPE, s. m. (Segundo Constâncio,

do inglez hazã, puxar, e rope, corda.) Em
linguagem náutica, cabo que se amarra ao
mangote da bomba para augmentar a for-

ça, ou para poderem zonchar mais pes-

soas. = Também se emprega no sentido

de Galdrope, para designar o cabo que
se ata ao leme para o segurar e governar
melhor; em ambos, estes sentidos, se encon-
tra em os nossos clássicos. — <s.Não larga-

ram, os aldropes das bombas das mãos, por
irem alagados. X Diogo de Couto, Década
IV, Liv. I, cap. 0.— «ÍJ cortara nelle com
um manchil o aldrope, com que o leme es-

tava amarrado. X Dom Gonçalo Coutinho,

Jornada a Mazagão, foi. 17, v.

t ALÉ, s. m. Palavra de alegria, con-
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tcntamento c alegria.=^Recollii(1o por Vi-

terbo. Vid. a forma modonia Olé.

ALEA, s. m. Elepliante sem dentes, ma-

cho ou icniea, empregado no Oriente em
carretos.— nEm logar de azcmolas se ser-

vem ali (lu Alêas ; Alea é todo o elephante

sem dentes, qiior seja macho ou jêmea.ii

Historia Tragico-Maritima, Tom. ii, p.

2õr..

ALEALDADO, aãj. p. ant. Manifestado,

declarado, despachado. = Xa linguagem

comuiorcial antiga, designava o compra-

do por moio do alealdamcnto.

ALEALDAMENTO, s. m. ant. (Corrupção

de Alcaldamento, o imposto que pagam nas

Alfandegas aos alcaides mores as merca-

dorias prohibidas.) ^Manifesto que antiga-

mente se fazia dos etfeitos importados e

exportados para se vèr se os estrangei-

ros, levavam em retorno géneros, ouro ou

prata. Era também o juramento que se

dava na Alfandega de como o que se com-

prava, era para os respectivos gastos d'a-

quelle anuo. — «E assi se nom giiaixla a
Ordenação antiga dos alealdamentos, poj'

onde hc azo e causa de se levar de nossos

Reinos muito ouro e prata.» Regimento

e Ordenações da Fazenda, cap. ^ÍJO, foi.

110.

ALEALDAR, v. a. ant. (Corrupção do

Alcaldar. Vid. esta palavra.) Examinar
nas Alfandegas as mercadorias que saem
do Reino, para que os eftcitos importados

não perturbem a balança do commercio.
— Comparar por meio de alealdamcnto a

importação c exportação do commercian-
te. Manifestar nas Alfandegas, aduanas e

portagens ou barreiras a fazenda que é

apresentada a despacho, para pagar di-

reitos, ou tirar livres certos artigos, affii'-

mando ou jurando, que são para seu gas-

to.—«^ qital (lei) Jte que quaesquer pes-

soas que de nossos Reinos, por pannos, ou
por quaesquer outras mercadorias pelos

jMrtos da terra, escrevam em elles per
onde sahirem perante os nossos Officiacs

dos ditos portos, todalas mercadorias, que

levarem, com os pannos e mercadorias
que trouxerem por aquelle logar, por onde
assi entrarem, piera se alealdar o que le-

varem com o que trouxerem por esta gui-

sa.» Regimento e Ordenação da Fazenda,
cap. 2o!), foi. 1 lU. = Também designa
o acto de prestar o juramento do lealda-

de. Contrabalançar, equiparar, harnioni-

sar a impoitaçào com a exportação. Vid.
Lealdar.

t ALEANTRIS, s. m. Em Ichthyologia,

nome de um jkmxc do Nilo, em Anthe-
iiêa.

ALEAR, V. n. c a. ant. (Do latim ala,

aza, com a terminação verbal «ar».) lía-

ter as azas^ espanejar, dar ;is azas ; fiuc-

tuar a labareda ; atear ou assoprar o
lume até fazer labareda. — «Não posso
senão alear como passara cm. visco.» D.
Francisco i\Ianoel de Slcllo, Cartas, ccnt.

11, cart. 17.

t ALEATORIAMENTE, adv. Convencio-

nalmente, eventualmente, com o risco se-

guro, de uma maneira aleatória. ;= Em-
pregado na linguagem mercantil.

ALEATÓRIO, adj. (Do latim aleatorius;

de aha, jogo de azar.) Em linguagem

mercantil, dá-se este nome aos contractos

ou actos que encerram certas convenções

relativas a eventos fortuitos. Ha duas es-

pécies de contractos aleatórios. Na pri-

meira, só uma das partes contractantes c

que se expõe a um risco em proveito da

outra parte, mediante uma somma, que

esta dá por preço do risco, tal é o con-

tracto do seguro : só o segurador é que se

encarrega dos riscos que correm as cousas

seguradas o segurado só se obriga ao

pagamento do pi-emio, que é o preço do

risco. — Na segunda espécie de contrac-

tos aleatórios ambas as partes se sujeitam

reciprocamente a um risco determinado

no mesmo contracto : taes são os contrac-

tos de rendas vitalicias ou afundo perdi-

do: uma das partes aventura o seu capi-

tal ou fazenda de que não tiraria vanta-

gem alguma se viesse a morrer logo ou

pouco depois d'assignado o contracto, e a

outra obriga-se ao pagamento periódico

d'uma certa quantia durante a vida da

primeira, podendo casualmente vir a pa-

gar duas e três vezes o valor do capital

recebido, como aconteceria se o vendedor

vivesse largos annos.

— Na linguagem usual : incerto, even-

tual, casua!, infundado, fortuito.

t ALÉCHTRE, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas que se julgam pertencer

á classe das monopótalas hypogyneas. —
Também a collocam na familia das scro-

pihularineas ; outros a confundem com o

género gloi^sostyle.

ALECRIM, s". m. (Do árabe alectil,

coroa.) Em Botânica, arbusto lenhoso,

de um cheiro agradável, da familia das

lahieias, classificado por Linneo na De-

candria monogynia, com a denominação

de Rosmarinus officinalis. — « Chamam-
Ike os latinos Rosmarinus, como quem dis-

sera orvalho do mar ; porqíic ordinaria-

mente se cria em logares marítimos com
os vapores do mar...» Bluteau, Vocabul.

Era antigamente chamado Rosmarinus
coronarius, por ser muito usado nos ra-

milhetes e capcllas. Dá-se com grande

abundância nos paizes meridionacs da

Europa, independente de toda a cultura.

Nem la^ririins.i nnior, nem a corrente

ilibeiía r:ii't.i o prado, nem á abelha

O aífíTiiu

FEHIXEinA, ccl. 11.

— Loc. : Cor de jlòr de alecrim : en-

tre roxo c cinzento. — « Quem 2}elo ale-

crim passou, c d^elle não colheu, ou nun-

ca teve amores, ou d'clles se esqueceu. \i

Anexini popular. — Aguinha de alecrim:

banho perfumado, bastante citado nos ro-

mances ]iopularcs ; c ao que se chama

Agua da Rainha de Hungria. Nos salens.

ou linguagem symbolica das flores, o ale-

crim serve, para o povo, de emblema de

tristeza. — Guerra do alecrim e mange-

rona: célebre comedia portugueza, repre-

sentada no theatro do Bairro Alto em
Lisboa no século xviii, escripta pelo des-

írraeado António José da Silva : a sua

muita popularidade fez com que esta lo-

cução servisse para designar qualquer

questiúncula sobre motivo frívolo. Nos
romances populares, também se encontra

:

Alecrim bateu á porta.

Manjerona veiu abrir.

nOM. DARAVIAS.

T ALECRINZEIRO, s. m. O arbusto que

dá a flor de alecrim ; d'onde se colhem

os ramos de alecrim que se oíferecem aos

namorados.

t ALECTHELIA, s.f. (Do ^rego alectoi-,

gallo, e íleos, sol
;
porque este pássaro

se encontra no equador.) Em Ornitholo-

gia, género de pássaros da familia das

gallinaceus, fundado sobre uma única es-

pécie.

t ALECTO, s. m. (Do grego a, sem, e

lêgô, acabo. j Em Ornithologia, género de

pássaros, tendo por typo o tissei-ino alecto

de Temminck, genei-o chamado destroide.

— Em Entomologia, género de coleop-

téros pentameros, familia dos malaco-

derines, fundado sobre uma espécie única

pertencente á ilha de Cuba.
— Era Polypologia, género de polypos

fósseis, collocado na ordem dos cellaria-

dos, familia dos tubuliporianos.

— Em Arachnologia, secção do género

mi/gale.

"t ALECTOR, P. m. (Do grego alector.

eallo. 1 Em Ornithologia, familia da or-

dem das gallinaceas, da America, e nome
especifico do hocco.

ALECTÓRIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro do plantas cryptogamicas, da família

das lichenaceas. E' nma dcsincmbraçào

do género pannelia d"Acharius, e do gé-

nero cornicular de Candolle; também se

distingue a alectoria juleada ou crisia-

da, vulgarmente chamada cUna de cavai-

lo, que serve na Laponia de principal

alimento dos rangiferos.

— Nome de certa pedra que se acha

na moela ou íigado do gallo ou capão

velho ; as que se acham no fígado, são

maiores, do côr branca o fusca, pela maior

parte; pareccm-se na forma com um trc-

moço, e chegam a ser do tamanho de

uma fava.— «^-1 pedra alectoria, que Plí-

nio diz costumavam trazer os que entra-

vam em perigos.» Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tom. i, docuiu. i),

cap. .'). n. 47.

•j- ALECTORIANO, adj. (Do gi-cgo alec-

tor, gallo. i Em Auatoniia, o qnc perten-

ce ao gallo. — Pedra alectoriana, pedra

que, segundo se diz, se formava na moela

dos gallos, ou no fígado. Na cdade me-
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clin attribuiram-sc a esta pedra qualidades

maravilhosas, taes como a de dar força e

coragem aos que costuraavam trazel-a. —
Modernamente tem-se conhecido que es-

tas pedras não sào mais do que as que
os gallos engolem quando andam esgara-

vatando. — Juoos alectorianos, lacta de

gallos.

t ALECTÓRIDE, s. m. (Do grego ah-
ctór, gálio, e eidos, firma.) Em Ornitho-

logia, undécima ordem de Tenmiinck,
encerrando os pernaltos do bico curto,

e a vigésima nona fnmilia da classifica-

ção dllliger, comprehendendo o género
glaréulo, cercópsis, dichólophe, puláine-

des, calvo e punphia.

t ALECTORÓLOPHO, s. »;. (Do grego
alcctór, gallo, e lophos. crista.) Eni Bo-
tânica, plantas pertencentes a géneros di-

versos, e confundidos pelos antigos ; taes

são a alliaria, a selaria dos prados, a
crista de gallo. — Nome dado também
ás stir2K'S, género da familia das scroj/hu-

lariricas.

ALECTOROMÀNCIA, .•!. /. (Do grego
cdvctor, gallo, e manthia, adivinhação.)

Adivinhação que antigamente se pratica-

va com um gallo que se collocava no nieio

de um círculo dividido em vinte e qnatro

casas, havendo sobre cada uma d'el!as

cscripta uma letra do alphabetn. Colloca-

va-se uni milho sobre cada letra, e depois

formava-se a palavra com as letras que o

gallo ia descobrindo, d'onde so tirava de-

pois o auj^nrio. = Também se escreve

Alectryomancia.

t ALECTOROMANCIANO, s. m. e adj.

Que praticava a alectororaancia, ou a

adivinhação por meio dos gallos.

t ALECTOROPHÓNEMO, s. m. (Do gr.

alectór, galhi, c plióitil, voz.) Canto do
gallo.

ALECTRÍDES, s. m. pi. (Do grego aJe-

ctór, gallo, e eidos, forma.) Em Ornitho-

logia, a trigésima funilia da ordem dos
sylvanos, na classificação de Vieillot ; é

composta de um género s('imente : o yacou

ou pénelope. iSIa classificação de Cuvier,

designa as gallinaceas, cujas azas sào
próprias para o vôo.

t ALECTRIMÓRPHOS, adj. e s. m. (Do
grego alectór, gallo, e morjjJic, forma.)

Em Ornithologia, familia de pássaros,

que têm similhança com as gallinhas.

ALECTRION, s. m. Vid. Alectryon.

ALECTRYDES, .«. m.pl. Vid. Alectrides.

ALECTRYOMANCIA, s. /. Vid. Alecto-

romancia.

ALECTRYOMANCIANO, adj. e s. m.
Vid. Alectoromauciano.

ALECTRYON, s. m. (Do gr. alectnjon,

gallo novo.) Género de niolhiscos, não
adoptado, e formado <á custa dos ^^((feíwe.s.

— Em Botânica, género de plantas da
familia das sapiudaceas, fundado sobre

uma única espccie da Nova Zelândia.

t ALECTRYÔNIA, ,9. /'. (Do grego ale-

ctryon, gallo novo.) Género do mollus-

cos, proposto para algumas espécies de
ostras.

ALECTÚRA, adj. (Do grego alector,

gallo.) Em Ornithologia, qualificação de
um pássaro, cuja cauda parece a de um
gallo. ;= Também se emprega como sub-

stantivo, para designar a fj(dlife de Vieil-

lot, familia dos myotheros, ordem dos
sylvanos.

f ALEF, s. »i. O mesmo que Aleph

;

primeira letra do alpliabeto dos hebreus,

tíignal numérico da unidade. Emprega-
se para designar uma leve aspiração.

ALEFRÍZES, s. m. 2>l. Em linguagem
náutica, encaixes que se abrem na qui-

lha, era que se pregam os topos do ris-

bordo, que são os primeiros com que se

forra o costado de baixo para cima. =
Definido pela primeira vez ^lor Bluteau.

= Também se emprega no singular

:

Alefriz, é a fenda ou ronura, rebaixo ou

retendido, que se abre no contra-cadaste,

gio grande, roda de proa e quilha de na-

vio, para introduzir os topos e prolonga-

mento do taboado.

ALEGANEIA, s. /. avt. O mesmo que
Eleganeia ; na phonologia popular bas-

tantes vezes se encontra o «e», tanto ini-

cial como medial, mudado em 'ia», ex. :

kvaiiijdlto, 7í,'vangelho. Wà. Eleganeia.

ALEGAR, V. a. Jlais correctamente,

AUegar. Na linguagem antiga, encontra-

se no sentido de chegar, e então so en-

tende derivado do hespanhol llegar. —
«... deve alegar em hafalha ordenada o

mais pierto d.tlle.-o Provas da Historia

Genealógica, Tom. iii, p. 310. = Reco-

lhido por Moraes. Vid. Allegar.

ALEGRADO, adj.p. Tornado alegre, dis-

traindo, desassombrado; divertido, jovial.

ALEGRADOR, s. m. O que alegra ou

diverte. — « E 2>or isso lhe poz Deos
nome Joannes, (pte quer dizer alegrador

do 7nundo.» Paiva de Andrade, Sermões,

Tom. ir, p. 27(!.

ALEGRAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Alegria; o meio empregado para ale-

grar alguém; jovialidade, graça, diverti-

mento. := Recolhido pelo Padre Bento
Pereira. :== Está fora do uso.

ALEGRÃO, s. m.. (Augmentativo de ale-

gria.) Rumor vivo e repentino de uma
grande alegria geral, por effeito de uma
boa nova ou suceesso inesperado. No
sentido usual : regabofe, estúrdia, diver-

timento, pandega, rusga, pagode. = Re-

colhido pela primeira vez por Bluteau.

ALEGRAR, v. a. (De alegre, com a

terminação verbal «ar».) Causar júbilo,

regozijar, divertir, distrahir ; embellezar,

alumiar, aformosear, regalar.

Com iiíiadns e liwbs pescari.is,

Cuiii qui.' Laueiii a Aritanio ulcura e engana.

cAsi., LUZ., cant. vi, est. 3.

Se encnnlrasse
Acaso esie meu cruel iniigo,

Cerlu que ver-iiie triste o alcgras<:c.

DHRMAHUBS, LlUA, CCl. V.

Até no caiilo a variedade alegra.

ALVARES DO ORIENTE, LUZIT. TRAXSF., fol. 15.

Os rani|ins, (|He f'o leni[io reverdecem,
Us oilios uífyiaiiila desconleiltes.

tAu., ecl. II, est. 38.

— Alegrar-se, v. rejl. Rogozijar-se, re-

ceber alegria, fcstcjar-se, divertir-se, dis-

frahir-s<', folgar, receber gosto, satisfa-

zer-se, eontentar-se
; recreiar-se.

A dama, como viu que este era afiiiclle.

Que vintia defeuder seu iioiiie e liiiua,

Sc a/cijra. .

.

cAM., LEz
,
caiil. ví, est. 63.

A leria, o mar, o veiilo, llòr. folli.a, ave
.\o tiraudo sum \r nh-ijrn, uiove, e aliiaiula.

FEiíRF.iiu. SONETOS, part. I, son. {•!.

Vendo as cnntenles aves alrfivar-.te

Coiu suavissiiua i|ueisa e doces cantos.

EÔRTE REAL, NAUFRAOIO DF, SEPELVEDA.
cant. u, lol. 'J4-.

•— Loc. : (íO pohre com pouco «e ale-

gra.» Delicado, Adágios, p. '.'o. — «A\T»
ha hestn fera, que se não alegre com a
sua companheira.» Idem, Ib., p. 22, —
Alegrar-se, emborrachar-se, embriagar-se.
— Alegrarse com o mal dos outros, ter

conuianheiros na desgrtiça.

ALEGRAR, c. a. (De legra, trépano,

instrumento cirúrgico; de legrar, com o

prefixo «a» da índole da língua.) Abrir,

retalhar, examinar com a legra. — Ale-

grar a /e;-/Wa, abril-a da cttbeça, fazen-

do-lhe mais praça para descobrir se no
casco ha algum osso com lesão.

—

(tEu te-

nho cá uns modos, que chamo : alegrar a
ferida ; pois quando me não saem aos re-

moques, falio n'aqu{llo milito claro.» D.
Francisco Manoel de Mello, Cartas, cent.

IV, cart. 100. — Alegrar o casco, em
Alveitaria, é abrir o casco das mãos ou
pés das bestas para examinar se dentro

ha corrupção. — «Desferrando a mão,
alegrando o casco, batendo também ao re-

r?wM)Rego, Summulade Alveitaria, p. 4.">.

—Obs. Em quasi todos os Diccionarios

onde vem este verbo, o confundem com
alegrar no sentido de regozijar, por causa
de não distinguirem a etymologia de le-

gra, instrumento cirúrgico, d'oiide se for-

mou Legrar e Alegrar. Nas locuções, se

diz : Alegrar o ouvido do canhão, escor-

val-o, abril-o para lhe lançar a escorva.

ALEGRE, adj. 2. gen. (Do latim alacris,

mudtido o «a» medial em «e» por influen-

cia doai» final.) Contente, prasenteíro, ju-
biloso, fausto, faustoso, exultante, satis-

feito, folgado, favorável, jucundo, apra-

zível, deleitavel, gostoso, agradável, jo-

vial, gracioso, risonho, ridente, festival,

esplendente.

Começou a enil)andeirar-se torla aarniada,
E de toldes a.e.f/ce.íse adornou.

CA-\i., LUZ., cant. i, est 5!).

Que alegre campo, e praia deleilosa.

iD., ecl. Ill, est. i.

O campo alef/re, os deleitosos prados,

ALV. U'0B., lUSlT.TRANSF., fol. Si, ».
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— Loc. : Ficar alegre, beber vinho

até ao ponto de não ficar senhor de si. —
« Bebestes e não ficaes alegres. » Bernar-

des, Sermões, Tora. i, prat. 4, § 3. —
Levar vuli alegre, desoccupada, ociosa.

— Cara alegre, homem que atlronta to-

dos os trabalhos sem se queixar. — Ho-

ras alegres, na velha linguagem escho-

lastica, usada na Universidade de Coim-

bi'a, o toque do sino á noite para acabar

o estudu. = Recolhido por Bluteau ;
esta

locução é hoje histórica, existindo ainda

a sua contraria, as tristes, ou horas em
que toca o sino, vulgarmente chamado

cabra, que antigamente mandava come-

çar o estudo, e hoje é signal de haver aula

no dia seguinte. — « íiosto alegre com

perdão, vinçiar-se é de baldão. >> Padre

Delicado, Adagies, p. 30.

Quem me vir a mim c;iritar

Jrili;arã que e>tuu aeipe ;

Tenho o colação mais negro
Que a tinta cuni que se escrete.

CANO. POPUL.

ALEGREMENTE, adv. Jovialmente, pra-

senteiramente, jubilosamente, festivamen-

te, faustosamente, engraçadamente.

Se Sfmpre em ver.so luiiiiilile, celebrado

Foi de luuu \osso rio aíetiremeiííe.

CAM., LUZ., caiit. 1, est. i.

ALEGRETE, s. m. Espécie de canteiro,

feito de madeira ou pedra, em que soeriam

flores, em ura eirado, balcão ou janella.

— Tirado da metáphora de alegre para

a vista. — 8 Somente vimos dentro em
um alegrete no Mosteiro uns pés de sal-

sa. D Frei Pantaleão de Aveiro, Itinerá-

rio da Terra Santa, cap. 61.

ALEGRETE, adj. 2 gen. Diminutivo do

alegre. Estai- cora tendência alegre ; com
principio do embriaguez; com uma ale-

gria sem fundamento, mais exterior do

que íntima.

—Loc. : Ficar alegrete, tocado da pin-

ga, mas não a ponto de cahir. — « Po-
brete, mas alegrete. » Padre Delicado,

Adagies, p. ir)2.

ALEGRETE, s. ??í. (Do francez hale-

cret.) Escudo ligeiro de malha; empre-
gado na linguagem heráldica.

ALEGRETO, adJ. ]\Iais propriamente,

Allegreto; diminutivo de Allegro.

ALEGRÉZA, ;*. /. ant. (O niesuio que
Alegria ; do francez alegresse.) Jubilo, re-

gozijo, contentamento. = E' principal-

mente empregado na linguagem mystiea.
— Assim se diz as .«eíf alegrezas da Vir-

gem, orações ein nnímoria dos sete mvs-
terios gozosos que a Virgem teve diu-an-

te a sua vida.

Ao ramo ila mais alloza,

Me levou com li?eire/.a,

Doio-me com alenre^a.

Sinto amor em o cheirando.

iiiMNos DE JAc.opE uK Tom. trad. por

!'i'ci .Marcos ile Lisboa.

1.-37.

ALEGRÍA, s. /. (Do latim alacritas,

descendo o « c » á media « g » , como em
ficus, figo ; o « t » é syncopado ; no célti-

co alecria e alegria.) Esultaçào, jubilo,

contentamento, regozijo, prazer, gosto,

festa, divertimento, jovialicbide, aprazi-

mento, expansão, deleite, folga, satisfac-

ção, belprazer. Graça, belleza, formosu-

ra, lustre, encantamento.

Que a'et}na nHo póile ser lamanlia

Que adiar jjcnte visinha em terra exlranlia.

CAM., I.DZ., caiit. VII, est. 27.

Toda a/ei/ria, Rrande e sumptuosa
A porta abrindo vem ao iii>le estado.

iiiEM, ed. 1, est. G.

Com jogos, danças c nutr.is ali-íivias.

IDEM, LUZ., cmit. V, est. C2.

A's vezes grandes trislezas

Parem grandes alenrias.

IDEll, COMED. DO AMPllITRIÃO.

— Loc: Xão caber em si de alegria,

andar com um excessivo contentamenti),

por um succcsso venturoso. — Deitado

de sua alegria, triste, meiancholico. —
Escurecer a alegria, perturbar o encanta-

mento, a festa. — Parir alegria, cousa

que a produz inesperadamente. — Fogo

de alegria, de tiroteio, um a um. — Ves-

tir-se de alegria, vestir-se de gala, com
fato domingueiro.

Adag. : — «Alegria certa ou secreta,

candeia morta. » Padre Delicado, Adag.,

p. 16. — « Alegrias, entrudo, que ama-

nhã será cinza. » Idem, ibid., p. 177.

—

« A' mulher, e d vinha o homem lhe dá

alegria. » Bluteau, Vocab. — « Faze da

noite, noite, e do dia, dia, viverás com

alegria. » Idem, ibid., p. 'J4. — «Para
hospede a melhor iguaria é a alegria. »

Idem, ibid., p. 35. —• «Semeia e cria,

terás alegria.» Idem, ibid., p.lò. —
« Tristeza, sobre alegria, dobrada fadi-

ga. » Idem, ibid., p. 173.

ALEGRÍA, s. f. Em Botânica, género

de plantas, que parecem pertencer á farai-

lia das liliáceas, e ftuidado sobre uma
arvore do i\Iexico, cujas tlôres sào bran-

cas e di> tamanho de uma rosa. Segundo
o Diccionario da Academia, o mesmo que

Gergelim. — « Couves cozidas com azei-

te, que fazem de uma semente, como de

alegria, 2^or(pie de oliveiras o não ha. »

Castanhoso, Historia do que fez Christo-

vam da Gama, cap. -ú.

alegríssimo, ndj. sup. ant. Jluitissi-

nio alegre
;
jubilosissimo, jucundissimo,

contentíssimo. :r=^ Usado por Corte Real

no Naufrágio de Sepúlveda. = E" de uso

pouco frequente.

ALEGRO, adj. Em Jlusica, palavra ti-

rada do italiano, que se escreve no prin-

cipio do uma ária, para designar um mo-
vimento festivo, vivo. animado. O alle-

gro é menos precipitado do que o pre.^^to.

Anda qtiasi semin-e acompanhado de um
epitheto para modificar ou o sou caracter

ou o seu grau de presteza.

ALEGRO, s. m. Designação da ária,

cujo movimento é vivo e animado. — O
allegro da casta diva, em a Norma, de

Bellini; cantar um allegro, compor um
allegro.

ALEGRÓTE, s. m. Augmentativo de

Alegre. = E' empregado na linguagem

chuhi ; diz-se j)''opriamente do que está

alegre com a embriaguez. ^
ALEGUANTE, adj. 2 gen. Vid. Alle-

gante.

ALEIJADINHO, s. m. (Diminutivo de

Aleijado, j Leso, trôpego, entrevado, en-

caranguejado. Xome dos mendigos que

imploram caridade mostrando aleijão ou

monstruosidade. Os aleijados, quando pe-

dem esmola, dizem setnpre : — Eeparae
para um pobre aleijadinho.

ALEIJADO, adj. p. Manco, maneta,

trôpego, leso, monstruoso, mutilado, pe-

dinte, mendigo, cugamella. —• « Seu ir-

mão Aleixo de Sousa, foi aleijado de um
braço. i> Joào de Barros, Década I, Liv.

7, c-ap. II.

ALEIJAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Aleijão; manqueira, mutilação; mon-

struosidade. — « Quando se houverem de

tirar algumas inquirições sobre caso de

morte, ou de aleijamento, ou deformida-

de do rosto, etc. » Ordenação Manuelina,

tit. I, cap. 65.

ALEIJÃO, ."=. rn. Aleijamento, mutila-

çàu, disfiirmidade, manqueira, lesào. =
No sentido figurado, defeito, má confor-

mação, geito vicioso, manha. — « Na-
tural aleijão dos avarentos, que sempre

tem mais conta com a fazenda, do que

com a honra e vida. » Barros, Década IT,

Liv. 7. eap. 18.

ALEIJAR, V. a. (Da baixa latinidadc

laxare.) Privar do uso de algum membro
do corpo ; mutilar, desformar, lesar. —
« Deu tão grande golpe por cima do bra-

ço direito a um irmão do Duque, que

cortandj-lhe as armas, e uma j/arte Jn

carne, o aleijou de sorte, que não poden-

do pdejar, saiu da-salla. » Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 00.

— Aleijar, v. n. Emm.inquecer, entor-

pecer ; ficar trôpego, cair p:iralytico. —
« Onde se recolhem todos os que aleija-

ram na guerra cm serviço d'El-Pii. »

Fcrn.ão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

105.

t ALEIMMA, s. m. Espécie de unguen-

to ; talvez corrupç.ào da palavra grega

aleipha. que significa lenimento.

t ALEIÒDES, s. Hl. pi. Em Entomolo-

gia, género de insectos da ordem dos hy-

mcnoptéros, familia dos {chneumonianos,

contendo dezoito espécies indígenas.
"

t ALEIRADO, adj. p. Dividido em gle-

bas ou leiras. = Usado na linguagem

provincial.

ALEIVE, 5. »i. (,Do árabe alatbe, a in-

fâmia, o descrédito. > Calumnia. falsida-

de, asserto infundado, achaque, fraude,

i

supposiçiio, insinuaçiiOj intriga.
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Ao nosso ;ilto e excelciíle
Dom Diiii/.. Rui Ião loiívniln,

Tão jiislo, a l)i'os tão IcnifiiU',

F.il-iii e iii:iliciosameiito

Foi SiMiulu 0/í'i/v' assiioado.

SÁ DE MIRANDA, (jlft. I, Cít. 38.

— Loc. : Levantar um aleive, propa-

lar uma calunmici. — Commetter aleive,

na antig;i liuíçuageia puitao-ueza, ser adúl-

tero.
—

' Padecer aleive, softVer injusta-

mente.

ALEIVOSAMENTE, «^/r. Caliinmlosa-

luente, tredanionte, vilmente, falsamente,

infielmente, adúltcramente ; injustamente,

infamcmente.— « Pur que este (Abimelecli)

'para reinar só, matou aleivosamente se-

tenta irmãiis, filhos ler/itimos. » Frei Luiz

de Sousa, Historia de Sam Domingos,
Liv. VI, Pait. 1, cap. lõ.

ALEIVOSÍA, s. f. Calumnia, infâmia,

falsidade, fraude, traição, vilania, infi-

delidade, adultério, aíirimta.

Depoisiiue executou sua tyratinía

ISos de Lusoeoni tanta atcivosia.

SÁ DE MENEZES, MALACA CONIl., C. IV, Ost . i.

ALEIVOSO, arlj. Caiumniador, traidor,

adúltero, vil, tredo, fraudulento, impos-

tor ; aífrontoso, mentido, falso, injusto.

—

« Alguns, que dão em se torcer para suas

criadas, com grande 2:>erigo certo de re-

putação de sua casa, a quem eiles mesmos
são aleivosos. » Dom Francisco Manoel
de i\Iello, Carta de Guia de Casados, p.

142. —• (( Para um traidor dous aleivo-

sos. » Padre Dclieado, Adágios, p. SíK

ALEIXADO, adj. p. unt. Apartado,

ifastado. = Emjirogado por

Jorge Ferreira, na Aulegraphia, act. i,

alongad

ALEIXAR, !'. a. ant. (Do francez lais-

scr, com o prefixo « a » ; ou do latim la-

xare, alargar.) Apartar, de.^viar, afastar,

alongar, separar, deixar.— Na linguagem
antiga do século xv, usa-se quasi sempre
sem o prefixo. Vid. Leixar.

Item fomo do rnidar.

Vem o [ii-inieíro terir.

E não cm vos alvixav.

CA\C. Glilivl., foi. 11, col. 3.

— Aleixar-se, v. rejl. <nit. Dcixar-se,

separar-se, ausentar-se, desviar-se, alon-

gar-se, apartar-se. = Usado na lingua-

gem pii|)ular dos anexins. — « Quem dos

seus se aleixa, a Deus leixa.n Jorge Fer-

reira de Vasconccllos, Ulyssipo, act. i,

scen. ;>.

ALEJADO, adj. p. O mesmo que Alei-

jado. — «Jd tenho mil rasões de ser ale-

jado por essa gentileza, que me traz cm-
baido.n Jorge Ferreira cie Vasconccllos,

Aulegraphia, act. i, scen. 12. Vid. Alei-

jado.

ALEJAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Aleijaraento. i= Empregado na prosa

das Ordenações Affonsinas. Vid. Aleija-

mento.

ALEJÃO, s. )ii. ant. (Corrupção de le-

são, com o prefixo «ai^.) O mesmo que
Aleijão; defeito de coiiformação, adqui-

rido por accidente, ou hereditário. —
aFicou a artilheria sem alejão.» Casta-

nheda. Historia do Descobrimento da ín-

dia, Liv. VI. cap. 1(17. Vid. Aleijão.

ALEJAR, r. a. () mesmo que Aleijar;

porém tem o perigo da homonymia com
Alijar, empregado na linguagem náutica.

ALE-LARGA, s. f. Em linguagem náu-

tica, cabo com que se mctte dentro a

amarra, até suspender a âncora, por meio

de cabrestante. Locas e mixcilas. ^^id.

em Ala, a locução Caho de Ala e larga.

ALELI, s. m. ant. (Do latim lilium,

com o prefixo «a».) Flor de goivo. —
Na linguagem das novellas de eavalleria,

também se dá o nome de Aleli ou Halali,

ao grito de victoria na caça, quando a

presa está filada ; toqne de trombeta para

distribuir a.s vísceras do anima! caçado

aos càes.

— Em Musica, o aleli, composição de

duas, três ou quatro notas, para .ijuntar

os caçadores, usado por Haydn e Méhul.

ALEM, adv. (Do latim nliundr; no hes-

panhol allende o aílen.) Da parte de lá,

mais adianto, para lá, da outra parte, do

lado fronteiro, da banda de lá, mais aci-

ma, avante ; antes, priíneiro, de mais a

mais ; fi)ra, posto de parte, por aí fora

;

passar adiante, avantajar-se, ultrapassar,

transpor, exceder, ser superior.

firande soccorro, foni que Alplieu chesára,

Otie alem do Tejo os lar},'OS campos ara.

CASTiio, ei.isSEA, oant. ix, est. 89.

Rclieu do no.sso sar)í,M!e i|neules I;iííos

A terra ii'uicin-min

BEflNARDF.S, LIMA, CCl. 7.

A^cin do Indo jaz. e ãi|uein do Ganges.

Uni teiieiio mui i,'raiide, e assaz formoso.

c;am., luz., cant. 7, est. 17

Aícin do odin cirande, íjuc inosirav.i

Aos portu^uezes ter, e alciu da ira, etc.

GÒllTE IIKAL, CF.IICO UK DIU, Cant. I, ftd. 7.

— Loc: Além d' isso: de mais amais,

depois de tudo o exposto, accrescentando.

— Além de que: n.ào obstante, apezar de

tudo. — Passar além: exceder, ultrapas-

sar. — Ir muito além : ser superior a

outrem. •— Por ahi além : por aí fora,

por esse mundo, á venturti ; usado nos

romances populares: — «Agarrou no seu

fatinlio, ahalou por ahi além.» Rom. Ger.

— Mais além : mais adiante.— U'aqucm
e (ralem : d'esta o d'aquella parte ; de

cá e de lá. — Lagares de além : as con-

quistas ultramarinas, particularmente en-

tendendo as colónias de Africa. — KD'a-

lém ou d'áquem, vejas semp>re com quem. »

Hernan Nunes, Refranes, foi. 7, v. —
Além-il/ar ; o mesmo que Ultramar. —
Conquista d'Xlém- Mar: novella de ea-

valleria hespanliola, que existiu na livra-

ria de El-Rei Dom Duarte, e que hoje

se conhece ser a GramConauista de Ul-

tra-Mar. — Além de mim: a nào contar

comigo. Vid. o correlativo Áquem.
ALÉM, s. m. Raras vezes se emprega

como substantivo, e ainda assim na lin-

guagem figurada ; confim ou término,

limite, horizonte. — « Além, e infinitos

aléns, de mais de tudo o que digo.» Frei

António das Chagas, Cartas, Tom. ii, p.

2S. — «Muitos aléns que o amor costuma
passar piara se chegar a unir.» Idem,
Obras Espirituaes, Tom. ir, p. 378.

t ALEM, s. ))). Estandarte do império

ottoraano ; bandeira levada ao lado do
ofliciante, quando sobe ao púlpito nas
priíieipnos inesípiitas.

ALEMAN, s. /. Em Clioreographia,

dansa. viva e jovial de origem allemã
;

também designa a ária a que se dansa.
= Mais correctamente, Allemaii.

ALEMÁNICO, adj. Que diz respeito á
AUcmanha; allemào. Tudesco, teutonico,

germânico, gothico.—Em Linguistica, em-
prega-se como substantivo elliptico, sub-

entendendo dialecto ; assim o alemanico
é o antigo idiotna da Suabia, ou o alto

allemào.= Deve escrever-sc Allemanico.

t ALEMANÍSCA, fórm. adv. A' manei-
ra allein,"i, no trajo ou nos usos. = Usa-

do por Damiiio de Góes.

t ALEMANISCO, adj. ant. O mesmo
que Alemanico ; teutonico. = Recolhido

por loronymo Cardoso.

ALEMÃO, adj. (Modernamente escre-

ve-se AUemão ; de cdl, tudo, e mann, ho-

mem.) Natural da Allemanha; allemanico,

allemanisco; figuradamente: obscuro, in-

intelligis^el :
— «Isso para mim é alemão.»

— Na linguagem popular, significa lou-

ro, ruivo ; assim se diz de uma creança

de cabellos louros: — «E' um alemão ou

alamão.» -^ Tainbem significa a lingua

allemã.

—

«Bandeira em alemão, quer di-

zer banda ou cinta.» Brito de Lemos,
Abecedario Militar, Liv. i, cap. 8, p. 06.

ALEMÃO, s. m. O natural da Allema-

nha. — Também cllipticamente, exfirime

a lingua allemã.

Não cuideis ijue lie d'esse ííeilo.

Vedes vos lilim Atrmihi,

Assi lie elle [no direito,

Huiii mancebo tão bem feito,

ÇHie lie' uma consolação.

tílL VICENTE, OBHAS, liv. Ill, foi. 178.

— Em Linguistica, o allemão, ou os

dialectos teutonicos, dividem-se em alto

allemão, haixo allemão, e scandinavo. O
alto allemão, divide-se em antigo alto

allemão, e médio alto allemão, ambas lin-

guas mortas; e moderno alto allemão.:—

•

O haixo allemão, divide-se em gothico,

anglo-saxão e antigo saxão, linguas mor-

tas ; e cm frisio, hollandez, e jlamengo.
— O scandinavo, em antigo, norse e

ferrocz ; e em moderno scandinavo, di-

namarquez , sueco e norueguez. Vid. SoNS
TEUTONICOS DO A NA LINGUA PoKTUGUE-
ZA, a p. 2.

t ALEMBRADO, adj. p. O mesmo que

Lembrado, com o prefixo da linguagem
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popular. = Empregado por Fernão Lo-

pes.

t ALEMBRANÇA, s. /. O mesmo que

Lembrança. Ainda usado com o prefixo

no século xvil. = E' privativo da lin-

guagem popular.

ALEMBRAR, v. a. O mesmo que Lem-

brar ; » j.reíiso é de uso popular.= Da-
miào de Gocs, Jeronvrao Corte Keal, Gar-

cia de Resende e outros usaram esta for-

ma, hoje banida da linguagem culta.

t ALEMBROTH, mlj. e 5. m. Os alchi-

mistas cliauiaram sal alembroth ou sal

da sabedoria, o producto que se obtém

sublimando juntamente o deuto-chlorure-

to de mercúrio, e o chlorureto de ammo-
níaco. = Empregava-se antigamente co-

mo um estimulante activíssimo ; boje, é

rejeitado.

ALEMEDA, s. /. O mesmo que Alame-

da e Lamêda. Figuradamente : passeio

ou rua arborisada. com arvores plantadas

por corda. Vid. Alameda.

t ALÉM-MAR, luc. adv. Ultramar. Na
linguagem poética, o Oriente, a Terra

Santa. — >' E não mandou seus vassallos

jyassar além-mar, romper terras, que

Deos deu por pasto dos Irutos. » João

de Barros, Década I, Liv. 1, cap. 4.

Bebeu do nosí^o sangue quentes lagos

A lerra A'alem-mar.

BERNARDES, UMA, Ccl. 7.

— Loc. : Quando os reis da Europa
seguiram o modo oriental de enumerar

todos os seus senhorios, era o titulo dos

Reis portuguezes : de áquem e de alem-

mar, cm Africa, etc.

ÁLEMO, s. m. ant. Vid. Álamo. Tam-
bém se encontra Álimo na linguagem po-

pular.

j ALEMOA, s. /. ant. Mulher natural

de Allemanha. = Recolhido por Jerony-

mo Cardoso e Padre Bento Pereira. —
Hoje, diz-se Allemã.

f ALEMZADAT, s. m. Em Alcbimia,

nome do ninriato de ammoniaco.

t ALENBOCK, s. m. Em Ornithologia,

nome de uma pequena gaivota acinzenta-

da, que se encontra exclusivamente no
lago de Ciinstancia.

ALENTADAMENTE, adv. Esforçadamen-
te, vigorosamente, com animo ou alento.

— liMas se lhe occasionava a ajffronta de

se cuidar que não tinham obrado em ser-

viço de seu Rei tão alentada e valorosa-

mente como os Grandes de, Judá.-n João
Pinto Ribeiro, Relação ao Pontífice sobre

a nomeação dos Bispos de Portugal, p.

ALENTADISSIMO, <ulj. siip. Vigorosís-

simo, robustissinii) ; com bastante sub-

stancia ; diz-se ordinariamente do homem
que levanta grandes pezos.

ALENTADO, adj. p. Robusto, valente,

vigoroso, cstorçado, forte, potente ; ousa-

do, audaz ; figuradamente : animado, se-

guro, enérgico. — o£ homens de espirito

tão alentados são mais para desfazer as

dijjiculdadcs na execução, que juira con-

sultar se se devem ou não emprehcnder.s

Vieira. Sermões, Tom. xii, serm. 9, § 2.

ALENTADOR, adj. e s. m. O que dá
alento ; animador. = Usado na lingua-

gem poética por Filinto Elysio. — Pre-
sagio alentador. ^Recolhido por Moraes.

ALENTAR, v. a. (De alento, cora a

terminarãii verbal «ar».) Alimentar, sus-

tentar, nutrir ; animar, esforçar, avigo-

rar, fortalecer, robustecer, influir cora-

gem. — <íMas assentar-se á meza para
alentar, para sustentar, para recrear a
vida, e que o mesmo locado, que metto

na bocca se me converta em laço na gar-

ganta. ..n Vieira, Sermões, Tom. ii, serm.

6, § 6.

Alenta, oh Nympha, agora o novo anlo.

MA.VOEI. IHOMAZ, 1\SUL., CaDt. V, fol. 1.

— Alentar, v. n. (Do latim anhelare.)

Respirar, anhelar, tomar alento, resfole-

gar.— ííAchou Luiz de Crasto mandando
que tirassem debaixo dos pés um soldado,

que ainda alentava, que depiois com boa

cura viveo...n Agustinho Ga vi de Men-
donça, Historia do cerco de Mazagão, cap..

14, fo!. 58, V.

ALENTAR, v. a. (De lento, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)
Tornar lento, diminuir a velocidade. =
E pouco usado por causa da homonyraia.

ALENTERNA, s. f. ant. O mesmo que
Alanterna. ^'id. esta palavra.= O povo
também diz Alinterna.

ALENTERNETA, s. f. Diminutivo de

Alenterna, em que se mette a metralha

na peça.

ALÉNTILHADO, adj. (De lentilha, com
o prefixo «a» e o suffixo «ado».) Diz-se

.da forma que se assemelha a uma lenti-

lha. — Na linguagem scientifica, é de
preferencia empregado Lenticular. =^ In-

troduzido por Brotero.

ALENTO, s. m. (Do latim anhelitus

;

no franccz hcdeine.) Bafo, respiração, fô-

lego ; acto composto de inhalaçào e expi-

ração ; animo, esforço, vigor, robustez,

coragem, valentia. Xa linguagem poéti-

ca : inspiração, insufflação, aragem, sopro

;

sustento, alimento, comida. — «Que foi
vida piara os 7iossos, por estarem taes,

que não tinham já alento e rasaram mui-
to .langue. y> João de Barros, Década II,

Liv. 3, cap. G.

Oiiietar queria o soluçoso alento.

tmZ PEREIRA, ELEGIADA, Clnl. ITII, p. 266.

o sempre .-inima

Os soldados, que vè íallar-IIie o alento.

CORTE REAL, CERCO DE DIC, Cant. ITIII, fol. 3i5.

Zephyro noTo atento ás flores dava.

MANOEL TUOMAI, INSULANA, COnt. II, CSt. 9.

A Tós m^fo. :-

Oue o Holvoon iii^o ijuoro. ni'm quo ApoUo
LeTemonte me inspire o doce atento.

cuRTt RSiL, »i'r. Ds síPCLV., canl. I, U -

— Loc. : Sentir faltar-lhe o alento :

esmorecer, fraquear. — Cobrar alento

:

sentir novamente coragem, vir a si. —
Exhalar os últimos alentos : morrer. —
Alento venenoso: hillito pestífero.— Alen-

to necessário : o alimento indispensável

para a vida. — Alento fraco: uma res-

piração débil. — [ieber alento : animar-

se. — Fidtar voz e alento : abafar.

ALENTOS, s. m. pi. Xo século XVIII,

dava-se este nome a uns ornatos que, no

toucado das freiras, embellezavam de um
e de outro lado a toalha da cabeça. —
— « Alentos, que mais propriamente se

podem chamar desmaios da pvdicicia e

modéstia, que vão espirando.» Padre Ma-
noel Bernardes, Armas da Castidade, p.

28, n. 8.

ALENTOS, s. m. pi. Em Alveitaria,

certos buraquinhos que estão dentro das

ventas dos cavallos. — «E os buracos pe-

quenos, que estão dentro das ventas, a

que chamam alentos. » António Galvão de

Andrade, Tractado da Cavalleria da Gi-

neta, tract. I, cap. 24.

ALÉO, s. m. ant. (Do latim aleo, aleo-

nis ; forma rara que substituo a clássica

aleator ; em Festus, este nome designa

o jogador de jjrofissão, e o jogo de azar.)

Vara grossa ou cajado com que se jogava

a bola ou a choca ; era usado nos fins do

século XIV. Pau a modo de bastão gros-

so, de dons palmos de comprimento, de

que usavam os antigos no jogo do tru-

que. — Xos Açores ainda se encontra este

jogo, do tempo da colonisação ; chama-se-

Ihe o páteiro. = Francisco de Moraes,

em uma Carta escripta de França em 1541,

descreve o Aléo na corte de Francisco i.

tm quer ser rei, c mais Deos,
Outros dominam por guerra.

Um quer terra, outro quer ceos,

E para tão \ãos ateos.

Não lia tantos céos, nem terra.

ANIONIO PRESTES, ACTO 00 KOCBO KNCITT.

Tu hias um Seraphim,
Cousa para ver do ceo.

Com teus apupos de a!êo,

Conleute do rariiiezim.

CANC. CER., fol. 07, V., col. 3.

— Loc. : Ser do tempo do aléo : no

século XVI, empregava-se esta locução no
mesmo sentido que hoje se diz: ser do

tempo dos Ajfonsitihos. — « Tm ês ainda

d'aquelle bom tempo, quando jogavam as

mulheres o aléo na praça. t Dr. António

Ferreira. Comed. da Ciosa, act. ii, scen. il.

t ALEOCHARE, s. m. ^pr. ahokdre

:

do grego alea, abrigo, e íarassô. eu es-

cavo.) Em Entomologia, género do in-

sectos colcoptéros da família dos brache-

li/tres. visiiilio dos stapht/linos. •

t ALEOCHÁRIDE, adj. '2 gen. (pr. aleo-

káride ; de ahucharc, c eidos, forma.'»

Que tem similhança on an:i! iri:". oo-.n o

aleocharc.

- Como substantivi', l.,.-^••. v.n Lni'i-

igia, este nome a uma tribu de inse-

V : , < coleoptéros peutameros, da família dos
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hrachelitres ; coiiiprehende dezeseis gé-

neros. São insectos pequenos no taiiica-

jiho, de cur atrigueirada ou preta,

t ALEOCHARIN, s. m. (pr. alcukdrln.)

Vid. Aleocharide.

ALEONADO, wJJ. (Do latim ho, Icunis,

leào, com a cxpletiva «a».) Avermelha-

do, de côr ruivo-escura, similhante á pelle

do leào ;
fulvo. — «ií assi tem por cima

aquella cur aleonada, c por dentro hc al-

vo. y> J. de Barros, Década III, Liv. ^, cap.

7. Antigamente escrevia-se Alienado.

ALEOPHANGINES, adj. pi. Espécie de

pilulas outi'ora muito empregadas na JMe-

dicina iugleza.

t ALEÍPH, .'i. m. Em Philologia, primei-

ra letra do al])lialjeto dos hebreus.

t ALEPHANGINAS, *. /. pi. Em Phar-

macia, pilulas purgativas e estomacaes.

t ALEPIDÉA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas umbellifcráceas, formado

por La Koche para a astrancc ciliarea,

de Linneo.

ALEFIDÓTE, s. m. (Do grego alepidò-

tos, nào escamoso.) Em Ichthyologia, gé-

nero de peixes estabelecido por Lacépède

para uma única espécie, orhumho alcpi-

dote. Têm apparecido outras espécies nos

luares da America.

fALEPISAURO, s. m. (Do grego a,

sem, lepis, escamas, e sauros, género

de peixes.) Em Ichthyologia, género de

peixes de pelle nua, tormado sobre uma

luiica espécie, descoberta na ilha da fiadei-

ra; deve-se annexar á familla dos Icvinoi-

des, com a qual tem analogia.

ALÉPO, s. m. (Do grego a, sem, e le-

pos, espécie de concha.) Género de mol-

luscos, da classe dos cirrhípedes, familia

dos Itijudianos, formando uma só espé-

cie, achada na luidjrella de uma medusa,

t ALEPOCÉPHALO, s. e adj. (Do gre-

go a, sem, Icptí;, escama, e kcphcde,

cabeça.) Em Ichthyologia, género de pei-

xes malacopterygianos, de que se conhe-

ce apenas uma espécie, o alepocephalo c/c

tromba, do Mediterrâneo. (Jomo adjecti-

vo, designa os peixes cujas cabeças sào

desiirovidas de escamas.

t ALEPYRO, s. m. (Do grego o, scni,

e leperon, casca, invólucro.) Em Botâni-

ca, género de plantas estabelecido por

Brown, encerrando trez espécies origina-

rias da Nova-IIollanda.

ALEQUEADO, <idj. Com feição de le-

que ; tiTmo de scicncia botânica.

ALÉR, adv. ant. Termo de marinha.

Aquém. — « Uma barca <picbrou uma lé-

gua d'alér contra Cejda.» Inéditos, Tom.

2, p. y7S.

ALÉRION, s. m. Em Herald., aguiasi-

nhas, com azas abertas, sem pés nem bico.

ALERTA, adv. (Do italiano aWerto, so-

bre um logar elevado.) Em guarda, de

sentinella, era vigia, olhando, esperando,

pronipto para gritar ás armas ;
acaute-

ladamente; prevenidamente. = Usa-se

com os verbos estar, andar, ficar.

ALET

Tem cobiça a lioccn nbeila,

Isto (iiic te assi pLiiccc,

E Iras qtie andas tanto aífrta,

Lu/. 0(3 tora. e |^J^plaull^:tl^

Dtiitiú ii-io lia cuusa ceita.

SÁ UE Min., cart- v. est. 21.

ALERTA! interj. Guarda! cautela!

vigilância !

E i|ue vendo lai furor brailanilo apitam,"

K ilt uma c doutra |iarle aierla gritaui.

LUIZ fsii., bLiio-, rant. iv, tul. b-í.

Atfrln ! ii/ntíl ' sold.ulos,

A/rrlii noliri' roíiipiiiiliia

llolciii (I louro ra li)ra,

Que ja vac paia o lucu dia.

HOM. GER., II. õ8.

— Loc. : Olho alerta! voz imperati-

va de quem manda estar de mira, ou cora

cuidado para evitar algum risco.

—

tíenti-

nella alerta ! voz com que as sentinellas

se interrogam depois do sino corrido,

respondendo cada uma jior seu turno:

alerta está! passando palavra para as

seguintes.

ALERTA, í'. m. Rebate, aviso. — Dar

alerta, <iritar alerta.

ALERTAR, v. a. (De alerta, com a

terminaçrio verbal «ar».) Dar rebate, ap-

pellidar, alvorotar ; assustar.=Recolhido

por Constâncio. = E' pouco frequente.

t ALES-NORDESTE, loc. adv. (Forma-

do da preposição a, e da contracção de

leste, entrando em formação com nordes-

te.) Em linguagem ÒS^autica, vento que

sopra entre Leste o Nordeste ; o Esnor-

deste.

N'isto se vira o vento a Icsnorilfxlr.

luiz piíii., EtKti., cant. VI, est. G2.

ALESTADO, adj. p. Desempedido, des-

enibarttcado, aligeirado, apressado, activa-

do.

ALESTAR, i'. a. Apressar, activar, des-

empedir, aligeirar, desembaraçar.=Bouco

usado.

ALÉTES, s. m. Em Mineralogia, ag-

gregado conqiosto principalmente de frag-

mentos do rochas volcanicas.

t ALÉTHIA, s. /. Em Historia littera-

ria, creaçào de Luciano, para represen-

tar a verdade como uma divindade.

ALETHOLOGÍA, s. f. (Do grego aUtheia,

verdade, c luijos, discurso.) Neologismo :

tractado, discurso sobre a verdade.

t ALETHOLÒGICO, adj. Que diz res-

peito á verdade.

t ALÉTIDES, s. /. pi. Festas instituí-

das cm Athenas em honra de Erigone,

cognominada Aletis ou vagabunda, por-

que correu muitos legares em procura de

seu pae.

ALÉTO, .s. m. (Do grego cds, mar, e

aetos, águia.) Era Ornithologia, nome

de uma ave de rapina mais pequena do

que o falcão e ukiís corajosa ; espécie de

águia. — «Õs aletos criam nas índias

deCastella, e no Brazil... São pequenas.

ALEU

na])lumagem ãifferem de todas as demais;

parte do jmito, coxas e oveiro tem vestido

de jjennas ruivas, e o jxipo sem nenhuma

pinta.... Os aletos além de matarem p>er-

dizes, matam alcaravães, pegas, e são es-

timados de todos os caçadores geralmen-

te.» Diogo Fernandes Ferreira, Arte da

Caça, Tract. iii, cap. 7.

t A LETRA, loc. adv. Rigorosamente,

sem dar interpretações extensivas, sem

inducções. Sem attender a nenhum sen-

tido especial. — Responder à letra, im-

mediatamente, logo, categoricamente, sem

23apas na lingua. — Traducção á letra,

ou litteral, contrapõe-se á traducção li-

vre ou paraphrastica, traduzindo se-

gundo a grani matica rigorosa, sem a

modificar pela índole da lingua para que

se traduz. = O povo tandjem diz vicia-

damente Álétra por Alerta.

t ALÉTRES, s. /. pi. Em Botânica,

género de plantas monocotyledóneas da

familia das asphodeláceas ou liliáceas, na

llexundria monogynia de Linneo. Ape-

nas se conhecem duas espécies. = Tam-

bém se diz Aletris, o Alétrides.

ALETRIA, s. /. (Do ar.-ibe, segundo

Constâncio.) Massa de farinha crua, em
forma de fios enrolados, própria para se

comer cosida, ou guisaila. Compõe-so de

farinha de trigo e açafrão. — «Oitíros

me mandam aipii vinitar com barris de

vinho e jJeixe, aletria, e outras cousas. y>

Cartas do Japão, cart. i, foi. L3, col. 3.

Vid. Letria.

ALETRIADO, «'7/. Que imita a forma

de aletria
;
guisado com aletria.

ALETRIEIRO, s. m. Fabricante ou ven-

dedor de aletria. = Pouco usado,

t ALÉTRIDES, s. f. pi. Vid. Aletris.

j ALETRIS, s. m. Em Botânica, géne-

ro de plantas monocotyledóneas, de que

se conhecem duas espécies : o aletris fa-

rinhoso, e o aletris odorante; a primei-

ra pertence á America septentrional, e

a segunda é originaria da Africa, nas' i'e-

giòes quentes.

t ALEURIA, s. /. (Do grego aleuron,

farinhtt.l Em Botânica, género de tortu-

Ihos.

t ALEURISMO, s. m. (Do grego aleu-

ron, farinha, e /*)»«, construcção, montão.)

Em Botânica, pequenos tortulhos que pare-

cem um monte de farinha. Prendem-se aos

sporotriches.

t ALEURÍTE, s. /. (Do grego aleuron,

farinha.) Em Botânica, género de plan-

tas da familia das enphorbiáceas, forma-

do sobre uma espécie única, a aleurite

ainbiuuce ou trilubada.

t ALEUROMÁNCIA, s. f. (Do grego

aleuron, farinha, e íJjaHícia, adivinhação.)

Adivinhação que se praticava com fari-

nha de fermento.=E' o mesmo que Al-

phitomancia.

t ALEUROMANCIANO, adj. e s. m.

Adivinho que praticava a Aleuromancia.

t ALEUROSTICTO, s. m. (Do grego
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uleuron, farinha, e stictus, \w.) Ein En-

tomologia, género de coleoptéros penta-

nienfs, cia tamiiia dos laiiiellicorneos.

j ALEUTERO, s. m. Em Iciíthyologia,

género de ]ieixes pouco conliccido.

ALEVADOURO, s. m. Pau que faz le-

vantar ou abaixar a pedra da atafona.

=

Kecoliiido pela primeira vez por liluteau

no seu Vocabulário, rico thesouro da lin-

guagem oral do século xviii. = Talvez

corrupção de Elevadouro.

ALEVANTADEIRO, adj. ant. Que levan-

ta, eleva ou faz erguer; tiguradaniente:

causador, suscitador, provocador de levan-

tes. — líQiie será pois se ella (mulher)

fôr louca, ou sandia, ou (jabosa, ou sanhu-

da, ou andcja, ou doentia, ou hraha e

alevantadeira de pelejas, ou maldizente e

desboccada, tal como esta por ventura e

de supportar.v Vita Christi, trad. do sé-

culo XV, Part. III, cap. 10, foi. 28, v. Vid.

Alevantador.

ALEVANTADIÇO, adj. ant. Rebelde,

díscolo, faccioso, costumado arebellar-se.

—«Chamando a Humechan alevantâdiço,

e que não seria muito commetter alguma
traição.» João de Barros, Década IV,

Liv. XIX. cap. 6.

t ALEVANTADISSIMO, adj. su]). Altís-

simo, alcantiladissimo, empiuadissimo,

bastante íngreme
,

quasi inaccessivel

;

inuitissimo guindado.

t ALEVANTADO, adj. p. Erguido, de

pé ; alto, alcantilado, guindado, remon-

tado ; sublevado, revoltado, rebelhulo

;

suscitado, animado ; arvorado, hasteado.

Vid. Levantado. — Navio alevantado,

que saiu do purto onde estava ancorado.

— Cabeça alevantada, sem tento, que

não pensa. — (.>l>ra alevantada, o traba-

lho que já está feito, ou também o que

foi interrompido. — Povo alevantado, re-

voltado, amotinado.

ALEVANTADOR, í. m. ant. Suscitador,

jjrovocador, causador, amotinado)'. —
«Não podendo pelas testemunhas, que j^or

2>arte de sua innocencia allcgara, ren-

der a seu melhor conceito os alevantado-

res </o crime, etc. » Frei Roque do láovc-

ral. Historia do Apparecimeuto, etc.

Liv. III, cap. 4.
— Em Cirurgia, dá-so esto nome a

um instrumento operatório ; também se

dá a diíferentes músculos; n'eslo sentido,

emproga-se como substantivo : Alevanta-

dor do olho ; alevantador do lahio supe-

rior.—«E legraram na parte menos sub-

mersa para metter o alevantador.» Antó-
nio da Cruz, Recopilação da "Cirurgia,

Liv. III, p. ;].= Também se diz Eleva-

douro.

ALEVANTAMENTO, .v. m. ant. Levan-
tamento ; alvoroto, rcvolu<^'ào, rebelliào,

commoção. = Empregado por ilanoel

Sevoriín de Faria. Modernamente, usa-so

na lioLHiagcm ])opHlar Levante.

ALEVANTAR, c. a. (De levantar, com
o prefixo «a» da índole da lingua.) Erguer,

altear, alçar, arvorar, erigir ; ílgurada-

raente : construir, edificar, engrandecer,

ensoberbecer, remontar; sublevar, amo-

tinar, revoltar.

— Loc. : Alevantar uma planta, tirar

a planta geometi-ica de qualquer sitio,

com todas as suas proporções.— Alevan-

tar do ancoradouro, picar a amarra,

para fazer-se ao largo. — Alevantar

a luva, acceitar o desafio. — tíem ale-

vantar olhos, submissamente. — Ale-

vantar as mãos ao cio, pasmar, exorar,

impiurar, imprecar. — Benx alevantar

mão da obra, sem se interromper.

— Alevantar-se, v. rejl. Erguer-se, al-

vorotar-se ; engrandecer-se ; remontar-se.

— «Onde não ha fogo, fumo se alevanta.»

Hernan Nunes, Refr., fui. 83. — Ale-

vantar-se da doença, estar melhor.—Ale-

\a.\ú,av-s& do ancoradouro , colher antennas,

e pôr-se ao largo. — «Alevantar-se com

o santo e com a esmola,» portar-se como
ingrato, pagar mal a quem o trata bem.
= O piivo também diz ainda Alevante.

ALEVANTO, s. m. ant. Modernamente,

Levante. Sublevação, alvoroto, motim,

revolta, sedição, assuada, perturbação,

instabilidade. — «Como o Conde João
Fernandes, e o alevanto de Lisboa feito,

etc.» Fernão Lopes, Chron. de D. João

I, Part. I, cap. 43.

ALEVANTO, adv. Sem permanência,

sem estabilidade, alevantadamente, pertur-

badamente. = Usa-se sempre com a pre-

posição de. — De alevanto. — «Cumpre
trazer sempire impressa n'alma a lem-

brança de nosso desferro e peregrinação,

p>era andarmos de alevanto nas cousas

do mundo sem fazermos d'elle fundamen-
to.» H. Pinto, Diálogos, Tom. i, dial. 4.

ALEVEDADO, adj. Levedo, fermenta-

do ; diz-se da massa do pão quando se

lhe lança o crescente, e está era estado

de ir ao forno. — A alevedado, ou leve-

do, contrapõc-se o pão não fermentado,

Àzymo.
ALEVEDAR, v. a. (O mesmo que Leve-

dar, com o prefixo da linguagem popular.

Segundo iloraes, do latim levare.) Fazer

fermentar, itichar, afofar a massa.^Tam-
bém se emprega na forma activa. — «E
se diz que mettidos estes taes seixos em a
massa alevéda o pão, como se fora fer-

íííííKÍo.» Franco Barreto, Fios Sanctorum,

Tom. II, foi. 220, col. 2.

t ALEVRITE, s. m. Em Botânica, ar-

vore da ilha de Sul.

f ALEXANDRE, .<!. m. Nome próprio

de homem, empregado na linguagem

usual como antouonuisia, para designar

uma pessoa liberal, destemida ou reso-

luta. — «Bem piarecem estes Alexandres

da terra, que por viais Alexandres, são

pensionarias á miséria.» Frei João de

Ceita, Quadrag. de Sermões, Tom. i, foi.

2 li"), col. 3. — Espada de Alexandre,

meio decidido e prompto com que se ven-

ce alguma grande difliculdadc.

ALEXANDRINISMO, s. m. Em Philoso-

phia, svstema da esehola de Alexandria.

t ALEXANDRINISTA, *. m. O mesmo
que Alexandrino. = Também se diz Ale-

xandrista, o partidário de Alexandre, ou

o que imita as suas acções.

ALEXANDRINO, adj. O natural de Ale-

xandi-ia ; o que é próprio de Alexandre,

ou que imita as suas qualidades.

liberalidade Alexandrina.

ciM., LDZ., cant. III, est. 96.

Altriíiflo .1 mão divina,

t.>iic a lama alexaviirina

Com dadivas sepulta em mar Lelheo.

VEIGA, LAURA 1>'aNF., ecl 3.

— Em Poética, verso alexandrino, usa-

do pela primeira vez por Alexandre de

Paris, trovador do século xii, no seu poe-

ma do cyclogrego-romano, s,oh\Q Alexan-

dre; são versos de doze syllabas, usados

em todas as linguas romanas. — Na Poe-

sia franceza, é este verso adoptado de

preferencia nas composições dramáticas

e épicas.—Na Litteratura hespanhola, en-

contra-se nos poemas de Gonçalo Berceo

e Lorenzo de Segura.—Na Poesia portu-

gueza, encontra-se no fragmento de Cava,

no Cancioneiro Geral de Garcia de Re-

sende, e modernamente anda afranceza-

do por Castilho, que rima o verso alexan-

drino em parelhas de agudos e graves,

contra a índole da lingua portugueza.

— Em Philosophia, philosophia ale-

xandrina, pertencente á esehola de poe-

tas, grammaticos e philosophos, fundada

em Alexandria por Ptolomeu Philadel-

pho; precedeu o mysticismo christào. —
Alexandrinos, nome dado aos intérpretes

e classiticadores das obras de Aristóteles,

do nome do seu chefe Alexandre de

Aphrodisia.
— Em Historia geral, linha alexan-

drina, circumscripção demarcada pelo

Papa Alexandre VI, do polo árctico ao an-

tárctico, concedendo a Fernando e Isabel

as terras já descobertas por Colombo, c

todas as mais que se descobrissem para

lá d'esta linha.

— Em Chronologia, anno alexandrino,

a era de Alexandria, a qual começava

trez annos antes de Christo.

— Em Medicina antiga, emplasto ale-

xandrino, cm[)lasto muito irritante, no

qual se lançava muito alho. = Está hoje

completamente deixado. = Antigamente

t;imbem se dava este nome a vários pre-

parados pharmaceuticos.
— Em Botânica, rosa alexandrina.

Vid. Rosa.

ALEXANDRISTA, ;>'. m. Vid. Alexan-

drinista.

t ALEXIA, .«. /. (Do grego akxò, eu

afasto.. Em Entomologia, género de co-

leoptéros tetrámeros, família dos agathioi-

des, f>rniado selue o <reniM-ii tritome.

t ALEXIPHARMACEUTICO, <i'/;. O que

diz respeito á arte de curar certas doen-
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(;as. Colleeionado, apontoado de recei-

tas.

ALEXIPHÁRMACO, ndj. e s. m. (Do
grego ale.cc/n, i-epollir, e pharmacun, ve-

neno.) Em ]\íedifina,dá-se este nome aos

remédios destinados a repellir ou aimnl-

lar os ninus effeitos do veneno, provocan-

do muito suor. — «Para se acciídir

com medicamentos alexiphármacos, como

são os contravenenos . c os que tcra virtu-

de de corroborar o coração. » Morato lío-

lua, Luz daMedic, Liv. iv, cap. 2. —
Os alexiphármacos dos antigos, nada

mais eram do que tónicos, excitantes e

sudo:íficos.

ALEXÍPYRÉTICO, adj. ilJo grego cde-

xeiíi, repellir, g pyrdos, febre.) Em Me-
dicina, synonymo de febrífugo : que lan-

ça fora as febres.

ALEXITÉRIO, adj. e s. m. (Do grego

alej:itcrios, defensor.) Em Jiledicina, re-

médio prompto, curativo, contraveneno,

antídoto. — Ko sentido figurado : obje-

cto que se traz pendente no seio, que se

usava contra as fascinações e venenos.

—

«Nufe-se que no mesmo nome, que lhe deu,

de peste, nos incidcou os alexiteríos ou

remédios d'ella.« Padre Bernardes, Flo-

resta, Tom. 11, p. 348. = Também se

diz Alesetorio.

ALEYRODES, s. m. pi. (Do grego aleij-

ron, farinha, e eidos, apparencia.) Era
Entomologia, género de insectos da or-

dem dos hemiptéros, família dos gallin-

sectos, assim chamados da matéria fari-

nhosa de que síío cobertos.

ALFA, s. m. Sacerdote entre os negros

mahometanos do Senegal. Na technolo-

gia e nomenclatui'a musical e philologica,

vid. Alpha.

ALFABAGA, s. f. (Do árabe habaca,

com o salrixo ai.) O mesmo que alfavaca

da cobra; herva que nasce nas paredes ve-

lhas e nas seves ; segundo Ijinneo, Pa-
rietaria lusitayiica.— «^ alfavaca de co-

bra... éfria e huiuida, no primeiro ç/rau.»

Gabriel Grisley, Deseng. para a Medic,
canteiro i, p. DO. — Alfabaca do rio,

liei-va l'it(isu Vid. Alfavaca, mais usado.'

ALFABAR, .'í. m. ant. (Do árabe alfa-

bir, segundo Frei Jo.ào de Sousa.) O
mesmo que Alfambar, segundo Viterbo,

cobertor de là de felpo ou papa ; segun-

do Moraes, do hespanliol alhambar, cober-

tor de l.à grosseira vermelha. — «Man-
damos que a cada um d'csses pobres lhes

dêem dois pares de camões, e um alfabar,

e uma coberta de babel. « Prov, da Hist.

Genealog., Tom. i, p. 222, anno 1345.
Vid. Alfamfaar e Alfambareiro.

ALFABETADO, adj. p. (J mesmo que
Alphabetado, mais conforme com a ety-

mologia grega.

ALFABETAR, v. a. Vid. Alphabetar, e

todos os seus compostos.

ALFAÇA, s.f.ant. [Do arahc alkhasse.)

O mesmo que Alface, mais usado.=^En-
contra-se nos Colloquios de Garcia d'Orta.

ALFAÇAL, s. vi. Logaroudc estào plan-

tadas alfaces.

ALFACE, s. /. (Do árabe cãkhasse.)

Planta hortense, género da família das

corymbiferas, distribuído por Linneo na

Syngenesia polyçjamia ef/ual, com. o nome
de Luctuca. Ha a alface vene7iosa, ou Lu-
ctuca virosa, e a hortense, usada na me-

sa poríugueza como salada ou Lactuca sa-

liva. Ha muitas outras espécies e varie-

dades, coiiio a alface orelha de mula, al-

face rcptlhuda, alface rendada, alface

branca.

Uraa a'/arcesparrog.icIa.

GIL VIC-, OltaAS, iiv. lY, foi. 2i7.

— Loc: Xão lhe esc.ajya nem talo de

alface, aproveita tr.do, nào desperdiça

cousa alguma. Era de uso vulgar no sé-

culo x\'in. — Tacs alfaces |míyí taes

beiços, diz-se das aceijes que condizem
com a pessoa ou da pena que condiz

com a aeçào. = Recolhida por Bluteau

no Vocabul. — «Entre couve e couve, al-

face.» Padre Delicado, Adágios, p. 7.

ALFACINHA, «. /. Diminutivo de alfa-

ce; diz-se d'esta phmta quando se arran-

ca do canteiro para se dispor e crescer

mais á larga. = Empregado por Frei

António das Chagas nos Sermões Genuí-

nos.

ALFACINHA, s. 2 gen. Alcunlia dos

jisbonenses ou naturaes da cidade de Lis-

boa, segundo iloraes, por gostarem mui-

to da salada de altace.

ALFAÇOS, s. m. pi. Segundo Bluteau,

cogmnellos que se parecem com miscaros

pardos, tendo a copa vermelha.

ALFADG, adj. p. Jlais propriamente

alphado, de alj>ha, ou ligadura obliqua,

usada na notação musical.) Notado, assi-

gnado com ulpha ; chamam-se alfados,

a trez iiguras musicaes, das quaes a

primeira é a Alfarnocha, a segunda Bre-

ve, e a terceira Semibrevc. Nunes, Arte

Mínima, p. 10.

ALFAGEME, s. m. ant. (Do árabe al-

hadjâm; mudando-se o «a» breve final

era « e », como em al-djamia, algemas.)

Armeiro, offieial que compunha, afiava e

guarnecia espadas ; espadeiro. Barbeiro,

porque na edade media empregavam-se
no officio de afiar espadas.

Que sejamos nnrtc e sul,

liizei i)'ir vida do Iciimí

Se ^aliisltí iliuiti» azul

Dos ituiilios do allagemc.

CANO. OKR., foi. 15S, V., COl. 3.

— Loc: A espada do Alfageme, tra-

die,"io portugueza conservada na Chronica

do Coiidestavel, cap. xvn, e aproveitada

por Garrett no seu bello drama o Alfageme

de Santarém, a qual conta como um es-

padeiro vaticinou a Nun'Alvares a sua

gloria e a liberdade da pátria.

ALFAGEME, s. m. ant. Segundo Viter-

bo, corrupção de Alfange , n'estc sentido

empregado por Fernão Lopes na Chroni-

nica de Dora João I, cap. 5G: «Alfagemes
nas mãjs.ii—Alfange ou espada curta.

ALFAIA, s. f. (Do arbe alfaia, qual-

quer movei da casa.) Movei, paramentos,
baixellas, adornos, enfeites, loueainhas,

tudo quanto forma a sumptuosidade de
uma casa ; arreios, jaezes, trastes, alca-

tifas, colclias.

—

<sO concilio Carthaginen-
se quarto, na regra que dá aos Bispos,

me ensina que seja a minha meza pobre,

e as alfaias d'enta casa vis e de pouco
preço. V Frei Luiz de Sousa, Vida do Ar-
cebispo, Liv. I, cap. 23,=Antigamente
escrevia-se Alfaya.

— Loc: «(-luein trabalha <t')» alfaia.

»

Padre Dclie.-ulo, A.dagios, p. 74.

ALFAIADO, adj.p Mobilado, trasteja-

do, adereçado, aceiado, alcatifado, ajae-

zado, enfeitado, ornado.

—

«As casas mui
bem alfaiadas, pela gente da terra ser

rica. » Damiào de Góes, Chronica de Dom
Manoel, foi. 43, col. 2.

t ALFAIAMENTO, í. m. Trastejação;

o acto de mobilar uma casa; ornato, en-

feite, compostura, arranjo de uma casa.

Pouco usado.= Recolhido pela primeira

vez no ridiculamente célebre Diccionario

de Bacellar.

ALFAIAR, (De alfaia, com a termina-

ção verbal «ar».) Guarnecer ou adornar

com alfaias, enfeitar, ajaezar, trastejar,

mobilar, arranjar a compostura de uma
casa.^

—

«He grande bem alfaiar a alma de

desejos do céo. Galvào, Sermões, Tom, i,

foi. G8, col. 3.

—

«Com velha não te cases,

nem te alfaies.» Padre Delicado, Adágios,

p. 41.

— Alfaiar- se, f. refl. Ornar-se, ataviar-

se, enfeitar-se, paramentar-se, ajaezar-se,

adereçar-se. — « Alfaiou-se (Floriana) de

maneira., que não sei outra mais rica.i'

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphrosi-

na, act. v, se. I.

—

«Taxam (a língua por-

tugueza) defamando-a de pobre, e não lhe

consentindo alfaiar-se do alheio. í> Jorge
Ferreira, Prol. da Euphrosina.

ALFAIATA, í. /. (Para a etyraologia,

Vid. Alfaiate.) Mulher que talha e coso

vestidos ; modernamente, modista, costu-

reira.— « Temos cri grande passatempo com
umas alfaiãtas qtie temos fronteiras. »

Jorge Ferreira de Vasc(n2cellos, Aulegra-

phia, act. V, SC. V.

ALFAIATAR, v. a. Coser, talhar, cos-

turar. ;= Recolhido pela primeira vez por

Bacellar, deixada a significação ridicula

que lhe dá. = E' de uso moderno.

ALFAIATE, s. m. (Do árabe alkhait,

offieial que corta e faz vestidos; do ver-

bo hhaiaia, coser.) Offieial que talha e

cose roupa de homem.

—

«O filho do car-

pinteiro não pôde Ser alfaiate.» Joào de

Barros, Década I, liv. 9, cap. 3.

Eu cuidei que não havia

Senão amor al/aiaie.

De a/faiale am deu mate.

Uni tenijio que endoudecia.

A.MO.sio rsnsiES, .iuto po n^sEiiiiir.i;.



ALFA ALFA ALFA 295

— Loc: «Alfaiate ãe encruzilhada põe

as linJias de sua casa. » Anexim do sécu-

lo XVI ; Padre Delicado, Adagies, p. 146.

— c Alfaiate mal vestidoj, sapateiro vial

calçado.» Idem, ibid., p. 140.— «Sc imo

houvera sentir frios, acabaram os alfaia-

tes.» Frei Joào de Ceita, Sermões, Tom.
II, foi. 226, col. I. —Soco c/o alfaiate, pan-

cada que se dá para o lado.

—

Manha de

aKaiate, prnnn-tter e faltar.

ALFAIATINHO, s. m. Diminutivo de Al-

faiate; aprendiz de alfaiate. =Usado por

Dom Francisco Manoel de 3Iello.

ALFAMA, .«. /. (Do arabc nl hania, o

refugio, do verbo hama, asylar.) Couto,

refugio, asylo. Hoje, cmprega-se no sen-

tido desprezível, para designar sitio de

prostituição. = Recolhido pela primeira

vez por Viterbo.

ALFAMBAR, s. m. ant. (^Do castelhano

aUiaiiiòar.) Cobertor de Isí grosseira e ver-

melha. Vid. Alfabar.=Recolhido por Mo-
raes. Vitorbo traz Alfanbar.

ALFAMBAREIRO, s. m. ant. Fabricante

de CL^bertóris. \'iíerbo traz Alfanbareiro.

t ALFAMISTA, s. 2 gen. e adj. O que

habita o bairro de Alfama em Lisboa ; fi-

guradamente: fadista, meliante, que falia

em linguagem de giria.=Nos Rasgos Mé-

tricos, de Alexandre António de Lima,
vem nma «Despedida de marujo em es-

ti/lo alfamista.B Segundo este estjlo, diz-

se marahundio por moribundo; incessio

por excesso ; escaraleto por esqueleto, etc.

ALFAMOCHA, s. m. Em Musica, é a

priíneira das trez figuras alfadas. ^Usa-
do por Nunes na Arte Minima, e recolhi-

do por Bluteau.

t ALFANA, s. /. (Do hespanhol alfana,

cavallo vigoroso.) Na linguagem poética,

nome do cavallo do rei Gradasse, no Or-

lando Furioso, de Ariosto.

ALFANADO, adj. p. ant. Penteado, tin-

gido com pós de alfena ; figuradamente,

polido, untado, aceiado. — «Xão ha al-

deia que não lance de si seus dois pares

de Bacharéis de cabo e topete alfanado.»

Jorge Ferreira de Vasconccllos, Aulegra-

phia, act. I, SC. 4.

ALFANAR, v. a. Vid. Alfenar.

ALFANDEGA, s.f. (Do árabe alfondoc,

mudando o «o», em «a» como em al-lcho-

zam. xilídzema.) Estancia de arrecadação

de direitos por entrada e sahida de gé-

neros e fazendas. Segundo sào situadas

ura portos de mar ou na raia secca, assim
se denominam alfandegas de portos seccos,

alfandegas <lc portos molhados. Aduana,
barreira, portagem; figuradamente, reposi-

tório, armazém, deposito.-— «7? mais com
ter ao lado essoutra jóia, que lá enxergo,

de que ouqo ser a mesma alfandega dos al-

vitres do Paço. » Jorge Ferreira de Vascon-
ccllos, Aulegraphia, act. ii, se. l.=Bluteau
traz uma ininuciosissima doscripçào da
Alfandega d-- Lisboa no século xviii.

ALFANDEGADO, adj. Arrecadado, de-

positado na alfandega ; despachado pela

alfandega.

ALFANDEGAR, v. a. Despachar pela

alfandega. = Empregado no século xvill

nas Memor. para as Provid. do terremoto

de ITõõ. fdl. S'3.i=Recolhido por Moraes.

ALFANDEGÁRIO, adj. Relativo á alfan-

dega.

ALFANDEGUEIRO, adj. e s. m. Que per-

tence á alfandega, official que guarda,

capataz, ou braçal da alfandega. — «E
que d'este (aluguer) se jiagasse uni alfan-

degueiro, a cuja obrigação estivesse guar-

dar tudo o que na alfandega entrasse. j>

Dom Rodrigo da Cunha, Historia Eccle-

siastica de Braga, Part. n, cap. 94, p.

411.=E^ hiije pouco usado.

t ALFANÉHE, s. m. O mesmo que Al-

fambar.= R-^colhido por Viterbo.

ALFANÉQUE, s. m. (Do árabe alcha-

iieg.^ Certa ave de rapina parecida com
o falcào; tem a cabeça branca, a pluma-

gem preta ou ruiva.— «...os alfaneques são

falcões apraziveis, matam também... a le-

bre, principalmente quando sào dous.v

Diogo Fernandes Ferreira, Arte da Caça,

Trat. iir. c.ip. 6.

t ALFANET, s. m. O mesmo que Al-

phanet. Em Ornithologia, nome de uma
espécie de falcào da Barbaria ; é o mesmo
que Alfaneque.

ALFANETE, s. m. ant. O mesmo que
Alfinete. — '<E tirando-lhe a língua, com
um alfanete da sua cabeça, lh'a começou

aferir, e a atravessar.-» Frei António Fêo,

Tractado das Festas e Vidas dos Santos,

Part. I, foi. 96, col. 2. = Na linguagem
antiga, encontra-se variamente escripto Al-

fenete, Alfeneite, etc.

ALFANGE, s. m. (Do árabe alkhanjar,

espada ou laca larga e curta.) Espécie

de espada de folha larga, curta, e recur-

vada ao modo de fouce, com o gume pela

parte convexa. Cimitarra, cutello largo.

= Também se escreve Alfanje.

Um alfange cingido de fino ouro.

COHTE REIL, CEKCO bB DIU, Cant. Ill, fol. 37.

E verdugo quer ser c agudo alfanje.

IIOIS. IIB yUEtEhO, ÍFF. AFBIC , caot. IV, fol 57'

ALFANJA, s. m. O mesmo que Alfange.

== Empregado na linguagucm poética por
Luiz Pereira.

! ALFANJADA, s. /. Golpe de alfange ; cu-

tilada, espadagada. = Recolhido por Mo-
raes. E' pouco usado.

ALFANJADO, adj. j). O que se parece

ou tem a forma de um alfange.=Na lin-

guaguem botânica, serve para caractcrisar

as folhas que affectam a forma curva de

um alfan<re.

ALFANJE, s. m. Vid. Alfange.

ALFAQUE, ,•>. 711. (Do árabe alhcque,íen-

da, formada pelas aguas quando scccam.l

Banco, cabeço, ou cabedelo de areia, que
se forma á entrada dos portos ou foz dos

rios. Bai.xo de pedra, parcel, escolho, syr-

te, baixio.

—

aE porque a (nau) do Gover-

nador não pode soffrer tanto como as ou-

tras,foi arrastando seis ancoras que tinha,

com que foi dar em hum alfaque tão fun-
do (pie as ancoras não podcram prender

nelle.yt Dom Francisco de Andrade, Chro-

nica de Dom João III, Parte ii, cap. 47.
—«O rio era muito largo e limpo, e sem
baixo, nem alfaque, em que pudesse correr

perigo.» Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 48.

ÃLFAQUÉQDE, s. m. (Do árabe alfac-

, caq, resgatador de escravos ; do verbo
' faca, dar liberdade.) Redempíor de capti-

1 vos, que tem salvo-conducto para ir rie-

; gociar o resgate dos captivos. Correio,

que leva noticias, ordens; commissario,

enviado, embaixador, quevae propor paz.—
n. Compadecidos de sua miséria huns al-

faqueques pagaram por elle o em que fora
cotado, obrigando-se-lhe a em certo modo
lhes satisfazer ou a tornar ao captiíeiro.»

Carvalho, Chorographia Portugueza, Part.

I, p. 329.—«Os de Benamede mandaram
logo ao Infante seus Alfaqueques pedindo-

Ihe paz, etc. u Chronica de Dom Duarte,

p. 2^. eo]. 2.

ALFÁQUES, s. m. pi. (Para a etymolo-

gia, vid. Alfaque. I Na linguagem náutica,

pedras juntas ou dispersas no fundo do

ancoradouro, que muito concorrem para

cortar as amarras. Restinga, parcel, es-

colho.— nXuquella costa de Moçambique,

d.ez, quinze, vinte legoas ao mar ha huns

penedos, que o mar cobre com braça e meia,

duas e trez de agua, que se não vêem, que

se chaintirn alfaques. B Diogo de Couto,

I

Década VII, Liv. 8, cap. 12.

j

ALFAQUI, s. m. (Do árabe alfahih;

seguud» Uerbelot, Fakih significa dou-

j
tor da lei.) Sacerdote árabe, denominação

honrosa; sábio, entendido, jurisconsulto.

I

= Também se confunde com Alfaqueque.

Alfaqui e Alfaqaeqne.

CILVICEME, OBa., 1ÍT. III, fol. 1-19, 1.

E ellj íabe latim

E gMm:ualicj e alfequi.

11), IB, tjm. Ill, p. 1?S.

ALFAQUIM, í. m. Em Ichthyologia, no-

1 me que os marinheiros dào ao peixe gallo.

i ÂLFARÁS, s. m. e adj. (Do árabe alfa-

I

ras, nome genérico do cavallo, designan-

do especialmente a égua.) Cavallo gene-

roso e exercitado na guerra. — t Consta

pedir o Papa a tl-Eei soccorro d<: certos

cavallos alfarazes para reprimir a fúria
dos liarbaros.v Luiz Marinho ue Azeve-

do, Fundação da Cidade de Lisboa, Liv.

1 IV, cap. It). ]i. Sr^o.

ALFARAZES, *. m. pi. CavalKiros des-

j

tros e bem montados. =^ Recolhido por

Viterbo. Fora do uso.

' ALFARÉME, s. m. ant. (Do árabe gu-

' /<n-(i, cobrir, pôr sobre a cabeça, i Touct.

I

véo, ou barrete com que se cobria a ca-

beça.^Em um ronnmce popul.ir rcci-

I Ihido por Gil Vicente, vem Alfaleme.
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M;is VÓS ireis embuçada
l)c alluirine ile i'frul;il,

Mtii oIIkiJíi,

Puis não vae iiciiiiuma tal.

Ck\C. GEB., fui lÕÍJ,

ALFARÍO, ciflj. (Do árabe farih, ca-

vallo ligeiro.) Nome dado ao cavallo brin-

cào, fjue levanta nuiito as mãos, rinchan-

do e saltando. = líecolliido por Bliiteau

no Supplemento doVocab.—.Segundo Vi-

terbo, taníLcm se applica este epítheto ao

homem.
ALFARRÁBIO, s. vi. (Segundo Jloraes, do

arabo ulaijraho, roto, furado ; ou, melhor,

tirado da \\wl:\\)\\OYíiàe Al-Fumdii/, pliilu-

sopho árabe do século X, cujas obras ain-

da estào manuscriptas.) Livro velho, car-

tapacio, calhamaço, manuscripto. Designa

tanto o livro impresso como o manu-

scripto.

—

Mcttidu entre alfarrábios, absor-

vido no estudo.

ALFARRABÍSTA, s. m. O que negoceia

em livros vellms ; equivale ao termo mo-

derno litquinista. O que descobre al-

farrábios, ou se entrega de preferencia á

leitura de livros antigos.

ALFARRÉCAS, s. f.'~2'l. Vid. Alforrecas.

ALFARRICÓQUE,* s. m. Palavra de gi-

ria do século xvi ; homemsinho, Joào nin-

guém. Talvez o mesmo que Farricoco, ou

Farricunco. = Recolhido pelo Padre Ben-

to Pei-cira.

ALFARROBA, s. /. (Do árabe alkhar-

ritb; o «u» árabe permanece quasi sem-

pre inalterado; aqui dá-se a excepyão.)

Fructo da alfarrobeira, a modo de vagem,
muito adocicado. Esta vagem é um tanto

arqueada ; contém sementes chatas, in-

cluídas em cavidades transversaes aber-

tas em uma poljía succulenta, que enche

o interior da vagem. A polpa tem a con-

sistência de um sueco espesso, escuro,

meloso, adocicado e similhante ú polpa da
canafistula. — « E desejava fartar-se de

alfarrobas.» Padre Luiz Brandão, Medi-

tação sobre a Historia do Evangelho, vol.

IV, p. no2.

ALFARROBAL, s. m. Sitio plantado de

alfariiibrii-a>i.

ALFARROBEIRA, s. /. Km Botânica,

nome vulgar da ceratunia isilíqua de Lin-

iieo ; arvoredo mediana grandeza, com
cortiça parda, folhas de feição das do

freixo, que nao caem no inverno. As flo-

res são masculinas e femininas. Dá-se era

grande abundância no Algarve, servindo

as suas vagens de alimento para os po-

bres.— í^Em este lurjar ha muitas laran-

jeiras e alfarrobeiras.» António Ferreira,

Itinerário, cap. 34.

j ALFAS, s.f. pi. ant. Raias ou limites

de um reino ou qualquer outro Ingar. =
Recolhido por Viterbo no Diccionario Por-

tátil. Falta em todos os demais Diccio-

narios.

ALFAVACA, í. /. (Do árabe hahnca.)

Em Botânica, nome vulgar da puricta-

ria lusitanica de Linneo. ^=: Também se

lhe chama alfavaca de cohra. Dá-se nos

muros velhos e pardieiros. Na Medici-

na, oníprcga-se como cosimento. -^- n A
alfavaca levemente frita em óleo de ma-
cella, e dviis vinténs de acajrão, applica-

da Sobre a harrirja, obra e ffeitos maravi-

lhosos. » Curvo Semedo, Atalaia da Vi-

da, p. r^n.

ALFAVACA, s. /. SIangericão de folha

larga, e menos cheiroso do que o ordiná-

rio. — <' Ha tanibem muitas hervas chei-

rosas, assi como manc/ericues, alfavaca e

outras. 1) Castanheda, Hist. do Descobri-

mento da índia, Liv. ii, cap. 2o.

— Alfavaca do rio, .«. _/'. O mesmo que

herva leiteira. = Recolhido por Bluteau

no Vocab.

ALFAZAR, s. m. (Do árabe alfazcr.)

Caminho espaçoso, estrada.

ALFAZEMA, s. f. (Do árabe alkhoza-

má.) Nom(- vulgar da lavandula opica de

Linneo ; sub-arbusto, odorífero, cujo tron-

co é duro, Icrdioso e da altura de dous

pés. Segundo o velho costume portuguez,

queima-se para aromatisar as casas, o

sacudir d'ella o quebranto ou feiticerias.

= E' principalmente usada quando mor-

re alguém.
Viis (Icfiimiiis

Esl;i cnsii L-ill (iífn:rmfí.

AMOMU 1'ilEMES, ALTOS, fol. 137.

ALFÉÇA, s. /. (Do árabe alfaz, alvicão.)

SaiVadcira ; ferro com que se abrem os

olhos ou alvados das enxadas, machados,

martellos, etc. = Recolhido por Bluteau

no Suppl. do Vocab.

ALFEIRE, s. m. (Do árabe al-heire, re-

banho de gado lanígero.) Rebanho, fato,

manada de qualquer espécie de gado.

Curral, pocilga, logar cerrado com sebes,

cancellas ou ramadas, em que se guar-

dam os porcos. — Estado das cabras ou

ovelhas que nào criam. = Recolhido pela

primeira ve/. pelo Padre Bento Pereira.

ALFEIREIRO, s. m. Cuardador do al-

feire; o pastor que guardava ou mettia

as vaccas ou os porcos no curral ou estan-

cia nocturna. = Recolhido por Viterbo.

ALFEIRIO, adj. O mesmo que Alfeiro.

(^tue nào está pai-ido, que não tem cria.

Diz-se propriamente do gado. — «Orilha

alfeiria, ijue não dá criarão. » Regimento

dos verdes e montados, cap. L — Égua
Alfeiria.

ALFEIRO, adj. O gado que ainda nào

pariu ou não tem crias. = Usa-se em
aoíbos os géneros.

Eni quanto vigiava o Rado al/eiío.

FR. AUOSTl.NUO BA CBrz, Cll. VI.

ALFEIZAR, s. m. (Do árabe alfaizar

;

o pau que lera mão nas armas da serra
;

do verbo Jazara, apertar, segurar.) O
pau que atravessa os tésticos da serra.=
Recolhido pela primeira vez por Bluteau,

de todos os Diccionaristas, o que mais

consultou a linguagem oral.

ALFÉLOA, s. f. (Do arabo alhelua, no-

me genérico de qualquer doce.) Pasta de
melaço, cm ponto forte, de sorte que fica

alva depois de manipulada, reduzindo-se

ao feitio de uns pausinhos torcidos. —
« E taes hi havia, que se mantinham com
alféloa. » Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Part. i, cap. 148.
— Loc. : Ser de alfeloa, ser melindro-

so, delicado, dengue. — Mãos de alfeloa,

muito brancas e finas. — « Não sabe o

asno que cousa sãu alfeloas. » Euphrosi-

na, act. ?>, se. 5. Vid. Alfenim.

ALFELOEIRO, s. vi. O que vende qual-

quer doce ; docciro, capellista. — « São
gentis partes peru medrar pêra alfeloei-

ro. » .Jorge Ferreira de Vasconcellos, Au-
legraphia, act. iii, se. L=Adagio : a. Mu-
lhe r de alíeloairo

,

quando não vende, come.»

ALFÉNA, s.f. (Do árabe alhenna.) No-
me commum do ligustrum mdgare de
Linneo ; arbusto grande e agradável pe-

la belleza das suas flores. As suas folhas

são similhantes ás da murta, e, depois de

pulverisadas, se vendiam para tingir o ca-

bello da barba, as unhas, as mãos e os

pés de côr de açafrão, segundo o costu-

me oriental. = Era também empregado
cm Medicina. — « Columella quer que o

ligustro ou alfena, seja herva, e o mesmo
tem os Médicos; e lhe chamam caprifo-

lium ; mas Plinio no livro vigessimu quar-

to, capitulo decimo, diz que é arvore, cu-

jas bagas são ejficacissimas contra phtliy-

riasim, que é doença de piolhos. » Leo-

nel da Costa, Ecl. ii, foi. 6, v, not. I.

ALFENADO, adj. p. Tinto com alfena;

figuradamente: enfeitado, melindroso, e

que com desdém não permitte que ao

menos lhe toquem nos vestidos. = N'es-

te sentido, recolhido por Viterbo.

—

«Dis-

se que quem vencera mil e quinhentos ho-

mens, não havia nada, que não havia de

temer corenta ou cincoenta Mouros fanados

e alfenados. » Castanheda, Hist. do Des-

cobrimento da índia, Liv. iii, cap. 65.

Vid. a f(ii-ma Alfanado.

ALFENAR, r. a. ant. Tingir com pós

de alfena, tornar ruiva a barba branca,

com o cosimento de alfena. Costume
oriental, de que se encontram vestígios

na linguagem p)opular.

JoriíP ílo Va^lOIl^i'l|.lS

Wiiiii L'S(|iiili' lie ciirlir.!.

Irá aljciíiiii:/'! os rabcliits,

Por (Ii\isa liotis iio\i'ilos.

A Jelia iliiá - Ou, ii-a.

GlLVICliSTE. OUBAS, llv. Ill, fol. IfiG, Y.

ALFENEIRO, «. m. Vid. Alfena.

ALFENÉTE, *. w. Vid. Alfinete.

ALFENÍM, s. m. (Segundo Aloraes, do
arabo alfenie, branco, alvo; segundo Ur-
rea, do verbo feniq, metter na bocca

cousa delgada.) Massa de assucar que se

leva ao ponto em que se torna branca, com
a qual se formam difterentes figuras; fi-

guriídamente : alvo, de uma brancura

delicada : afidalgado, melindroso. —
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« Pois um cVestes de cabelllnlio, doce, no-

vo na terra, que quebra todo como alfe-

nim. " Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, act. ii, se. v.

— Loc. : E um alfenim, c dengue,

nSo consente que ninguém lhe embarre.

— Rosto de alfenim, imagem poética com

que se representa uma cara muito bran-

ca e delicada. — Fogaça de alfenim, fi-

gura feita de assucar, que se leva em
uma salva de prata nas festas do Espiri-

to Santo da antiga nobreza portugueza,

e ainda hoje conservadas entre o povo

nas ilhas dos Açores.

O' mt'u rosto tVa/feiii.

Que cm fone pojito vos vi

K'esie pniniii'.

gilvice:íTe, obras, liv. iv, fui. 303, v

Minha ama lie tudo rilfeiií.

Kãii me escuta, lie luilo ailiaques.

ANTOMO PHFbTES, AUlU DO DESLMBAnGADOR .

ALFENINADO, adj. f. Que imita o alfe-

nim na fragihdade; figuradamente: deh-

cado, brando, melindroso, quebradiço

;

molle ; eífeminado. = Recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira.

ALFENINAR-SE, r. reji. Tornar-se den-

gue ; fazcr-se delicado; afidalgar-se. Ef-

feminar-se. = Recolhido no ridiculamen-

te célebre Diccionario de Bacellar, mas
admissivel, por isso que existe o adjecti-

vo j^artieipio.

t ALFERAZ, s. m. ant. Alferes, caval-

leiro honrado, generoso e bem montado,

que nas batalhas levava a bandeira. Es-

tandarte e pendào real. Mais conforme

com a etymologia árabe Alfares. =:;= Re-

colhido por Viterbo.

ALFERCE, s. m. (Do árabe alferce.)

Alviuo, picareta; enxadão, enxada; diz

Bluteau: — « Nas provindas de Portu-

gal é o nome de um instrumento rústico

adentado. » Vocab. — u Mandou fazer

prestes... muitos machados, enxadas e al-

ferces, e todo o ajmrelho que cumpria

para fazer uma estancia forte, donde pu-

desse later a fortaleza. » Affonso de Al-

buquerque, Commentarios, Part. i, cap.

25.

t ALFERENA, .s. /. O estandarte ou

bandeira que o alferes levava nas expe-

dições militares. = Recolhido por Viter-

bo.

ALFERES, s. m. (Do árabe alfares, ca-

valleiro.) iSa Milicia antiga, o porta-ban-

deira ou porta-estandarte, na infanteria;

no sentido moderno, a primeira patente

de official, logo abaixo de tenente. No
plural, não muda.

Alferes ondoaiiilo em tantas partes

0.S roxos e aniarellos estainiartes.

UIIZ fEltElIlA, EI.ElilAIlA, C. XVI, fol. 2l!lt.

— Loc. : Alferes mór, Alferes múr de

El-Rei, o que levava o guião real nas
batalhas em que entrava o rei em pes-

soa; tíimbein signiticava general do exer-

cito, condestavel e marechal. — Alferes

voi I.— 38.

pequeno, aquelle a quem o Alferes mór
entregava a bandeira em caso de impedi-

mento. — Alferes da Camará, o que le-

va o pendão nas acclamaçòes dos reis.

—

Alferes da cidade, denominação dos que
antigamente levavam a bandeira da mili-

cia que pertencia a nma certa cidade.

ALFÉREZES, s. m. pi. de Alferes; ho-

je este nome não muda no plural. Ainda
no século xvi, era bastante usado.

Mfcrezes volteara as bandeiras

Que variadas s.io de muitas rores.

CAM., Lcz., cant. iv, est. 2".

ALFETENA, s. f. ant. (Do árabe alfe-

fna, discórdia, guerra.) Pendência, polé-

mica, combate.

ALFIL, s. m. ant. (Do árabe alfl, o

elephante, no xadrez.) Nome de nma pe-

ça do jogo do xadrez que representa o

elephante.= Também se diz : Alfim eAlíir.

ALFIM, Ivc. adv. O mesmo que A final,

finalmente, emfim ; em summa, em con-

clusão. — « Alfim, Deos se tem declara-

do por nós, e contra Castella. » Vieira,

Cartas, Tom. i, Part. 3í).

ALFINAGO, s. m. ant. Palavra de gi-

ria insultuosa, que, no século XIV, se em-
pregava como relê, escoria.— « De feito

lhe chamavam fideimtas, cornudos, vas-

sallos de alfinago. » Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom João I, Part. i, cap. 183.

ALFINETADA, «. /. (De alfinete.) Pi-

cada de altínete.

ALFINETADO, adj. Em Botânica, diz-

se da tullia aguçada, isto é, tendo a forma

do alfinete, o mesmo tamanho e grossura.

ALFINETE, s. m. (Do árabe alkhehl,-

no castelhano alfilete ; do verbo chalala,

pregar, segurar com alfinete.) Peça de

metal aguçada, e pouco menor do que a

agulha, diffcrindo d'ella por ser de latão,

e ter em uma extremidade uma cabeça,

para que nào escape do sitio em que se

prega. — « Trazia esta gente os manti-

mentos, que havia na terra, e davam-os

aos nossos por anzolos, alfinetes, e outras

cousas baixas. » Castanheda, Hist. do Des-

cobrimento da índia, I^iv. v, cap. Ui.

— Loc. : Dar os alfinetes, convencio-

nar certa porção de dinheiro, que se dá
ás senhoras de qualidade, quando casadas,

para suas despozas particulares ou ador-

nos de suas pessoas. E' privativo da lin-

guagem de Direito civil, e ainda está em
uso.

—

Jogar o alfinete, divertir-se com um
passatempo próprio dos vadios, o qual

consiste em collocar dons alfinetes em inna

suporfieie lisa, movendo cada um o seu

pela sua vez com a unha do dedo poUe-

gar, ganhando o que primeiro acertar

em formar com ambos os alfinetes uma
cruz. — Pôr-se de vinte e quatro alfinetes,

preparar-sc, paramentar-se, andar nos

maiores ajun-os, com um aeeio exaggcra-

do. — Louvar os seus alfinetes, gabar a

sua mercadoria, dizer bem do que é seu.

— d Cada bofarinheiro louva seus alfi-

netes. » Padre Delicado, Adágios, p. 14().

— Picum-lhe os alfinetes, sente ciúmes
ou invejas. — Alfinete da cídieça, nome
dado antigamente aos ganchos do cabei-

lo. — Alfinete de cinco reis, muito gran-

de, com que se prendem chalés. — Alfi-

nete de freira, muito pequenino, muito
usado nos enfeites que se fazem nos con-

ventos. — Carta de alfinetes, papel em
que elles se vendem. — Apiunhar alfine-

tes, diz-se dos que andam sempre com
os olhos nu clião.

ALFINETEIRO, s. m. O fabricante de
alfinetes; que vende alfinetes; o que traz

alfinetes, a pregadeira em que se guardam
alfinetes.

ALFINETINHO, s. m. dim. Alfinete pe-

quenino ; figuradamente, pequena intri-

ga, motivo de ciúme ; a picadella ou in-

sinuação. = Usado por Gil Vicente.

ALFIR, .<=. m. Vid. Alfil.

ALFITÉTE, s. m. (Do árabe alfetat

;

segundo Frei João de Sousa, do verbo

falfata, cortar em bocados.) Massa com
assucar e ovos, com manteiga, vinho, a

qual se faz em bolinhos dispostos em ca-

madas sobre as quaes se colloca gallinha,

carneiro, etc. Pastelão, queijada ; figura-

damente: acepipe, iguaria. — « Boa j)ra-

tica e scaitos discursos foram os mirras-

tes e os alfitetes, e os doces, que continua-

ram á meza. » Frei Luiz de Sousa, Vida

do Arcebispo, Liv. i, ciip. 22.

ALFÍTRA, s. f. aiú. (Do árabe aZ/tíri ;

do verbo fatara, reunir.) Tributo que os

mouros tolerados em Portugal, pagavam á

coroa, o qual consistia no dizimo dos ga-

dos e outros bens que possuiam.

ALFOBRE, s. m. Canteiro ou viveiro de

plantas antes de serem dispostas ou trans-

plantadas; repartimento entre duas vere-

das por onde corre agua de rega. ^= Pala-

vra de uso popular; também se encontra

Alforbes pela tendência que tem o « r »

para a metathese.

ALFOLLAS, s. /. pi. ant. Nome dado no

século XIV, ás colchas de panno de Gra-

nada; segimdo o Diccionai'io da Acade-

mia, cornqição de Alfombra. — « Item

mando que trez alfollas novas, que hei de

pannos de Granada, etc. » Provas da Hist.

Genealógica, Tom. i, p. 230, doe. de 1358.

ALFOMBRA, s. f. (Talvez corrupção de

Alfambar.) Alcatifa, tapete, colcha, pan-

no grande de uma só peça, tecido do se-

da e lã, com diversas cores e desenho va-

riado ; figuradamente : a relva do prado,

o musgo do rochedo. = N'este sentido,

bastante usado na linguagem poética.

t ALFÓNSIA, í. /." Em Botânica, gé-

nero de prilmeiras idênticas a Elais.

ALFONSIM, s. m. Em Numismática

portugueza, moeda do tempo de Dom ^Vf-

fonso IV ; era de cobre, de prata e de ou-

ro ; tinha de uma parte o escudo do rei-

no, e da outra a figura do rei que o

mandou cunhar; o alfousim de cobre, pou-

co mais valia do que um real; o alfon-
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sim de prata, valia mais do quo um tos-

tão; o alfonsim de ouro, valia quinhentos

e tantos reis. — « Corriam-se cm elle

(reino) moedas, que já dissemos dos Alfon-

sins, que nove d'elles valiam hum soldo, e

vinte Soldos valiam uma livra. » Fernão

Lopes, Chronica de Dom João I, Part. i,

cap. 50.

— Em Cirurgia, Alfonsim, instrumen-

to empregado para extraliir as balas.

— Em Ichtliyologia, dá-se o nume de

alfonsim a um certo peixe.

A boi](l;i(le conlmrida do Alftvisiiu.

iMA^oi;i. TnoMAZ, INSuu^A, c. X, est. 123.

t ALFONSÍNA, s.f. Em Pedagogia hcs-

panliola, acto de tlicologia sustentado pe-

los linchareis na Universidade do Alcalá.

ALFONSÍS, adj. pi. Nome dado ás tá-

Liir.s diis ciilcidos astronijmicos mandadas
íVizer jiiir Affonso o Sahio.

ALFÔRA, s. /. Vid. Alforra.

ALFORBA, s. f. ant. iDo árabe alhol-

ha, segundo Constâncio.) Feno-grcgo;
lierva que nasce pnr entre o trigo. E' o

mesmo que Alforvas. — O Diccionario

da Academia traz de j)refei'cncia Alfor-

vas.

ALFORBE, s. m. Corrupção de Alfobre
;

vid. esta ])alavra.

ALFORFAS, .•*. ,/'. pi. O mesmo que Al-

forbas, ou Alforvas ; corrupção popular

por cíieito da analogia entre a labial « b »

e as spirantes «v» e «f». De preferencia

empregado na velha Medicina portugueza.

ALFORFIÃO, .?. m. Corrupção pojinlar

da ))alavra Eiiphorbio. Viã. Euphorbio.
= Recolhido por Bluteau, no Suppl. do

Vocab.

ALFORFILHAR, v. n. ant. Fugir, esca-

par-se, niosear-se, pirar-se, dar ás gam-
Lias. Palavx-a de Giria do século xvi. =
Recolhido pelo Padre Bento Pereira. A
sua formação chula faz que não tenha ety-

molcgia.

ALFORGE, íf, «í. (Do árabe alclwrge,

segundo Frei João de Sousa ; do verbo
charaja, fazer jornada; também se escre-

via antigamente Alforja.) Espécie do sac-

co aberto pelo meio e fechado pelas ex-

tremidades, á maneií-a de dous bornaes,

levando-se u'um bolsão a comida, e n'ou-

tro a roupa para a jornada. — Traz-
se sobre o arção da sella, ou ás costas,

com uma bolsa pai-a traz e outra para dian-

te. Saccola de mendigo ; saeco de peditório

nas ordens mendicantes; figuradamente:
provisões, vitualhas, coraestiveis.— « On-
de lhe conveiu partir o ouro, prata, jóias,
que levava pelos alforges í7« rji »fe de ca-

vallo. » João de Barros, Década IV, Liv.

5, c. G.

— Loc. : Fazer o alforge, proparar-se
do necessário, de r.oujia e principalmente

de comestíveis para a jornada.

—

Ir de al-

forge, ir á ligeira, escoteiramentc, sem
appai-ato, nem séquito. — « Ida de João

Gomes, foi em. sella e tornou em alforges.»

Padre Delicado, Adágios, p. G3. — Ser
muito alforge, locução antiga que se di-

zia das piíssoas muito amigas e unidas.

— « Quem tem alforges e asno, quando
quer vae ao mercado. » Idem, ifaid., p.

63. — Comprar a alforges, comprar a
grandes porções, ás taleigadas. — « Com-
pirar a alforges e vender a onças. « Idem,
ibid., p. (>.'!.

ALFORGES ! voz interj. ant. Expressão
familiar de enfado ou desprezo, de agas-

tamento. — « Eu entrando onde elle es-

tava, disse de muito agastado, sus, al-

forges, c partamos que tudo é por de-

mais. » Castanheda, Hist. do Descobri-

mento da índia, Liv. vii, cap. 48.=Es-
tá completamente íVira do uso.

ALFORGESINHO, s. m. Diminutivo de
Alforge

.

ALFORGINHO, s. m. O mesmo que Al-

forgesinho
;
porém mais popular.

ALFORJA, s. /. ant. O mesmo que Al-

forge.

ALFORJADA, í. /. ant. A porção ou o

volume que se leva no alíbi'ge
; taleigada

;

figuradamente, volume grande que se le-

va debaixo do braço, ou escondido sob o

capote. = Empregado no século xvi no
Cancioneiro geral, onde se chacotêa um fi-

dalgo, (pie sahiu do paço com uma gran-

de alforjada.

ALFORJÁR, V. a. ant. lletter no alforge,

ensaccar, aborualar. Arrecadar, guardar.
=: Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

ALFORNAS, s.f. pi. ant. O mesmo que
Alforfas e Alforvas. = Recolhido por Je-
ronvmo Cardoso c Padre Bento Pereira.

ÀLFORRA, s.f. (No Castelhano ai/io-

rn.) Ferrugem ou humidade que dá nas
searas, as corróe e esteriiisa, ennegre-

cendo-as, e fazendo-as mirrar. Rocio, ne-

voeiro. Antigamente dizia-se Alíora. =
Recolhido por Bluteau.

ALFORRAR, v. a. Produzir alforra, mir-

rar, queimar as searas, com o rocio ou
humidade do nevoeiro. = Também se

emprega na forma neutra.

ALFORRAS, s. /. pi. (Do árabe alkol-

ha, segundo Jbjraes.) Legume medicinal

mais pequeno do que o feijão fradinho.

ALFORRE, .«. /'. Vid. AÍforra.

ALFORRÉCAS" s. f. pi. (Do francez

varecli, alga marinha, palavra derivada
j)ara as bnguas romanas do scandinavo.)

Corpos molles e esponjosos que se acham
nas pT-aias do mar entre as algas ; são si-

milhantes á ciba ; vem á praia arremes-
sados pela maré. = Recolhido por Blu-

teau.

ALFORRÍ A, s. /. (Do árabe alJiorria
;

do verbo hurra, libertar, dar carta de li-

berdade.) Liberdade, remissão

concedido ao escravo pelo senhor

resgate,

Vns ncííros. qiie (|uando emperram
Sl' roíiiiiío [cm i.orlia.

Mostram carta íie u/forria.

ELOV BE SOTTO MAIOB, RIBEIIIAS DO MONDEGO,
liv. II, foi. 81, V.

— Loc. : Carta de alforria, documen-
to que o escravo apresentava como prova
da liberdade concedida pelo seu senhor.

= Hoje emprega-se no sentido figurado.
— Dar carta de alforria, emancipar, dar
plena liberdade a algum menor, para fa-

zer o que bem quizer.

ALFORRIADO, adj. p. ant. Libertado,
redemido, resgatado

;
que recebeu a alfor-

ria do seu senhor. = Está fora do uso
por ter desapparecido o facto que expri-

mia. '^ Emprcga-sc figuradamente.

ALFORRIAR, v. a. (De alforria com a

terminação verbal «ar».) Passar carta de
alforria, libertar, resgatar ; figuradamen-
te: facultar liberdade, permittir a alguém,
que deve obediência, o praticar o que lhe

convier.

ALFORVAS, s. /. 2d. (Do árabe alhol-

ha.) Hervinha, feno-grego, corno de boi.

Dá-se por entre o trigo; ha duas espé-

cies : uma mansa e outra brava, sendo as

primeiras empregadas na Medicina, dis-

tinguiudo-se as bravas por serem peque-

nas. — «E que o cardamonio maior pa-
rece ao feno-grego ou alforvas. » Garcia
d'Orta, Colloquios dos Simples, coll. xiii,

foi. 47. V.

ALFOS, s. m. Mais propriamente Al-

phos. Em Cirurgia, espécie de doença,

que faz nascer nódoas brancas sobre a
pelle.

ALFOSTÍGO, s. m. (Segundo Bluteau,

do castelhano Alfocigo ; segundo Moraes,

do árabe alfortoq, fructo oleoso snnilhan-

te ao pinhão ; ou do latim Pistacium,
como querem os que chamam a esta plan-

ta Fisticos.) Arvore que tem as folhas de
um verde amarellado ; dá um fructo a mo-
do de pinhão, verde por dentro, e muito

saboroso. Ha grande abundância na ser-

ra do Gerez. = Recolhido por l>luteau.

ALFOUFE, s. m. Pequeno pedaço de
terra; leira, canteiro. = Recolhido por

Viterbo.

t ALFOUFRE, s. m. O mesmo que Al-

foufe.

t ALFOUVE, s. m. ant. Vid. Alfoufe.

t ALFOVRE, s. m. ant. Vid. Alfoufe.

ALFOZ, *'. ?íí. ant. (Do árabe cd, e do

nome fohofz, veiga, campo plano.) Con-
celho, julgado, behetria, que talvez con-

stava de uma só parochia, situada em
terras ásperas o montuosas, governando-

se pelo seu Foral particular, usos c cos-

ttnnes. = Também se dava o nome de

Alfoz a ura logar ou terra chã, mas
com particular governo. — « (lue o dito

D. Affonso de Lacerda houvesse pêra si...

Algava e os Montes de Greda, de Magam,
a Povoa da Sarria-com seu alfoz. » Duar-

te Nunes de Leão, Chronica de Dom Di-

niz, cap. 118.

ALFRÉDIA, s. f. (D'Alfredo.) Em Bo-

tânica, genei-o de compósitas da tríbu das

cynáreas. = Encontra-se unicamente na

Sibéria.

ALFRÉZES, s. m. pi. ant. Segundo
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Moraes, de significação incerta ; Viterbo

detine : Alfaias e moveis de uma casa.

==• Dá-se também este nome a certos or-

natos do vestido. — «... calças, alfrezes,

esjyecías, lactas, agomi/s? i> Carta regia

de 1352. Elucid.

ALFRIDARIA, s. f. (Do árabe.) Xa ve-

lha Astrologia, era a sciencia que de-

terminava o tempo durante o qual um
certo planeta influenciava na vida ; o po-

der que se suppuuha terem os planetas

por alguns annos. — «Os aimos da al-

fridaria da lua são nove. » Avelar, Chro-

nographia, foi. 75. = Está fora do uso.

ALFOGÉRA, s. f. ant. (Segundo Mo-
raes, do árabe alforja, o intervallo que

medeia entre duas casas onde se lançam

03 despejos.) Saguão, pateo interior, des-

coberto, que serve para dar luz ás casas.

= Eecolhido por Blutcau da linguagem

oral.

ALFÚJA, s. f. O mesmo que Alfugera,

porém mais usado.

ALFURJA, s. f. ant. O mesmo que Al-

fugera e Alfuja. == No sentido usual,

monturo, esterqueira. = EecoUiido por

Bluteau.

ALGA, s. /. (Do latim caga.) Em Bo-

tânica, sub-classe de plantas agames, com-

prehendendo três famílias : as phyceas, ou

algas submersas, os lichens, ou algas

emergidas, e as byssaccas ou algas am-

pliibias
;
geralmente as algas sào eplié-

meras e notáveis pela sua contextura cel-

lular ou filamentosa. O nome vulgar é

Scha e BotiUião. — a Segundo os Diccio-

narios portuguezes, o cominum nome d'cs-

ta herva é beba. Dizem-me que os ma-
rinheiros lhe chamam Botilhão. » Bluteau,

Vocab.

Pera ti, n'oDtras praias mais desertas

Irei pescar por aiilre as pcilras iluras,

Que sempre iTn/sii verde estão oberlas.

BER\AIICES, LIUA,ecl. II.

ALGÁCEA, adj. e s. Termo de Botâni-

ca : como substantivo, é o mesmo que al-

ga; como adjectivo, significa similhante

ás algas.

ALGÁLIA, s. f. (Do árabe algalia, cou-

sa muito cara ; do verbo galla, vender
caro.) Licor odorífero, de consistência

pastosa, mui celebrado pelos antigos, e

boje completamente desconhecido.

Ainbar, almíscar, algalia, e estoraquc.
J^enccDso; porque a Deos na íia applaque.

slA^OEL thqsiaí:, insilína, c. i, est. US.

ALGÁLIA, «. /. (Da baixa latinidade

argalia; do grego decadente argaleiõn ;

de ergôn, abro ; esta palavra anda con-

fundida cora a sua homónyma derivada do
árabe.) Em Cirurgia, sonda oca, desti-

nada a ser introduzida na bexiga pelo

meato urinário para evacuar a ourina,

ou para explorar este orgàn. — o Porque
a pedra se conhece primeiramenie i^elo

tacto, mcttcndo a candea ou algalia, que

empeça cm uma cousa dura. n Duarte Ma-
deira, Metbodo de conhecer e tractar o

morbo, etc. Part. i, cap. 45.

— Syn. : Algalia, Sonda, Cathéter: A
sonda é um instrumento náutico, o qual

consiste em uma corda com um grande

peso de chumbo revestido de cebo, para

trazer impresso o fundo onde tocou ; em-
prega-se para conhecer a profimdidade

do mar ; figuradamente dá-se este nome
á Algalia, cuja verdadeira synonymia é

com Cathéter, distinguindo-se esta ultima

da sonda, por ser sólida e canellada, ser-

vindo especialmente para a operação da

talha. — Algalia também é synonymo de

tenta, quando se emprega para introdu-

zir fios em uma ferida.

ALGALIAR, v. a. Litroduzir a algalia;

sDudar com a algalia. ^ E' pouco usa-

do. = Diz-se geralmente, fazer o cathe-

terismo.

— Algaliar-se, i-. refi. Verbo popular,

ainda usado no século xviii e recolhido

por Bluteau da versão oral : — « Nos
Coutos de Alcobaça e outras partes da

Extremudura, é ajuntarem-se alguns ami-

gos, e irem a alguma galhofa, rumaria

ou jornada. » Vocabulário. Pagodear-se,

refestelar-sf. divertir-se, regalar-se.

ALGANAME, s. m. ant. (Do árabe al-

gannam.) (iranadeiro ; o principal jjastor,

que toma sobre si a obrigaçào de conser-

var e augiuentar o rebanho. ^laioral dos

pastores, logo acima do zagal, que lhe

obedecia, mais o Conhecedor, Pousadeiro,

e os creados, = Recolhido por Viterbo.

ALGAR, s. m. (Do árabe algar.) Ca-

verna, furna, abertura profunda, conca-

vidade subterrânea; sumidouro de aguas;

barroca, ou barranco feito pelas enxur

radas

extincto

Subterrâneo, cratera de vulcão

Vimos também soverler

Em Grada muitos lugares,

E muil:i gente morrer,

E tal lerrcmoto ver,

Que serras forão algares,

REZENDE, MISCELLASEi, fol. 190.

ALGARA, s. f. ant. (Do árabe alga-

ra, incursão de cavallos.) Expedição mi-

litar, peleja, conflicto, assalto, contenda,

briga, peleja, refrega, escaramuça.

ALGARA, s. /. ant. (O mesmo que

Algar. ^ Atoleiro, barranco, sorvedouro,

paul, concavidade subterrânea, cova, tre-

medal. = Recolhido por Viterbo.

ALGARADA, s. f. ant. O mesmo que

Algara, no sentido de peleja, contenda,

facção, briga. = Recolhido por Viterbo

no Diccionario Portátil.

ALGARAVÍA, s.f. \Do arabc algarbia.)

No sentido primitivo, a linguagem dos

africanos occidentaes que faliam a língua

arábica ; figuradamente, linguagem con-

fusa, fallada ou cscripta de modo que se

não entende ; confusão de pessoas que fal-

iam ao mesmo tempo. Particularidades

que podem fazer uma cousa mais com-

plicada. = Também se emprega no sen-

tido de Aravia, que, na linguagem das

ilhas dos Açores, designa o romance po-

pular novellesco, modernamente reconhe-

cido como originário da raça mosarabe.

Vid. Aravia. = N'este sentido, parece

tel-o empregado Dom Francisco Manoel

de Mello.
— Loc. : «Em casa de Mouros não

falies algaravia. » Padre Delicado, Adag.,

p. 160.

t ALGARAVIADA, s. f. Confusão de

vozes; ruído, gritaria de quem falia e in-

terrompe, berrando muitos ao mesmo tem-

po. Pahiiifrorio.

ALGARAVIAR, v. n. Fallar algaravia

;

vozear, binar, esbracejar: fallar confu-

samente. ;= Diz-se também Algaravia.

ALGARAVIO, adj. Natural do Algar-

ve.= N'este sentido, também se emprega
substantivadameute. Em sentido figura-

do : fallador, fallasão, ralbào.

As ilgaracia» gentes não querendo
Que uâo se fosse dVIla.^ escrevendo.

LUIZ PEnElBA, BLCGIADA, C3nt. IX, fol. 122, V.

ALGARAVIZ, s. m. (Segundo Constân-

cio, do árabe alçai, encontro, e hareq,

cousa que arde.) O mesmo que Alcarave

e Alcaraviz. — Termo de espingardeiro,

com que se designa o cano de ferro que

leva o ar ao fogo da forja.

ALGARISMO, .«. m. i^Segimdo o Diccio-

nario da Academia, do artigo árabe ai, e

do grego arithmos, numero.) No sentido

primitivo, arte ou methodo de contar por

números árabes ; systema de numeração

por signaes arábicos. Em sentido usual

:

méthodo e notação de toda a espécie de

cálculo ; figuradamente : conta, numero,

indicação, quantidade.

Lá pela sua aravia

Por Mdíoma e Maiioinet

E de arengas e alf^^zarras

Grande aígamino fjzer.

SALG.vDo, TucATRO DO MrNDO, Jcmada
II, fol. ia.

t ALGARÓBIA, .«. /- Em Botânica, sec-

ção do gentro jjrúsopc.

ALGAROTH, s. m. Era Pharmacia, osy-

chlorm-cto de antimtJnio, também deno-

minado pó emético, mercúrio de vida.

Purgativo e diaphorético.

ALGARVE, adj. ant. O mesmo que Al-

garavio. =^ Está fora do uso.

ALGARVÍO, adj. Natural do Algarve.

ALGAZ, s. «í. (Do árabe algaz.) Fructo

das palmeiras que não dão tâmaras ; é

maior do que as avelãs e menor do que

as nozes ; em maduros sào da côr das

sorvas e do seu caroço fazcm-se contas.

—

tSahiram-sc d'eUa, quasi todos a vuzris-

car i^ela praia, outros a buscar algazes

pelo monte... » Dom Gonçalo Coutinho,

Jornada à viUa de Mazagão, fol. 90.

ÂLGAZAR, >. /. a,if. O mesmo que

Algazarra. = Pouco usado.

ALGAZARA, s. /. ant. (Do árabe ai. o
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(jaznrn, que, segundo o Padre Alcnlá,

significa iiilhi, e também ruido de vozes.)

]>erroiro, gritaria, vozeria, assuada, 1'al-

latorio, balbúrdia, rumor, borborinlio.

—

« E suòre isto deram uma grande r/rita,

fazendo suas algazaras, dubranão os bra-

ços, seffundo clles cosinmam.» Joào de

Barros, Eecada I, Liv. 8, cajD. 7.= Usa-
se modernamente Algazarra.

— Loc. : Fazer algazaras a cavaUo :

arremessos, brandindo a lança como quem
desafia ; usado nos j<igos antigos. — Al-

gazara de guerra, grita ou canto desen-

toado, com que os árabes principiavam os

combates.

ALGAZARENTO, adj. ant. Próprio para
brincar em algazaras de cavallo, ou ca-

valhadas. — Lança algazarenta : flexível,

para brandir melhor. — «Os mouros as

vzam brandas, porque são ipais algaza-

rentas.» Tractado da Gineta, p. 22, fui.

03, V.

ALGAZÁRES, .«. w. pi. ant. O mesmo
que Algazara. Figuradamente : arremes-

sos. — « Todos os algazares c/'estes de se

fazerem liberaes he fofo.» Jorge Ferrei-

ra de Vasconcellos, Ulyssipo, act. i, se. 6.

ALGAZARRA, s. /. Forma moderna de
Algazara. Gritaria, balbúrdia, arrnido

;

assuada. Diz-se principalmente da voze-
ria de ra])azes.

ALGAZILE, s. m. ant. Vid. Alguazil.

ALGAZÚ, s. /. ant. O mesmo que Ga-
zua, ou a pregação, sermão para a guer-

ra santa, espécie de cruzada.

—

«Mandou
logo Lazaraque pregoar algazu, assi como
entre nós Ckristãos ,he Cruzada. i) Frei
Jeronjniio Ramos, Chronica do Infante
Santo, cap. 20.

t ALGÊBAR, s. m. Constellação d'Orion.

ALGEBEBE, s. m. Mais usual Algibebe,
ainda (jue menos conforme com a etvmo-
lugia.

> ALGEBEIRA, s. /. Yid. Algibeira.

ALGEBISTA, s. m. (Do árabe aldjah-

har ; do verbo /«òara, concertar, reparar
os ossos quebrados.) Na linguagem usual:

algebrista, endireita, homem que tem prá-
tica de concertar ossos quebrados, ou de
os fazer voltar ás suas articulações. =:
Pela etjmiologia se conhece a homonymia
d'esta palavra.

ÁLGEBRA, s. f. (Do artigo árabe ai,

e ãjelr, restauração, reducção.) Um dos
ramos mais importantes das Mathemáti-
cas

; sciencia do cálculo das quantidades
consideradas de uma maneira geral, e
representadas por signaes e letras do al-

phabeto. Tem por objecto a Álgebra o
conhecimento de todas as leis possíveis
dos números, independentemente dos phe-
nomenos particulares, nos quaes estas leis

ou algumas d'ellas recebem uma realisa-

ção concreta.— Álgebra numérica ou vul-

gar : era a conhecida pelos antigos ; todas
as quantidades eram expressas por núme-
ros e somente a quantidade que se bus-
cava é que se representava com uma le-

tra do alphabeto. — Álgebra litteraria

ou specíosa, aquella em que todas as

quantidades, tanto conhecidas como incó-

gnitas, sào representadas por letras do al-

phabeto. A Álgebra spíeciosa tem por

fim a indagação ou a invenção dos theo-

remas, a resolução e demonstração de to-

dos os problemas, tanto arithméticos co-

mo geométricos. •— «Muitos a confundi-

ram com a Almuca Caballa... que dos

mais sábios he julgado ser a jjropria

sciencia que se diz regra da cousa ou

álgebra, ^>c/)' nome arabido...-» Dom Fran-

cisco Manoel de Mello, Arte da Caballa,

§ 2õ, n. 10.

ÁLGEBRA, s. /. (Do árabe álgebra ;

do verbo jabara, concertar ou endireitar

os ossos quebrados ou deslocados.) Em
Cirurgia, arte de restituir ás suas articu-

lações os ossos deslocados. — Dcve-se
evitar a homonymia com Álgebra, parte

das sciencias mathemáticas. = Recolhido

por Blnteau, no Vocabulário.

ALGEBRICAMENTE, adi: Segundo as

regras da iilgebra
; de uma maneira ou

por piMivssiis algébricos.

ALGÉBRICO, adj. Que pertence á álge-

bra ; cálculo, fórmula, ojJeração, equa-

ções algébricas.

ALGEBRISADO, adj. p. Emprega-se
sempre no sentido figurado : cheio de
fórmulas, demisiadamente synthético.

ALGEBRISAR, i'. ». Emprega-se figu-

rada e iriínicamente; empregar com exag-

gerada frequência fórmulas algébricas,

sy n ti IO t i s a r v; \ o-am ente.
" ALGEBRÍSTA, s. 2 gen. O que sabe ou

professa ou escreve álgebra. = Também
se emprega como adjectivo. — « Estas

considerações são commuas aos algebris-

tas.» Luiz Serrão Pimentel, Trigonome-

tria prática rectilínea, cap. iii, p. 588.

ALGEBRISTA, *. m. (Do árabe cdgeba-

ruli.) O que endireita os ossos desarticu-

lados ; algebista. = E' bastante usado

na linguagem popular. — «Porque, Se-

nhor N. ahi ha um desconcertar de braço

ou pé, com que he força acudir ao Alge-

brista, etc.» D. Francisco IManoel de

Mello, Carta de Guia de Casados, p. 19L
j ALGEDI, s. m. Nome da estrella «y»

do Capricórnio.

ALGEDO, s. m. ("Do grego algueô, eu

soíFro.) Em Medicina, inflammação e in-

chaço na gonorrhêa virulenta.

ALGELLA, s. f. (Do árabe alhella.)

Acampamento, arraial onde os árabes

armam as suas tendas para pernoitarem.
—- «Afora... grande quantidade de alca-

tifas e de trigo e cevada, que o capitão

fez carregar, pondo a bandeira no meio

da algella.» Francisco de Andrade, Chro-

nica de Dom João III, Liv. i, cap. 32:

ALGEMA, s. f. (Do árabe cdlejfima

;

do verbo hajama, pôr freio.) Anginhos,

ferros com que se apertam os pulsos, ain-

da usados a bordo dos navios ; extensiva-

mente : cadeia, prisão, ferros, corrente,

grilheta. = Usa-S3 geralmente no phiral:

— n Hum mau costume he um grilhão e

algemas, que prendem e atam os pés e

mãos.v Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, p. Õ80.

ALGEMADO, adj. Preso com algemas;

extensivamente: encadeado, acorrentado,

agrilhoado, posto a ferros ; figuradamen-

te : captivo. prisioneiro, escravo.

ALGEMAR, v. a. (Do árabe ai, e o

verbo hajama, subjugar.) Prender com
algemas ; extensivamente : acorrentar,

agrilhoar, encadear, aprisionar, escravi-

sar. — «Paqas bem feitas são as que ao

soldado algemam no coração e no amor,

pêra servirem ao seu, rei.» João Salgada

de Araújo, Successos das armas portu-

guezas, Liv. i, cap. lU.

ALGEMÍA, s. f. (Do árabe aljamia,

uniào de muitas linguas, barbarismo.)

Algaravia ; nome que os árabes dão íí

lingua árabe corrupta, afim de mais fa-

cilmente se entenderem com os christãos,

Docuiiiento importante que explica o gran-

de numero de palavras de origem árabe,

conservadas na linguagem do povo e nos

Romanceiros
;
por este facto se explica

o caracter archaico da linguagem popular,

ainda hoje similhante á linguagem de

Fernão Lopes e á do Cancioneiro de Re-

sende. Isto comprova a grande desco-

berta de Alexandre Herculano sobre a

origem mosarabica do nosso povo. —- <íE

vós nesta algemia não vedes palmo de

terra. 1) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulíssypo, act. ii, scen. 7.

... a quem o Rei o modo ensina

I)a embaixada som modo e corlezia.

Porque noticia tinha de algemia.

LUIZ PEREIRA, ELEGIADA, Cant. II, CSt. 147.

ALGEMIADO, adj. Que falia ou usa

entender-se pela linguagem corrupta ou

árabe misturado com outras linguas. Mo-
sarabe, que não é propriamente árabe.

— «Era isto tão ordinário, que o Mouro
(devia ser algemiado) veiu a notardhe a

linguagem. >> Frei Luiz de Sousa, Historia

de Sam Domingos, Part. i, liv. 4, cap. 5.

ALGEMÍO, adj. ant. Que falia a al-

gemia ou a linguagem das mourarías e

bairros nntic-os de Portugal.

f ALGENEB, s. m. Em Astronomia,

estrella de segunda grandeza, parte da
constellação de Pégaso.

f ALGENIB, s. m. O mesmo que Alge-

neb.

ALGENTE, adj. 2 gen. (Do latim al-

gens, tis.) Muito frio, gélido, regelado,

glacial. = Usado somente na linguagem

poética.

Cn'o mesmo estrondo, qne do Thracio clima

Passam em turba os grous nos dias algentes.

BODÍIIGUCS DE MATTOS, JEIÍIJS. LlBBRT.,

cant. ss, est. 2.

ALGEREVÍA, s. f. (Do árabe cãgelabia;

também se dizia em portuguez algaravia. "i

Espécie de roupão com meias mangas, e
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10 ioellio. Vid. Al-J^capuz, que chega até

gerivia.

ALGERÍFE, s. m. ant. (Do árabe lãr/d-

rif.) Kêde grande de pescar, a que hoje

se chama rede de arrastar. = Resto do

mosarabisuio revehido pela linguagem po-

pular. — « Vamos li. ribeira ver arrastar

as redes dos algerifes.» IManoel de Brito

Alào, Antiguidade da Imagem da Senhora

de Nazareth, cap. o4. — Também se di-

zia, no socnid xviii, Algerive.

ALGERIFEIRO, s. m. ant. O que pesca

com algcrilo ; (pie lança as grandes redes

de arrastar, hoje proliibidas. = Recolhi-

do por jMoraes.

ALGERÍVE, s. m. ant. (Para a etjmio-

Jogia, vid. Algerife.) Rede muito compri-

da com que se apanha toda a casta de

peixe; é tão grande que ha mister vinte

homens de cada banda, para puxar por

ella. Usam delia nos mares da Pedernei-

ra. = Delinido por Blutcau no Vocabu-

lário, formado da linguagem oral do sé-

culo xviit.

ALGEROTH, s. m. O mesmo que Alga-

Ç-Oth.

ALGEROZ, s. m. (Do árabe aharub, o

cano principal do telhado.) Caleira ou re-

gueirão por onde se escoam todas as

aguas do telhado. == O povo pronuncia

esta palavra mais conformemente á ety-

mologia ,arabe. Vid. Aljaroz.

ALGEZIRA, s. /'. ant. (Do árabe algezi-

ra.) Ilha. — «Quatro naus de Portugal

levaram os ventos e os mares ás prai/as

das Algeziras.» Monarchia Luzit., Tom.
vn, p. 45").

f . . .ALGIA, suff. (Do gr. algos, dôr.)

Em Medicina, pospõe-se esta terminação

a diversos substantivos para significar

dôr: «eivalgia, osfea\q\a, etc.

f . . .ALGICO, sujj'. Em Medicina, pos-

põe-se esta terminação a varias palavras

para formar adjectivos, exprimindo dôr.

ALGIBE, s. m. (Do árabe juhh, poço

não forrado de pedra, com o prefixo «ai.»)

Cisterna ou arca de agua, para onde se

recolhe a chuva, ou derivação do rio;

oftno abobadado. — «... d'esta fortaleza

sangraram o rio de maneira, que podem
os cavallos ir l/eber a elle por dentro. .

.

sem l/io poderem impedir os de fora :

chamam os da terra a isto algibe, nome
de suas cisternas. » Gaspar Barreiros, Cho-

rographia, foi. 21,_v. Em Frei Christo-

vani de Ijisboa, se acha: — «.Cisteima ou

algibe de muita agua.i<

ALGIBEBA, .«•. /'. O mesmo que Alja-

beba. J\[ulIior de alfaiate. = Recolhido
por Mora:'s.

ALGIBEBE, s. m. (Do árabe algebbab;
o «a» final muda-se em «e», como em
alluv/jàm, alfagcme.) Official ou alfaiate

que faz capotes, vestias, colletes, calções

;

o (pie vende ao baixo povo roupa usada;
roupavelhciro. — Hoje também se em-
prega no sentido de adeleiro, que vende
fato feito, principalmente usado. Nos es-

criptores portuguezes encontra-se Aljabe-

be e Aljubebe.

ALGIBEIRA, «. /. (Do árabe algciha

;

do verbo jabo, trazer alguma cousa com-

sigo.) Bolso, ou pequeno sacco cosido por

dentro do vestido, com uma abertura por

onde se mette a mão; as mulheres do po-

vo também usam de uma algibeira solta,

que trazem amarrada á cinta, junto da

maneira. — «E para isto trazia na al-

gibeira, quantidade de vinténs em prata.))

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. I, cap. 20. = Esta palavra anda

pura na linguagem do povo ; na alta so-

ciedade, diz-se erradamente Alzebeira.

— Loc. : Andar de mãos nas algibei-

ras : passar vida ociosa, não trabalhar.

— Metter os pés nas algibeiras : diz-se

d'aquelles que chacotêam outros, os dis-

fructam e fazem caçoada. E' empregado

na linjíuaííem de criria. — Tirar os cinco

dedos da algibeira: não ter dinheiro nem
esperança de o alcançar, — Cantar na
algibeira: phrase pittoresca, para expri-

mir que o dinheiro foi recebido e está

arrecadado. — Relógio de algibeira : que

é proporcionado para se trazer no colle-

te ; contrapõe-se a relógio de parede. —
Algibeira rota, mãos largas, pessoa que

desperdiça dinheiro. = Também se es-

crevia Algebeira, Aljabeira e Aljubeira.

ALGIBETA, s. f. ant. (Do árabe al-

jobba, vestidura mourisca, curta, com
meias mangas, a modo de jaqueta; túni-

ca de lã.) Vestidura talar que antiga-

mente usavam os clérigos; chamarra, lo-

ba. — Algibeta de estudante. = Recolhi-

do pelo Padre Bento Pereira. == Também
se escreve Aljubêta.

ALGIBETARIA, s. f. ant. (Para a ety-

mologia, vid. Algibebe.) Rua ou arrua-

mento dos algibebe9.= Diz Bluteau, que
recolheu esta palavra :

—
k( Querem os cul-

tos que se diga Jubiteria.» Vocabulário,

ÁLGIDO, adj. (Do latim algidus, que

rehi 5'lacial.) Em Medicina, nome dado
a uma espécie de febre intermittente per-

niciosa, na qual o começo do accesso é

notado por um frio glacial, que se pro-

longa por quasi toda a sua duração, —
Febre algida. Também na Cholora Mor-

bus, ehama-se periodo algido, aquelle em
que se nota arrefecimento,

— Em Botânica e Zoologia, dá-se este

nomo ás plantas c animaes que crescem

e vivem nas rogiòcs glaciaes do Norte.

t ALGIIVIEADO, adj. ant. O mesmo que

Algemiado. Vid. esta palavra. — Letra-

do algimeado : o que era perfeito e con-

summado cm a svui faculdade, e não o

que só fatiava algaravias. -— Recolhido

por Viterbo, no Diccionario Portátil,

t ALGÍNOS, .«. m. pi. Em Historia Na-

tural, f inillia de zoophyt<is.

Y ALGÍRA, .v. /. Em Erpotologia, gé-

nero do laccreianos já formado sob o no-

me de Tropidosauro.

ALGIRÃO, s. wi. (Do árabe algar, sor-

vedouro, segundo Moraes.) Bocca por on-

de entram os peixes na rede, ou os atuns

na armação, = Recolhido da linguagem

oral por Bluteau,

t ALGIRAS, s. m. Em Erpetologia, la-

garto pintado de quatro listras amarellas.

Vid. Algira.

ALGO, pr. Í7id. ant. e adj. (Do latim

allquod.) Alguma cousa, qualquer que el-

la seja, — « Vossas mercês em que se oc-

cupam , jogam ou fazem algo?» Jorge Fer-

reira, Ulyssipo, act. iv, se, 5.

— Loc, : Homem que madruga, de al-

go tem cura.yi Padre Delicado, Adágios,

p. 93, — «Quem se gaba, em algo se

atreve.)) .Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Memor, das proezas da Tavola Redonda,

Liv, I, cap, 31.

—

Alqorem, alguma cousa.

Para contar algorem. .

A.\T. PBEST., iCIOS, fol. 131, V.

ALGO, s. m. ant. Favor, beneficio, aco-

lhimento, mercê. Homem nobre por ge-

ração e merecimento, — Bemfeitoria, au-

gmento, utilidade, proveito, faorico, ama-

nho. — Emolumento, donativo, lucros,

interesse, ganho.— Trabalho, mortifica-

ção, angústia, afílicção, pena, disvelo,

— Alguma cousa, = Significados todos

recolhidos por Viterbo, — aPeãindo-lhe

por mercê que o deixasse ir em salvo,

com os seics e seus algos, e que lhe entre-

garia o castelh,)-) Chron. do Condestavel,

cap, 46.

—Loc, : Filho £?'algo, é ao que moder-

namente se chama Fidalgo, mas em senti-

do geral. — Homem de algo, rico, de

haveres, poderoso, cujos filhos andavam
na corte, — «Mantinha-se usança, que

todalas douzellas Jilhas d'a\go, como eram

de edade piara isso, se levavam á corte da

rainha. 1) Bernardim Ribeiro, Menina e

Moça, Part. II, cap. 1. — Sentença da-

da por algo, venal, que não attendeu á

justiça mas ás peitas. — Andar ao algo,

fazer gaidio, fadejar, correr vida de me-

retriz. N'este sentido, empregado por Jor-

ge Ferreira de Vasconcellos.

ALGO, adv. ant. Algum tanto, um pou-

co. — «Perdeu um estribo, e fez um re-

rt^algo desairoso.)) Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, Part. ii, cap.

101).

ALGODÃO, s. m. (Do árabe alcoton ;

segundo a índole da phonologia portugue-

za, o «c» desce á guttural «g» e o «t»

á sua media «d», como na rusticação la-

tina.) Felpo largo, tino e setineo, de

uma côr mais ou menos branca, que se

encerra dentro do fructo do algodoeiro.

Este fructo é um casulo similhante á

avcllã barbada, o qual se abre em trcz

ou quatro partes, e expõe á vista um flo-

cosinho, que incha com o calor, e se faz

do tamanho de uma ucz.

K cnni panno drlindo qne 5i" I<yo

l)c aigodáK. is tubr^iDí a|icru>>m.

ctaSn, Lci., caul. \, oíI. 76.
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Aclio grossas as Dne/as,

Sou lie iilfeloa e aíijodã:>.

B, ESTACO, RIMAS, p. 195.

—Loc. : Algodão em lã, o que j;l está

descaroçado mas não fiado. — Algodão

em rama, o mt^snio que Algodão em la;

IMSta de algodão, que serve para enchu-

maçar. — No Comiuereio, designa-se o

algodão conforme o logar da sua prove-

niência : algodão da Liitziania, Algodão

do Haiti. — Meias de algodão, mais

quentes do que as de linlia. — Algodão

nos ouvidos, diz-se das pessoas que se

tingem sardas. — Pés de algodão, mui-

to leves, que se nào sentem andar. —
Papel de algodão, o que é de preferen-

cia usado nas impressões typográphicas.

— Criar um filho etitre algodão, com
muito mimo, to!liel-o com excessivo dis-

vello. — Algodão cardado, é empregado

em Medicina no tractamento das queima-

duras ; abranda promptamente a dôr, im-

pede a inflanmiaçào, e ajuda a evitar as

disformidades. — Em Botânica, também
se dá o nome de algodão, ao pello ou

felpo, carepa ou lanugcm que cobre a su-

perfície de certas folhas e outras partes

de alguns vegetaes. — Pólvora de algo-

dão, é o mesmo que algodão ítzõíico. \ id.

Piroxiglina.

ALGODOAL, s. m. Sementeira de algo-

dão : aigodoaria, logar em que se cultiva

o algodão. — (iHa outras (plantas) de

que os moradores fazem suas fazendas,

convém, a saber, muitas cannas de açucre

e algodoaes.» iLagalhàes Gandavo, Kist.

da Província de Santa Cruz, cap. 5.

ALGODOARÍA. s. /. Mantagem de al-

godão. Segundo Moraes, menos usado do

que Algodoal.

ALGODOEIRO, «. m. A planta que dá o

algodão. — Em Botânica, género da fa-

mília das malváceas, comprehende arbus-

tos c hervas, cujas flores grandes, bellas

e notáveis pela sua coroUa, produzem ca-

psulas arredondadas ou ovaes, aguçadas

no vértice, divididas interiormente em
trez ou quatro cellulas, contendo cada

mua de trez a sete sementes, negras, ovói-

des, envolvidas em uma carepa ou lanu-

gcm finíssima, que se chama algudào. —
O Algodoeiro é hoje cultivado nas cinco

partes du mundo, tendo-o sido originaria-

mente só na Arábia meridional.—O algo-

doeiro que seda na Europa, éo mais pró-

prio para resistir ao frio, o algodoeiro her-

báceo, ou gossipyum herbaceum de Liu-

neo ; o arbóreo cliama-se fjossypium ar-

boriítm.

t ALGODOEIRO, adj. Que diz respeito

ao algodão
;
que vende algodão; que. tra-

balha em algodão.

—

Industria algodoeira.

Com a guerra da America a Europa sofiVeu

uma crise algodoeira. = Esta palavra

falta em todos os Diccion. Portuguezes.

t ALGOFAR, 5. »í. ant. Pedraria fina,

Recolhido por Vi-grossa ou miúda

terbo. = E' corrupção de Aljofre. Vld.

esta palavra.

t ALGÓIDE, adj. 2 gen. Em Butanica,

que se assemelha a uma alga.

ALGOL, s. m. (Do árabe rus al-ghohul,

cabeça de fúria.) Em Astronomia, nome
dtí uma estrella de segunda ordem, vul-

garmente chamada Cabeça de Medusa,

notada com o signal beta, na constella-

çào de Persen. E' sujeita a nma varia-

ção periódica na intensidade da sua luz,

passando da segunda para a quarta e

quinta grandeza.

t ALGOLOGÍA, s.f. Em Botânica, a par-

te desta scleneia que tracta das algas.

=

Esta palavra anda hoje substituída pelo

termo Phycologia, por isso que era hy-

bridamonte formada do latim alga, e do

grego htgos, dlseiirso.

t ALGOLÓGICO, adj. Que diz respeito,

que é concernente á Algologia.

t ALGÓLOGO, s. m. Em Botânica, o es-

pecialista que estuda particularmente as

alg.as, que escieve sobre estas plantas.

t ALGOMEIZA, s. m. (Do árabe al-gha-

m(,i/ssa.) Em Astronomia, nome dado á

estrella Procyon, uma das cstrellas da

constellação da Canicula, e ás vezes a to-

da a constellação.

t ALGOMEIZAR, s. ia. (Em árabe signi-

fica pequeno sycandro.) Em Astronomia,

o mesmo que Algomeiza.

ALGOR, s. í/j.Em Pathologia, frio vio-

lento, que ataca o doente sem tremuras

ou agitação do corpo. = Rccoliiido por

Moraes.

tALGORAB, .s. »). (Do árabe al-ghorab,

o corvo.) Em Astronomia, nome de uma
das estrellas da constellação meriodinal

do Corvo, ás vezes designando também
toda a constellação.

ALGORABÁO, s. m. (Do M-ahealgorab,

ave similhante ao grou.) Em Ornitholo-

gia, espécie de grou; ave de arribação.

ALGO REM, loc. adv. e 2>i'<Jn- (l-^o 1^^-

tim uliipiud rem.) Alguma cousa. A pa-

lavra rem, cousa, é bastante empregada
nos Cancioneiros Provençaes Portugue-

zes ; algo é empregado como adjectivo e

pronome, como substantivo, e como ad-

verbio. = E' de uso popular e emprega-

do na linguagem cómica.

Hei míslcf um anno e niez

Pêra coiilar do ([ut' leiu

Alije rem
Do díroilo e do euvoz.

AM. PRESr., IfT , foi. 131, T.

= Também se escrevia Algorrem, ain-

da que improijriauiente.

ALGARISMO, s. m. ant. (Do árabe al-

goreutuu, modernamente Algarismo.) —
«Aquellas letras numeraesl19 são moder-

nas, que nós chamamos de algorismo, o

qual algorismo foi um autor moderno,

que escreveu de arithmethica, de que faz
menção Rafael Volterrano.» Gaspar Es-

taco, Varias Antiguid. de Portug. cap.

XXXIX, n. ò.

ALGORISTA, s. m. ant. O que é prati-

co na sciencia dos algarismos; o que sabe

íazer contas. — «£ porq^ie mais facil-

mente se possasaber, mniormente d'aquel-

les que não são algoristas, em qualquer'

anno, quantos sejão de áureo numero per-
petuamente, se faz a tavuada seguinte. yi

Valentim Eernandes, Reportório dos Tem-
pos.

t ALGORITHMÍA, s. /. Nome dado por

Wronskl a um dos ramos fundamentaes

das mathematicas puras, que tem por ob-
,

jecto os números.

ALGORÍTHMICO, adj. Que pertence á

sciein-ia do ciiculo.

ALGORITHMO, s. m. (Do árabe algore-

ton, (pie significa raiz em geral, e que

se a])pllea em especial ao cálculo.) For-

ma particular da geração dos numei-os.

A sciencia que tem por fim estudar os

fíxctos e as leis dos números, e por con-

sequência todos os algorithmos, deveria

chamar-se,segando WronskijAlgorithmia.

Vld. esta palavra. A falta de uma desi-

gnação especial para esta ordem de factos,

conhece-se yjela confusão entre Arlthme-

tica e Álgebra na classificação dos diver-

sos ramos da mathematica. Ampere pro-

poz a designação Arithmologia, que não

foi admittida, começando-se a usar a de

Algorithmia.

t ALGORÓVA, y. /. Em Botânica, ar-

vore do Peru, da família das legumino-

sas, similhante á acácia.

ALGOROVÃO. s. m. Vid. Algorabão.

ALGORREM, loc. adv. Vid. Algo rem.

Porque a!(jorrem se me enícii(ÍL».

GIL VIC, OBBAS, IÍV. I, fol. 2S.

E (lo priol ilisse algorrem.

ID., in., foi. 2D.

ALGOSO, adj. Cheio de algas. —«.Um
chinchurào algoso.» Garção, Soneto xvii.

= Recolhido por Moraes.

ALGOZ, s. 2 gen. (Segundo Constân-

cio, do grego algos, dôr, padecimento.)

Verdugo, carrasco, executor da alta jus-

tiça, matador por lei ; o que inflige a

pena de morte ou de açoutes; figui-ada-

mente: bárbaro, cruento, deshumano, ator-

mentador, martyrisador.

Oual diaiile do ali/os ocnndemnado
Que já na \id.i a niorle Icm bebido,

Põe DO cepo a ;;ar}i:iina, ejá enlroijado

lísjjera judo líolpe tão temido....

c.iMõES, LUZ., caiit. 111, est. 40.

— Loc. : Estar nas mãos do algoz,

estar condcmnado á pena ultima. — Ser

algoz de alguém, ser deshmnano e bár-

baro para com clle. — «Os antigos mcs-

tre-escholas eram algozes das criayiças.^

ALGOZARÍA, s. /. ant. Missão, officio

ou qualidade de algoz ; barbaridade,

crueldade, deshumanidade, tormento. —
«Diz que destrue a justiça, porqué'a des-

acredita, e faz odiosa e a converte em al-

gozaria, quando se não justifica e não tem

por correctivo o amor dos que julgais «
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condemnais.yi Paiva de- Andrade, Serm.,

Tom. I, p. 303. == Kstií fora do uso.

ALGOZÍL, í. m. Vid. Alguazil.

ALGUALE s. /. Em Botânica, herva

que SC ]i;ircce com o Ijrio.

ALGÚAZÍL, s. m. (Doanibe alvazil, ou

ahazir, cargo similliante ao de meirinho-

mór.) No sentido antigo, vereador da ca-

mará, olficial de justiça, meirinlio. Esta

gerarcliia desapparoceu na moderna reor-

ganisaçào da sociedade portugueza, e só

se emprega no sentido íigurado, e prin-

cipalmente na linguagem chula : malsim,

galfarrn, guita, beleguim.

ALGUÉM, pron. ind. 2 gen. (Do latim

altqitig. no acc. aliquem, syncopado o

«i» breve medial, e descendo o «q» á

sua media «g» como em ceqiialis, cí/ual.)

Pessoa, individuo, um certo, um tercei-

ro ; figuradamente e como substantivo,

personagem importante, senlior, cavalhei-

ro de consideração.

E vóf d'huui rosto de funil.

Cuidareis que sois clgueoi.

GIL VIC, OBRAS, lív. I, fol . 50, T.

Amo : Fazei cnnia qu'eu agora
Suu contra vós.

Tír

:

E eu também
Que sou alguém.

AST. PBEST., ACTOS, fol. 151, V.

— Loc. : Ter-se na conta de alguém,

dar-s€ por importante. — •t.Falla pouco e

bem, te)--te-/iào por alguém.» P.idre De-
licado, Adagies, p. 1(51. — aQuem não

faz bem é ninguém, só quem faz bem é

alguém.» Mendonça, Sermões, Toiu. ii,

lol. 23.3.=Tambem pôde ser considerado

COTIO substantivo abstracto.

ALGDERGADO, «•//. p. 'Para a etymo-

logia, vid. Alguergue.j Matizado, ensa-

drezado, embutido, embrexado. — «O
templo todo de cedro, o forro muito alto

com ttns lavores alguergados, feitos do

mesiiio páj, que luístravam muito. y> Car-

tas do Japão, vol. i, foi. 321, col. 4.

ALGUERGUE, s. jn. (Do árabe alger-

f/ue,jugu de tabolagem, similhante ao de

damas; o oq» desce á media «g», como
na rusticaçào latina.) Xo século svi, de-

liniu-o Cardoso: pedrinha variegada ; e

Barbosa chamou-lhe divertimento de pe-

drinhas. No século XVIII, Bluteau coUi-

giu da tradição oral o sentido : — «Lage
grande nos lagares do azeite sobre a
qual def^cançam as ceiras quando a azei-

tona SC está espremendo dentro d'ellas.í>

Vocab.

ALGUETA, s. f. (Diminutivo de Alga,

ou Algasiuha.) Planta da familia das
naiades.

ALGUIDAR, s. m. (Do árabe algadar;

o 'a> liicvc medial converte-se em «i»
como em <[ffaras, alfarfo.) Vaso de bar-

ro, vermelho ou vidrado, chato de fundo
e alargando para as bordas á maneira de
um balaio; é empregado nos usos do-

mésticos, para lavar a roupa, para amas-
sar pão, etc.

Alguidar, aíguidar,

Que frito foste ao luar,

Com ruspiíiljos de donzellas

Tc mandei eu amaçar.

GIL VIC, AUTO DAS FADAS.

— Loc. : Beiços de alguidar, diz-se

das pessoas que têm os lábios grossos e

muito vermelhos. — Chapéo de alguidar,

chapéu abeiro. — Em uma parlenda po-

pular se diz : — «Estudante bargan-

te, chapéu de alguidar, com o sentido nas

moças nau pode estudar.)) — aA arma e

o alguidar «ão se hàu de emprestar.

n

Padre Delicado, Adágios, p. lõõ. —
«Perda de marido, perda de alguidar,

iim quebrado, outro no poial .ti Idem, Ib.,

p. 30.

—

Traz a faca e o alguidar, phrase

com que se amedrontam as crianças,

amencando-as de as matarem.

ALGUIDARINHO, s. m. (Diminutivo de

Alguidar.) Empregado por Gil Vicente,

na linguagem cómica.

ALGUIDARSINHO, s. m. Diminutivo

de Alguidar, nào usado pelo povo.

ALGUM, adj. e pron. (Contracção do

latim aliqiiis, e itnus, segundo o Diccio-

nario da Academia; no italiano alcuno, e

no hespanhol alguno.) Um de muitos ; certo

entre muitos
;
qualquer, tanto ou quanto.

Desta gente refresco algum tomamos
E do rio fresca agua ; ma? comtudo
Nenhum signal aqui da índia achamos.

CAMÕES., Lcz., cant. t, est. 69.

Se alguma ílura estrella ou triste sorte

Mudar pudesse uinilia gran liruieza.

FER., SOS., Part. II, n. i7.

— Loc. : Em tempo algum, nunca. —
Algum tanto, poucochinho, diminutamen-

te. — Algum pouco, por breves instan-

tes. — Alguma vez, em certas occasiSes,

passadas ou futuras. — Algum delles,

um d'entre muitos. — « Quem serve a

dons senhores, a algum d'eUes ha de ag-

grarar.-s) Padre Delicado, Adag., p. 55.

— Algtmi dia, em outro tempo, outr'ora.

Algum dia desejei

Uma mulher mediana..

CA\C. rOPCLAR.

— Obs. Algum, indica pessoa ou cousa

indeterminada, quando precede o substan-

tivo; seguindo o substantivo exprime ne-

nhum.— Veiu algum homem?—Não vciu

homem algum, isto é : nenhum. Apezar

d'este emprego ser geral, cointudo nos

clássicos encontra-se algum, posposto aos

substantivos, exprimindo affirmaçào, prin-

cipalmente quando o nome é regido de

preposição, e pode ser subentendido de-

pois. — « Quem a dons senJiores ha de ser-

vir, a algum d'eUes ha de mentir, t Padre
Delicado, Adágios, p. 55.

ALGUNS, adj. e pr. pi. Emprcga-se

para exprimir indeterminadamente uina

quantidade de pessoas ou cousas.

Di7ei-lhe que também dos portnguetes

Alguns traidores liou^e algumas vexes.

CAUúES, LCi., cant. iv, est. S3.

Algumas dores rvtliaras toravam,

Algumas liarpas e sonoras frautas.

lu., m., cant. ii, est. 04.

Algumas, que na tórma descoberta

Do bello corpo estavam coiiliadas.

ID ,1B , est. (jb.

ALGUO, s. m. ant. Vid. Algo.

ALGUO, pron. e adj. Vid. Algum.
ALGUR, adv. ant. Em algum logar.=

PiecoUiidii por Viterbo no Dicc. Portátil.

ALGURES, adv. ant. (Segundo Constân-

cio, do latim aliursum.) Alguma parte, em
gar

;
por aí.algum lo

Lá é ella a'gures fora.

GIL VICENTE, OBR-, !ÍV. TT, fol. 233.

= Também se emprega como substanti-

vo. Contrapije-se a Nenhures.

ALHAEOR, s. m. Nome da estrella Sy--

rio, entre os Árabes.

ALHADA, s. /. Manjar, iguaria, sopa,

açorda, que leva alhos por tempero.=No
sentido chulo, mexerico, enredo, empre-

za difficil, maniparra, calças-pnrdas, ca-

misa de onze varas, cilada, embrulhada.
— aMeu peccado me metteu nesta alhada.

»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphro-

sina, act. iv, se. 4.

t ALHA6AR, s.m. i Do árabe al-aalour.)

Em Astronomia, nome árabe da estrella

Syrio.

ALHAFA, .«. /. (Do árabe.) Medo, te-

mor que mette um precipício.

t ALHAGÉAS, í. /. ;j/. Em Botânica,

sub-tribu de plantas legumináceas.

j ALHAGI, s. m. (Do árabe alhagi.)

Em Botânica, género da familia das le-

guminosas, sub-ordem das papilionáceas,

tríbu das hedysáreas. Conhecem-se ape-

nas trez espécies.

ALHAIMA, s. f. (Do árabe algaima, m
tendas em que vivem os árabes errantes.)

Tenda, barraca, armação de acampamento
para abrigar do ar da noite.— 'Levando

suas tendas e alhaimas /)ei<i se recolhe-

rtm. » Jorge Ferreira de ^ asconcellos.

Memorial das Proezas da Tavola Redon-
da, Liv. I. cap. 2.

t ALHAIÕTE, s. 77). (DoarAhcnl-ayjuq.'

Em Árabe, noine da estrella de primeira

ordem , dinpjada a Cabra.

ALHANADO, adj. p. Achanado. egua-

lado, humilhado. Facilitado, desembara-

çado ; abatido, arrasado. Empregado pelo

Padre líernardcs. Vid. Lhano.

ALHAIÍAR, f. a. (Do hespa: " --

tugtioz lhano, chão, rasteiro, i ;-

minação verbal «ar.»"* Terraplenar, aplai-

nar; cgualar, facilitar, facultar, d -•'-

pedir: assolar, abater, arrasar.— «-^

lítio "

'

dúvidas ao

os ( > . giie a sani

sua singular humildade. v Jorge Larcioso.

Agiologio Lusitano, Tom. ii, ji. -i'"

— Alhauar-se, r. refi. Tom
ou alfavel, accessivel ao trac:

vel; abater-se, humilhar- se. — .-f

em todos tal medo, que tudo se //'w aliiàiia-
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va2wr onde hia.» Frei Bernardo de Brito,

Monarch. Luzit., Part. i, liv. 3, cajx 8.

t ALHANDAL, s.??i. Era Pharmacia, co-

liqnintidas.

ALHANSE, (ulj. 2 gen. (Do árabe.) Tor-

tuoí^a, srrpeiante.

ALHARCA, .'í. /. anf. (Do árabe nlgnra,

incursão. jAppellido, ajuntamento de mou-

ros, grito de alarme para correr á hoste.

—

1.E o que nos parece he qite n'este anuo

não 2^odere>nos fazer alharcas, nem nós,

nem vós.n Di)in Gonçalo Coutinho, Jor-

nada à Villa de Mazagão, foi. 131.

ÁLHAS, adj. pi. As folhas que ficam

dos alhos, com que se tecem ns réstcas ou

cabos a que andam presos.

—

Palhas alhas,

cousa de nenhum valor.

—

As jialhas alhas

e as maravalhas, forma de alitcraçào,

usada nos ensalnios e orações de quebran-

to pelo povo.— « Tomarão as palhas alhas

e as cozerão e lavarão as ahnorreivuts.iy

Gonçalo Rodrigues Cabreira, Compendio

de remédios, cap. G2.

ALHEAÇÃO, s. /. (Do latim aluna-

tiimem, na lingungem jurídica moderna
alienação.) Em Direito, é em geral \\n\

acto pelo qual uma pessoa transfere a ou-

tra a propriedade de bens immoveis, ou

de cousa que tem essa natureza. Exem-
plos de alheação, a venda, a troca, a doa-

ção de bens de raiz. A accào de vender,

de transportar ad alienum, é alheação.

^No sentido geral, suspensão, pasmo dos

sentidos, hallucinaçao ou alienação men-
tal. — «Os Eeis não podem fazer alhea-

ções dus hens do reino, pelas quaes fique

leso e diminuído. V Francisco Velasco de

Gouvêa, Justa Acclamação, foi. 127.=
Hoje diz-se Alienação. Vid. esta palavra.

A triste nova cheíja a meus ouvidus

E a trisle alheação de meus sentidos.

MENEZES, MáLAC. CONQ., Oailt. IV, PSt. 67.

ALHEADO, adj. p. Alienado, vendido,

trespassado ; absorto, arrebatado, enleva-

do, suspenso ; enlouquecido, endoudecido,

ensandecido

substituído por Alienado

Na lingMiajíem juridica está

Assi ce^o, assi alhcailo.

De tudo o ai fui roubado.

SÁ DE MIHANDA, Espnrsa 8.

ALHEADOR, s. m. O que tem a focul-

dade de poder transferir livremente o do-

mínio de uma cousa; vendedor, doador,

])ermutador. = No sentido figurado, ar-

rebatador, encantador, extasiador; n'este

sentido, empregado como adjectivo. —
«... condenamos aus alheiadores cm dez

cruzados. » Constit. do Bispado de Lei-

ria, tit. XXIII. const. 1. = Pouco usado.

ALHEAMENTE, adv. Extranhamente,

impropriamente; arrebatadamente, sus-

2X'Dsamente, extaticamente. = Recolhido

por P>f'nto Pereira.

ALHEAMENTO, s. m. ant. O mesmo que

Alheação. —«E que por esto poderia com-

metter perdição e alheamento, e fraqueza

de corações. yi Prov. da Hist. Genealog.,

Tom. I, p. 352, doe. de 1385. — (Js suf-

fixos em mento prevalecem nos substan-

tivos até ao século xv, e os suffixos em
ão a contar dos quinhentistas.

ALHEANAR, c. a. ant. (Do latim cãiena-

re.) Tornar alheio, transferir a posse, o do-

mínio de uma cousa.

ALHEAR, V. a. (Do latim alienare; o

«1» junto do <ii», tende a combinar se no

som «Ih» como em /ílíín)), úlho; miliiim,

núlho; o «n» medial é geralmente syncopa-

do, ex.: crtícno, cadêa; corcno,, eorOa.) No
sentido jurídico, transferir por capacida-

de legal o domínio de uma cousa para ou-

trem, por venda, troca, doação, etc. Ce-

der por titulo gratuito ou oneroso ; figu-

radamente: apartar, desviar; perturbar,

hallucinar, alienar; arrebatar, encantar,

suspender, extasiar.

Cativas o pensamento.
Pões a vontade em receio,

Fazes o leu frosto alheio,

Alheoíi o entendimento.

nuDDiGi^es LOBO, ed. iii.

— Alhear-se, r. refl. Enlevar-se, arre-

batar-se, suspender-se, encantar-se
;

per-

der os sentidos, endoudecer, esmaecer,

desmaiar, sair fora de si; esqueeer-se, per-

der o tino, nào saber a quantas anda.

Toda a [lena me lie presente,

E a f:loria de mi se aíhe/i.

HEUNARD. RIBEIRO, ecl. V.

ALHEAVEL, adj. 2 gen. Que é sus-

ceptível de ser alienado ou transferido

para o poder de outrem por titulo gratuito

ou oneroso. E' particularmente emprega-

do em jurisprudência.— Bens alheáveis.

ALHEIO, adj. (Do latim cdienus ; o «li»

converte-se frequentemente em «Ih» como

fi\\us, fi//io; consiXium, concc?/iO ; o «n»

quando medial é geralmente syncopado,

ex.: corona, coroa.) No sentido jurídico,

que é de outro por domínio ou posse

transferida
;
geralmente, que nào é nosso,

que pertence a outrem; extranho, estran-

geiro, indífterente, impróprio, que não

condiz, que não corresponde ; apartado,

remoto, distante, longínquo ; falto, priva-

do, destituído, ignorante, abstracto, ab-

sorto, transportado, enlevado, extático.

Se da coliiça ;xrandes senhorios

Vos faz ir conquistar terras aibeiax.

CAMÕES, LL'z., cant. VII, est. H.

Oiie outrem possa louvar esforço alheio^

Cousa c que se costuma, e se deseja.

iD., IB., cant. III, est. 4.

Um do ,ilj:oz natiir.al, outro do alheio,

O cutelo provou.

VEIGA, LAUItA d'aNFR-, dediC.

NMo se vê n'este tempo rosto enxuto,

ISeui coração alheio de amar^-ura.

QIEVEDO, AFFONSO AFRIC, Cant. X, fol. 115.

— Loc: Mefter-se com a vida alheia,

ser mexeriqueiro, euredador. — Ser ami-

go do alheio, ser ladrão, lançar mão do

que lhe não pertence.— Ser alheio a vm
negocio, ignoral-o, não saber d'elle.— «O
alheio chora pelo seu dono.)) — Fazer fi-
lhos em mulher alheia, fazer bemfeitorías

em propriedade de outrem. — « A fo7ne
alheia me faz prover minha cêa. » Padre
Delicado, Adágios, p. GO.

—

«Com a coti-

sa alheia o homem mal se honra. ^ Biu-
tcau, Vocab. — «Da pdle alheia, grande
corrêa.n Padre Delicado, Adágios, p. 5G.— « Filho alheio, braza no seio.)) Idem,
ibidem, p. 79. — «Filho alheio, mette-o

pela manga sahir-te-ha pelo seio.n Idem,
ifa., p. 71).— «Melhor é roto, que alheio.»

Idem, ih., p. G7. — «Xegra é a cêa em
casa alheia.» Idem, ih., p. 49. — «Não
cures filho alheio, (que não sahes qual sa-

hirá.)) Idem, ib., p. 80. — «Pão alheio,

caro custa.)) Idem, ib., p. 51.

—

«Por fa-
zenda alheia, ninguém perca cêa.»—Idem,
ib., p. 71.— «Quem a mão alheia espera,

mal janta, e peor cêa.)) Idem, ib., p. 52.
— «Quem á meza alheia come, janta e cêa
com fome.)) Idem, ib., p. 52.

—

«Quem a
Sorte alheia estima, a sua desestima.)) Id.,

ib., p. 72.

—

«Quem da carne alheia ha de
comer, da succ ha de perder.)) Idem, ib.,

p. 72.

—

«Quem em terra alhea tem filho,

morto o tem e esp>erao vivo.)) Idem, ib.,

p. 81.

ALHEIO, s. m. EllíiDticamcnte, o que é

de outrem ; outrem.

Por-(omar o alheio, o miserando
Povo aventura ás penas do profundo

CAMÕES, LUZ., cant. IV, est. i4.

Mais salie o sandeu no seu

Une o sesudo no alheio.

ANT. PRBST., ABTO no MOritO EXCANT.

— Loc: « Avicena e Galeno, trazem

a minha casa o alheio.» Blutoau, Vocab.—«O bom pagador, é herdeiro do alheio.»

Padre Delicado, Adágios, p. G9.

—

«Quem
muito dorme, o seu com o alheio perde. y>

Idem, ib., p. 73.

—

«Sempre o alheio sus-

pira pelo seu dono.)) Idem, ib., p. 112.—«Quem o alheio veste, na praça o des-

pe.» Idem, ib., p. 112.— «Pei se?» co7i-

selho, j)erde o seu e não ganha no alheio.

»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphr.,

Prol.

ALHEIOS, s. m. pi. Os filhos de estra-

nhos, com quem não temos parentesco, a

quem nào devemos amor ou obrigação al-

guma.— «Farei primeiro aos meus, e de-

pois aos alheios.» Padre Delicado, Adag.,

p. Gõ.^Este nome é substantivo ellipti-

camente.

ALHEIRO, s. m. O que cultiva ou

vende alhos; o que produz alhos.= Em-
pregado na linguagem popular. — « Se

queres ser bom alheiro, jjlanta os alhos

em Janeiro.» Padre Delicado, Adágios,

p. 182.

ALHELA, s. f. (Do árabe alhella; do

verbo halla, pernoitar em um logar, es-

tanciar.) Abarraeamento, tendal, ajunta-

mento de muitos aduarcs.

—

«O aduar se
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chama a povoação de numero cincoenta e

sessenta até cem tendas, e todos estes adita-

res juntos so chamam alheia.» DiuniSo de

Góes, Chron. de Dom Manoel, Liv. iii,

cap. 47.
— Syn.: Alheia, alxaima, aduar, di-

hra. As diffcrenças aeliara-se j;'i notadas

na palavra Aduar. Yid. este vocábulo.

ALHEIRA, *. /'. (Em latim alliaria, de
allium.) Em Botânica, designa inna plan-

ta cujo cheiro é parecido com o do

alho. Considera-sc como diurética e an-

tiscorbiitica.

ALHÊO, adj. ant. Yid. Alheio. Alguns
auctores escrevem também Alheyo.

ALHÉTA, s. f. (Diminutivo de ala.)

Certo debrum largo, que se põe na parte

em que a manga pega com o gibào.=Na
linguag-m náutica, cdheta, é o encontro

da borda do navio com o painel da popa

;

também se dá este nome ao canto que re-

sulta d'esse encontro. D^aqui se tirou a

locução: — Ir pela alheta, ir na direcção

d'ella; extensivamente, seguir a pista.

Vestiu Gil o seu capolc
Com alheias pcspoutadas.

ItODRIG. LOIIO., ECL. !I.

— Loc. : /)• batendo a alheta, ir cor-

rido, envergonhado, a toque de caixa

ou com um bacalhau no rabo, como diz o

povo.— Tr-lhé na alheta, seguir-lhe o en-

calço, andar-lhe no faro, traniar-lhe uma
coça.

ALHÉTO, s. m. ant. O mesmo que Alhe-

ta. Vid. este vocábulo. — « Um gibão ver-

melho, e uma atubarda de fino panno com
alhetos e mangas. » Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom João I, Part. i, cap. 14.

= Está iúra do uso.

t ÁLHIA, s. /. ant. (Da baixa latinidade

aladium, no velho francez cdeii.) Um gran-

de numero de benefícios. = Recolhido
pela primeira vez por Viterbo.

ALHIDÁDA, s. /. ant. (Do árabe alhi-
dad, pinnulade ferro ; mais conforme com
a ctymologia que o moderno Alidade.)

Eégua móbil de madeira ou metal, tendo
uma pínnula em cada uma das suas ex-

tremidades, servindo para mirar os obje-

ctos c traçar as linhas de suas direcções,

quando se tiram plantas com a planche-
ta. \id. Alidade, mais usado.

ALHINHO, s. m. (Diminutivo de alho.)

Pequeno alho, ainda verde; figurada-

mente: espertinho, ligeiro. = Kccoihi-
do por Cardoso e Bento Pereira.

ALHO, s. m. (Do latim allium ; na ge-
minação de dous «11», o abrandamcntoem-
«Ih» ó usual, como em (jaWa, gidhíi ; toWere,

tulhur.) Planta hortense da familia das
liliilceas, da hexándria monogynia de
Linneo. Existem muitas espécies, que são
pela maior parte indígenas da Europa

;

taes são a cebola («/Í/ííw cepa), o ceboli-

nho {allium scanopasum); o alho bravo
{aUium porruni), o alho hovUmso {alliu»i

saiivum), calho dcllcspanha, ialliu)H sco-
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rodopasum), o eschalote [allium escalo-

nium). Os caracteres gcracs d'estc género
de plantas, são : flor sem cálice, corólla de
seis pétalas oblongas, ovário curto, carre-

gado de um estylete simples, cujo sti-

gma não é dividido.

i\1iiili.T born.a c meus n/ltos

Ml' .suhoin aqui iiiolhor.

nouRiGUES LOBO, ed. ii.

— Loc. : Uma réstea de alhos, tran-
ça feita com a rama desta planta, onde
estão presas as cabeças de alho

;
guar-

dam-se penduradas nas cosinhas — Bar-
bas de alho, os filamentos que servem de
raiz ao bolbo do alho ; figuradamente : ho-
mem sem virilidade, que não faz respei-

to, fracalhão. — Correr ou andar con-
tente como um alho, não caber cm si de
alegria, andar satisfeito. — Alho Íngre-
me, o que não tem mais que um dente.— Dente de alho, uma das seccijes de
cabeça de alho, em forma triangular. —
Alho mourisco, segundo Bento Pereira, o

que é muito grosso.—Alho /wíto ou alho
de S. João, que tem a folha grande o muito
larga, e não serve para tempero. — Alho
virgem, o mesmo que alho íngreme, que
que tem um só dente. R(?colhido por Blu-
teau. — Deitar de vinku e alhos, púr, por
dous ou mais dias, a carne de porco em
uma espécie de conserva feita com vinho
e alhos pisados.

—

Obter uma cousa j^or cas-

cas de alhos, por dez reis de mel coado, por
uma bagatella. — « A moça, a quem sabe o

jMo, perdido é o alho (fie lhe dão. » Pa-
dre Delicado, Adágios, p. G4. — « Em
temj)o nevado, o alho vale um cavallo. »

Idem, ihid., p. 100. — « Fallo-lhe em
alhos, e responde-me em bogalhos. » Idem,
ibid., p. G7.— « Muitos alhos em um gral.
mal se pisam. » Idem, ibid., p. 53. —
« Onde alhos ha, vinho haverá. » Idem,
ibid., p. 11. — « Quem se (jueima, alhos
come. » Idem, ibid., p. 53. — <.i Sa não
houvera mais alhos que canella, o que
valeram elles, valera ella. » Idem, ibid., p.
182.— « Se queres ter bom alheiro, plan-
ta os alhos em janeiro. » Idem, ibid., p.
182. —

•
« Tezo como um alho. » Bluteau,

Vocab., Supp.— « T7/Wo/(í;-^u í7<; alhos.»
KcboUo, Musa Entretenida, foi. 22. —
«Alho e j)imenta o fastio ausenta. í> Vul-
go.— Cheirar a alho, entoar com a graça,
ver o caso mal parado.

t ALHODÉRA, .«. m. ant. Tributo que pa-
gavam os niiiuros subjugados, em lles-

panha. =^- Recolhido pur Lacerda.

t ALHÓDRA, s. m.ant. Sequestro de ter-

ras ou fazendas.=Recolhido por ^iterbo.

j AL-HOOT, í. m. (Do arabc, signifi-

cando ritáceo.) Nome da estrclla que é a
primeira da cauda da Ursa-JIaior. =
Também .se llie chama Aliot, Aliath, AI-

lioth, Alliath, Mirach e Alizar. O conhe-
cimento d'esta estrella é de alta imiiortan-

cia para os navegantes.

ALHUR, (tdv. ani. i^Do francez aillciirs;

também se encontra Alhures, mais con-
forme com a etymologia franceza.) Em
outro logar, em outra parte, algures. —
« E mando... que nom filhem, nem mandem,
filhar cousa nenhuma da minha dita ca-

pella, nem seja posta em alhur, senom
na cap)ella hu El-Rei c eu formos en-

terrados. » Provas da Historia Genealó-
gica, Tom. I, p. 229, ann. 1358.
ALHURES, adv. ant. (Do francez ail-

leurs.) Em outro logar, em outro sitio ou
outra parte. — « Assi d'aquillo que eu
hei em Portugal, e em Leon, como em
Galiza, como alhur hu quer que o eu
haja. » Frei Francisco Brandão, Monar-
chia Lusitana, Liv. 16, Part. v, cap. 35.— « Alhures, em outro logar. » Nunes de
Leão. Origem da linguaportug., p. 17.

ALHURHUQUÉRQUE, conj. ant. (Esta
palavra é composta dos advérbios alhur
e hu, da 3.'"' pess. do sing. do indic. pre-

sente do verbo querer, e da conjuncção
que.) Em qualquer fiarte que, onde quer
que, seja onde fOr que.

ALÍ, adv. (Do latim illic.) Vid. Alli,

mais conforme com a etymologia.

t ÁLI, «. TO. Palavra árabe que significa

sublime. Nome próprio, muito vulgar en-

tre os musulmanos.

ALIAR, V. a. ant. (Do latim alienare,

dando-se .a syncopa do « n » medial, co-

mo cm ccEn«re, cear.) Alhear, alienar,

ceder o dominio de uma cousa por titulo

gratuito ou oneroso.— <iA'em cambiar, nem
empenorur , nem emprazar, nem aliar. »

Provas da Historia Genealógica, Tom. i,

p. Go. Vid. Alhear.

ALIÁS, adv. (Do latim alias.) De ou-

tro modo, de outra maneira, alénj disso,

de mais a mais, cm outras circunist.in-

cias. — «E assi alguns dos que accentos

pouco entendem, vendo escrijitj aliás, com
acccnto em a ultima (se Lcin dizem al-

guns o deve ter antes em a primeira)
imaginão que nelle hão de levantar a
voz, sendo que he accento grave, que an-

tes a abaixa e abate, c se põe somente
p)ara mostrar, que he adverbio, que tod<js

em a lingua latina (havendo alguma am-
biguidade) SC hão de assinalar com el-

les, por distincção de alias nome deri-

vado de alius. » J. Franco Barreto, Ortho-
graphia, p. 52.

f ALIÁTH, s. )/). Em Astronomia, no-

me arabo da primeira estrclla da cauda
da Uis,\M.\ior.

t ALIAVAS, 5. »i. pi. ant. Em Direito

antigo, tributoque se pagava para susten-

to das aves e cães com que as pes>oas
reaes faziam as caçadas. = Recolliido

por Viterhi) no Diccionario portátil.

ALIAZÃR, .<. m. (Corrupção do arabc
algezira, ilha.') Delta, porção de lezírias

feita ilha. = Pouco usado.

ALIBÁNIA, s. /. Sorte de tecido de al-

godão f.iluii-.id.i na Indo-Chiua.

f ALIBERTIA, .<. /. (Do uouie do pro-

fessor Alibert.) Em Botânica, gcucro de
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jiluntas rubiáccas, originário cia Guyana
jVanceza. Esta planta é conhecida pelo

nomo de guiaba negra.

ALIBI, s. m. (Do latim alibi, adver-

bio de logar, em outra parte.) Em Juris-

prudência, designa a presença d'alguem
cm um logar diverso d'aquel]e cm que se

julgava estar n'um tempo dado. O alibi é

invocado como meio de deleza em maté-
rias criminaes ou correecionaes.

ALIBIL, adj. 2 gen. (Do latim nlibilis;

formado de alere, nutrir.) Em Medicina,

que é próprio para a nutrição. — Sub-
stancia alibil, a porção de chylo desti-

nada á nutrição, a que se converte na
própria substancia do ser alimentado: na
substancia aliinentar ha também uma par-

te excrementicial.

t ALIBILIDADE, s. /. (Do adj. alibil.)

O que tem a qualidade ou a propi-iedadc

nutritiva. = Usado na linguagem scieu-

tifica.

f ALÍBON, s. m. Em Botânica, géne-

ro de hervas da America austral.

t ÁLICA, s. /. Em Antiguidade roma-
na, cevada de que os romanos faziam uma
bebida, a que davam este mesmo nome.
Era t(')nica e adstringente.

ALICAÍDO, adj. Em poética, que traz

as azas pendentes. = Também se escre-

ve Alicahido.

ALICANTÍNA, s. f. (Do formação po-

pular ou do giria.) Logro, disfructc, ar-

dil, mami)arra, laço, manha, astúcia, tre-

ta, nialicia, engano, fraude, ratoeira, chi-

rinola, armadilha, marosca. = líecolhido

peia primeira vez por Bluteau.

ALICANTINADOR, s. m. O que arma
ou faz alicantinas ; aldrabão, tra))acciro,

chicaneiro, cnredador, disfructador. =:
Recolhido por JMuteau.

ALICANTINEIRO, s. m. O mesmo que
Alicantinador, porém mais usual.

-;- ALICÀRIA, *./. Em Antiguidades ro-

manas, dava-se este nome ás meretrizes,

que se ajuntavam ao pó dos moinhos on-

de se moía a cevada chamada àlica.

ALICATE, s. m. (Do árabe aUacati,

torquez.) Tenaz, torquez pequena com
duas pontas viradas ou chatas, usada pe-

los engrazadores e outi'os artífices em
obras miúdas de metal, para torcer e cur-

var os fios de arame, vergar, segurar pe-

cas pequenas, em quanto as limam, para
arrancar pequenas taxas pregadas, etc.=
Eecolliido por Bluteau.

ALICÉCE, s. m. ant. (Do árabe assasas,

com o art. «ai».) Fundamento, base, as-

sento sobre o qual se faz a edificação, fican-

do escondido debaixo da terra c sendo tan-

to mais segura a construcção quanta a
sua profundidade. ^Modernamente diz-

se Alicerce, mas o povo ainda pre-

fere a forma do século xv. — a Em cu-

jos aliceces lançou a primeira pedra
com as soloiiu idades costionadas. » Luce-
na, Vida de Sam Francisco Xavier, Liv.

ALICERCE, s. m. (O mesmo que Alice-

ce, porém menos conforme com a sua ety-

molugia árabe.) Fundamento por onde se

começa a edificação, o qual se construa a
certa profundidade ; figuradamente : base,

esteio, arrimo, pedestal, segurança, esta-

bilidade, principio, preparação prelimi-

nar e indispensável. — « Esta (novida-

de) que se fundava cm alicerce muito de-

sejado de todos. » Pinto Pereira, Historia

da índia, Liv. i, cap. 3, § 17.

— Luc. : Abrir o alicerce, fazer as

covas ou regos do fundo dos quaes ha de
começar-se a construir. — Não ter ali-

cerce, não ter firmeza, estabilidade ou
segurança. — Cavar alicerce na areia,

fazer cousas sem fundamento nem estabi-

lidade, formar grandes projectos nem es-

peranças sobre o que é insubsistente e

fortuito. — Eazer cdificio sem alicerce,

obrar inipensadamente, levar para diante

um projecto sem attender ao essencial ou
fundamental.

t ALIGÓNDE, s. VI. Em Botânica, arvo-

re da Nigríeia, cuja casca serve ])ara fia-

ção e tecidos.

ALICÓRNE, s. m. (O mesmo que Uni-

córnio ; na linguagem popular o « u » , em
certos casos, troca-se por « a » , ex. : vd-

mus, almo ; o « n » troca-se por « 1 », ex.

:

anima, aZma.) Um dos nomes dos rhino-

cerontcs. Xid. Unicórnio.

ALICÓRNEO, s. ?/í. ant. Vid. Unicór-

nio. = Empregado em um documento
do século XVI.

ALÍCOTA, adj. f. ant. Em Aritlnnotica,

aquclla parte que, tomada algumas ve-

zes, é egual ao todo. Vid. Aliquota.

t ALÍCTERA, s. /. Em Botânica, género

de plantas sterculiiiceas, próprias da Ame-
rica equatorial e fundado sobre o género
helictero carthaginez. Os alicteros têm
muita affiiiidade com os helictéros.

•|- ALÍCULA, s. /. Espécie de túnica le-

ve e curta, usada pelos romanos antigos.

t ALICULÁRIA, s.f. Em Botânica, gé-

nero de plantas hejwUicas, fundado sobre

uma espécie europêa.

t ALIDÀDA, «. /. Vid. Alhidáda. =
Modernamente diz-se também Alidade.

t ALIDRAS, s._/'. Em Ei-petologia, espé-

cie dl' cobra branca.

t ALIÉMINI, s. ííí. Em Astronomia, no-

me da cstroUa Svrio.

t ALIENABILIDADE, s.f. Termo forense,

qualidade de tudo o que se pode alienar.

ALIENAÇÃO, s. f. (Do latim alienatio-

nem ; no jiortugucz antigo Alheação.) Em
Jurisjjrudencia, o acto pelo qual se trans-

fere a propriedade de uma cousa movei
ou innnovei, a titulo gratuito ou oneroso.

Alienação a titulo gratuito é o mesmo
que doação, legado. Alienação a titulo

oneroso, uma venda, uma troca, etc. Alie-

nação temimraria, i^crpétua, forrada, vo-

luntária. = Em sentido usual : afasta-

mento, separação, extincção, perturbação,

extrauheza. — « Por toda a alienação de

tudo o mais, possuia e dominava Xavier
a Deos. » Vieira, Sermões, Tom. ix,

serm. lõ, n. 604.
— Em Medicina, alienação mental ou

simplesmente alienação, doença cerebral,

chronica, sem febre, caracterisada por
desarranjos da sensibilidade, da intelli-

gencia o da vontade. Diftere da loucura

ou doudicu, porque o doente é socegado,

som p)'aticar nos seus desconcertos actos

de violência e extravagância.— « Com per-
da e total alienação do juízo. » Francisco

de Moraes, Chronica de Dom João III,

Liv. I, cap. 10.

ALIENADO, adj. p. e s. m. Trespassado,

vendido, doado, trocado, transferido o do-

mínio. Extranhado, perturbado, arrebata-

do, enlevado, apartado. = Também se

emprega substantivadamente : doudo, lou-

co, demente. — « Muitas vezes lhe acon-

tecia arrebatar-se subitamente, e ficar

alienado de todos os sentidos. » Frei Luiz
de Sousa, Hist. de Sam Domingos, Liv.

2, Part. I, ca]i. 16.

jALIENADOR, s.m. Termo forense; o

que aliena. '.' feminino ó Alienadora.

ALIENAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Alienação ; trespasse, venda, trans-

ferencia do domínio; rapto, suspensão,

enlevo. — « Como se farão os empraza-
mentos, escaimbos, vendas ou outros alie-

namentos dos bens das Lp-ejas. » Con-

stituições do Bispado de Évora, tit. 18,

const. 2.= Pouco usado.— « Alienamen-

to dos sentidos cm quanto assistia aos

divinos ojjicios. » Frei Bernardo de Bri-

to, Chron. de Cister, Liv. v, cap. 28.

ALIENAR, V. a. (Do latim alienare.)

Alheiar ou alhear; no sentido jurídico,

é todo o modo de transferir os nossos

bens a outrem por venda, troca ou d'ou-

tra qualquer forma. Pode qualquer alie-

nar voluntária ou necessariamente; no

primeiro sentido, éa faculdade de dispor;

quem pode dispor pôde alienar, e por

tanto pôde gozar desta faculdade todo

aquelle que, pela lei, não ó incapacitado

na faculdade c no modo de contractar.

—

São incapazes, de contractar e, por conse-

guinte, de alienar: os menores, os interdic-

tos, e geralmente todos aquelles a quem
a lei prohibe certos e determinados actos.

=No sentido usual: apartar, separar, en-

levar, arrebatar, transportar, perturbar,

malquistar.— « Outras 2>i'opriedades alie-

nou a liberídidade mal entendida das

Preladas. » Frei Luiz de Sousa, Hist. de

Sam Domingos, Liv. vi, Part. 2, cap. 15.

—
• « Enganou-se Noé com o vinho em tem-

pio, em que se lhe não sabia o uso, nem
a força que tinha para alienar o juizo. »

Frei António Fco, Tratado das Festas dos

Santos, Tom. i, foi. 176, col. 4.

—Alienar-se, v. rcjt. Perder os senti-

dos, sair fora de si, perturbar-se, trans-

tornar-se da cabeça, varrer-so, ensande-

cer, endoudecer. — «Os Athenienses

tinham lei que condemnava d morte o Rei,
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7«e com o demasiado vinho se alienava... »

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, Dial. XIV, ibi. 138.

t ALIENATARIO, s. m. Termo forense

;

a pessoa em favor de quem se alienou al-

guma propriedade.

ALIENAVEL, aãj. 2 gen. Que pôde

ser alienado. =Enipreg-a-se especialmen-

te cm Jurisprudência.

—

Propriedade alie-

navel; hens alienáveis. O mesmo que

Allodial. Vid. Alheavel.

t ALIEN-BILL, s. m. ipr. alien-hil.) Lei

barbara que lord Granville fez promul-

gar contra os estrangeiros, era 1793, pe-

lo parlamento ingiez.

ALIENÍGENA, adj. 2 gen. (Do latim

alienígena; de alienus, estrangeiro, e do

grego guenô, origino.) Advena, foras-

teiro, extranho, estrangeiro.= Emprega-

se principalmente coui referencia ás pes-

soas; quando tem applicação a cousas,

equivale a heterogéneo. — « Salomão de-

pravado depois de velho 2>slas mulheres

alienígenas. >> Padre Manoel Bernardes,

Floresta, Tom. I, p. 317. = Empregado
com frequência como substantivo por Bran-

dão e Sousa de Macedo.

t ALIENISTA, s. m. Neologismo : Me-

dico que estuda as doenças dos alienados
;

especialista de moléstias do cérebro. =
Falta em todos os Diccionarios.

ALIFÁFE, s. m. ant. (Do árabe al-hafa-

fe, fofo, leve; o «a» muda-se frequentes

vezes em «i», ex.: «ssrt^atZ/, azevíche.)

Travesseira em que se repousa a face;

cabeçal. = Recolhido por Viterbo no

Diccionario Portátil; o Diccionario da

Academia nào lhe determinara o sentido.

— « Uma das minhas camas, comprida

de quatro almadraques, e huma coudra

grande, e hum chumaço e duas colchas e

um alifafe, etc. » Provas da Hist. Genea-

lógica, Tom. II, p. 114, ann. 1314. =
K'este sentido, está obsoleto.

ALIFÁFE, s. m. (Do árabe alifafo, se-

gundo Urrea.) Achaque de cavallo prece-

dido de humor frio, que, não sendo muito

antigo, faz uma inchação molle, e aquosa,

de modo que ao carregar-se-lhe com a

raão, se abala o humor e passa a outro

logar mais baixo. Tumor que se cria en-

tre o nervo grosso do jarrete e o osso da

perna. = Usa-se quasi sempre no plural.

== Recolhido pela primeira vez por ]5lu-

teau. = No sentido figurado, defeito es-

condido, falta habitual ; espécie de man-

queira. Das doenças dos cavallos, diz uma
lei : — « As mais prejitdiciaes são: quar-

tos fcdsos, sohrecanna , suhrcosso, espara-

uàos^ alifafes, etc. » Nunes de Leão, Leis

Extravagantes, addiç. 38.

ALIFANTE, s. vi, ant, (O mesmo que

Elephante, mais conforme com a etynio-

logia grega Kleph<ts; na phonologia an-

tiga, é frequente a mudança do « e » ini-

cial cm «a», cx. : Ecangclho, .evange-

lho; entre, antro.) Ein Zoologia, nome
de um dos mais notáveis mannniferos, pe-

las suas proporções collossaes, pela sua

tromba, instrumento de tacto, de appre-

hensào, e de olfato. = Empregado por

João de Barros, Ferreira e Barreiros.

t ALIFASE, s. m. ant. O mesmo que
Alifafe ; travesseiro, fronha, cabeçal. =
Recolhido por Viterbo, que também es-

creve Aliphase.

t ALÍFERO, adj. (Do lat. cda, aza, e fe-

ro, levo.) Em Entomologia, que tem azas;

dá-se este nome aos dous segmentos pos-

teriores do thorax dos insectos, onde os

órgãos do vôo estão sempre fixos.

t ALIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim ali-

furmis, em IVinna de aza.) Em Entíuno-

logia, dá-se este nome ao que tem a for-

ma de aza. Muitos insectos himenoptéros

são aliformes, o mesmo que pterygoidia-

nos.

—

Eminência aliforme, o mesmo que
apophyse.

f A LIGEIRA, loc. adv. Escotciramen-

te, sem apparato, sem séquito. — Púr-se

á ligeira, ir aforrado, e sem impedimen-
tos; despejar-se de cargas e fato. — Ca-
minhar à ligeira, sem bagagens, sem co-

mitiva.

7 ALIGEIRADO, adj. p. Apressado, acce-

lerado, abreviado ; alliviado, descarrega-

do, desimpedido, moderado, mitigado. =
Usado pelo Padre Manoel Bernardes.

ALIGEIRAR, i'. a. (De ligeiro, com o

prefixo « a » da indoJe da lingua e a ter-

minação verbal «ar».) Apressar, accele-

rar, desimpedir, abreviar, mitigar, alli-

viar, descarregar
; adestrar, habilitar,

exercitar. = Figuradamente, modificar,

desculpar. — « Lançaram- ao mar todas

as cousas de pezo que podiam aligeirar a

galiota. » Vieira, Sermões, Tom. viii,

p. 290.

— Aligeirar-se, v. rejl. Dar-se jires-

sa, activar-se, accelerar-se; alliviar-se,

exercitar-se, desembaraçar-se.

ALÍGERO, adj. (Do latim aligerum, que
traz azas

;
palavra puramente poética do

século de Augusto.) Que traz ou tem
azas; alado, volívolo, voador, fácil nos

movimentos.= E' empregado quasi sem-
pre na linguagem poética.

Alifiero o li;;ciro que voando.
Atraz deixava tudo já es(|uec-idn.

CORTE HEAT.. NAlIFn. IlE sEpn.v.,

cant. II, foi. 30.

O alifiero Cjllenio recolhendo

Os Dcoses na alta sala c luminosa. .

.

CiSTiio, ULVSSEA, cant. I, est. 18.

— Também se emprega como substan-

tivo em antiguidade romana, no sentido

de porta-estandarte, ou alferes da ban-

deira. — Alígeros suspiros, alígeros cui-

dadi/s, phrase de estylo poético.

ALIGULADA, adj. Em Botânica, diz-se

da corolla que pertence a um fíosculo de

flor composta. =^ Empregado por Brote-

ro. — = Hocolhido por ]\roraes.

t ALIJAÇÃO, í. ,/'. F(')rma moderna de

Alijamento, e a única hoje usada na lin-

guagem náutica.

ALIJADO, adj. p. (De alijar.) Arrojado
ao mar, fallando-se da carga ; aligeira-

do, feito mais leve, fallando-se do navio.

ALIJAMENTO, s. m. (Do francez allé-

gement.) U acto de lançar carga ao mar

;

diminuição do peso da carregação de um
navio. =Xo sentido tigui'ado, allivio, mi-

tigação.

— Em Direito Commercial, o alijamen-

to divide-se em regular e irregular . Ali-

jamento regular é o que é feito no mo-
mento em que acontece o sinistro, porem
para prevenir o perigo imminente ; e pois

que neste caso ha algum tempo para de-

liberar se deva fazer-se o alijamento, de
que, e de que modo, convém então cha-

mar a conselho os principaes da equipa-

gem, e os proprietários da carga se se

achara a bordo para se proceder regular-

mente. — Alijamento irregular, é o que
se faz no próprio momento do perigo

;

n'este caso, não é praticável formalidade

alguma ; o fim é conseguir a salvação

commum, sejam quaes forem os meios. Ra-
ras vezes acontecem alijamentos regula-

res. —• « Com este alijamento cp(e Tris-

tão Vaz e outras Jizeram, etc. » João de
Barros, Década III, Liv. vii, cap. 3.=Na
linguagem antiga, encontra-se erradamen-
te Alojamento.

ALIJAR, V. a. (Do francez alléger, em-
pregado também no sentido náutico.)

Lançar carga ao mar, para aligeirar o

navio, e deixal-o mais boieiro, porque cir-

cumstancias extraordinárias e a necessi-

dade da salvação commum assim o exi-

gem. — Para alijar, é necessário que
haja em vista o interesse commum ; o ali-

jar que resulta da culpa de alguém, n"es-

se caso, torna-se avaria particular. As cou-

sas desnecessárias e as mais pesadas sào

as primeii'as que se devem alijar ; depois,

as mercadorias da primeira parte a ar-

bítrio do mestre, com o parecer dos prin-

cipaes da cquijjagom, excepto quando o

perigo fòr tal que nào dê logar a seguir-

se esta ordem.

Afija ! disso o mostre rijamente.

Alijfi tudo ao mar. d3ú falte .icordo.

casi5es, Liz., cant. ti. est. Z3.

— Alijar, V. n, Alliviar-se, ficar boiei-

ro, descarregar. — « £ logo pareceu a
Francisco Pantoja, que era alguma nau
de Mouros que a\\ia.va.c'im tormenta,!' Cas-

tanheda, Hist. da índia, Liv. lu, cap. 35.
— Alijar-se, r. »•<?//. Alliviar-se, doso-

nerar-se, dcsimpedir-se, pòr-se á vontade,

descmbaraçar-sc.

ALIJO, s. m. (Do francez alh-ge.) Bar-

caça, ou barco pequeno, canoa, que se-

gue um navio para receber a carga qtie

este alija. = Rccolliido na sexta edição

do Diccionario de Moraes. = Bastiinte

usado na linguagem náutica.
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t ALIMÁ, s. /. ant. Animal, como boi,

vacca, besta, ovelha, canieiro. = Reco-

lhido pela pi-imeira vez por Viterbo no

Diccionario portátil. Contracção da pala-

vra Alimária.

t ALÍMA, s.f. ant. (Da baixa latinidade

aladma c alidma, dando-se a syncopa do

« d » medial.) Cédula, escrípto, obriga-

ção ou sentença pela qual se tinha de pa-

gar um certo tributo. — « Alimas /oram
lançadas em terra. » Segundo Viterbo, no

Diccionario portátil, quer dizer que as

cédulas ou bilhetes foram largados e cal-

cados aos pés 8 ficaram sem vigor al-

gum.
ALIMÁRIA, s. /. (O mesmo que Ani-

mal.) Animal irracional, bruto ;
designa

especialmente bestas de carga; figurada-

mente, emprega-se como insulto para o

que é de uma brutalidade e selvageria

indomável, de uma estupidez jjroverbial.

— Faria e Souza, commentando Camões,

diz que Alimária se refere propriamen-

te aos animaes grandes, que não se sa-

bem defender nem fugir dos perigos.

Aves sylvc^trcs, íltíis, e nlimarias.

ciMõEs, mz., cant. iv, est. 70.

t ALffiÁRIASINHA, s. /. ant. Pequena

alimária ;
cmprega-se também como phra-

se de carinho, quando se protege qual-

quer animal, que c maltratado.^ Usado

nas Eneadas de Sabellico.

ALIMENTAÇÃO, s. f. (Do Intim alimen-

tationcm.) Neologismo introduzido para

exprimir a acção de alimentar. = Tam-
bém SC emprega no sentido de alimento.

—Alimentação, é a acção de nutrir ; ali-

mento é a substancia que nutre.

— Em Physiologia, alimentação insuf-

ficiente, diz-se da quantidade de alimen-

tos digeridos e absorvidos e depois assi-

milados, quando cila não é proporcional

:l quantidade dos principies desassimila-

dos, ou quando não está em proporção

com as condiçijes do desenvolvimento,

como acontece com as crianças. A ali-

mentação insufficiente^ traz comsigo um
enfraquecimento geral, favorece as affec-

çõcs diathesicas, a infiltração oedematosa,

c as hydropesias serosas.

— Em Mcchanica, alimentação das cal-

d< trás de vapor, consiste na substituição

da agua que se transforma em vapor; a

alimentação regular, conservando sempre

o mesmo nivel de agua nas caldeiras, é

o melhor preservativo contra as explo-

sões. — Ajyjxirelho de alimentação ; ali-

mentação rcr/idar; reservatório de ac/ua

para alimentação.

t ALIMENTADO, adj. p. Nutrido, susten-

tado ; figuradamente: conservado, manti-

do. No sentido jurídico, que recebe ali-

mentos ou mensalidade para sustenta-

ção ; dizia-se dos filhos segundos que re-

cebiam alimentos do morgado. = Usado
por João de Barros.

ALIMENTAL, adj. 2 fjm. O mesmo

que Alimentario ou Alimenticio.No senti-

do antigo, também se empregava signifi-

cando Elementar, pela mudança do «e»

inicial cm «a», e do «r» na lingual bran-

da «1». — nDe tão alimentai fumo na

sua opinião, nasce... v Hist. Tragico-Ma-

ritima, Tom. ii, p. 376.

ALIMENTAR, aãj. 2 gen. O mesmo
que Alimentario e Alimentício. Que
diz respeito ou c concernente aos alimen-

tos. Assim se diz hulo alimentar, canal

alimentar, ou appiarelJio digestivo; sub-

stancia alimentar ou cdimcnto; regimen

alimentar.

—

P)'ovisão alimentar, somma
fixada pelos juizes, e concedida a uma
das jiartes até á decisão final do processo.

ALIMENTAR, r. a. (De alimento, com
a terminação verbal «ar».) Manter, su-

stentar, nutrir, dar de comer, fornecer

alimento ; subministrar, fomentar, con-

servar, avivar, ateiar. — « Tirando uma
2)equena porção, com que alimentava sua

pessoa e casa.» Frei Luiz de Sousa, Vida

do Arcebispo, Liv. i, cap. 13.—aE em
toda a noite não quiz levar nenhuma ou-

tra substancia, nem oídra cousa, das com
que nos dias atraz a hiam alimentando.»

Frei Luiz de Sousa, Historia de S. Do-

mingos, Part. II, liv. 4, cap. IG.

— Loc. : Alimentar ódios, fomental-os,

trazel-os sempre acirrados. — Alimen-

tar o fogo, metter-lhe lenha, para o con-

servar scmpire acceso.

— Syn, Alimentar, nutrir, manter,

sustentar. — Alimentar, ú subministrar

o alimento necessário para a sustentação;

nutrir, traz a idôa de assimilar, e, no sen-

tido vulgar, significa propriamente engor-

dar ; manter, é conservar no estado cm
que se está, nem para menos nem para

mais. — Sustentar, é alimentar o bastan-

te para amparar a existência.

ALIMENTARIO, adj. O mesmo que Ali-

mentar ou Alimentício. Que tem relação

com os alimentos
;
que é próprio para

servir do alimento
;
que é destinado á

alimentação.— Suhsfancias alimentarias,

qualiilndrs alimentarias.

t ALIMENTARIO, s.m. Criança educa-

da publicamente á custa de alguns impc-

radiiros romanos.

ALIMENTEIRO, «. m. ant. Offleio no

paço real. = Fora do uso.

ALIMENTÍCIO, adj. Que pertence ao

alimento ; o mesmo que Alimentoso ou

Alimentario. — «Destruidos os espíritos

e vigor do cérebro, nem p)óde converter

em boa substancia o Immur alimenticio,

que a natureza lhe manda para sua su-

stentação. y Curvo Semedo, Polyanthêa

Medicin., Trat. ii, cap. 8, p. 59. —
Em Economia Politica, crise alimenticia,

carestia de cereaes, conflicto produzido

pelo facto da população ultrapassar os

limites da producção alimentaria, ou por

qualquer outro aecidente.

t ALIMENTIVIDADE, í. /. Em Phro-

nologia, nome dado ao instiucto que leva

o homem e o animal a procurar o ali-

mento.

ALIMENTO, s. 7n. (Do latim alimentum,

no abl. rt/?'»)é!;iío.) No sentido usual, man-
timento, comida, sustento, comestível, vi-

veres, subsistência, comcdoria, manuten-

ção. —• Em Physiologia, dá-se o nome
de alimento a todas as matérias, seja

qual fOra sua natureza, que servem habi-

tualmente ou são susceptíveis de servir á

nutrição. A nutrição compõe-se de dous

actos elementares simultâneos : a assimi-

lação e a desassimilação. Conhece-se que
d'entre os alimentos, uns servem essen-

cialmente para a assimilação e i-estauram

as perdas causadas pela desassimilação
;

outros fiivorecem e regulam esta ultima.

D'aquí vem a divisão de alimentos em
respiratórios ovLCombustiveis, eem alimen-

tos plásticos ou reparadores. Conforme
as necessidades que os alimentos satis-

fazem, assim se dividem : 1." Em bebi-

das, que matam a sede, e reparam as

])erdas da agua evaporada e ourinada
;

estas são naturaes e artijiciaes. 2." Con-

dimentos, que favorecem as secreções sa-

livares e gástricas, e satisfazem também a

condição de uma digestão prompta ou

mais completa. 3.° Alimentos pi-opria-

viente ditos, taes são os princípios de ori-

gem vegetal e animal, e, accessoríamente,

as gorduras, os assucares e os phospha-

tos. — Alimentos azotados, taes são as

substancias em que se contém azote ; e,

como ellas predominam nos animaes, es-

tas expressões são muitas vezes synony-

mas de alimentos animaes. — Alimentos

carbonados ou hijdrogenados, os assuca-

res, as féculas, as gorduras.—Alimentos

succulentos, farináceos, avri/gdalaceos, as

farinhas de cereaes, os legumes seccos,

as batatas, etc. — Alimentos mucilagi-

neos ovL aquosos ; legumes verdes, fructas

de polpa, assucaradas e acidulas.— Ali-

mentos oleaginosos, manteigas, graxas,

óleos fixos. — Alimentos albuminosos,

ovos, ostras, miolos, etc. — Alimentos

jibrinosos, carne muscular. — Alimen-

tos gelatinosos, tecido ccUular, fibroso,

aponevroses, cartilagens.

— Em Direito, alimentos, o que é ne-

cessário para o sustento, morada e trata-

mento de uma pessoa, quer em género

ou mais ordinariamente em valor. A obri-

gação de alimentos pode resultar de um
contracto, de um testamento, de uma
fundação, de um morgado, etc.

—

«Debai-

xo da pcdavra alimentos, se comprehen-

ãe não só o comer e beber, mas também a

casa em que se mora, a cama, o medico,

e a roupa lavada. yi Raphacl do Lemos
da Fonseca, Commentario da Instituía,

p. 42, num. marg. 13.

— Em Technologia, conservação dos

alimentos, arte que tem por fim impedir

ou retardar a alteração das substancias

vcgetacs e animaes, que servem para a

sustentação do homem.



ALIM ALIM ALIN 309

— Nos Hospitaes civis o militares,

jiorção, meia porção, quarta, meia quar-

ta de alimentos, quantidades diversas de

alimentos, que os clinieos determinam

duas vezes perdia aos doentes, segundo

o seu estado.

— No sentido figurado, alimento é tu-

do o que serve para conservar, sustentar

ou manter a essência e natureza de outra,

«il/rts estas cousas, posto que fossem gran-

de alimento da fama, não o eram menos

da inveja, s Heitor Pinto, Dialog. , Tom. ii,

dial." 1, cap. lo. — «-Tronco inútil que

não serve jamais que para alimento das

chammas.» Frei António Luiz das Cha-

gas, Obras Espirituaes, Tom. ii, p. 410.

— Syn. Alimento, alimentação, su-

stento, mantimento, subsistência. — Ali-

mento é a substancia que nutre, que

ha de ser ingerida e digerida.

—

Alimen-

tação comprehende todos os actos orgâ-

nicos d'oude resulta a nutrieíSo.

—

Sustento

é a porção do alimento quotidiano, como
se entende na linguagem usual.

—

Manti-

mento comprehende o deposito de vive-

res ou a accumulação necessária de ali-

mentos para serem usados n'um certo tem-

po, n'uma estação, viagem ou marcha

;

também se dá este nome aos cereaes agra-

nelados, ás provisões de mantimentos. —
Subsistência é a conservação individual

pelo alimento; é empregada na linguagem
económica, para designar a relação que

existe entre uma dada população e o nu-

mero de pessoas que hão de ser mantidas

por uma quantidade de alimento.

t ALIMENTOSAMENTE, adv. O mesmo
que Alimentariamente , ou Alimentar-

mente. Alimcnticiamente, nutrientemen-

te, siistentavolmente. = E' pouco usado.

ALIMENTÓSO, adj. Que alimenta ou é

alimentício
;
que tem propriedade alimen-

tar. = E' usado na linguagem medica.
— « Tem o lavrador, e o soldado jwbre

hum thesouro n'este medicamento alimen-

toso. » 'iabricl Grisley, Desengano para

a Medicina, canteir. iii, n. 7.

t ALIMÕCHE, s. m. Em Ornithologia,

nonie de uma espécie de abutre, de ca-

beça branca.

t ALÍMOS, s. m. Em Botânica, 'arbusto

cujas tolhas são similhantes ás da oliveira.

Dá-se á beira-mar por entre os rochedos.

ALIMPA, s. /. Em linguagem vulgar,

desbaste do plantas ou de inna matta
;

limpa, munda, corte de ramos supcrtluos.

ALIMPADEIRAS, s. f. pi. Em Apicul-

tura, nome dado As abelhas que vão
adianto alimpar o logar onde têm de ir

trabalhar as companheiras ; a que entra

primeiro no cortiço para alimpar a en-

trada. = Recolhido por Jílutcau.

ALIMPADO, adj. p. O mesmo que Lim-
pado e Limpo, usado mais geralmente.

Sacudido, mundilicado, espanado. = Em-
prega-se no sentido tigurado, cxliausto de
dinheini, perdido principalniontc ao jogo.

ALIMPADOR, s. m. ant. Blundificador,

purificador
;
joeirador, escolhedor. —• «-E

6 um instrumento, que os alimpadores das

messes têm nas eiras, com que alevantam

ao vento o pão debulhado. » Vita Christi.

Part. I, cap. 19, foi. 64.

—Em Poliocertica, alimpador, instru-

mento de alimpar as peças de artilheria,

á maneira de um soquete, forrado na ex-

tremidade com pellede carneiro.

—

(iMet-

terá a hastea do alimpador |jc?rt boccada
peça até onde entrar.)) Arte da Artilhe-

ria, cap, 36.

•^ Em Hygiene, alimpador dos dentes,

das orelhas, palito, instrumento de esga-

ravatar. = Kecolhido pelo padre Bento
Pereira.

ALIMPADOR, adj. Abstergente, -mundi-

ficante, purificador, lustral. — «E tinha

uma aflua, a que chamavam lustral, que

fjuer dizer alimpadora. » Nunes de Leão,

Descripção de Portug., cap. 12.

ALIMPADÚRA, s. /. O que fica do que
se limpa ou escolhe ; varredura, lavagem;

limalha, escória. Gança ou palha que

fica depois de limpo e joeirado o tri-

go, cevada, etc. — « V. M. pela mercê,

que faz aos meus borrões, me insta a que

os dê á estampa, o que não pode ser sem

os alimpar muito primeiro; e com a joei-

ra não ser muito fina, tudo se me vae

em alimpaduras.» Vieira, Cartas, Tom.
II, cart. 114. — «Mais valem alimpadu-

ras da minha eira, que o trit/o da tulha

alheia.)) Padre Delicado, Anexins, p. 9.

ALIMPAMENTO, s. m. Mundificação,

escovação, varejamento ; sacudidella, la-

vamento, esfregação ; espanadella, poli-

mento. — «Além d' isto Chrt/sostomo na
oração, que fez aos baptisados , o chama
dMra.^3Lva.&ríio\porque pelo baptismo fomos
limpos do peccado origincd, para sermos

nova creatura.)) Cathec. Rom., foi. 111.

ALIMPAR, v. a. (De limpar, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) IMundificar, aceiar,

lavar, esfregar, escovar, tirar o sujo, sa-

cudir, escolher, polir, desenferrnjar. —
«Com o vento alimpa o trigo, e os vi-

dos com castigo.)) Padre Delicado, Adá-
gios, p. 37.

Uns as nrmas alimpam o ronovain.

Que a ferrugem da paz gastado líiilia.

cvaõBS, LUZ., oant. iv, est. 22.

— Loc. : «O cavcdlo alimpa a agua.))

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. V, se. x.

— Alimpar as mãos ã 2)arede, vanglo-

riar-se pela acção vergonhosa ou ridícu-

la que praticou. — Alimpar os })és de um
sitio, não passar por lá, não apparecer

aí. — Alimpar o pCllo, dizse dos burros

novos, quando lhes cáe o primeiro pêllo e

começam a ficar lustrosos c anatados. —
Alimpar a algibeira a um 2^a''cciro. cx-

]ioliar-lhe o dinheiro, por qualquer meio
illícito; usa-se na giria do jogo.—Alim-

par as ruas, diz-se do vestido que vae
arrastando.

— Alimpar, v. n. Diz-se da frueta,

quando se desembaraça da flor e do co-

tão que a envolve, e fica lisa exterior-

mente ; diz-se das arvores, quando per-

dem a ferrugem, e reverdecem ; diz-se

do céo, quando se desennubla ; dos ani-

maes quando perdem o primeiro pêllo

e ficam mais anafados.

—

O bezerro alim-

pou, cresceram-lhe as pontas e já tem a
unha formada.
— Alimpar-se, v. refl. Lavar-se, aceiar-

se, desenlabusar-se, esfregar-se, escovar-

se, mundificai'-se, purificár-se. — « Quem
mal cospe, duas vezes se alimpa. » Padre
Delicado, Adag., p. 101.

t A LIMPO, loc. adv. Tirar do borrão;

escrever em forma definitiva ou sem as

interlinhas do autógrapho. — Tirar a

limpo uma questão, averigual-a, esmiu-

çar todas as suas circumstancias ; equi-

vale a esta locução :
—F'õr tudo em 2}ra-

tos limpos. —• Pôr a limpo, em melhor
fónna, em letra mais legível; contrapõe-se

a : borrão.

ALINDÁDO, adj. p. Enfeitado, embel-

lezado, amaneirado
;
presumido de galan-

te. = Também se empregava antigamen-

te como substantivo, significando peral-

ta, casquilho, adamado. — «Lançaram
a cousa á zombaria aquellcs alindados,

etc.» Vieira, Vozes Saudosas, Tom. xv,

voz ], p. 12, § 3.

ALINDAR, v. a. Amanhar, arranjar,

eomjjôr, alinhar, embellezar, enfeitar,

aperaltar, acasquilhar. = Usado na lin-

guagem poética.

Alindar-se, v. rejl. Aformosear-se, en-

feitar-so, adornar-se, embellezar-se.

ALINÉGRO, adj. (Do latim ala, e ne

gro. ) Que tem as azas negras. = Usado
na linguagem poética do século xviii.

As aliuegras de Ph.-ctonte filhas.

DINIZ.

ALINEVÓSO, adj. (Do latim ala, e ne-

voso. I Que traz neve nas azas, que espa-

lha neve adejando. =^ Usado na lingua-

gem poética por Elpino Nonacriense :
—

«Xoto alinevoso.»

ALINGUETADO, adj. (De lingueta, com
a exjilectiva »a» c a terminação «ado^-,

própria dos participios."! Em Botânica,

com t'i'irm.1 de lingua, linguifórrae.

Á LINHA, loc. adv. Direitamente, era

direitura. — Pescar à linha, pescar no

alto mar.

ALINHADÍSSIMO, adj. sup. Posto cm
fileira roetissima ; ataviadissimo ; conccr-

tadissimo.

ALINHADO, adj. p. Posto em renque,

cnfiloiraJo, disposto em linha, levado pe-

la direcção de uma linha; figunulamen-

te : ataviado, composto, concertado, apes-

porado. — &Xo habito não se diffcrcii-

cara das Freiras... mas sempre lim]io, e

alinhado.» Joi-ge Cardoso, Agiolog. Lus.,

Tom. m, p. 714.— Pelotões alinhados,
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postos em fileira ;
arvoredo alinhado, dis-

posto em alas.

ALINHADOR, s. m. O que alinha ; en-

feitador, embellezador; no sentido mais

geral, que dispõe em alinhamento. =Re-
colhido por Cardoso.

ALINHAMENTO, s. m. (De linha, com

o suítixo « mento ".) Ac^'ào de pôr eni li-

nha recta ; é a situação de um ou muitos

objectos sobre uma linha recta ; a direc-

çíXo em linha recta que se dá a certos

objectos ; a linha que se tira para a di-

recção de uma estrada, de uma plantação,

de uma edificação.

— Em Direito Administrativo, alinha-

mento é a linha determinada pela aucto-

ridade competente, ordinariamente a mu-

nicipal, segundo a qual se estabelece uma
demarcação precisa entre as proprieda-

des particulares e as estradas publicas,

com que confinam.

— Em Arte militar, o alinhamento é

considerado como a base da ordem, con-

sistindo n'elle o principio da força ; é

sempre rectificado depois de cada evolu-

ção. = E' de varias formas : alinhamen-

to central conservado ; alinhamento sobre

o centro; alinhamento 'paraUdo, etc.

— Em Astronomia, metkodo dos ali-

nhamentos, o methodo que consiste em
procurar a posição das constellações edas

cstrellas que d'cllas dependem, por meio

de linhas, que se tiram idealmente de

umas para as outras.

—Em Ethnographia, alinhamentos, cer-

tas pedras levantadas pelos druidas, cujo

destino ainda não está bem averiguado.

ALINHAR, V. a. (De linha, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Enfileirar, pôr em renque ou correnteza,

dispor em linha ; ordenar cm um cer-

to alinhamento ; traçar a linha na direc-

ção da qual se devem plantar as arvo-

res, abrir um caminho, edificar uma ca-

sa ; figuradamente : egualar, rasar, pôr no

mesmo nivel, na mesma planta.

Mos oiilro melhor tempo i]ue adivinlio

Oulru r:mlo urnarã duiilrus lousoies,

Maís;illo do ijue n'esle aj;oi'a atiulíu,

BEií.N., LIMA, carta xxiv.

— Em Astronomia, alinhar as constel-

lações ou as estrellas, tirar linhas ideaes

de, uma constellação para outra ou de

uma para outra das estrellas que depen-

dem d'estas constellações, para lhes deter-

minar a posição respectiva.

— Alinhar-se, v. reji. Pôr-se em linha,

enfileirar-se.=Emprega-se em Arte mili-

tar.

ALINHAR, V. a. (De alinha, cora o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Embellezar, concertar, compor, enfeitar,

armar, ataviar, polir, aperfeiçoar. —
a São estes membros, que toco e penso e

alinho e reclino entre feno, o temjjlo vi-

vo, onde habita corporalmente a jylenitu-

de da divindade ?» Padre Manoel Ber-

nardes, Luz e Calor, Tom. ii, p. 399.
— Loc. : Alinhar as phrases, arrebi-

car, ornar excessivamente o cstylo. =
Emprega-se quasi sempre no sentido iró-

nico. — Alinhar os cabellos, penteal-os.

— Alinhar et casa, arrumal-a, ordenal-a.

— «O linho, quem u alinha, esse o Jia.r>

Hernan Nunes, Refranes, foi. 82, v.

ALINHAVADO, adj. p. Cosido a pon-

tos hu'gos, para segurar na posição devi-

da aquellas peças que têm de ser cosidas

pela costura ; figuradamente: apontado,

feito á pressa, mal arranjado, disposto

provisoriamente. Feito de modo que se

conheça a costura. — a Meia dúzia de

serviços alinhavados ás panderetas.» Ca-

mões, Filodemo, p. 149.

ALINHAVAO, s. m. O mesmo que Ali-

nhavo
;
pontos largos ou em vão, para

ajustarem provisoriamente as peças no

sitio em que ha de passar a costura. =
Recolhido por Pluteau. Pouco usado.

ALINHAVAR, v. a. ^Talvez locução for-

mada da natureza do ponto largo, alinha

vae.) Apontear, dar alinhavos ou alinha-

vãos nas beiras da fazenda que tem de

ser cosida, para que a costura fique

cora o talho desejado. No sentido figu-

rado, engorlar, começar obra, arranjar á

pressa, ajuntar imperfeittimente. — «íy-

mou brevemente os vestidos de brocado,

com que ali viera, e cortando d'elles húmus
meias roujms, alinhavou com outra ameta-

de dos vestidos ordinários de burel, que os

meninos traziam, uns pellotes de extranha

invenção. í> Erei Bernardo de Brito, Mo-
narchia Lusit., Part. ii, liv. 7, cap. 17.

Dfixai-me ver se antes que a frota parta

Vos posso aJinlifjvar (juatro ou seis U'rsos.

D. FRANC. MAN., MUS. DE MELOD., p. 123.

ALINHAVO, s. m. O mesmo que Ali-

nhavão. Pontos largos com que primeira-

mente se unem as peças para depois, por

elles, se fazer a costura. Osprimeii'os tra-

ços para uma obra ; o esboço, os aj^onta-

mentos ou rascunhos; sutura de duas cou-

sas unidas; a disposição prévia para

conseguir qualquer cousa.

ALINHO, s. ?/í. Compostura, arranjo,

aceio, adorno, enfeite, concerto, atavio,

adereço, ornato.—Na linguagem antiga,

segundo Viterbo, conservação do adqui-

rido.

Uma vez armei-llie o pé,

Na chacota em Vilhiriíilio,

£ ainda pela ahulé,

Cost.iiica .Aiines, <i;]C viva he,

Me uietteu naiiuelle aíhiku.

GIL \IC,, OBR-, liv. 1, foi. õ3.

ALINIAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Alienação; o suíhxo «mento» preva-

lece na forma dos substantivos antes do

século XVI. Prov. da Hist. Genealog., Tom.
II, p. Sfj.

ALINTEIRO, s. m. ant. Uííicio dos in-

feriores da casa real ; creado da cosinha,

que vae e vem, que faz os carretos neces-

sários. — '/....porteiro da cosinha e alin-

teiro.» Inéditos da Academia, Tom. iii,

p. 509.

—Moraes, que recolheu este vocábulo,

suppõe ser elle corrupção de alinterneiro,

o que nãoé admissível, porque seria corru-

pção de corrupção ; é mais natural que o

nome do pesso-d da cosinha fosse em par-

te de origem fi'anceza, cujos costumes a

nossa corte imitava ; assim, alinteiro vi-

rá do francez allant, o que anda jíara cá

e par.t lá, com o suffixo popular «eiro».

ALINTÉRNA, s. /. ant. (O mesmo que

Alanterna; na linguagempopular, o «a» e

o «i» permutam-se frequentemente, como
em arrincar, arrancar.) Lanterna.= Re-

colhido por Cardoso e Barbosa.

ALIONADO, adj. p. Vid. Aleonado.

t ALÍPATA, s. m. Era Botânica, arvo-

re das Philippinas, da familia das eu-

phorbiáceas, á qual se attribue a proprie-

dade de fazer cegar. A sua sombra é

nociva, e o me! que as abelhas tiram

d'ella é amargo.

ALÍPEDE, adj. 2 gen. Em linguagem

poética, que tem azas nos pés ; epithe-

to dado a Mercúrio; figuradamente, li-

geirissirao.

— Em Zoologia, d:í-se este nome aos

aniraaes cujas patas são membranosas, e

era fórraa de azas, como as dos morcegos.

= Também se chamam Cheiroptéros.

ALIPIVRE, s. f. 1'lanta hortense offici-

nal, á qual tatnbcm se dá o nome vidgar

de Nir/i-lla. Citado por Clrislcy no Deseng.

para a Medic.

ALIPOTENTE, adj. 2 gen. De azas po-

derosas, que remontam ás maiores altu-

ras; arrojado, transcendente. = Usado

na linguagem poética por Filinto.

fALÍPTE, s. 7)!. (Do grego alcÍ2>tês,qae

perfuma.) Era Antiguidade grega, o es-

cravo encarregado de dar fricções e perfu-

mar aquelles que saiam do banho. Em
Agonistica, o mestre dos athletas, que

vigiava para que elles se untassem de

óleo antes de entrar na luta.

t ALIPTÉRION, s. m. Em Antiguidade

grega, sala onde se perfumavam aquelles

que saíam do banho. Sala onde se unta-

vam os afhletas com óleo antes da luta.

ALlPTICA, s. f. (Do grego aleiptês,

untado.) Parte da antiga Medicina, que

tractava das uncções consideradas como

um meio para conservar a saude.=Tam-
bera se lhe chamava latraliptica. Nos cli-

mas meridionacs, a aliptica é bastante

desprezada; além de conservar a maciu-

ra da pelle, otferece bons resultados con-

tra certas affecções.

ALIQUÁNTA, adj. Em Arithmetica,

partos aliquautas de um numero são

aquellas que o não dividem exactamente,

ou que não são seus factores. Ex. : õ é

uma parte aliquanta de 8, porque 5 não

é factor de 8. = Também se emprega

como substantivo. Es. : 6 é a aliquanta

de 19, e 9 é a aliquanta de 82.— «J/iy»-
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tra-se como sairá a fartijicação com in-

convenientes se se qiiizer suf/uir luna mes-

ma jyroporçãu de repartir o lado do j)o-

Iiigono interior em certas partes e tomar

huma aliquota ou aliquanta para Jlaco

e para demigolla.v Luiz tíerrào Pimen-

tel, Methodo Lusitanico, Part. ii, § 22.

ÀLIQUEBRADO, adj. Que tem as azas

quebradas ; tiguradaiiicnte, reprovado.

ALÍQUOTA, adj. 2 gen.Em Arithmctica,

2)artcs aliquotas d'um numero, a.s que o di-

videm exactamente, ou que são seus ia-

etores. Ex. 2 é uma jmrte aliquota de 8,

porque 2 é factor de 8. — «E a causa

cie dividir as horas 2^or sessenta minidos,

e assi sucessivamente, mais que por ou-

tro numero, foi iwr ter este numero mui-

tas 2^artts aliquotas.» André de Avellar,

Reportório dos Tempos, Tract. i, tit. 2().

= Também se emprega como substanti-

vo : G é a aliquota de 24 ; 2õ é a ali-

quota de 125.

— Em I\Iusica, sons aliquotas, sons

cuja avaliação numérica é representada

por números fraccionarios, aliquotas da

fundamental,

ALISÉO, adj. (Do franeez antigo, edis,

que significa unido, coufoime.) Em Me-
teorologia, nome de certos ventos que, no

alto mar ou ao largo das costas, sopram

constantemente, seguindo a mesma di-

recção, e que se estendem dos dous la-

dos do equador até ao trigésimo gráo de

latitude pouco mais ou menos. — A
tendência dos ventos aliseos é de leste a

sueste, como o movimento diurno do sol.

A explicação ordinária dos ventos aliseos

assenta sobre o facto geral, que o ar frio

corre para occupar a rarefacção do ar

quente; os factos contradizem esta gran-

de lei. = Também se lhes chama ven-

tos geraes, regulares, monção.

ALÍSMA, s. m. Em Botânica, planta

ephémera bem conhecida pelo nome de

alisma plantago de Linneo, classificada

na /icxandria pulyginea ; dá-se na borda

dos lagos ; as suas folhas sào cordifor-

mes. A'' raiz d'esta planta, tem-se falsa-

mente attribuidoa virtude especifica con-

tra a hydrophobía = Também se lhe

chama daitiazóíiio, espécie de tanchagem.

ALISMÀCEAS, s. f. pi. Em Botânica,

familia de plantas de folhas alternas, de
Hôrcs liermaphroditas, raramente unise-

xuaes, em espiga, era panículo e em sér-

tulo.

t ALISMADO, adj. ]>. Que tem a appa-

rencia da alisma. Tríbu da familia das

alismdccas.

fALISMOIDE, adj. Em Botânica, que
tem ])arecen(;as com a alisma. Como sub-

stantivo, tribu da familia das alismãceas.

fALISMORCHIS, >. m. [\n\ alismorkis.)

Em Botânica, planta orcliídea, typo do gé-

nero cciitrósia.

ALISTADO, adj. p. Assentado, inscripto

em lista ; matriculado, com assentamento.

No sentido usual, com listras, rajado.

ALISTAMENTO, s. m. Assentamento cm
lista nominal; indicação, catálogo, inscri-

pçào. — O alistamento do exercito, re-

crutamento, recenseamento.

ALISTAR, V. a. (De lista, com o pre-

fixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) Inscrever, assen-

tar no rol por ordem, catalogar, tomar o

nome ; recrutar, recensear, tomar lista,

apontar.

Ao nicsiiio passi» bi'll.i p liellirosa

Oulros dous uiil da Exlicniadura alísia.

MACEDO, ULYSSiro, caiit. V, fui. 27.

— Alistar-se, v. reji. Dar o nome, in-

screver-se, sentar praça, oíferecer-se para

o exercito.

Quatrocentos em numero se adiaram,

Nas terras que mamiava ii var.TO rlaro
;

Todos por sua orileiíi se alisluraiii.

Que a uenlium d'ellcs quiz uioslrar-se a\aro.

LOBO, co.ND-, caut. XX, ost. 2g.

Lança d'ai]ui a vista,

Veras aquclla esi|uadra que se alísia.

Na cauipaniia de Apollu rubicundo.

Aciu. uossiNU., tom. 11, oraç. 2.

— Loc. : Alisíar-se debaixo das ban-

deiras, guerrear por alguém. — Alistar-

se como contribuinte, gozar um certo cen-

so, para ser elegível. — Alistar-se em
di-urna suòscrqjçao, assignar com algum

nheiro para acudir a alguém.

ALISTRADO, adj. f Vid. Listrado.

ALISTRIDENTE, adj. 2 gen. Que faz

bulha com as azas. — Cigarra alistri-

dente. = Usado na linguagem poética,

f ÁLITES, s. m. pi. Em Historia ro-

mana, nome dos pássaros cujo vôo era

consultado para tirar o augúrio; taes

eram a águia, o abutre e outros.

t ALITRONCO, s. m. Em Entomologia,

segmento posterior do tronco dos insectos,

aquelle onde o abdómen está fixo, e que

sustenta as patas trazeiras e as azas.

ALITÚRGIGO, adj. Em Disciplina ec-

clesiastica, dá-se este nome aos dias sem

liturgia, isto é, aquelles em que a cgreja

não t»iu officio próprio.

ALIVADOIRA, s. f. awí. Espécie de bar-

caça própria para descarregar, ou que-

renar os navios.

t ALIVAMENTO, s. m. ant. Escoante,

correnteza, refrigério, allivio.

ALIVELADO, adj.p. (Corrrupção popu-

lar de Nivelado, cora o prefixo « a » e a

mudança do «n»em j1», como em nem-

brança, lembrança; iiiciienconico, meZan-

coZico; usados no Leal Conselheiro do sé-

culo xv.) Posto ou tirado ao mesmo uivei,

horisontado. — nDiz mais que se levan-

tará a Espalda tuhb até seu plano Jicar

alivelado com o da estrada encoberta.

v

Luiz .Serrão Pimentel, Methodo Lusit.,

Part. II, p. -120, v.

ALIVELAR, c. a. (Corrupç.ão popular de

Nivelar ; o povo diz olival, e é mais na-

tural que se formasse o verbo d'este sub-

stantivo, nuidando-se o ao» inicial cm
o a " , como OvLiical se mudou na Ordena-

ção Affonsina em Avençai.) Pôr no mesmo
plano, alinhar, horizontar, egualar as su-

perficics.

ALIVELOZ, adj. 2 gen. Veloz das azas;

de azas ligeiras. =^ Usado na linguagem

poética. Alivelozes aquilos.

ALIX, 5. /. Em Botânica, género de

arbustos da familia das compósitas, reu-

nido ao género j)siadia.

ALIZÁBA, s. /. ant. Vestidura mouris-

ca com meias mangas, ou sem ellas.

t ALIZADISSIMO, adj.sup. Polidíssimo,

burnidissimo, lapidadissimo, lustrosíssimo.

f ALIZA.B O, adj. p. Lizo, lustroso, poli-

do, lixado, raspado, envernizado, lajjida-

do, histi'ndo.

t ALIZADOR, adj. e s. m. Aplanor, lus-

trador, lapidador, burnidor, raspador,

aplaina dor.

ALIZADÚRA, .>;. /. O acto de alizar;

aplanami-nto, polimento, envernizamento.

ALIZAR, V. a. (De lizo, cora o prefixo

a a» e a terminação verbal a ar».) Polir,

assentar, lustrar, limar, aplainar, raspar,

envernizar, lapidar, lixar; figuradamen-

te: abrandar, adoçar, domesticar, desgas-

tar.

ALIZARES, s. m. pi. (Do árabe alizar,

tudo aquillo que cobre o corpo ; do ver-

bo azara, que, na segunda conjugação, si-

gnifica vestir-se com túnica.) Em Carpin-

teria, guarnições de madeira, com que se

cobre as pedras das umbreiras das ja-

nellas e portas ; diôere dos batentes, por-

que n'estes se pregam os gonzos e do-

bradiças. Os alizares também se pregam
nas salas á altura do encosto das cadei-

ras, e ao rez do soalho, e também se usa-

vam de azulejo. Costume árabe ainda

conservado na sociedade portugueza.

Nem mármores, nem porfidos luzentes

ISos alizares brilham

G.lRr.ÃO, S.1TVR.\S.

ALIZÁRI, í. ?«. Xome com que se

conhece no commercio as raizes seccas do

garanço, que servem para tingir os teci-

dos de vermelho.

t ALIZÀRICO, adj. Em Chimica, nome
de um acido algum tanto diluído que se

extráe da alizarina.

t ALIZARÍNA, í. /. Era Chimica, ma-

téria coloraute, vermelha, solúvel no ál-

cool e no acidi) sulphurico, que se extráe

do garanço, miida a uma outra matéria

colorante amarella, da qual se separa por

uma ui.neeraçào prolongada na agua.

ALJÁBA, s. /. ant. (Do árabe aljaba ;

raodcrnaraente diz-se Aljava, menos con-

forme com a etymologia árabe.» Coldre,

I bolsa, estojo, carcaz onde se mettem as

; settas. Os caçadores de coelhos t.-imbem

1 chamam Aljaba, e por corrupção aljabra,

I

ao canudo em que levam o furào.

Vejo que de seus hambro$ vem pendendo

j

lima aljalie

1 CB. IMOMO rERREIR.», ElcS. S.
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t ALJABÉBA, .5. /. auf. Mulher do algi-

bebe ; alíaiata, costureira. =Recolliido por

Cardoso e Barbosa.

t ALJABÉBE, s. m. ant. Vid. Algibebe.

ALJABEIRA, s. f. ant. Vid. Algibeira.

ALJÀMA, s. /. ant. (Do árabe al-janiá, o

ajuutainento, a asseniblôa; do verbo ja-

mau, congregar, ajuntar.) Mouraria, bair-

ro de moiiros em Portugal.

ALJAMÍA, s. f. Vid. Algemia, e seus

derivados.

ALJARAViA, s. f. (Talvez corrupção

de Enxaravia.) Touca, baetilha de cobrir

a cabeça. — « Despido, cum minha alja-

ravia ao homhro.,.. nos pozamos a cami-
iiho. » Miguel Leitão de Andrade, Miscel-

lanea, Dialogo viu, p. 2(Jl.

ALJAROZ, s. m. (Do árabe aharuh.) Ca-
no maior para onde corre e por onde se es-

coa toda a agua de um telhado.— « Que-
brado um aljaroz. » Heitor Pinto, Diálo-

gos, Tom. II, dialog. 5, cap. 15.

ALJAVA, s. f. (Do árabe al-jaha; do
verbo j'aaZi((, eolligir, metter as seitas no
carcaz. Na phonologia árabe, como na la-

tina, o « b » desce á spirante « v ». I Car-

caz, coldre, estojo em que se levam as

settas ; bastante usado na linguagem poé-

tica.

.IA não Gca na aljava solta alguma,
Ni'.ni nos cquorcos campos Nympba viva.

cAMõns, i,i'z., canl. i\, Cít. 'i8.

ALJEROZ, s.m. Vid. Algeroz e Aljaroz.

ALJÓBA, s. /. Vid. Aljuba.

ALJOBÉTA, s. /. ant. Vid. Aljubeta e

Aljuba.

ALJÔFAR, s. m. (Do árabe al-jauliar.)

O mesmo que Aljofre, mais usual. Péro-
la miúda e desigual. — «Aljofare se diz,

porque em Arábio quer dizer de Julfar,
que he o principal cabo donde o ha cá, se

o melhor lie de Julfar, que he um porto na
terra da Arábia, confim ao estreito que
chamamos d'Ormaz, e o melhor he o pescado
cm Harém, Catifa, Julfar, Camarão e

outros portos doesta costa, e p>orque o mais
noto a vós era Julfar, e os hespanhoes o

usamos da lingua Arábia; e chamamos
assi casi trazido do porto de Julfar. »

Garcia d'Orta, Colloquio dos Simples e

Drogas, coll. 3õ, foi. lo8, v. Aid. Aljo-

fre o Aljofareira.

ALJOFAREIRA, s. f. Em Botânica, no-

me vulgar de Lithosperinum ojfcinale de
Linneo; o nome é tirado da circumstan-

cia de se parecerem as suas sementes com
o aljofre, = Figuradamente e em esty-

lo poético, rocio, ou orvalho da manha,
lagrimas de mulher formosa. = Recolhi-

do por Brotero.

ALJOFRADO ou Aljofarado, adj. p. Co-
berto de pérolas ; figuradamente, orvalha-
do, rórido, borrifado, embranquecido. =
Usailo por Francisco Rodrigues Lobo.

ALJOFRAR, r. a. (De aljofre, com a
terminação verbal «ar».) Ornar coin al-

jufrcs; tiguradamente; orvalhar, gottcjar.

salpicr.r com góttas frescas, similhantes ao

aljofre; lagrimejar, borrifar. — a Além
de outras muitas (fontes) que tem seus

contornos de crystallinas e salutiferas

aguas, que 2^^'<^cipitailas no verão, aljo-

frando aquellas grutas, e crespos 2}enhas-

cos, e vem a formar cm grossas levadas. »

Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom.
II, p. <k")4. ^ Também se diz Aljofarar.

ALJOFRE, s. m. (Para a etjmologia,

vid. Aljôfar, mais usado pelos antigos es-

criptores.) Pedra preciosa ou pérola des-

ual e miúda. = Figuradamente, orva-

baffa.lho, rocio

Rliirliíiii nos bcllns olhos suspenilidri,

Veiitio que t'í.[ão a/;<i//v'.v dislill.Midit,

MANOEL TUUMAZ, LNSLN.A\A, C. 11, Cbt. 51.

— Loc. : Chorar aljofres, diz-se das
lagrimas de uma mulher formosa. — Os
aljofres da bocca, diz-se dos dentes quan-
do brancos e miúdos. — O aljofre da
manhã, o rociar da aurora.

ALJÓRSES, s. m. pi. Nome dado, na
Beira, á campainha ou chocalho que se

prenrloao pescoço das alimárias.

ALJUBA, s. /. (Do árabe al-jobba, ves-

tidura mourisca, similhante á jaqueta.)

Jibão ou gibão. — « Hia cuidando n es-

tes vossos perfumados, que ricas aljubas

vestiam. » Sá do Miranda, Vilhalpandos,
act. V, SC 8.

ALJUBE, s. m. (Do árabe al-jolbe ; no
sentido próprio, cova profunda, cisterna;

extensivamente, cárcere.) Prisão própria

para ecclesiasticos,' quando o seu foro era

separado do foro civil. = Modernamente
ainda significa prisão para mulheres. —
« Pêra estas Igrejas de sua jurisdicção
tem.... aljube junto do _ mosteiro.» D.
Nicolau de Santa Maria, Chron. dos Re-
grantes, ]Jv. I, cap. 6, n. 34.

ALJUBEIRO, s. m. O carcereiro, e guar-

da do aljube.

Aljnheirõ ([Unflaluilo,

Miiis rcdonrlo i|iu' iiii) alho,
K;ili;u's, tiovaes, fa/.fis ludn,

E tíiiilim sois um biij;uaIlio. ^
CANClO.NEir.O GhllAL, fol. 22G.

ALJUBETA, s. f. (Do árabe al-jolha,

vestidura mourisca.) Espécie de jibão ou
gibão

; túnica talar cerrada por diante.

— « Poderão trazer também lobas aber-

tas e capullos ein cima com aljubetas até

o j)eito do pé. » Constituições do Bispa-

do de Évora, tit. x, const. 10.

ALJUBETEIRO, s. m. ant. O offieial

que faz aljubetas. — « Aljubeteiros vão

lançados com os calccfeirus. » Frei Nico-

lau de Oliveira, Grandezas de Lisboa,

trat. IV, cap. 8.

ALJÚZ, s. m. Resina do cardo mata-

cão. = Recolhido por Bluteau, no Supp.

do Vocab.

t ALKAERT, s. m. Em Chimica, dis-

solvente universal, á procura do qual, ain-

da no século passado, trabalharam os úl-

timos alchimistas.

ALKALÍ, s. 9?i. Vid. Alcali.

t ALKAMELUZ, s. m. Em Astronomia,
nome da estrella Arcturo na constellação

da Boieira.

t ALKANET, s. m. Em Botânica, nome
inglez do orcanetto, planta que tinge de
vermclhi).

(ALKANNA, s. /. Em Botânica, género
de plantas da faniilia das boragineas, sy-

nonymo de hnjdwrhize.

t ALKEKENGE, s. m. Em Botânica, es-

pécie do typo do género physalis ; é uma
solânea, cujo fructo é algum tanto aci-

dulo, enccrrrado em uma vesícula aver-
melhada. Vid. Alquequenge.
ALKER, s. m. Em Ornithologia, espé-

cie de pinguim groelandez do tamanho
de um pato.

ALKÉRMES, s. m. (Do árabe al-hermes;
do« ai », artigo, c hermes, escarlate.) Licor
de meza muito estimado, e de um gosto
agradável ; vem-lhe este nome do grão de
kermes que lhe dá uma bella côr verme-
lha. Electuario ou confeição excitante.

—

« E depois de pmrgados, abriremos os

pxjros, dando ao doente meia outava de
confecção alkermes. » Curvo Semedo, Ata-
laya da Vida, p. 345.

t ALKICH, s. m. Grito de acclamação,
que os alabardeiros do sultão proclamam
quando elle vao para qualquer ecremo-
nia; equivale ao nosso: Viva el-rei!

T ALKITRÁN, s. m. Nome árabe da
resina que se extrae dos cedros do Lí-

bano. Vid. Cedrina.

t ALKOOL, *•. m. Vid. Álcool.

ÁLLA, s.f. Vid. Ala.

ALLÁ, s. m. e adv. Vid. Alá.

t ÁLLA BREVE, loc. adv. (Phrase tira-

da da lingua italiana cdla breve.) Em Mu-
sica, principalmente sacra, indica um com-
passo a dous temjios muito apressados.

t ÁLLA CAPÉLLA, loc. adv. (Do italia-

no cdla capjella.) Em Musica, compasso a
dous tempos, com movimento bastante vi-

vo, ás vezes subordinado á egreja ou ca-

23ella onde a musica é executada.

ALLACIR, 5. m. Vid. Alacil. = Reco-
lhido jior Viterbo.

ALLAGAR, v. a. Vid. Alagar,

t ALLAGÍTE, s. f. Em Mineral., varie-

dade de manganês silicioso ou silicífero.

ALLÁGOPÁPPA, *. m. (Do grego alla-

gue, mudanças, e papp)os, azedo.) Em Bo-
tânica, género de plantas compósitas, ar-

busto originário das Canárias, e reunido

ao género jasion.

t ALLAGOPTÉRO, s. m. (Do grego al-

lague, ditferença, o ptcron, plumas.) Em
Botânica, género de palmeiras do Bra-
zil.

t ALLAGOSTÉMONE, adj. (Do grego
allague, mudança, esíenon^ filamento.) Em
Botânica, nome dado ás plantas sobre o

receptáculo das quaes os estânies e as

pétalas occupam um logar diiferente da
sua inserção normal.

ALLÁH, s. m. (pr. alld ; do árabe, con-

tracção de ai ilah.) Nome de Deus entre
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os Árabes e tudos os que professam o

mahoiiiotismo. Vid. Alá.

t ALLAHONDE, s. /. Era Botânica, es-

pécie de i;-renadilha, planta trepadeira de

Ceyià...
'

t ALLAHTAÍM, s. m. Fécula oriental

;

nome de um manjar muito agradável.

t ALLAMANDA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas a)iocynáceas, arbustos ou

sub-arbustos trepadores da America tro-

pical. Uma das suas mais notáveis espé-

cies é a allamanda cathartica. .

ALLAMANDRA, s. f. Corrupção de Alla-

manda. Vid. este vocábulo.

ALLAMIA, vid. Alamia.

t ALLA MILITARE, h,c. aãv. Em Mu-
sica, indicação para se dar, na execução

de uma peça, certo caracter marcial.

•j- ALLANIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da tnmilia das leguminosas
;
grande

arvore da (íuyana.

t ALLANÍTE, s. m. Em Mineralogia, si-

licato de cerium, de cal e de ferro, sub-

stancia negra e vitrosa. Crystallisa em pris-

mas quadrangulares, vem da Groenlândia

e é ainda muito raro.

t ALLANTÍTES, s. m. pL Em Entomo-
logia, grupo de insectos da familia dos

tenthrediniános.

t ALLANTO, s. m. Em Entomologia,

género de insectos hymenopteros, reuni-

do ao gíMioro tenthredon.

t ALLANTOÁTO, s. m. Em Chimica,

género de saes provenientes do acido al-

lantoico com uma base salificavel.

t ALLANTÓDIO, s. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas, visinho dos asplenions,

tendo por typo o allantodio austral^ da

Nova líollanda.

t ALLANTOICO, adj. Em Chimica, no-

me dado ao acido amniótico, que não existe

no liquido de amnios, mas sim no do al-

lantoide.

ALLANTOIDE, s. /. (Do grego allns,

allaiitas, tripa, e eidus, forma.) Em Ana-
tomia, órgão importantíssimo do feto ; não

dura mais que os dous primeiros mezes
da gestação. O allantoide s;ie da extre-

midade inferior do embryào. Em (juanto a

vesícula mnbilical se isola do intestino,

nasce da extremidade posterior d'este

mesmo intestino uma pequena vesícula a
principio redonda, depois piriforme, rece-

bendo numerosos vasos: c o allantoide.

— liO quarto vaso chamado iiraco... se re-

colhe entre os amnios, e allantoides, qite

são duas túnicas. v António Ferreira, Luz
da Cirurgia, Liv. i, cap. 17.

t ALLANTOIDIANO, adj. Dá-so, em Ana-
tomia, este nouic ao liipiido contido na
cavidade do allantoide j é a principio in-

color, depois como agua ruça, E' um
producto da secreção excremcnticiai, como
a iiurina o será mais tarde.

t ALLANTOÍNA, s. /. Substancia neu-

tra, (pu; existe no li(iuido allantoico
; os

alcalis cáusticos a transformam cm am-
moniaco e acido ox.ilico.

TOL. I. — 40.

i" ALLANTOTÓXICON, s. m. (Do grego
allos, chouriço, e toxicou, veneno.) Ve-
neno que se desenvolve nos chouriços e

linguiças, e em outros arranjos de enxer-

caria, que causa graves accidentes e ás

vezes a morte.

t ALLANTRÓPHORO, adj. Em Zoolo-

gia, dá-se esto nume a uma medusa, que
traz circulos umbrellários em forma de
órgãos cylindroides.

t ALLA OTTAVA, luc. adv. Em Musica,
indicação para uma passagem ser tocada
toda em oitavas.

t ALLA PALESTRINA, hc. adv. Em JIu-

sica, signal ou indicação na musica sagra-

da, para ser tocada no estylo de Palestrina.

t ALLA POLACA, Ijc. "adv. Em Musica,
indicação de que um trecho de musica
está escripto em compasso a três tempos,
com um ninvimento moderado.
ALLATOADO, adj. p. (Do verbo ala-

toar ; deveria escrever-se, conforme a ín-

dole da lingua, alatoado.) Com lavores

de latão, guni-neeido = Pouco usado.

ALLATOAMENTO, s. m. cuit. Adorno
com latão embutido em armas. Emprega-
do na Orden. Aífons., Liv. v, p. lõG.^
Kecolliido por Moraes.

ALLATOAR, v. a. (De latão, com a ex-

pletiva «au e a terminação verbal «ar»;

deveria escrever-se, conforme a índole da
lingua, alatoar.») Ornar, embutir ou so-

brepor marchetas, chapas, perfis ou cintas

e peças de latão. =Recolhido por Moraes.

t ALLAZI, s. TO. Em Botânica, género
de plantas cucurbitáceas, arvore da costa

de iloçambique.

t ALLA ZOPPA, loc. adv. (Do italiano

alia zopjM, coxeando.) Em Musica, in-

dicação de um movimento syncopante en-

tre dous tempos, sem syncopas entre dous
compassos.

ALLEALDAR, v. a. Vid. Alcaldar e

Alealdar. = Empregado nos Inéditos da
Academia, Tom. iii, p. 455.

t ALLÉCULO, s. m. Em Entomologia,
género di' inse-etos coleoptéros, tendo por
typo o alleculo morion da Suécia.

ALLEGAÇÃO, s. /. (Do latim allegatio-

nem, apenas enqjregada duas vezes no pe-

ríodo clássico por Cícero.) No .sentido pri-

mitivo: deputação, missão; extcnsivãmen-
te : exposição, arrazoado, discurso, argu-
mento, prova, texto, confirmação, razão

expendida. ^ Enqn-ega-se especialmente

em Direito : simples proposição de um
facto, exposta previamente por escripto

ou verbalmente, em opposição ás asserções

ou artieidados.= Também so dá o nome
de allegação á citação de alguma passa-

gem, tendo relação com o objecto tratado,

taes como os textos da lei, ordenações,

assentos, opiniões dos praxistas, ctc. —
dCum (jrande attenção d", todos chegou a
hora, em que o negocio da eleição de In-

nocencio e Anacleto se havia de dispu-
tar e?)i jiuhlico, e tomar-se pelas aliena-

ções dos defendentes a tãtima resolução

do ca.so.i> Frei Bernardo de Brito, Chro-

nica de Cister, Liv. ir, cap. 24.

ALLEGADO, adj. p. Exposto, apresen-

tado, roborado, fortalecido, exemplificado,

apontado.— «... scijundo os auctores aci-

ma allegados...» Amador Arraes, Dialogo

X, cap. 18.

ALLEGADO, s. m. ant. Em Direito, é o

mesmo que Allegação ; arrazoado ou es-

cripto em que o advogado expõe as cir-

cumstancias e factos, d'onde se conclua

para o direito do seu cliente. — « Sobre

que de uma parte e da outra foi dito, e

assas allegado, e sobre seus allegados foi
o feito cuncruso.» Ruy de Bina, Chron.

de Dom Aflonso II, liv. 3.=Está fora do
uso, e diz-se de preferencia Arrazoado.
ALLEGANCIA, s.f. ant. O mesmo que Al-

legação.=X'esta forma empregado no Li-

vro da Perf. da Infanta Dona Catherina,

ALLEGANTE, adj. 2 gen. e *. Que
allega

;
que faz arrazoados, citações. —

líjulgiiu o rei pelo allegado contra o mes-

mo allegante.» Padre Manoel Bernardes,

Floresta, Tom. i, p. 391.

ALLEGAR, v. a. (Do latim allegare.)

Apresentar, expor, citar, corroborar com
texto ou auctoridade, abonar, comprovar,

exemplificar, confirmar,'produzir, defender

com argumentos, referir, relatar, expor,

enumerar, expender, declarar
;
propor em

juizo o fundamento do seu direito. — oiSe

elle Jôr impiedido de tal e tão evidente ne-

cessidade, que pessoalmente não possa pa-
recer ein juizo, poderá mandar seu Procu-
rador, que por elle em seu nome allegue.»

Ordenação Manuelina, Liv. iii, tit. 7.

— Loc: Allegar serviços, gabar-se de
serviços prestados. — Allegar /acíos,' tra-

zel-os em apoio do que se avança. — Al-

legar testemimhus, valer-se dos seus de-

poimentos.
— Syx. Allegar, citar: Ambos estes

verbos se empregam na linguagem jurí-

dica ; o primeiro é provar em juizo ; fi-

guradamente, têm o mesmo sentido, de-

signando o primeiro o facto de apresentar

o texto na sua parte doutrinal; e citar,

é confirmar a sua authenticidade, dizen-

do onde se acha, indicando o livro e a pa-

gina. Aliegam-se razões, citam-se aucto-

res.=Na liuuagem usual, sào synonymos.
ALLEGORÍA, í. /. (Do grego e" latim

aUegoria.) Exposição figurada de um pen-

samento por meio de uma imagem, sus-

tentada até ao fim, deixando perceber
uma cousa diversa da que se aj>rcsenta.

Allusão, referencia, similhança.

—

>íIntro-

duzindo dthai.rj d'estas fabulas uma &r-

cellente allegoria, a que os Poetas chamam
a alma da fabula.» Manoel Severim de
Faria. Discursos Vários, foi. 111, v.

— Em Khetorica. espécie de nietápho-

ra prolongada ; a uíotaphora d;i-se em
mna p;davra, emumaphrase; a allegoria

desenvolve um assumpto, multiplicando as

imagens.

—

Ofacho de ht/meneo, a venda de

Cu2ndo,& cintura de Wnus sào allegorias.
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— EiiiTlieologia, allegoria, nome dado

pelos intérpretes da Escriptura Sagrada a

certas expressões ou a certos factos que,

além do fentiJu próprio ou litteral, po-

dem ter uma significação figuratii-a, e re-

ceber uma applicação desviada em conse-

quência da approxiraayào de idêas análo-

gas.

— Em Bcllas-Artos, allegoria, figura

ou composição empregada pelo pintor ou

esculptor joara exprimir uma idêa abstra-

cta ou espiritualisar certos actos da vida

humana, que, por este modo, impressionam

mais profundamente a alma do espectador.

ALLEGÒRICAMENTE, adv. í^igurada-

mente, allusivamente, veladamente; por

meio de allegorias; explicado por imagens;

raetaplioricamente. — « Esta Ilha entende

aqui o Poeta allegoricamente pela remune-

ração e galardão, que não falta aos que

nesta vida obram virtudes esclarecidas. »

Manoel Corrêa, Comment. dos Lusíadas,

cant. IX, est. Oõ.

ALLEGÓRICO, adj. iDo latim allegori-

Cíís. )Em allegoria, figurado, allusivo, me-
taphorico ; csti/lo allegorico

;
quadro alle-

gorico ; interpretação allegorica. — « As
palavrc(sde cima dizem que Ismael he um
jilho de Abrahão, mas hum dos sentidos

allegoricos J/s que he a carne.» Frei Hei-

tor Pinto, Dialog., vol. i, dialog. 2, cap. 4.

ALLEGORISADO, adj. p. Expresso, ex-

])licado por meio de allegorias ; symboli-

sado, metapborisado, figurado. = Usado
por ^ ieira.

ALLEGORISAR, i-. a. (Do latim cdlego-

ria, com a terminação verbal «ar.»)Fal-

lar, escrever allegoricamente ; dar sentido

allegorico ; em sentido especial, explicar

os mythos antigos por meio de allegorias.

— « Os que mais esquisitamente allegori-

sam o mtjsterio, dizem que foi a agua
do diluvio.» Vieira, Palavra de Deos, Tom.
Xiii, scrm. 1, § 2.

t ALLEGORÍSMO, s. m. Arte, sciencia

da allegoria
;
o systema da interpretação

allegorica. — Em Tbeologia, é a tlieoria

d'aquelles que querem encontrar nos li-

vros sagrados somente allegorias, além
d'aqiiellas que são privativas do génio

oriental.

ALLEGORISTA, s. m. O que explica um
nuctor oir um texto por um sentido alle-

gorico.—Em Tbeologia, dá-se este nome
jjrincipalmente aos antigos intérpretes da
Escriptura. Os allegoristas classificam-se

em pln/sicos e moraes ; os primeiros dão
uma interpretação material, e os segun-

dos uma exjjlicação para conqirehender o

que é abstracto. A descida de Encas ao

inferno era explicada pelos allegoristas

moraes, como a entrada da alma no cor-

po ; Hercules derrubando o Leão, para os

allegoristas 2')hysicos, representava o sol

entrando no signo de Zodíaco.

t ALLEGRETTO, adv. Diminutivo de
Allegro. -— Usado na linguagem musical.

ALLEGRO, adv. (Do italiano allegro.)

Em Musica, no principio de uma ária, de-

signa um movimento vivo, animado; o al-

legro é menos precipitado do qne. o presto.

Anda acompanhado de muitos cpíthetos

que lhe modificam o caracter e grão de ve-

locidade. — Allegro assai ; allegro vivace.

f ALLEGRO, s. m. Ária, cuj(j andamento
é vivo e aniuuKlo.— Cantar um allegro;

tocar um allegro ;
compxjr um allegro.

ALLELÍ, s. m. (Do árabe allelis, se-

gundo LIrrea.) Goivo, espécie do Ij^rio.^

Recolhido por Bluteau. \\à Aleli.

t ALLELOMACHIA, s. f. (pr. aleluma-

hia.) Em .Seliolastica, contradicçào, con-

flicto entro duas cousas.

t ALLELUCHIA, s. f. (pr. alelukía.)

Em Scholastlca, ligação, accordo . entre

duas cousas.

ALLELUIA, s. /. e m. (Do hebraico hcd-

el-íiiah, que significa: Louvae o Senhor;
introduzido pela linguagem da Liturgia.)

Canto de acciamação, hymno de alegria,

que passou da synagoga para a egreja; é

usado no tempo da Paschoa. :^Foi intro-

duzido no tempo do pontífice portnguez

Sam Dâmaso, por Santo Agostinho e por

Sam Jeronymo.=Tambem foi primitiva-

mente um hymno de guerra.— « Hiamos
logo quatro cantando em canto de órgão...

muitos Psalmos e alleluia.» Cart. do Ja-

pão, Tom. I, foi. r)o, col. 3.— «De uma
p>arte entoa o pastor «s alleluias. » João

de Lucena, Vida de Sam Francisco Xa-

vier, Liv. II, cap. 4.

— Loc: Estylo de alleluias, lonvami-

nheiro, que manifesta contentamento e sa-

tisíacção. — Cantar as alleluias de uma
cousa, dar-so os parabéns, felicitar-se. —
As alleluias, o tempo da Paschoa.

M;is iiJio f:iltoii B.iclinrel,

Quii [DOslrou no Culciuiario,

Que Enilufiiças o Alírluias

Syiii parnlf ciu meio andavam

D. FllANC. M. DE MELLO, CANT. D'Ei;TERrE, carI 11.

f ALLELUIA, s. /. Era Botânica, planta

acida e refrigerante, que rebenta nos bos-

ques húmidos, e que floresce no tempo da

Paschoa.=E' esta planta que d;l o acido

oxálico.

ALLELUÍTICO, adj. Laudatorio, que fe-

licita ou saúda. = Usado na linguagem
theologica, para caracterisar os l'salmos.— vE' este thema e versos do Pscdmo 147

,

(pie os interpretes chamam alleluitico ou

laudatorio, por ser um dos mais celebres,

que no Psalterio todo se acham, feitos em
louvor de Deos.» Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. II, foi. 319, col. 4.

t ALLEMANDA, s. f. Dansa viva e ale-

gre, de duas j)Cssoas ; também se dá este

nome á ária que a acompanha. = Reco-

lhido ]ior Constâncio.

t ALLEMÁNICG, adj. Que pertence á

Allemanha.

t ALLEMÃO, s. /. e adj. Para a defi-

nição vid. Alemão, porém a verdadeira

orthograpliia é com dous «11».

t ÁLLENDEA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas compósitas ; herva do Mé-
xico.

t ALLENÍSTA, s. 2 gen. Membro de
inna petpiena seita dissidente da egreja
escoceza.

t ALLENTHÉSE, s. /. Em Anatomia,
penetração ou presença de um corpo es-

tranho na organisaeão.

ALLÍ, adv. (Do latim illic ; o «i» ini-

cial converte-se frequentes vezes em «a»,

ex.: inter, antr-e ; em Terêncio encontra-
se illi, ainda hoje usado na linguagem
popular.) N'aquellp sitio, naquelle logar,

ain, n'csta parte, n'aquella occasião, n'a-

quelle tempo.

À//i lomamos pnrio cnni bom vpnin
Por tomarmos d;t lerra maulinUMilo.

CAMÕES, LU/.., caril. V, est.

Me fui, (la vossa parle apresentada
Vossa i-oniposição boa a [loríia,

De que espanto me eni-lieo (iiiaiito i//i via.

SÁ DE MIRANDA, SONET. XXIV.

.'\'[iii e al/í, diverte a plianlasia.

CORTE REAL, 2." CERCO DE niu, cant. VI, íol. 71.

— Loc: Cerca rZ'allí, tem mão por aco-

lá, estribilho usado na conversação, a

maior parte das vezes sem sentido.

—

Até

alli, até aquelle ponto, um non plus ultra

em qiuxlquer cousa ; assim se diz : velhaco

até alli; formosa até alli. — Logo alli,

sem mais preâmbulos, innnediatamente.
— Aqui « alli, por uma e outra parle,

espalhadamente. — Por alli, por aquelle

sitio, por tal logar ou paragem. — -D'alli

em diante, acoutar d'aquelle tempo.-

—

Para alli, para aquclla parte, para o mes-

mo sitio. = Escreve-se também com um
só «1», tal é a orthographia de Moraes,

menos conforme com a etymologia.

ALLIÁCEAS, s. /. pi. Em Botânica, trí-

bu de plantas liliáceas, geralmente reuni-

das ás hvacíntheas.

ALLIÁCEO, adj. Que cheira ou sabe ao

alho, (pie se assemelha ao alho. = Usado
na linguagem botânica.

ALLIADÚ, adj. pj. Ligado, unido, apa-

niguado, concordado, aparentado, ajunta-

do, aparceirado, colligado. = Usado pelo

Padre Bernardes.

ALLIADO, s. in. O que é junto a ou-

trem por affinidade. Aquelle que por tra-

tado de alliança está unido a outro

;

n'este sentido, refere-se aos povos e na-

ções ; figuradamente, partidário. — «Fa-

ziam damno aos Reis de Cochii, Cana-
nor, e a todos os 7iossos alliados.» João

de Barros, Dec. I, liv. 8, cap. 3.

—

uD'este

voto era ]\Iartini Vasqites da Cunha, e

seus irmãos, e alguns seus parentes e al-

liados." Duarte Nunes de Leão, Chron.

de D. João I, cap. 44.

— Loc: Nossos fieis alliados, phrase

banal, mas diplomática, que designa os

inglezes. — Os alliados, nome das poten-

cias europêas que fizeram a guerra do

Oriente.

ALLIAGEM, s. f. (Do francez alliage.)
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O mesmo que Alliauça. Vitl. esta palavra.

;:= Taiiibeni signitica liga de metaes.

ALLIANÇA, s. f. Confederação, liga,

tratado de mutua defeza, que as nayões

formam entro si. Parenteseo por atiinida-

de ; casamento ; uniào, conformidade, har-

monia.

E íjue lua a/íiauça e amor acceil.i.

LUIZ PKUEIHA, ELFGiADA, canl. IX, fol. 120.

— Em Politica, união de duas ou mais

potencias politicas, [lara a consecução de

um fim commum.—Alliança defensiva, a

que tem por fim a defeza mutua de todos

os associados contra os ataques de imia

potencia mais forte que cada um d'elles.

— Alliança offensiva, a que tem por fim

atacar um mesmo adversário. — Alliança

offensiva e defensiva, o contracto pelo

qual dous estados se compromettem a to-

mar o partido um do outro em qualquer

conílicto.— Alliança natural, a que se ba-

sca sobre interesses comniuns epei-manen-

tes, e sobre uma comraunidade de prin-

cípios constituintes.— Tratado de allian-

ça, acto solemne pelo qual a alliança é

estabelecida entre dons ou mais estados

políticos. — Santa Alliança, liga, á qual

Portugal adheriu, formada em 1815 por

vários soberanos da Europa contra o

espirito revolucionário c as idêas demo-
cráticas. — Trijjla. alliança, a da Ingla-

terra, da Allemanha e da Hollanda, con-

tra Luiz XIV. — Quadriqila alliança, con-

cluída entre o Império, a França, a In-

glaterra e a Hollanda, em 1718.
— Em Theologia, velha alliança, a que

Deus contraiu com Abrahão e seus des-

cendentes, e que elle confirmou pela lei

de Moysés. — Nova alliança, aquella de

que Jesus Christo foi o mediador, e que
elle sellou com o seu sangue.
— Em Direito, alliança, nexo formado

pela natureza entre os homens e as fa-

mílias.

— Em Metallurgia, f li empregado al-

gumas vezes por liga de metaes, allía-

gem.
— Loc: Uma alliança, arco de ouro

ou annel liso, que os casados trazem em
um dedo da mão esquerda ; os namorados
oflerccem allianças. —• Arco da alliança,

ou também arco da velha, nome que o

vulgo (hl ao ])hcnomeno meteorológico

chamado Arco Íris, dizendo que ajtpare-

cêra no céo depois do diluvio cojuo si-

gual da alliança de Deus com os homens.
—Alliança espiritual, a affinidade que re-

sulta pelo baptismo entre o afilhado e

o padrinho. — Filhas da alliança, nome
das religiosas na Syria.

— Sy\. Alliança, li^ja, confederat;ão :

A Alliança é uma união de amizade
e conveniência, fundada sobre relações

que por si só constituem uma espécie de
nexo. — A Liga ó uma união de desí-

gnios e de forças, p:;ra a execução de
uma enqjreza.—A Confedcrat^ão, é uma

imião de interesses de apoio, pela qual

pequenos estados se reúnem em potencia

para dispor de nuiis força.

t ALLIANÇADO, adj. p. Unido por al-

liança ; alliado. Extensivamente, desposa-

do. =^i;i'colhido jHir IJluteau, no Supple-
mento do Vocabulário.

ALLIANÇAR, v. a. Unir por alliança,

alliar; contrair parentesco por afiinida-

de; pactuar, colligar, associar, confede-
rar, f'ratcrnisar.= l{ecolhido por Constân-
cio. =E' pouco usado.

ALLIAR, i'. a. (Do latim adligare ; o

« d )' da preposição eonverte-se em «1»,
como em aáhcare, aZhigar; o «g» é syn-

copado, como em re^aare, rctnar ; cogifare,

cu/dar.) Ligar, confederar, aparentar
;

mistyrar, combinar, incorporar, ajuntar,

acommodar, confundir.

— Em Política, alliar os estados, os

povos por um tratado solemne, fundado
sobre interesses communs, naturaes, mo-
mentâneos, etc.

— Em sentido usual, alliar a pi^uden-

cia com a coragem.

Ajiinlar aos teus este é importante,

E alliar-le com elle juntaiueute.

FRANCO BARRETO, ENEIDA, liv. VIII, eSt. 13.

— Alliar-se, v. refl. Contrair laços

de parentesco por afíinidade
;

pactuar,

combinar-se, entender-sc; confederar-se.

— «Fez muito por se alliar com elle por
parentesco. >> Padre Fernão Guerreiro,

Relações annuaes, vol. i, liv. 2, cap. 38.

ALLIÁRIA, s. f. (Do latim allium.)

Em Botânica, género de plantas crucife-

ras, ephémero, caracterisado pelo cheiro

de alho que exhala.

ALLICÍAÇÃO, s. f. Peita, suborno, sol-

licitação enganosa, requesta, induziraen-

to, convite illícito, provocação para o mal.
— r);i-se especialmente o nome de alli-

ciação ao acto pelo qual os negociantes

conseguem induzir alguém para emigrar
para o Brazíl.= Usado pela primeira vez
na Lei de 25 de Junho de 1775.

t ALLICIADO, adj. p. Induzido, sedu-

zido, provocado
; compromettido para fu-

gir para o lir.izil.

ALLICIADOR, *. m. e adj. Provocador,
seductor, enganador ; contractador de co-

lonos para o Brazil, com falsas promes-
sas de riqueza.

ALLICIAR, V. a. (Do latim adlicere ;

o «d» da prejiosição convertc-se em «1»,

como em adligare, a/líar.) Requestar, se-

duzir, provocar, induzir, attraír malicio-

samente, peitar, convencer para fins maus
ouillogaes; especialmente: contractar cs-

condidíimeute colonos para o Brazil.

ALLICIENTE, adj. 2 gen. Que attráe

com atagos; ailícíador. ^= Recolhido na
sexta edição de Moraes.

ALLIGÂDO, adj. p. (Do latim adliga-

tus.) Ligado, preso, atado, cingido, vin-

culado; extensivamente: aprisionado, ad-
scripfo, cnloíado. — a Verás uma imagem

coberta com iima purpura, onde tens alli-

gada joor más artes a alma de um meni-
no morto com violência. r> Padre Bernar-
des, Floresta, Tom. i, p. Ít9.

ALLIGAR, V. a. (Do latim adligare.)

Liar, ligar, atar, amarrar, vincular, acor-

rentar, estreitar ajuntando, contrair, unir,

associar. == Usado pelo Padre Manoel
Bernardes, Floresta, Tom. ii, p. 201.
— Alligarse, v. refl. Alliar-se, man-

connnunar-se, fazer causa commuiTi. =
Usado no Edital do Santo Ofíicio, de 7

de Jimho de 1769. = Recolhido por Mo-
raes.

ALLIGÀTOR, s. m. Em Erpetologia,

jacaré ; espécie de crocodillo, também
chamado caiman, bastante commum na
America do Sul. O alligator tem ordina-

riamente quMtro metros de comprimento,
e ura de circumferencia ; anda sempre
cm linha recta, volta-se a custo, e nada
com uma ligeireza medonha ; tem por
inimigos o jaguar, o tigre, o camildor

ou grande serpente da agua, e principal-

mente o cuarsuin.

ALLIONADO, adj. p. Yid. Leonado e

Aleonado.

t ALLIÓNIA, s. f. Em Botânica, géne-
ro de plantas nyctagíneas, particular á
America tropical, tendo por typo a allio-

nia violácea.

ALLIOTH, ". m. Em Astronomia, o

mesmo que Alhoot; a primeira estrella

da cauda da Ursa-Maior, cujo conheci-

mento é indispensável aos navegantes.

ALLITERAÇÃO, s. /. fDo latim allite-

rationem.) Segundo a Rhetorica, figura

de palavras que consiste na repetição af-

fectada das mesmas letras oi; das mes-
mas syllabas, ex. : TacX.o, tento, tino tem
quem toma tinta de um tinteiro de tarta-

ruga torta. = Segundo os rhetoricos, o

uso d'esta figura é de mau gosto.

— Era Ethnographia, a alliteração não
é um divertimento pueril, é uma cor-

respondência de sons, que, mesmo antes

da rima, serviu de base para a versifica-

ç.ào ainda não regulari.sada pelo numero.
Na velha poesia dos povos scandínavos,

teutonicos, gregos e romanos, a allitera-

ção dominou antes de se acharem as for-

mas métricas. Era principalmente em-
pregada nas fórmulas sentenciosas, nos
provérbios, e nas regras jurídicas. O cé-

lebre dito de César, é cm alliteração:

Yeni, vidi, vinci. — A alliteração foi a
primeira manifestação da rima : encontra-

se qtiasi sempre ligada com a Tautologia.

t ALLITERADO^ adj. p. Dispost.i de

modo que na phrase faz-se ouvir ou no-

tar especialmente uma letra. — As fór-

Hiulas do Direito ro7nano são alliteradas.

t ALLITERAR, v. a. Usar de allitera-

ção, para que viuia iVirnmla curta se gra-

ve na memoria pela repetiç.ão da im-snia

letra. = O povo não pôde formul.ir uni

anexim sem o alliterar : — íJòdha, e

orilha, e a pcnna di.ii\i: da orelha, e j>ar-
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te na erjreja, desejava j)'-'^''"'^ seu filho a

rtlha.» Pnrlro Delicado, Adágios, p. 1G8.

t ALLIVADO, adj. p. ant. U mesmo
que Alliviado. =^ Usado na Vita Christi.

t ALLIVAMENTO, s. m. ant. (Da baixa

latinirJade alleviamentinn.) U mesmo que

AUiviamento. = Usado na traduceào da

Vita Christi. Viterbo escreve Alivamen-

to, e delíne : — «Allivio, escounte, cor-

renteza, desemharaco . — . Consolação, re-

frigério. » Dicc. Portátil. = Diz o Dicc.

da Academia : — « Todos escrevem com um
só «1» e alfjuns com «y».

ALLIVAR, V. a. ant. (Da pura latini-

dade al/cvure.) O mesmo que Alliviar.

Desembaraçar, exonerar, descarregar.

Em dor tani.iniia. dor, i[uo nunca uíliiut.

SÃ DE MIIIANDA, SOn. 7.

O íjue estes tristes cora^'ões alliva.

IDEM, son. 24.

A (\\icm de graves culpas não atlira ?

BEUNAHDES, RIMAS, p. 2.

ALLIVIAÇÃO, s. /. Aiiivio, modcraerio,

descanço, attenuaçào, consolação, refrigé-

rio. — >i. Assim he Ueos meti, c assim o

confesso, e que o remédio de nossa morte

foi vossa morte... a alliviação de nossas

penas vossas penas. » Frei Jorio de Ceita,

Sermões, Tom. i, foi. 310, col. 1.

ALLIVIADAMENTE, adv. Com allivio,

exoncradamente, descarregadamente, des-

embaraçadamente, deseníadadamente. —
«Este mal o tomam os murmuradores por
entretenimento, e desenfado para passar
as horas alliviadaraente. » Padre Bernar-

des, Sermões, Part. i, serm. 2, § 8.

t ALLIVIADISSIMO, adj. sup. Mitiga-

dissimo, attenuadissimo, desoneradissimo;

com bastante refrigério, acalmadissimo.

ALLIVIADO, adj. p. Mitigado, descar-

regado, desembaraçado, consolado, des-

eançado, desonerado. — «... alliviado das

suas dores. y> Amador Arraes, Dialogo X,

cap. 14. = Também se emprega no sen-

tido material : alliviado do peso. —• Lido
alliviado : o que se usa passados seis me-
zes de))ois da morte de pae ou mãe.

ALLIVIADOR, adj. Que aliivia; niiti-

gantc, sedante, calmante, refrigerante

;

attenuador, consolador, animador. — <iE

será esta visita dos enfermos mais j)re-

ctosa diante de Deos, e dos homens, quan-
do for acompanhada de suhsidios allivia-

dores dos doentes.» Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. iii, doe. 3,

p. 822. = Emprega-se frequentes vezes
como substantivo.

t ALLIVIADORES, s. m. pi. Nos con-

ventos de freiras, dava-se antigamente o

nome de alliviadores, aos directores es-

pirituaes, cujo trabalho ordinário era ou-

vir de confissão. = N'este sentido, reco-

lhido por Bluteau. — « Tamhem ns que
têm nome de Alliviadores, têm suas morti-

ficações.» Frei António das Chagas, Car-

tas, Tom. II, p. 19.J.

ALLIVIAMENTO, s. m. (Da baixa latl-

nidade aUeviamentum.) Allivio, mitiga-

ção, conforto, animação, ajuda, consola-

ção, refrigério. — aTamhem as lagrimas

dos vivos valem aos finados peva allivia-

mento das penas do Purgatório.» Ama-
dor Arraes, Dialogo VIII, cap. 14.

ALLIVIAR, V. a. (Da baixa latinidade

alleviare ; o verbo antigo Allivar está

mais conforme com a pura latinidade al-

lei-are, o que prova que a nossa lingua,

a contar do século XVI, recebeu uma for-

ma erudita.) No sentido próprio : fazer

leve, diminuir o peso ; descarregar, des-

onerar ; abrandar, mitigar, refrigerar, at-

tenuar, desculpar, eximir, isemptar, des-

embaraçar ; divertir, distrair das fadi-

gas intellectuaes ou corporaes.

—

«Estava
certo novo género de naufrágio, senão se

dava ordem pêra alliviar a embarcação

,

e se navegar 7nais e.rpcditamcnte.v Frei

Luiz de Sousa, Historia de Sam Domin-
gos, Part. I, liv. m, cap. 7.

— Loc. : Alliviar o luto : vestir rou-

pas de outra côr juntamente com os tra-

jos pretos; usa-se depois de seis raezes

na morte de pae ou mãe. —«Não deram
os trihunaes pessoalmente os parabéns a

Sua Magestade, por não virem com o

luto, que vestiam ; nem Sua Magestade
querer que se allivíasse tão cedo.» Mer-

cúrio, de Agosto de KJíiG. — Alliviar

roupa: tirar roíqia da cama no tempo do
calor. — Alliviar a pena : attenual-a, per-

doal-a. — Alliviar um cabo: arreal-o so-

bre volta, abrandar-llie a volta.

— Alliviar, v. n. Sentir allivio, tor-

nar-se leve. — u-E como El-liei tornou a
sahir,á sexta feira pela manhã cedo, al-

liviou.» Garcia de Resende, Chronica de

Dom João II, cap. 209.
— Alliviar-se, v. refl. Consolar-sc, ale-

grar-se, deseançar, desenfadar-se, diver-

tir-se, distraír-se. — « Onde era busca-

do de muitas pessoas devotas, que se vi-

nham alliviar e consolar com elle.» Jorge
Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom. i, p.

33.

ALLIVIO, s. m. (Da l)aixa latinidade

allevium.) Descanço, repouso, mitigação,

conforto, refrigério, attenuaçào ; consola-

ção, desenfado, distracção, diversão, re-

creação, dormência nas dores ou afflic-

ções physicas e moracs ; remédio, re-

manso.

Maior ú o tormento
(Jue toma por allivio um pensamento.

camDks, Ed. 11, est. 3.

O doce allivio da velliine minha.

UOUSnHO, AFP. AFIIICA.NO, caiií. iT, fol. G4. Y.

— Loc. : Prompto allivio, remédio
usual, dado como especifico para as do-

res. — Achar allivio, consolar-se, sentir

descanço. — Experimentar allivio, diz-

se quando o doente começa a melhorar.

— Ter um allivio, diz-se da descarga de

um purgante. — Allivio de Tristes, ro-

mance antigo do género sentimental, de
uma leitura suporifica.

ALLIVIOSO, adj. Alliviador, initigan-

te, consolador, refrigerante, coníortativo,

recreativo, sedante, attenuante. = Usado
na linguagem poética por Filinto Elysio

:

— «... á vista do anjo allivioso.» OlDras,

Tom. VIII, p. 423. = Recolhido por Mo-
raes.

ALLÓ, adv. ant. (Corrupção do adver-
bio antigo adu, dando-se a mudança do
«d» em «1», como em juàicare, ^wlgar.)

Onde, em que parte, aonde, d'onde, en-

tão, alli.

Állo lialiara liolgaiiça

Mis amores.

BL-REl DOM PKDItO, CA\C. GE

t ALLÓ, adv. ant. (Corrupção do A
lá.) Para aquelle logar ou daquelle lo-

gar. — «.E dizendo a El-Rei tudo o que

sobre este negocio alló viera.» Fernão Lo-
pes, Chronica de Dom João I, Part. ii,

cap. 187.

f ALLÓ, adv. (Contracção de a ló, for-

mada da preposição «a» e do substsintivo

«ló».) A metade do navio da quilha para
um dos bordos chama-se ló ; a ló, é qua-

si o mesmo que ir pela bolina, a balra-

vento. — Diz-se mais geralmente de ló,

ex.: Metter de ló ; aguçar de ló.

t ALLOCÀRPO, s. m.' (Do grego idlos,

outro, e karpos, fructo.) Em Botânica,

género de plantas compósitas, da Ameri-
ca equinoxial. Os allocarpos são hcrvas

ramosas de folhas oppostas.

t ALLÓCERO, s. m. ^Do grego allos,

dissimilliantc, e heras, corno.) Em Ento-
mologia, género de insectos coleoptéros,

próprio do Brazil, tendo por tj-po o allo-

cero prion.

t ALLGCHEZIA, s. /. (pr. aloUzia
;

do grego allos, outro, e kezein, descar-

regar o ventre.) Evacuação das matérias

fecaes por irai anus artificial ou outra

abertura accidental ou anormal do intes-

tino.

t ALLOCHROADO, adj. (pr. alokroado;

do grego allos, outro, e kroa, côr.) Em
Botânica, o que muda do côr ; refere-se

principalmente ;ls ])lantas cryptogámicas.

t ALLOCHROISIMO, s. m. (pr. alokrois-

mo ; do grego allos, outro, e kroa, côr.)

Em Historia Natural, diversidade, mu-
dança de côr.

t ALLOCHROITE, s. /. (pr. alokroite;

do grego allos, outro, e kroa, côr.) Em
Mineralogia, variedade de granada com-
pacta, de um cinzento esverdeado, desco-

berta na Noruega.

t ALLOCHROMASIA, s. /. (pr. alokro-

masía.) Em Óptica, mudança de cores

;

inversão das cores por alteração no órgão

da vistíi.

ALLOCUÇÃO, s. /. (Do latim allocutio;

no acc. cdlocutionem.) Em Historia ro-

mana, discurso que os imperadores e ge-
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iioracs romanos dirigiam aos solclados

;

110 sentido usual, falia de um superior

;

extensivamente : exhortação, agradeci-

mento, orayào suasória ou gratulatoria
;

discurso do papa aos cardeaes reunidos

cm consistório. — «... a Mãe da divina

graça, allocução breve consecratoria,y>

Bernardes, Floresta, Tom. i, Dedicai.

t ALLODÁPA, .S-. «i. (Do grego alloda-

pos, estrangeiro.) Em Entomologia, gé-

nero de insectos mellíferos, do Cabo da

Boa Esperança, tendo por typo o alloda-

pa rufoijastro.

t ALLODÁPA, ít. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas cpacrideas, pequeno ar-

busto da America austral.

ALLODIAL, adj. 2 gen. (Da baixa la-

tinidade alludialis, isempto de encargo.)

Livre, sem encargo, desvinculado ; tam-

bém se toma como substantivo: qualida-

de de uma cousa que é isempta de en-

cargos. — «Cunforme a ellas (regras de

direito), todas as cousas se presumem li-

vres e allodiaes, em quanto se não mostra

titulo algum de feudo ou semelhante, pelo

qual sejam sujeitas a outrem.» Velasco

de Gnuvêa, Justa Acclamação, p. .319.

ALLODIALIDADE, *. /. O que é livre

de encargos
;
qualidade de uma proprie-

dade cujo senhorio é de livre disposição.

t ALLÓDROMO, adj. (Do grego állo-

mai, eu salto, e drumos, corrida.) Nome
de uma espécie de aranha que corre so-

bre a sua preza de um salto.

t ALLOE, s. 711. (Do grego alluios, dif-

ferente.) Em Entomologia, sub-genero de
insectos ichneumonianos de Inglaterra.

t ALLOEOPTICO, adj. (Do grego alloiò,

eu mudo.) Epítheto dado antigamente ás

substancias que se julgavam próprias pa-

ra mudar a composição do sangue, e pu-

rificar este liquido.

ALLOGEAR, v. a. Vid. Alojar. = Ee-
colhidi» por iMoraes.

ALLOGIAMENTO, «. m. ant. O mesmo que
Alojamento. — «... e allogiamento do va-

leroso... Sertório. ^í André de Rezende,
Antiguidades de Évora.= Recolhido pela

primeira vez por j\Ioraes.

t ALLOGÓNE, adj. 2 gen. (Do grego
ailêlân, reciproco, e gania, angulo.) Em
Mineralogia, nome de um crystal que
reúne á forma de nó a de um dodecaedro
de triângulos escalenos, dos quaes cada
um tem o seu angulo plano obtuso egual
á maior incidência das faces do nó.

ALLÔGRAPHO, s.m. (Do grego allos,

diverso, e graphê, caracter.) Em Botâni-
ca, género de plantas graphideas.

t ALLOIÁTHERO, .s. m. (Do grego nl-

loios, ditfercnte, e af/iSr, espiga.) Em
Botânica, género de plantas gramíneas,
synonymo do género gymnojmqon.

t ÁLLOISPÉRME, .s. m. (Do grego
nlloios, diilerente, o .^perma, semente.)

O mesm oqu(^ Allocarpo. Em Botânica,

género do plantas conip('isitas originarias

da America equinoxial. (.)s alloispermes

sào hervas i-aniosas de follias oppostas.

t ALLOMORPHÍA, s. /. (Do grego al-

los, ditierente, e morphê, forma.) Era Bo-

tânica, género de plantas melastomáceas,

arbusto das ilhas do Estreito de Malaca.

ALLONGAR, v. a. Desviar, apartar.=
Encontra-se nos Inéditos. Vid. Alongar.

ALLONYMO, adj. (Do grego allos, (ju-

tro, e onyma, nome.) Em Philologia, no-

me de uma obra publicada sob o nome
de outro. = Usa-se geralmente do ter-

mo Anonymo. Vid. esta palavra.

t ALLGPATHA, s. m. (Do grego allos,

outro, epathos soífrimento.) Medico que é

partidário do systema chamado íiliopnthico

ou allopathia; contrapõe se a Homoeopatha.

ALLGPATHIA, s.f. (Do grego allos, ou-

tro, c pjofhos, doença.) Em Medicina, sys-

tema que tem por objecto curar as doen-

ças, excitando doenças de outra nature-

za, seguindo este aphorismo latino : Con-

traria contrariis curantur. E' um neo-

logismo creado por contraposição a Ho-

mceopathia.

t ALLOPATHICAMENTE, adv. Em Me-
dicina, tratado de uma maneira aliopathi-

ca ; conforme com as regras ou preceitos

da Allopathia.

t ALLOPATHICO, adj. Em Medicina,

que diz respeito á Allopathia
;
que lhe

é concernente. — Reginiea allopathico
;

trufnmento allopathico.

ALLOPATHISAR, v. a. Neologismo.

Em Medicina, pôr em pratica os precei-

tos da Allopathia; tratar um doente ex-

citando n'elle uma doença contraria áquel-

la de que está aífectado.

t ALLOPATISTA, s. m. Vid. Allopatha.

t ALLOPHANA, s. f. (Do grego allos,

outro, o phainu, eu pareço.) Em Minera-
logia, substancia terrosa, semi-transpa-

rente, infusivel, passando de azul ])ara

verde e pardo ; composta de aluininio, e

carbonato de cobre, o de uma jiouca de

cal e oxvdo de ferro.

t ALliOPHYLLA, s. f. (Do grego allos,

difFereute, e 2^1'ijllon, folha.) Em Botâni-

ca, género de plantas sapindáceas, syno-

nymo do género schmidelia.
"

t ALLOPLECTO, s. m. (Do grego allos,

de outra forma, e plectos, entrelaçado.)

Em Botânica, género de plantas gesuc-
ráceas, da America tropical ; sào arbustos

tre|)adores.

t ALLOPORiNAS, s. f. pi. Eamilia du-
vidosa de polv|)()s anthozoários.

t ALLOPORÍNO, adj. Em Zoologia,

que tem similhança com um allóporo.

t ALLÓPORO, s. m. (Do grego allos.

outro, (' poros, canal.) Género duvidoso

de polypos anthozo;lrios, de polypeiro

ramoso. iuHoxivel e lixo.

ALLOPROSALLOS, adj. m. (Do grego
alloprusallos, cambiante.) Em linguagem
poética, epítheto dado a Marte, que ora

protege um (xcreito ora outro.

t ALLOPTÉROS, s. m. pi. (Do grogo
allus, outro, e pteron, barbatana.) Em

Ichthyologia, nome dado ás barbatanas
pares inferiores dos peixes, cuja situação

é muito variável. As barbatanas ora sào

jugulares ora thoraxicas.

t ALLÓSORO, s. m. (Do grego allos,

outro, e soros, montão.) Em Botânica, gé-

nero de fetos europeus, visinho do géne-

ro onychion.

t ÀLLOTERRHÓPSIS, s. f. (Do grego
alloteros, estrangeiro, e opisis, forma.)

Em Botânica, género de plantas gramí-

neas, originário da Califórnia.

t ALLOTRÉTA, adj. (Do grego allos,

um e outro, e tretos, buraco.) Em Histo-

ria Natural, que tem um buraco. Dá-
se este nome aos indivíduos da classe dos

polygástricos, que têm ou a bocca ou anus
terminal. = No plural, emprega-se como
substantivo designando a família dos po-

lygástricos.
"

t ALLÓTRIA, s. /. (Do grego allotrios,

disparate.) Em Entomologia, género de
insectos cjmiphiános, tendo por typo a al-

lotria victoriosa, de Inglaterra.

t ALLÓTRIO, s. m. Em Orníthologia,

género indiano de pardaes, tendo por ty-

po o allotrio de azas amarellas.

t ALLOTRÍODONTÍA, s. f. (Do grego
allotrios, estranho, e odons, dente.) Im-
plantação anormal dos dentes.

ALLÒTRIOLOGIA, s. f. (Do grego al-

lotrios, estrangeiro, e logos, discurso.)

Defeito que consiste cm introduzir em
uma doutrina ou discurso idêas ou pensa-

mentos que sào alheios á essência do as-

sumpto.

t ALLOTRIOPHAGÍA, s. f. (Do grego

allotrios, estranlio, e phagô, eu como.)

Em Medicina, doença que dá para co-

mer o que não 6 alibil, ou mesmo sub-

stancias nocivas.

ALLOTRIÓPHAGO, s. m. Em Patholo-

gia, o que estíí atacado de allotriopli.agia;

o (|ue come cousas não alimentícias.

t ALLOTRÍÓFHICO, adj. (Do grego al-

los, outro, c trophe, alimento.) Diz-se das

substancias orgânicas, que, conservando

seus caracteres physicos e chimicos ordi-

nários, perdem suas projiriedades physio-

ló"-ícas, ou nutritivas norraaes. e as ad-

quirem nocivas, em virtude das altera-

ções ou lesões molleculares reconhecidas

somente pelas modificações sobrcvcnicn-

tes das propriedades physicas, chimicas

e orgânicas dos corpos. Em quasi todas a.s

affecçòes gerr.es ou alterações de sangue,

a albumina e a tíbrina apresentam uw
estado allotriophico ; ou por outra o esta-

do allotriophico destas substancias dá a

conhecer a atieeção mórbida ger.il.

t ALLOTRIOTECNIA, s. /."(Do grego

allotrios, estranho, e tecno», creaiiça.)

Expulsão de um produeto fetal mon-
struoso, de uma móia, etc.

t ALLOTROFiA, .«. /. (.Do grego aUos.

outro, e//v7)(',<. modo de existência.) Nome.

dado por Bcrzelius a uma propriedade .ina-

loga íl isomeria, que se dá nos corpos
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compostos, pela qual se podom aprescai-

tar sob diversos estados, gozando de pro-

priedades cliimieas e pliysicas muito dis-

tinctas. O carbone, sob a 1'órma de car-

vão c de diamante, é um exemplo da al-

loti'opia.

t ALLOXÁNE, s. f. Em Chimica, sub-

stancia que se obtém pela acção do acido

azótico sobre o acido úrico. E' solúvel na
agua, dá grandes crystaes brilhantes,

transparentes e efflorcscentes, tendo um
sabor saIi;.Miln, acidulo e desagradável.

t ALLÒXANTHÍNA, s. f. Em Chimica,

um dos productos da acçào do acido nítri-

co sobre o acido úrico. Crystallisa em
prismas incolores, torna vermelha a tin-

tura azul de tornesol, mas não tem ne-

nhum dos caracteres dos ácidos.

ALLUCINAÇÃO, s. /. Vertigem furiosa,

repente, ímpeto, illusão, desvario, delí-

rio. Escreve-se também, mas erradamen-
te, Hallucinação. =Recolhido pela primei-

ra vez por ]51uteau.

ALLUCINADO, adj. p. Impetuoso, furio-

so, perturbado, desvairado, febril, indo-

mável. Vid. Allucinado.

ALLUCINADOR, wlj. e s. m. Que allu-

cina, ou aqiiillu que allucina.

ALLUCINAR, v. a. (Do latim allucina-

rc.) Desvairar, illudir, perturbar a razão,

excitar, exacerbar, cegar, enraivecer. —
<( O insólito e ininiensuravcl cVesta demons-
tração de caridadefez allucinar c perder o

tino aos Sacerdotes, Ponfijices, Fariseos,

e Sahios da Lei. » Padre Ãlanoel Bernar-
des, Luz e Calor, Tom. i, p. 270.
— Allucinar, v. n. Errar, cnganar-se,

illudir-se, desvairar, delirar, sentir rai-

va, causar vertigem. — « O peor e-stado,

a que jjode chegar huma alma, ke allu-

cinar tanto na verdade, que tenha os er-

ros pur acertos. » Frei António Fêo, Tra-
tados Quadragesimaes, trat. II, f. 30, c. 2.— Allucinar-se, r. refl. Perder a

cabeça, desvairar-se, perturbar-se, obrar

irreflectidamente, enganar-se, cnfureeer-

se, precipitar-se. — « Carão se allucina-

ram tanto os Escribas e Fariseos, que

vendo o milagre.... » Vieira, Sermões,
Tom. I, serm. 9, p. 616.

ALLUDIDO, adj.p. Referido, citado de
passagem, indicado, notado, apontado.

=

Usado por Jorge Ferreira, na Tavola Re-
donda.

ALLUDIR, V. n. (Do latim alludere.)

Dizer, tocar, referir, indicar, notar, apon-
tar de passagem um nome ou cousa de
que se não quer abertamente fallar, ou
por perigosa, ou por muito sabida, ou por
muito extensa e alheia para o caso. —
« A isto alludia Sam Jeronynw, quando
escrevendo a Heliodoro, dizia: Se és Mon-
ge que fazes na cidade?» Heitor Pinto,

Diálogos, Tum. i, dial. 2, cap. 3.

ALLUSÃO, .s-. /. (Do latim allusionem.)
Jogo de pulavra ou de pensamento ; es-

pécie de allegoria, que, em uma phrase,

em uma palavra, faz comprehcnder a re-

lação que pôde existir entre duas pessoas

ou duas cousas. Applicação pessoal, de
um feito de louvor ou de reprchensão

;

ás vezes cmprega-se como uma espécie

de analogia. Correlação ou connexão que
tem uma cousa com outra em particular

a respeito do que expressamente se diz,

deixando ao ouvinte o achar ou descobrir

o sentido occulto.— « Sempre causou gran-

de controvérsia, e muitas vezes engano en-

tre os escriptores antigos a semelhança e

allusão de nomes em homens e logares. »

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domin-
gos, Liv. 2, Part. i, cap. 12.

ALLUSIVAMENTE, adv. Em modo al-

lusivo, allegiM-icaiuente, meta[)hóricamen-

te ; ironicamente, maliciosamente.

ALLUSIVO, adj. Allegórico, metaphóri-
co, figurado

;
que tem referencia, ou no-

ta ))articular, citado de jiassagem. ^ Re-
colhido por Bluteau no Suppl. do Vocab.

t ALLUVIAL, adj. Em (ieologia, que
é produzido por alluviao, fallando de ura

terreno, de uma camada, ete.

—

Formação
alluvial ; caniadas alluviaes.

ALLUVIÃO, s.j: (Do latim aUuvio;de
ad, para, e luo, eu banho.) Em Geologia,

aecumulação successiva de lodo, areia,

cascalho e bocados de pedra mais ou me-
nos volumosos, arrebatados e arrojados

para as costas pelas aguas do mar, nas
praias c nas embocaduras dos grandes rios.

No sentido usual, enxurrada, diluvio, tor-

rente, enchente, inundação, cheia.= Re-
colhido pela primeira vez por Bluteau. =
Diz-se metaphóricamente : uma alluvíão

de soldados; uma alluvião de mosquitos,

por um sem-n\unero, que irromjie como
uma enchente.

t ALLUX, s. /. (Do latim allux, arte-

lho.) Em Entomologia, nome do penúlti-

mo artículo do tarso dos insectos, quando
apresenta alguma cousa de notável.

t ALLYLA, s. f. Em Chimica, radical

hypothético dos compostos de origem orgâ-

nica, do qual se forma a essência de alho

rectificada ; mn chama-se oxi/do de allyla

e o outro monosulpliureto de allyla.

-|- ALM, s. m. Em Historia religiosa,

grupo de letras mysteriosas, que se en-

contram no principio de alguns capítulos

do Alcorão; as letras mais usuaes são

elif, Iam, mim ; também se encontra re,

e sin, como Almr, no cap. 13, 14 e 15
de Alcorão, e Alms, no capitulo 7.

ALBÍA, ,•>-. _/'. (Do latim anima; o «n»
muda-se com frequência em «1», ex.

:

menanconia, meLancoZia.) Em Philosophia,

diz-se particularmente do principio da vi-

da humana; para os espiritualistas é uma
emanação essencial da divindade, e tam-

bém uma intelligencia distincta, dotada
de faculdades que chamam vontade, en-

tendiínento e memoria. Em Theologia, al-

ma é uma substancia participante da ra-

zão, inci]rj}orca, iminaterial, invisível, ac-

coinmodada a reger o corpo, semelhante a

Deus, creada d'ellc do nada para os bens

eternos. Única definição admissível; asmais
não passam de logomachias, que cm nada
desvendam este grande problema da vida.

==No sentido usual, animação, força, es-

sência, âmago, influencia, vácuo ; também
se toma como uma personificação da fa-

culdade de sentir, j^elo discernimento na-
tural do bem e mal moral, consciência,

constância, actividade. — « ^'Is trez castas

de almas, vegetativa, seirsiticcc e locomoti-

va, se vão juntare ennohrecer na intelle-

ctiva. » Frei João de Ceita, Sermões, Tom.
II, foi. 275, col. 3.

Di^biiixo (]'o.sIc ciiTtilo, oiuie as imiiuliis

>i.//í«.v divinas gu^aiu, ijut; iiAo aii(l;i.

CAM., Ltz., cant. X, est. 83.

Nto le ("iiTcíía essa nlmn (no uifsquinlia,
i.iiie ii'('ssL's lios (le nuru reitueiiti;

Atada levas? Ou dcpuis do pifsa
Llie iuuda lé a venlura, u jiienos |pesa ?

iDEji, LUZ., caiil. i.\, est. 80.

— Loc. : As potencias da alma, no
Catecismo catholico, memoria, entendi-

mento e vontade. — Dia das almas, a

festa dos fieis defunctos, similhante á
festa dos mortos do culto cabírico. —
Painel das almas, qiuidro em que se pin-

tam mtutas almas sob a forma do corpos
humanos ardendo entre chammas ; tam-
bém se lhe chama Alminhas ; no sentido

figurado, janella onde appareceni muitas
cabeças ao mesmo tempo. — Pedir p)cira

as almas, diz- se de uma pessoa que nos

importuna e a quem não queremos dar

ouvidos ; aviso com que se lhe dá a en-

tender que falia inutilmente. — Pelas al-

mas, grito de imprecação com que se pe-

de instantemente uma cousa. — Dar a
alma ao criador, morrer

;
phrase usada

nos necrológios. — Pela minha alma, ou
2>ela salvação da minha alma, jura terrí-

vel com quo se procura provar uma cer-

ta verdade. — Juramento de alma, espé-

cie de prova, qiuuido não é possível apre-

sentar outra em juízo. — Sua alma sua

palma, assim o quiz, assim o tenha. —
Lançar a alma pela Loca jora, respirar

com muito cansaço depois de uma gran-

de corrida ; diz-se dos que trabalham

muito. — Alma de mestre, certas aves do
mar, espécie de maçaricos, que acompa-
nham os navios, e dão uns pios muito
doridos. — No imo da alma, no íntimo,

interiormente. — A' custa da alma, com
cai-go de consciência, — Arrebatar em
corpo e alma, diz-se nos Agiologios, quan-

do o diabo arrebatava para o inferno um
peccador. — Minha alma ; alma da mi-

nha alma, expressão terna, do mais dís-

vellado carinho. — Ser um João da boa

alma, ser um j^ax vobis, que com cousa
algmna se afflige. — Sem alma, desal-

mado, desapiedado, sem consciência. — A
Alma do negocio é o segredo, phrase pro-

verbial e norma de commercio. — Dar
com alma, com vontade, com valentia.—
A rcsttrreição das almas, O dia do juí-

zo. — Oh almas bemditas ! imprecação,
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grito com que se invoca e pede alguma

cousa. — Alma da carta, a ehancella. —
Alma de cântaro, pessoa lôrpa, de pouco

juizo, sem préstimo. — Alma da maça-

roca, o vão que deixa o logar do fuso.

—

Alma da padeira, os favos ou buracos

que muitas vezes se encontram dentro do

pão. — Alma do pé, o vào que fica quan-

do se assenta o pé no chão. — Alma da

feca, a cavidade onde se introduz a car-

ga. — Alma do botão, a marca de páo

que é coberta de panno. — Alma da ra-

beca, páosinlio direito, que se põe a pru-

mo entre os tampos para conserval-os na
devida distancia e augmentar a vibraç<ào,

não sendo inditfercnte a qualidade da ma-
deira. — Alma da divisa, nota ou letra que

declara o sentido de algum symbnlo, allego-

ria ou allusào enygmática.— Ficar com a

alma torta, em linguagem chula, ficar con-

sternado com alguma má noticia, ou receio

de alguma grande desgraça. •—
• Ficar

com a alma a uma banda, diz-se quando
se tem comido muito, e se está empanzi-

nado. — Receber uma alma nova, sentir

animação, receber alento quando se esta-

va mais abatido. — Alma da penna, te-

cido Tiiolle, esponjoso, formado de peque-

nas céllulas polyédricas, incolores, cheias

de ar, que enche o interior do canudo
secco, logo que a penna tomou todo o seu

crescimento. — Almas santas, jogo dos
rapazes nas Ilhas dos Açores, o qual con-

siste, entre aquelles que estào combinados
para isso, logo que se encontrarem dizer

primeiro do que qualquer outro : almas
santas, ficando por esse facto com direi-

to de dar um certo numero de palmatoa-

das ou puxòes de orelhas no que pilhou

descuidado. — Conversão das almas, ca-

techese, o acto de trazer alguém para o

grémio da egreja. — Cura de Almas, pa-

rocho que dirige os seus freguezes. —
Remédio da alma, titulo que de ordinário

se coUoca á entrada das bibliothecas, á
maneira do distico de Osymandias. —
Desencarrfos da alma, satislacçào de cer-

tas obrigações, para as quaes só é obri-

gadora a consciência. — Inimigos da al-

ma, em doutrina christà, indicam-se d'es-

ta fórina: o mundo, o diabo e a carne. —
Nobreza cralma, diz-se de uma pessoa
que, sem titulos nem avoengos, se re-

vela pelos seus actos de um cavalheiris-

mo e inteireza inexcedivel. — Peda<;os

da alma, diz-se dos filhos ou também das
obras de um auctor. — Portas da alma,
os sentidos, que nos põem em relação com
o mundo exterior. — Alma affiicta, pes-

soa que anda sempre inquieta, que se

queixa por nada. — Abrir a alma, ful-

lar com sinceridade, revelar os seus se-

gredos.— Andar com a alma nos dentes,

estar muito medroso. — Arrancar a al-

ma, expirar; diz-se principalmente de imia
grande dôr. — Cortar os Jios da alma,
phrase chula, com que se reprova a mu-
sica estridente

; diz-se também de um es-

pectáculo inaudito. — Derreter-se a alma
a alguém, sentir uma effusSo de grande
alegria.— Estar com a alma na gargan-

ta, estar agonisante, com o ralo da mor-
te. — São uma alma em dous corpos, diz-

se das pessoas de uma profunda amiza-

de. — Vomitar a alma, morrer: diz-se

das pessoas más.— Corpo sem alma, diz-

se de um exercito, de uma companhia,

sem commandante. — Alma de um folie,

pedaço de couro que deixa entrar o ar e

não o deixa sair. — Alma de uma esta-

tua, o molde em que é fundida. — Alma
de tabaco, páo em volta do qual o taba-

co é enrolado e pendurado. — Alma do

mundo, segundo os antigos philosophos,

força iramaterial, confundida com a ma-
téria, servindo-lhe juntamente de motor e

principio plástico. — Sciencia da alma,

o mesmo que Psychologia ; modernamen-
te está restricta ao estudo da moral e da
intelligencia, independentemente das par-

tes que lhe servem de orgàos ; como de-

terminação das faculdades tomou-se uma
sciencia perfeitamente estéril. — Alma ve-

getativa, segundo os theologos, o princi-

pio vital nas plantas. — Alma dos ani-

maes, problema debatido por Descartes,

Leibnitz, BulFon, Condillac, para resolve-

rem se os animaes podem deteíminar-se,

distinguir e reflectir, ou se têm um me-
ro instincto. — Alma até Almeida, phra-

se de quem procura animar-se ; é iróni-

ca. — Almas, absolutamente, significa

pessoas ou consciências. — « Ainda que

sotnos negros, gente somos, e alma te-

mos. » Padre Delicado, Adag., p. 93. —
« Alcaide sem alma, ladrões á praça. »

Blnteau, Vocab., Supp. — « Alma "«dío-

ruda, de pouco é assombrada. « Padre Deli-

cado, Adag.
, p. 1 .— « Conselhos sem remédio

écorjjo sem alma. » Idem, ibid., p. 159.

—

a Em minha alma o deixas, meu é o as-

no. » Idem, ibid., p. 2õ. — « Em quan-

to vae e vem, alma tem. » Idem, ibid., p.

30. — « Minha arca cerrada, minha al-

ma sã. » Idem, ibid., p. 110. — «J/oíí-

ro que não podes haver, forra-o pela tua

alma. » Xunes, Refranes, foi. 73.— « Xão
venha tanto a alma quanto passa. » Deli-

cado, Adag., p. 94. — «O homem crê, e

alma duvida. » Nunes, Refranes, foi. 54.

— «O que ha de haver a alma, escripto

está na palma. » Delicado, Adag., p. 33.

— Na linguagem provincial portugue-

za, os nomes que principiam por «a o aber-

to, são geralmente acompanhados de um
« i » euphonico, para evitar o hiato entre

o artigo e o nome.

Pny : — Tendes vós prov^a sem caliii,i ?

Pruc. : — A tjaíma d'elle.

iMOMO PBESTBS, AlTOS, fol. 129.

— Syx. : Alma, esjyirito. Em Biologia,

alma, considerada anatomicamente, ex-

prime, o conjunto das funcções do cére-

bro, e da espinhal medulla ; e considera-

da physiologicamente, o conjuncto das

funcções da sensilibidade encephálica,

isto é, da percepção, tanto dos objectos

exteriores, como das sensações interiores,

e a somma das necessidades, das inclina-

ções que servem para a conservação do
individuo e da espécie, e para as rela-

ções com os outros seres; as aptidões que
constituem a imaginação, a linguagem, a
expressão; as faculdades que formam a
intelligencia e a vontade, e finalmente o

poder de pôr em exercício o systema mus-
cular, e de obrar por via d'elle sobre o

mundo exterior. — O Espií-ito compre-
hende todos os phenomenos da vida in-

tellectual; o conjuncto d'essas faculdades,

e n'este sentido é bastante usado na lin-

guagem da Metaphysica. Algumas vezes
designa a imaginação, o caracter, o pen-
samento em geral. A palavra Espirito,

na linguagem antiga, quer dizer sopro;
e d'esta idêa material, é que se derivou
para exprimir a causa que anima o orga-

nismo vivo, e por assimilação a causa dos

phenomenos cósmicos que parecem ofíere-

cer intelligencia e vontade, dous grandes
attributos de toda a vida humana. E' evi-

dente hoje que a admissão d'este Espi-
rito, não sendo synonymo de alma, não
passa de uma hypothese conservada tra-

dicionalmente. — Phvsiologicamente, o

Espirito é a propriedade que tem o cé-

rebro de distinguir o verdadeiro do fal-

so. — Na linguagem usual. Espirito é

uma certa agudeza d'engenbo que nos faz

apanhar e exprimir com palavras ade-
quadas ora uma allusào fina e delicada,

ora uma comparação inesperada entre

duas idêas eommuns ; é a arte de approsi-

mar cousas afiastadas, ou de produzir

contrastes separando o que deveria ficar

unido ; significa também graça, joviali-

dade; e, na linguagem do povo, incubo,

entraberto.

ALMÁCEGA, s. f. (Segundo o Diccio-

nario da Academia, do árabe almasnâa.)

Tanque pequeno donde cáe a primeira

agua do cano da nora, d'onde escorre de-

pois para a «ilha. = Recolhido por Blu-

teau, no Vocabulário.

ALMACRÉCA, s. /. (Do árabe almago-

fre, murriào, capacete de aço; o,«g«
muda-se em « c » por eôeito da metathc-

se do «r»; o of » spirante permuta-se em
guttural forte.") Morrião, elmo das armas
brancas. — <í Ficou por victoria armas,

dargas c almacrecas. )• Inéditos da Aca-

demia, Tom. IH. p. 167. =r Recolhido

por .Moraes.

t ALMA DE GATO, 5. /. Em Ornitholo-

gia, avr do Brazil, do tamanho de lun

tordo. Derain-lhe este nome os portugue-

zes por ser n'elle muito tenaz a vitalidade.

ALMADÍA, s. /. (^Do árabe almadia;
do verbo mada, cavar imi madeiro á ma-
neira de calha ou de cíiuòa.) Pirógn, pan-

gaio, escaler, bote, canoa, tone, lanch.i

feita de mna só peça, muito leve e li-
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Uns vão lias aíiundias carregados :

Arromtiam as miúdas bniiibardadas

Os patigaios suMis da bruta gente.

CAM., 1,17.., cant. 1, est. 92.

— Syn. : Almadia, Pangaio: Commen-
tando este verso, diz o Licenciado Manoel

(Jorrêa : — « Paurjaius e almadias é tu-

do uma mesnid cuusa, e porque o Poeta

usa nesta outava de ambus os nomes,

não cuide quem o ler, que ha alguma dif-

ferença; ainda que ha em. os pangaios se-

rem maiores e terem vellas ; o que as al-

madias níÃo tem, que são mais pequenas.

«

ALMÁDRA, s. /. (Do árabe almatvah.)

Coxim, cabeçal; figuradamente, cojubro,

lomba, — II As conliecenqas d'esta costa

é tudo terra raza, escavada, moutas re-

dondas, que piarecevi almadras. » Antó-

nio de Maris Carneiro, Roteiro do Bra-

zil, foi. TC).

ÁLMADRÁQUE, s. f. ant. (Do árabe

almatrah.) Coxim, almofada, alcatifa,

cabeceira, que serve de genefluxorio, ca-

beçal. Enxerga, enxergão, colcbrio, man-
ta grossa, cobertor dobrado em que al-

guém SC deita, principahnente os cria-

dos, para estareui mai.s prestes e acudi-

rem ao cLaniamento.

Olbade a uial eutriiu\ada,

O uliiKulraqíie bobjrento.

GIL MI.ESTE, omiAS, liv. MI, [ol. IGG, V.

Acabai, tirai-me Já
L'iii aliitaiSraijuc úc penas,

Que dentro d'esta alma está.

ANTOMO PBESIES, AUTO DOS CANTABINUOS.

ALMADRAQUÉXA, s. /. ant. Traves-

seiro ou cabeçal. = llecolliido por Viter-

bo no Diccionario Portátil.

ALMADRÁVA, s. f. (Do árabe ul, e

madraba, pescaria ; tal é a opinião de Al-

cala, Urrea, Gadix e Covarruvias ; se-

gundo Moraes, vem do árabe alma, logar,

e darelz, matança.) Certa paragem do

mar onde cm certos tempos do anno se

ajuntam e pescam os atuns
;
grande quan-

tidade de atuns; redes, ancoras, barcos,

fisgas, harpeos, e todosos apparelhos para
a pe.íca do atum ; a armação eom que se

apanham os atuns. — « Rendem as alma-

dravas, que são as pescarias dos atuns,

quutorze contos. » Frei Nicolau de Olivei-

ra, Grandezas de Lisboa, trat. ix, cap. 2.

ALMADRAVEIRO, adj. e s. m. O que
trabalha nas alinadravas ou pescarias dos
atuns.

ALMAFALLA, s. f. Vid. Almahalla.
ALMAFARIZ, s. m. ant. Corrupção po-

pular de Almofariz ; nos documentos ci-

tados por Viterbo também se encontra Al-

mofariz. \u\. esta pjilavra.

ALMAFÉGA, s. f. Pouco grosso, tecido

de là china ; burel branco e grosseiro de
que os antigos portuguezes faziam o seu

luto ; era empregado também para fazer

saccos, e com ella hoje se cobrem as al-

bardas. — « E os trapeiros, que costu-

mam, vender panuo de linho ou burel, ou

almafega, ou. outra qualquer mercado-

ria.... terão varas. » Ordenação Manue-
lina, Liv. I, tit. 1.').

ALMAFRE, s. m. (Do árabe almagfre,

morriào.) Capacete de aço, elmo das ar-

mas brancas. = Empregado na Chroni-

ca de Dom Pedro I, cap. 13. = Recolhi-

do ]ior Vit(_ibo no Diccionario Portátil.

ALMAFREIXE, s. m. (Do arabo alma-

frage, logar da cama.) Mala grande, ma-
lotào, em que se leva a cama nas jorna-

das. Vid. Almofreixe. = llecolhido por

Viterbo.

ALMAGEGA, .<. /. ant. Vid. Almacega.

ALMAGESTO, s. m.. (Palavra hybrida
formaila do artigo árabe ai, e do grego

megistos, grandissimo.) Titulo que os ára-

bes dào ao tratado de Astronomia com-

posto por Ptolomeu. E' um dos mais cé-

lebres livros da antiguidade, e o mais an-

tigo, que se escreveu em Astronomia. —
Em virtude da grande admiração que

causou este livro, os philosophos alexan-

drinos também lhe chamaram Grande com-

posição. A sua primeira traduceão do

árabe data do século xin ; a primeira edi-

ção que se fez foi em 1512. — « Isto diz

esse grande Mathematico, e felice refor-

mador do antigo A'magesto. » Padre

Vieira, Sermões do Rosário, Tom. viii,

serm. 29, p. Õ3G.

ALMAGRA, s. /. ant. íDo árabe o/)??rt-

gra, terra vermelha.) Em IMineralogia,

espécie de argilla ocroso-avermclhada,

que se pulverisa, e se emprega sob o

nome de vermelho indiano, para polir

08 espelhos e lustrar a prata. — Na
Ilespanha, serve de coloração para o ta-

baco. = Usado por Vieira, Frei Luiz de

Sousa e Barros. — Sangue de almagra,

phrase irónica para dizer que c plebeu.

== Também se usa Almagre e Alraa-

gro.

ALMAGRADO, adJ. p. Esfregado, poli-

do, limpo com almagre ; extensivamente:

tornado plebeu, confundindo com a relê;

marcado, assignalado de vermelho. =^
Usado por João de Barros.

ALMAGRAR, v. a. (De almagra, cora a

terminaçào verbal «arii.) Tingir com al-

magre ; assignalar de vermelho; polir,

esfregar, limpar com almagre; figurada-

mente : sevandijar, rebaixar o seu san-

gue. •— «He muita verdade, que são es-

tes muito poucos em comparação dos mui-

tos, que se bandeam ao melhor parado
do mundo, e que se podem almagrar ou

signalar.il Frei João de Ceita, Sermões,

Tom. I, foi. 91, col. 1,

ALMAGRE, s. m. Terra ou mineral

vermelho, que se usa na cura de certos

animaes.

—

nNão (descendem) dos vossos

sangues, em que se um fio foi pintado de

jmrpura, os quatro são tingidos com al-

magre.» Vieira, Sermões, Tom. ii, serm.

lU, p. ','>^2^. Vkl. Almagra.
ALMAHALLA, s. /. (Do árabe almahal-

la, o exercito ou acampamento ; de alma.

logar, e halla, pernoitar.) Arraial no-
cturno, acampamento, exercito. — «.De-

terminou apjoderar-se de toda a pirovin-

cia de Dará... e tirando para isso uma
grande almahalla de Marrocos, marchou
Contra ella.v Dom (ionçalo Coutinho,

Jorn. de Mazagão, foi. 4G. Vid. Almoal-
la.= Também se diz Almohalla.

ALMAÍNHA, s. /. ant. (Segundo Con-
stâncio, contracção de alamedinha ; na
linguagem popular, o «d» é syncopado

;

ex. : fraáe, frei ; maâ^-e, mãe.) Quintal

nnirado, quinta suburbana, deveza.

ALMALA, *. /. Vid. Almalho.
ALMALHO, s. m. (Xa baixa latinidade

almalia ; no francez o «In niuda-se qua-
si sempre em «un.como em awnaille, em
o normando aumuu ; o nosso Almala é o

mais próximo da baixa latinidade.) Gado,
animaes cornigcros, como bois, vaccas e

touros ; extensivamente: bezerro, novi-

lho, cria. = Usa-se com mais frequên-

cia no plural, no francez; porém não
conservamos essa forma influenciada pe-

la etymologia:

I.eiiibra-nie de nutra vez, que cá subiste

Em busea d'iiiii ít/mii/lio que perdeste.

RUÍtN., LIMA, eci. 17.

O brinear d'antes llie esquerc
Não he já o que era aimaiko.

SÁ DP. MIH., ECL. I, II. 25.

Já se isto euidav.i,

Nise, quando 0^'ano

Trocasle a no\illia

Pelo seu nimalhu.

itou. LOíto, UESE^G
t
cap. 9.

ALMANACH, s. m. (Do árabe cãmaná,
do verbo maná, contar, calcular, repar-

tir por conta; no hespanhol, almanaque;
no italiano, almanacco.= Esta palavra é

antiga, e já se encontra empregada por

Eusébio na Praeparatio Evang. sob a

forma grega tdinenaka e cdmeniuka. Le-
normand e outros acharam a etyiriologia

no cophtico, outros no hebraico; mas, ape-

sar dos povos orientaes terem usado de
muito tempo a clironologia, Littré aconse-

lha que se não deve buscar além de Euse
bio.) A distribuição dos annos por mezes,

semanas e dias, cora a noticia d'aquellas

cousas necessárias para a administração

litúrgica e para os usos da vida civil,

taes como os feriados, os dias santifica-

dos, as festas moveis e as fixas, as luas

cheias, as marés, as estações, ete. Ka-
leudario, folhinha, repertório, borda de

agua; também se dá este nome a certos

livros publictidos annualmente, contendo,

além do kaiendario, anecdotas, biogra-

phias, charadas, receitas, ete. As grandes
emprezas jornalísticas também costumam
publicar annualmente um almanach. —
«Os corvos marinhos e gaivotas deixando
o mar, e vindo-se como recrear á terra

,

mostram no tempo mudança, como disse

o mesmo Poeta, dando a muitas d.'estas

aves p)or almanach aos lavradores. ii Pa-
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dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. II, cap. 1, docum. 9.

— Loc. : Fazer bom tempo pelo alma-

nach, diz-se dos prognósticos que estão

eiu Lontradieçào com os factos.

ALMANAK, s. m. O mesmo que Al-

manach; menos usado, mas também ad-

missível , se se acceitar a etymologia ou

forma grega de Eusébio, almenaka.

t ALMANAQUE, s. m. Omesmoque Al-

manach; é orthographia hespanhoía, e a

menos usada ; também antigamente se es-

crevia Almanaque. — «Cá acho pelos al-

menaques, etc. «Azurara, Chron. de Dom
JoãoI,Liv. Ill, cap. 57.

ALMANCHAR, s. m. ant. (Do árabe al-

manxar.) Eira, estendedouro. Dá-se este

nome, no Algarve, ao sitio onde se põem

os figos a seecar. Documento conservado

na liugua, que prova a origem mosarábi-

ca do povo portuguez.

ALMANDRA, s. f. aíií. Colcha, alcatifa

de linho ou là.

ALMANDRAGUE, s. m. ant. Yid. Al-

madraque.
ALMANDRÍNA, s. f. Pedra preciosa,

espécie de granada com base de aluniiuio

e osydo de ferro.

ALMANJÀRRA, s. m. (Do árabe almo-

jarra, do verbo surdo jarra, puxar, ar-

rancar.) Pão torto da atafona ou da nória,

por onde puxa a besta.

Almanjarrax da atafona.

AST. fBEST-, AL'TO DA AVE MAR., fol. 17.

— Xa linguagem usual, diz-se de uma
cousa mal feita, por ser despropositada-

mente grande. N'este sentido, empregado
na linguagem chula.

j ALMANSOR, s. m. (Do árabe al-man-

sur, invencível.) Epítheto dado a alguns

musulmanos, que se têui sempre distingui-

do na guerra ; victorioso. = Também se

escreve Al mansor.
ALMARADA, s. f. (Do árabe.) Punhal

triangular, sem corte. = Também se diz

Almasada.

ALMARCÓVA, s.f. ««<. Varapáo, tranca,

fueiro. — « Que com uma almarcova, ifie

na mão trazia, lhe deu nos pés do cavai-

lo. i> Duarte Nunes de Leào, Chron. de

Dom Fernando, foi. 193. = A significa-

ção é restituída coiijccturalmente.

t ALMARFAGA, .v. /. Vid. Almofaga.
ALMARGEADO, adj. p. Deixado de al-

margcui, semeado de prado para pasto.

Dá-se este nome, no Alemtejo, á terra bra-

Aa, que se semêa de herva para o gado.
^Recolhido por Pluteau, dos diccionaris-

tas porttiguozes o que mais consultou a
linguagem oral.

ALMARGEAL, s. »i. (Do árabe almar-
fje, pasti).) Terra de pastagem, baixa e

apaulada.

ALMARGEAR, r. a. Fazer almargom, se-

mear de licrva para pastagens. Deitar á
margem, atirar ao monturo, desprezar
por inútil.

voi.. I. — U.

ALMARGEM, s. m. (Do árabe almarge,
do verbo marajá, Asív pasto, cortar herva
para o gado.) Prado, campo, pastagem.

I
No sentido figurado, boeiro, sitio para on-

j

de se lançam as cousas inúteis. N'este sen-

tido, auda hoje confundido ou corrompi-

do na locução Amargam, d'onde se syn-

I
copou o «1».— uHavevdo já vinte e seis

dias, que estava fora do seu poder, deita-

\

do ao almarge, como sendeiro sem dono.»

Fernào Jlendes Pinto, Peregr., cap. 24.

ALMARGÍO, adj. (Nome árabe ; de
almarge, pasto, com o sufiixo « io ».)

Animal que foi abandonado por velho e

doente; que foi deixado no aimargem.

—

Jumento almargio.

ALMARÍNHO, adj. ant. Diminutivo de

Almario. Modernamente, diz-se Armari-
nho ^id. esta palavra.

ALMÁRIO, «. m. ant. (Segimdo Con-
stâncio, do francez antigo almaire ; no
sentido próprio, deposito de armas.) Can-
toneira, v<ào da parede, fechado com por-

tas e dividido interiormente com prate-

leiros, onde se guardam comestíveis, lou-

ça ou i'oupa. l)iiarto Nunes, na Orthog.

da Ling. Portug., dá Almario como um
plebeismo, dizendo que se deve confor-

mar com a sua etymologia latina arma-
riam. Nos esoriptores antigos encontra-

se de preferencia Almario, bcje fora do
uso. Vid. Armário.

ALMARRÁXA, íí. /. ant. (Do árabe
almarraj.xa, regador, borrifador ; do
verbo raxxa, borrifar.) Segundo Viterbo,

Almotolia. Vaso de vidro á maneira de
garrafa, fechado pelo gargalo, e com o

bojo cheio de buraquinhos para borrifar

p jr elles a agua que se lhe deitava. —
«Duas almarraxas de prata dourada.-:^

Prov. da Hist. Genealog., Tom. ii, p.451.
=r= Ainda usado no século svi.

ALMARTAGA, s. f. ant. (Do árabe al-

marteca.) Lithargyrio ; a escuma ou fezes

da prata, quando é derretida.=Recolhido
por Bluteau.

ALMÂRTEGA, s. /. ant. (:\Iais confor-

me com a etymologia árabe.) Vid. Al-

martaga.

T ALMAS, s. f. pi. Em linguagem jurí-

dica antiga, designava as ])essoas ou nu-
mero de vidas em que andava nomeado
um pra?'). = Kecolhido por Viterbo.

ALMASADA, s. f. O mesmo que Alma-
rada : punhal de trez quinas, sem gume.= Recolhido por Moraes.

t ALMASINHA, s.f. (Diminutivode Al-

ma. Vid. Alminha.
ALMASTICA, .-•. /. ant. (Palavra hy-

brída do grego masike, e do artigo ára-

be ai, segundo o Diccionario da Academ. <

Almécega ; resina da arvore hnti^cus.
—-a Graxa de almastica, meio peso.» Ar-
te de Artilh., fui. To.

ALMATEGA, s. /. ant. (Do latim dal-

matica ; o ad» inicial é syncopado, úni-

co facto que se encontra n'a phonologia
portugueza, onde o «d», quando inicial,

fica inalterado.) Capa de asperges, pon-
tifical.

—

«Mandou por elle hum presente,

em que entrava humacapa, ma7ito, ahasi-

tagas e frontal de brocado. « Damião de
Góes, Chron. de Dom Manoel, Liv. iii,

cap. 54. Vid. Dalmatica.

ALMATICA, s. /. ant. (Do latim dal-

matica; a syncopado «d» inicial é rara,

temos comtudo um exemplo em almala
do grego daraalis, na baixa latinidade

damalio, que significa a vacca, novilha.)

Vestimenta sacerdotal, assim chamada por
ter sido primeiramente usada na Dalmá-
cia, segundo Santo Isidoro, introduzida

na egrcja romana pelo papa Sylvestre.
— aXào quiz que se usasse de pallios, al-

maticas, nem capas episcopaes. ti Fi'ei

Bernardo de Brito, Chron. de Cister, Liv.

I, caji. 11.

ALMATRICHA, *./. ant. (Do árabe alrna-

traxa ; manta com que se guarnecem as.

bestas de sella; o «a» breve pronunciase
frequentemente como «i», ex.: assavidj,

azeviche.) Jlanta apertada com asílha ao
cavalio ; era a sella dos antigos ; atafal

com franjas. — «As quaes mantas cha-

mamos h<ije almatrichas.i) Galvào, Tra-
ctado da Gineta, p. 451. ^= Também se

escreve Almatrixa, mais conforme com a
etymologia árabe.

ALMAZÉM, s. m. (Do árabe armach-
zem, do verbo chazana, guardar, escon-

der ; mais conforme com a etymologia é a
forma moderna Armazém.) Loja, deposi-

to, arrecadação onde se guardam merca-
dorias

;
paiol, arsenal ; Viterbo define :

Settas, dardos, quadrellas, pellouros, e

tudo aquillo que podia ser levado nas
cartuclieiras, carcazes, bolças, aljavas ou
patronas, e com que de longe se vare-

java o inimigo. — « Um grande almazem
de todas as drogas, que estavam paru
carregar. D Diogo de Couto, Década IV,

Liv. 1, cap. 2.

ALMAZÓNA, í. /. ant. O mesmo que
Amazoua, usando-se o «I» por euphonia

;

Vieira, Simào de Vasconcellos e Diogo
de Couto, empregaram esta forma.

ALMÉA, s. f. (Palavra árabe que signi-

fica sabia.) Mtdhcr que improvisa versos,

cantadeira das festas publicas. Este cos-

tume oriental encontra-se em algumas das

nossas aldêas.

— Em Botânica, almèa ou almeia, c a

casca odorífera e resinosa da planta que
produz o olibano ou o thus Jud'

gundo Bluteau, é a casca que, r.

se chama, por cornipçào, thymiamu.

t ALIdEAZAR, *•. m. ant. Véo ou pala

com franjas que se usou no ornamento dos

altares ; também se dizia Almeizar e Al-

mezar.= Recolhido por Viterbo no Dicc.

Portátil.

ALiiÉCE, s. m. (Do arnbe almasle; o

« li>, quando medial, é algumas vezes syn-

copado. como em mi/chiâla, maquia; o

aa» breve pronuncia-se como «e»,ex. :as-

sàtl, acctre.) Soro de leite que escorre do
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queijo quando o ajjertam no uinclio. =
Kcciílhiilii polo padre Bento Pereira.

ALMÉCEGA, s. f. (.Segundo o Diccion.

da Acad., do árabe aZ e do grego masike.)

Kcsina do Icntlscus. Mastigo ou resina

da índia
;
gomma elenie do Brazil produ-

zida pela arvore issicariba.— « Tomei chins

2MrtL's de almecega e tormentina. « FiViiipe

Nunes, Arte da Pintura, foi. 13.

ALMECEGÁDO, adj. p. (Na linguagem

antiga Almicegado.) Pintado de côr de

almecega; esverdeado, á siuiilhançca do

topázio ; curado com almecega. — «El-

7es vestidos de verde claro, com pellicas de

Iranco e almecegado.» Francisco Rodri-

gues Lobo, Pastor Peregrino, Liv. ii,

jornada 0.

ALMECEGAR, i'. a. ]\listurar almecega

em alguma coniposiçiio ; dar côr de alme-

cega ; curar com almecega, antigamente

empregada para suspender o vómito. =
Recolhido por Cardoso e Bento Pereira.

ALMÉCIGA, s. f. ant. Vid. Almacega.

ALMÉIA, s. f. O mesmo que Almea:

casca odorífera e resinosa do thus Judir.o-

riim. — « Das índias de Castella a alraea

e óleo d'cila para as niãus.n Padre Ber-

nardes, Floresta, Tom. i, p. 179. =
Também se encontra nos escriptores an-

tigos Almeya.
ALMEIGEGÁDO, adj. p. ant. Vid. Alme-

cegado.-—Empregado por D. de Couto.

ALMEIDA, s. f. Em linguagem náuti-

ca, é o espaço inferior do painel da popa,

entre o primeiro gio e a barra da contra-

almeida, formado pelos girotes c cambo-
tas ; é a almeida o sitio por onde entra a

canna do leme por cima do cadastc. —
íi Secretamente calou-se pela almeida da
nau abaixo em hum bargantim, que alli

tinha posto de rcsfjuardo j^nra este tem-

po.» João de Barros, Década II, Liv. iii,

cap. 6.

t ALMEIDÉA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas diósmeas, arvores ou ar-

bustos da America; dá flores brancas, ver-

melhas e azues.

t ALMEIRÁM, s. m. Vid. Almeirão.

ALMEIRANTE, s. m. ant. Corrupyào de

Almirante. = Usado na Monarchia Lu-

sitana, Tom. VII, p. 10(3.

ALMEIRÃO, s. m. (Segundo Jloraes,

do árabe (i^Hioc/y, cousa amargosa.) Nome
vulgar do Chicoreum Inti/bus, de Linneo;

ó dividido em duas espécies: o almeirão
silvestre e o almeirão sativo. Este ulti-

mo cultiva-se nas hortas c jardins para
nsos medicinaes. E' am;u'go, e estoma-
chico. = 'íGomeram todos tartaruga as-

sada, e do biscoiito, eáhaeiroes cosidos.»

(/ástanheda, Historia do Descobrim. da
índia, Liv. vii, cap. 77.

ALMEÍRÓA, s. f. Planta chicoreácea,

com as mesmas virtudes medicinaes que
o almeirão, segundo o auctor da Flora

Pharmaceut. = Recolhido por Moraes.
ALMEITÍGA, s. f. ant. (Do árabe ciZ-

mutcga; o doce.) Almoço, rcfeiçiio leve e

frugal, que, segundo o direito antigo, era

dada pelo lavrador ao mordomo ou pres-

tameiro que cobrava e arrecadava os fo-

ros reaes. = Também se dava aos por-

teiros e arrecadadores de forragens. =
Recolhido por Viterbo no Elucidário.

ALMEIZAR, s. m. ant. (Do árabe almei-

sar, o cinto.) Panno de raeza, que a co-

bria e ornava.=Tambem se diz Almezar.
= Recolhido por Viterbo.

j ALMEIZARES, s. m. pi. ant. O mesmo
que alaraares, segundo Viterbo.

t ALMEJADO, adj. p. Desejado, anhe-

lado, andar morto por uma cousa. =Bas-
tante usado na linguagem moderna.
ALMEJAR, v. n. (Segundo Moraes, de

alma, o do castelhano hcchar, lançar, dei-

xar.) Agonisar, estar cm paroxismos
;

arrancar, expirar. Fallando da alma, diz

Bernardes: — «Segue-se que ao deixar

a sna região própria, e os ares, com que se

creou, estranha e pena, e reluta, e quasi

está almejando.» Luz e Calor, Tom. i,

p. 11)4. No sentido usual, desejar com to-

das as veras, morrer por uma cousa, an-

helar, aspirar, anciar com fervor. =
N'este sentido, recolhido pela primeira vez

por Bluteau ; hoje bastante usado na lin-

guagem ]K:)etica.

ALMEJAS, s. f. pi. O mesmo que Ama-
joas. = Recolhido por Bento Pereira.

j ALMENÁ, s. /. Peso de um kilo-

gramma, pouco mais ou menos, em uso

nas índias orientaes.

ALMENÁRA, s. /. ant. (Do árabe meal-

nara, o pharol ou lanterna. Segundo Co-

varruvias, vem de almena, em castelha-

no ameia; segundo Urrea, de menaretimi.)

Usou-se especialmente no plural. Fogos
artificiaes e convencionados, com que

dos muros, torres ou atalaias se avi-

savam os distantes do que se passa-

va.rO seu numero, duração e qualidade,

faziam as vezes dos tclegrapaos de ban-

deiras.

Uíiam os que giiorreiam, de fíl-ticnaras,

Hara (Ití loriye ilar á i;cii!e aviso,

yae ponha eiii cobiço as suas cousas caras.

I1EI\N , LIMA, cail. 33.

ALMÉNDO, s. m. ant. O mesmo que

Amêndoa, mais conforme com a ctymolo-

gia grega ami/gdale, dando-se a attrac-

çào do «1» pelo «m».) Amêndoa:— «iíem

lhe leixo as duas saphiras, que me El-

Rei deu, a huma he talho de belota

;

e outra talho de almendo.» Provas da

Kist. Genealog., Tom. i, p. 22G, doe. de

lo;')4.

ALMÉNDOA, s. /. O mesmo que Al-

mendo, recolhido por Moraes, o que tor-

na inadniissivel a hypóthese de ser al-

mendo, corrupção ou erro typographico

de A!m endro ou Almendra. Amêndoa.
ALMENILHAS, s. /. jd. Espécie de or-

nato ; feitio de vestidos antigos.= Acha-

se no livro Tempos de Agora, Tom. i,

cap. o.;;=Recolhido por Moraes.

t ALMERZAMONKAGIEP, s. w. Em As-

tronomia, nome da estrella que forma a

parte mais oriental da espádua do Orion.

ALMÉTE, s. m. ant. Diminutivo de El-

mo; segundo Covarruvias, vem do frau-

cez heaume ou do allemào helm.) Peça
de ferro das armas brancas, que servia

do capacete.

E nas cabeças busios por almelea,
Que paieciam próprios capaceles.

i'Lii. , uLKG., caiit. XVI, foi. 240, v.

ALMEXIA, s. /. (Do árabe almexia,

signal ou divisa ; do verbo xalia, assi-

gnalar.) Ruella, divisa, camisa que os

mouros residentes em Portugal eram obri-

dos a trazer como signal para serem co-

nhecidos, quando não andavam com o seu

próprio trage. Este signal foi mandado
usai- por Dom Atfonso iv ; cm França
também se encontra a mesma determina-

ção. Os versos de AíFonso Geraldes, fei-

tos á batalha do Salado, hoje perdidos,

faliam da lei da Almexia, n'este único

fragmento conhecido e publicado por Blu-

teau :

E f('Z biMii aos crivados seus,

E i;rão honra aos privados,

í! fez a todos os judeos
TraziM' sifínaes divisad';s,

E os Mouros a/mcxifis.

Que os podesseiii conhecer;

Todas eslas cortezias

Este rei mandou fazer.

ALMEZ, s. m. ant. Em Botânica, espécie

de lodào. = Recolhido na sexta edição

de Moraes.

f ALMEZAR, V. a. ant. Misturar, confun-

dir alguma cousa ; mesclar. = Reco-

lhido pela primeira vez por Viterbo no

Diccion. Portátil.

ALMICA, ... /. Vid. Almece. = Reco-

lhido por Moraes.

ALMICA ou Almeice, s.f. Vid. Almece.
ALMICANTARÂTH, s. m. (Do árabe «í-

mocantarat, que significa formando abo-

bada ; em arcada, em forma de pente.)

Pequenos circules parallelos ao horizon-

te, que se concebem passando por todos

os graus do meridiano ; seus centros es-

tão situados sobre a vertical, que junta o

zenith ao nadir. Também se chamam cír-

culos de altura, parallelos de altura,

porque servem para marcar a altura de

um astro acima do horizonte. — «Bào os

eirados das alturas por outro nome al-

micantaraths, huns circulas menoresparal-

lelos ao horizonte, que cortam a ângulos

rectos de uma e de outra parte os circii-

los azimutaes, como na esphera terres-

tre os parallelos aos meridianos.» Pa-

dre António de Carvalho, Via Astronom.,
Part. i, secç. 1, tract. 2. \'id. Esphera
Armillar.

ALMICE, s. /'. O mesmo queAlmica ou

Almece. E' um soro que corre do leite

apertado no cincho. = Recolhido jior

Bluteau.

ALMÍLHA, s. /. (Do latim amiceiZa, di-

minutivo de amictiiSj vestido.)Véstia que
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se traz sobre a camisa e por dsbaiso do

jubào; collete justo ao corpo, com mangas.

"Vestidura de cobrir o corpo, com meias

mangas.

—

«Ttudo ainda a vssada do pei-

to vestida €0711 gua almilha. » Padre Manoel

Fernandes, Alma Instr., Tom. iii, p. 317.

ALMÍNHA, s. /. O mesmo que Almilha;

lambem c diminutivo de Alma. = Usado

cm cantigas populares:

Oh uiea amor, se le fores

Luva-uie na tua alminha.

ALMIRA, s. /. Nome vulgar de uma
herva chamada 2>%ra«o«. = Recolhido

por iloracs.

ALMIRANTA, s. /. A nau em que vae

o segundo chefe de uma armada ou es-

quadra ou frota ; assira nomeada, porque

este sesrundo commandante se cliamava

almirante.

Em cuja gloria sempre se adianta

Da capitania o preto á almiranla.

siA.N. TuoM., issuL., eanl. m, est. õi.

t ALMINHAS, s. f. pi. Nome que dá

o vulgo a uns painéis em que se vêem

íiguras humanas nuas a arderem entre

labaredas. Designa tarabem o sitio em
que está pregado algum painel das alinas.

ALMIRANTÀDO, s. m. (De almirante,

com o suíHxo «ado».) Posto, officio, car-

go ou dignidade de almirante. Tribunal

de officiaes de marinha que toma co-

nhecimento dos negócios militares d'ella,

dá cartas de marca, decide da justiça das

presas de guerra. — «Dj/sseram as leys

imperiaes, que direito real he almiranta-

do, que sif/nifica authoridade pêra criar

almirante nu mar.n Orden. Affons., Liv.

II, p. 210. — O que vae á obediência

de algum almirante; n'este sentido, é co-

mo adjectivo.

ALMIRANTE, s. m. (Do árabe amir ou

emir, cabo, capitão, d'onde os gregos

da edade media formaram amiras, e ami-

ralios, e nós, pelo acrescentamento do

suíBso «ante», almirante.) No sentido an-

tigo, commandante supremo da força do

mar, com jurisdicçào de mero e misto

império; no sentido moderno: general que

commauda uma frota ou esquadra ; o

principal navio de uma frota ou o que,

em ura porto, está reservado pai-a servir

de corpo de guarda, a bordo do qual se

dão osjulgamentos dos conselhos de guer-

ra.— nQue era Capitão (jeral do mar ao

modo, o que acerca de nós c o almirante,

ojficio trazido a nós do uso dos Ara/nos,

se havemos de dar credito á eti/mulogia

do vocábulo.) Joào de Barros, Década II,

Liv. 4, cap. 4.

—Loc: F/ce-Almirante, o mesmo que
tenente general. — C'o«íra-Almiraate, na
marinha franceza, posto equivalente ao

de marechal de cninpo. — Grande-k]xm-

rante, a qu;irta dignidade da ordem de

Malta ; era o chefe da lingua da Itália.

— /)• de Almirante, diz-sc do navio que
na pesca do bacalhau, no banco da Ter-

ra-Nova, tom o direito de inspecção so-

bre os outros. — Penteado de Almirante,

moda antiga, espécie de toucado ou en-

feite da cabeça feito de fio de ouro, usa-

do pelas mulheres á maneira de diade-

ma ; ainda se usava no seculu XVII. —
Concha Almirante, em Conchyliologia,

nome de uma concha univalva, muito lin-

da, que se encontra no mar das índias.

ALMIRANTEAR, v. n. Fazer as vezes

de almirante, exercer o cargo, comman-
dar. — «Almiranteava ao general Ribei-

ra, D. Nicolas Júdice Fiesco, gentil-ho-

mem de Génova.'» Dom Francisco ilanoel

de Mello, Epanaphora II, p. 19G. =Fóra
do uso.

ALMIREZ, s. m. ant. (Do árabe ai, e

mihiyiclí, no castelhano almirez ; moder-
namente. Almofariz.) Vaso em que se pisa

e pulverisa qualquer substancia. = Re-
colhido no século xvii, pelo padre Bento
Pereirn.

ALMÍSCAR, s. m. (Do árabe almosco,

no grego myskos.) Aroma fortíssimo, que
se eshala de uma secreção animal, em
fórrna de massa secca, acastanhada, de
gosto amargo, e combustivel. E' emprega-
do para combater os cheiros infectos; mas
para a maior parte da gente é nausea-

bundo. — (.(Segundo vosso cofre, em que

tendes almíscar, se lh'o tiraes, fica toda-

via o cheiro em seu logar.» Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosína, act.

m, se. 4.

ALMISCARADO, adj.p. Que foi perfu-

mado com almíscar; aromatisado, cheiro-

so; figuradamente: efferainado, adama-
do, delambido, amulherengado. — «Pas-
sando por um mancebo inuito culto e

almíscarado, o Anjo poz a mão no na-

riz, e passou de largo.» Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tom iii, p.
G4.Õ. — Lemp almíscarado, usado por

aquellas pessoas cujo su(ir é mal cheiroso.
— Pastilhas almiscaradas, usadas para

não deixar notar o mau hálito.

ALMISCARAR, v. a. (De abníscar, com
a tenuiiiaçào verbal «ar».) Perfumar com
almíscar ; misturar com álcool para dis-

solver o almíscar; aromatisar.

— Ahniscarar-se, v. refi. Apesporar-se,

effeminar-se, adamar-so, usar de cheiros,

na roupa, como uma dama.
ALMISCAREIRA, s. f. Em Botânica,

nome vtdgar d(j geranitim moschatum de

Línneo, conhecido também pelo nome de
agulha de pastor. = Recolhido por Blu-

teau. Vid. Agulha de Pastor.

ALMISCAREIRO, s. m. Cheirador, cas-

soleta, vaso pcípieno de trazer almíscar

embebido em algodão, para uso das pes-

soas a quem repugnam certos cheiros.

ALMISCLE, *. m. ant. (Corrupção de
Almíscar, pela mudança do «r» na lin-

gual «1» e pela sua metathese.l Usado
por Frei Gaspar da Cruz. = Também
se encontram as formas : Almiscre, Almis-

quer, o Almisquere.

ALMISCRÁDO, (idj. p. ant. O mesmo

que Almíscarado
;
perfumado com almís-

car ; figuradamente : efferainado, amulhe-

rengado, dengue. — (íNãu scdiiu a re-

ceber com apparnto de pagens, e gente de.

seu serviço, almíscrado, e coberto com um
pannofino sobraçado.» Nicolau Pimenta,

Cartas, foi. 23, v.

ALMISCRE, s. 7n. ant. O mesmo que

Almíscar. := Usado por Joào de Bar-

ros.

ALMÍSQUER, s. m. ant. O mesmo que

Almíscar. = Usado por Castanheda.

ALMISQUERE, s. m. ant. Vid. Almís-

car. = Usado por Lucena.

ALMO, adj. prjetJDo latim almus.) Que
cria, alimenta, que nutre, alenta ; figu-

radamente : cândido, puro, estreme, san-

to, favorável, benigno, benéfico. = Bas-

tante usado na linguagem poética.

D"aqui nasceu a fabula mal crida.

Que toda esl'a/í//a machina já hu'hora

Dos honibros do grande Athlas foi sustida.

DR. iSr. FEB., C4RTJE, 1ÍV. II, CaTt. 3.

Fazia renovar o fresco prado,
Crescer as plantas, animar as flores.

Com alma luz, com claros resplendores.

MAS, THOM., iss,, canl. vil, est. 32.

— Loc. : Abna mater, nome sagrado

da terra, na linguagem poética,— Alma
parens, o mesmo. — Alma Vénus, Ura-

nia, a natureza pura.

f ALMCÇÁBEL, s. m. ant. O mesmo que
Almotacel, com inspecção sobre pesos e

medidas, etc. = Recolhido por Viterbo.

ALMOCADÉM, .«. m. ant. (Do árabe ai-

mocaddciii ; do verbo cadema, chegar, en-

caminhar.) Coudel dos peiíes, o capitão

ou caudilho da infanteria. Hoje equivale

a capitão. — « Toca a seu ojfficio, (de

Adail) governar os almocadens, e almo-

gavares, e mais gente, <ptc ha defazer as

cavalgadas nas terras inimigas.» Sam-
paio \'illas-Boas, Nobilíarchía Portugue-

za, cap. 11.

ALMOCÁFRE, s. m. iDo árabe; do ver-

bo cabara, enterrar.) Sacho oa alvião

usado nas minas. = Recolhido por Mo-
raes.

ALMOÇARIA, í. /. Conti-accão de AI-

mocravería.

ALMOCAVAR, s. m. ant. (Do árabe <i/-

mocbar, cemitério, galilé.i O sitio onde

os mouros que ficaram em Portug.al, eram
enterrados.

ALMOÇADO, adj. p. Refeito com o al-

moço ; alimentado, satisfeito com a pri-

meira comida do dia. — xPresto anda-

riam almoçados os que vós julgacs í/Ví>-a

sorte. » Frei João de Ceita, Sermões, Tom.
i, foi. lliO, col. 2. — Da r-ít />c-r almoça-

do, não poder comer mais, suspender a

sua comida por estar farto com o que

cometi antes do jantar.

ALMOÇADOR, «. »». O que prefere o

almoço a qualquer outra comida do dia
;

o que não deixa escapjir um almoço, o

que faz do almoço o seu principal ali-
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mento. = Eecolhido pelo padre Bento

Pcrr'ii'n.

ALMOÇAR, V. 11. (Do castelhano almor-

sar, perdida a lingiial « r » pela tendên-

cia popular.) Comer antes de jantar ; to-

mar a primeira refeição ao levantar da

cama
;
quebrar o jejum. — Almoçar de

(jarfo, comer, como ao jantar, antes de

tomar ciiá ou café.

Isto vae sendo de dia,

Eu gueio, mãe, almuçat,

GlI. vic, OB., liv. IV, foi. 194, T.

ALMOÇARIFE, s. m. ant. Yid. Almoxa-

rife.

ALMOCÉLLA, s. /. ant. Capuz antigo,

qne cobria a cabeça e os liombros; usado

no século xiv. — «Item a essa Clara

(mando) Jnima citccdra, e hum c/ntv«ÇQ...

c vmii almocella.» Provas da Historia

Genealógica, T^m. i, p. \o2. - Segun-

do Viterbo, cobertor ou manta, mais ou

menos fina e preciosa, que servia nas ca-

mas dos ricos e dos pobres, sempre com

o mesmo nome.

t ALMOCELLEIRO, í. m. O que fabri-

ca ctjbertores ou mantas para camas. =
Kecolhido por Viterbo.

ALMOÇO, s. 9H. (Do castelhano flZ??!(;7'ro,-

Covarruvias deriva-o do árabe ai, e do

latim morsus, dentada, pedaço; segundo

Constâncio, do allemão morgen, manhã,

e esseUj comer.) A refeição da manhã,

que SC toma ao levantar da cama. No
sentido chulo, diz-se do primeiro revez

que nos acontece ao principiar o dia. —
«Finalmente António Currca com tvda sua

f/ento se fizeram, senhores d'aquella forta-

leza, até do almoço que os mouros tiidiam

posto ao fogo.» «João de Barros, Dec. III,

Liv. 3, cap. b. — Almoço de garfo, co-

mer e beber á maneira de jantar.

—

«Pa-

ra o almoço forno c torno. » — Alm.oço

(Zajisaiife^ espécie de baile campestre. Nos

cantos marítimos portuguczes, se encon-

tra :

t AMOCOIjVAR, s. m. O pastor ou

zagal a quem pertencia a guaida do re-

banho ; é o criado do maioral. == Picco-

Ihido por Viterbo.

ALMOCOVAR, s. m. ant. (Do árabe alma-

diur ; do verbo caiara, enterrar.) Ce-

mitério mourisco, para os mouros de Por-

tugal eHesj)anha. == Recolhido por Blu-

tcan. Vid. Almocavar.

Para n íifiiinço feijão.

Ao jaolar bokixa dura, ctc.

CVNC. POP.

t ALMOGREVÁDO, adj. jk Transporta-

do, acarretado por almocreve; levado em
bestas de almocreve.

ALMOCREVAR, i-. «. (De almocrbve,

com a terminação verbal «ar».) Exercer

o mister do almocreve ; transportar, acar-

retar em bestas de almocreve. = Pouco
nsado.

ALMOCREVARÍA, s. /. O trato, o of-

ficio de almocreve : conduccào de fazen-

das ; carregamento, transporte de merca-

dorias ; rccovagem.

ALMOCREVE, s. m. (Do árabe cdmoca-

ri ; do verbo cara, alugar bestas.) Reco-

veiro, conductor de bestas, azemel, acar-

retador, transportador, arreeiro. — «Era
tão pohre, que uns almocreves pe?y amor
de Deus a trouxeram e metteram na Egre-

ja.-o Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. IV, cap. 10.

— Loc. : Almocreve de petas : diz-se

de uma pessoa muito mentirosa, que met-

te carapetões; tirada a metáphora de uma
publicação chistosa de José Daniel Ro-

drigues da Costa, assim intitulada. —
A fan^a dos almocreves : representada

em Coimbra por Gil Vicente em 152(5.

—-«Almocreve cnvalleiro, não ganha di-

nheiro. « Padre Delicado, Adágios, p. 14().

— «Almocreves somos, na mesma estrada

andamos. » Adngio.

t ALMOCREVERÍA, s. /. Tributo que

pagavam os ahnocreves em certas partes

do reino. = Também significa trato de

almocreve.

ALMOÉDA, s. /. (Do árabe ahnonada,

dando- se a syneopa do «n» medial, como
succede na phonoíogia latina em frenum,

freio.) Leilão, venda publica on em hasta,

por lanços, arrematação. — «^ jiropria

pessoa era logo vendida em almoeda por

escravo. i> Lucena, Vida de Sam Francis-

co Xavier, Liv. iv, cap. 10. — «A'« al-

moeda tem a bolça, queda.» Padre Deli-

cado, Adágios, p. 07.

— Lt»C. : Pòr a honra em almoeda

:

vcnder-se, infamar-se ás escancaras. —
Fazer almoeda, tornar publico.

ALMOEDADO, adj. p. ant. Posto em
hasta, arrematado, apregoado, aleiloado,

lançado, picado ; figuradamente : piibli-

cado por pregão, assoalhado. = Abona-

do nas Constituições dos Rispados de Vi-

zeu. Porto e Jliranda. -== Píjuco usado.

ALMOEDAR, v. a. {De almoeda, com a

crmin.Tção verbal « ar ».) Acender em
praça, arrematar, pôr em leilão, pôr cm
lanço, apregoar, publicar, assoalhar. —
«Mandamos que se alraoedem e avaliem,

pela maneira sobredita.» Constituições

do Bispado do Porto, foi. 84.

ALMOFÁÇA, .9. /. (Do árabe almihas-

sa; do verb(j surdo liassa, esfregar.) Cha-

pa de ferro com ixm cabo por onde se

maneja, a qual é composta de quatro ou

cinco pequenas serras de dentes rombos

e miúdos, com que se esfrega o corpo dos

cavallos para lhes tirar a caspa. Costuma
andar acompanhada de uma escova.

Quem canta ao .';oin da (ritm^afa.

JOnr.v. PINTO, ALTO Itli ROtmiOO F. Mr.\D0,

foi. 4j.

ALMOFAÇADO, adj. p. Limpo com al-

mofaça; escovado. Emprega-se no estylo

chulo_ para dizer que alguém está aceia-

do, composto, garrido.= N'este sentido,

usado por Camões, no Auto de Filodemo.

ALMOFAÇAR, v. a. (De almofaça, com
a terminação verbal «ar».) Escovar, es-

fregar o cavallo com os pentes da almo-

faça para lhe tirar a caspa. No sentido

chulo, usado no século xvi: limpar, aceiar,

compor, enfeitar.

Outros pagens vão chamar
A um moço dos que tem.
Que ás vozes Ities convém

Aímofuí^ar.

CANC. GKR., foi. 134, V.

ALMOFÁCE, s. f. O mesmo que Almo-
faça. = ITi.ido por Gil Vicente.

ALMOFACILHA, s. /. (Corrupção de

Almofadilha. ) Pacho de estopa que se en-

rola pela barbella, para nào ferir o ca-

vallo ; forro da cabeçada, ordinariamente

de pelle de carneiro.

—

«Uns pedem, que

seja a barbela, com almofacilha, outros

sein ella.» Tratado da Gineta, cap. 8,

foi. 17, v.

ALMOFADA, s. /. (Do árabe eãmihha-

da ; de chaddon, a face.) Travesseiro,

cabeçal, fronha em que se descança a ca-

beça ; coxim, em que se ajoeiiia ou as-

senta, e também empregado pelas cos-

tureiras para certo.s trabalhos de renda.

«A' boa moça, e á má põe-lhe almofada.»

Padre Delicado, Adágios, p. 00.

Estando cosendo na minha aliiiofaila.

Minha a^jullia de ouro, meu deihil ile prata.

nO.MANG. GERAL.

De maneira que possa

Em meu peito encostar sua cabeça,
Pois a miolia do seu fez almnfatla.

DERNAUUES, KIMAS, p. 23.

Asspntam-se contentes na verdura.

Onde o prado lhe jaz verde nhiiojailn.

PEREIllA DE GA.STRO, CLYSSEA, caut. V, CSt. 89.

— Em Carpinteria, dá-se o nome de

almofada, á peça de madeira quadrada

que se destaca como era relevo do meio

da porta não inteiriça ; nas portas das

egrejas as almofadas são pyramidaes. —
— Em linguagem náutica, almofadas

são peças de madeira branda, boleadas,

que se collocam em todos os legares onde

os cabos roçam ou laboram, pnra os de-

fender de serem cortados. — Tambein
se chama almofadas, a uns saccos feitos

mcthodicamentc e cheios de palha, crina,

lã ou estopa, servindo de estfjfo aos as-

sentos dos escaleres, das camarás dos na-

vios, etc. — Almofada do travessão, a que

a elle se une pela face da ré, e tem a

mesma grossura do travessão.

ALMOFADADO, adj. p. Estofodo, acol-

choado ; loto como almofad i.

— Em Carpinteria, diz-se do que re-

salta em relevo nos artefactos de madeira

e cantaria. — « O tecto é de talha almo-

fadado de maçarocas.» Padre Carvalho,

Chorographia, Tom. iii, p. 058.

ALMOFADAR, v. a. (De almofada, com

a terminação verbal «ar».) Guarnecer

de almofadas. = O mesmo que Estofar.

Vid, esta palavra.
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ALMOFADINHA, ,v. /. (Diminutivo de

Almofada. ) Prej;;idoiia de alíinctes ; chu-

niayo de sangria ; molliellia para sujjpor-

tar pesos á cabeça ; iavôr de pedras pre-

ciosas. — Almofadinha eh alfinetes, era

que se pregam alfinetes para se não per-

derem. — Almofadinha de cheiro, que
encerra substancias clieirosas para aro-

matisar as alfaias. = Empregado por Gil

Vicente e Francisco de Moraes.

ALMOFÁLLA, s. m. ant. Campo ou ar-

raial cm que por algum tempo se reside.

= líecolhido por ^'iterbo no Diccionario

Portátil.

ALMOFARÍZ, «. m. (Do árabe ahmh-
rés; do verbo harasa, pizar, machucar;

no portuguez antigo, almirez.) Gral pe-

queno de bronze ou de mármore, pilào,

onde se tritura algum objecto que é para

ser pulvcrisado. — v.Purijue na primeira
cura lhe cortaram os dedos sobre um al-

mofariz.» Gavi de Mendonça, Cerco de

Mazagão, cap. 17, fnl. 76, v.

t ALMOFARIZINHO, .s. m. ^Diminutivo

de Almofariz.) Almofariz de pequenas di-

mensões.

ALMOFÁTE, s. m. (Do árabe almocja-

te.) Vasador, sacabocado ; ferro de cor-

reeiro, empregado para abrir olhos na
sola, onde enfiam os fuzilões das fivellas.

ALMOFÍA, s. /. (Do árabe almifia, so-

peira de estanho ; no árabe, é frequente a
mudança do «i» em «o», como se vê em
almihassa, almofaça

; uhmfrach, almofrei-

xe.) ^ aso de barro, ordinariamente vi-

drado, mais largo do que alto ; tigelão,

covilhete, sopeira, malga, quarto, escu-

della grande, alguidar pequeno ; nas an-

tigas communidades, servia pa'-a lançar

as espinhas de peixe ; o seu uso commum
era para lavar as màos. = Cita-se em
documentos do século xvi. — «.Buas al-

mofías de jirata branca.» Provas da His-

toria Genealógica, Tom. ii, p. 451.
ALMOFREIXADO, adj. j,.. Mettido em

almofreixe
; empacotado, emmalado, en-

feixado
; figuradamente: amortalhado.

Inil.i espido, Deus mi; v.ilha,

Itidíi le v<'jn PU vostliln,

Ahiuífrãxiíilu e fosiilo,

Praza a Ucus, iriiuiiia moilallia.

SIMÀO MiO.UADO, COMEU. ilFÊA, foi. õõ, V.

ALMOFREIXAR, v. a. Empacotar, en-
fardar, emmalar, pôr cm almofreixe; fi-

guradamente, e no sentido chulo : amor-
taliiar. --=. Recolhido por Moraes.
ALMOFREIXE, s. wi. ant. (Do árabe

ahnufraxe ; do verbo faraxa, estender c
fazer a cama; o «a» muda-se geralmen-
te em .10», conm em alcaçaba, alcaçí/va

;

e também em «i», como em assahadj,
azevíche. ) Malotào, enxerga, moxiíla
grande para fato e cama, em jornada.

o Conde sp .isscntou. qual viiilia armailo,
Eiilru os sons «//««/rm-ra descancanilo.

10.10, coM)E.<T.\viii, canl. iint, est. SI.

ALMOFRÉXE, .9. »». O mesmo que Al-

mofreixe. -—: Usado por Joào de Barros.

ALMOFRÉZ, s. m. (Do árabe almogrcz.)

O mesmo que Almofrate. .Sovcla de sa-

pateiro. ^^ líecolhido por Moraes.

ALMOGÁMA, .«. /. (Do árabe abnojam-
ma,o ajuntamento ou aggregado de cou-

sas.) Em Architectura naval, a ultima

caverna da náo, onde as madeiras sào

mais juntas por causa dos delgados do
navio ou do boleamento da proa.—Tam-
bém se diz caverna de almogama. =^ Re-
colhido por BInteau, da Jingua^cem oral.

ALMOGARÁVE, s. m. ant. O mesmo
que Almogavar. = Usado nas Provas da
Historia Genealógica. — Ha as seguintes

formas : Almogavere, Almugavar, Almo-
gavre e Almogavres.

ALMOGAVAR, s. m. ant. (Do árabe
almugau('r ; do verbo gara, guerrear, pe-

lejar.) Soldado velho e prático, que, não
podendo seguir o exercito, ficava nos
presídios

; antiga milícia de Hcspanha e

Portugal, particularmente empregada nas
correrias por terras de mouros. O almo-
gavar vivia sempre em armas, dormia
nos montes, armava as ciladas, passava
dois e três dias sem comer, sustentando-

se ás vezes de hervas, tinha por vesti-

menta um sacco, que usava no veríío e

no inverno, a sua espada era delgada e

agudissima, trazia lança e escopeta. —
oE os Castellões eram oito de cavallo, e

cento homens de pé, bons a]mogavai"es de

Andaluzia, com boas lanças, dardos, e

punhaes.v Chrcnica do Condestavel, cap.

XXXI. Os Almogavares eram eommanda-
dos pelos Adais. — uToca ao officio do
Adail governar os Almocadens, e Almo-
gavares, etc.» Sampaio Villas Boas, No-
biliarchia Portugueza, p. 124. O Almoga-
var era pedestre, e equestre, ou miquelcte.

No sentido chulo, e metaphórieo do sécu-

lo XVI : achaques, doenças, impertinên-

cias, moléstias : almogavares da velhice.

ALMOGAVARÍA, 5. /. ant. (Do árabe
almogavcra ; no portuguez antigo, Almo-
gauria.) Expedição de almogaraves, cor-

reria, incursão, entrada repentina do ini-

migo, talando os campos, captivando, e

roubando tudo o que ptJdc ser útil. —
(lE elles disseram, que tal cavalgada co-

mo aquella era a elle muito de escusar,

jyorque era modo de almogaravia, que não
jicrtencia a seu real estado. » Fernão Lo-
pes, Chronica de Dom João I, l'art. ii,

cap. 28. =^ Também se escrevia Almo-
gavria.

ALMOGÁVRE, s. m. ant. O mesmo que
Almogavar, dando-se a metathese do «r»,

frequente na linguagem popular. = Usa-
do por Fornrio Lopes.

ALMOGAVRÍA, s. /. ant. O mesmo que
Almogaravia.

ALMOINHA, .<;. /'. ant. (Segundo Mo-
raes, corrupção do latim alimonia, ali-

mento.) Quintal, cerrado, quinta subur-

bana ; não só se tomou por liorta e po-

mar, mas também por prédio urbano,
apto para dar fructas e hortaliças, assim
como linho, milho e toda a casta de fruc-

tos; cerca tapada e regada sobre si.

Pfivar em caza da rainba
Deus vol-o deixe lazer,

E a aií dé uma vinlia,

E re:.;ar uma aímaiuííci.

Em ijue leuho uiór prazer.

CASO. GEIIAL, fui. 34, COl. 1.

— Viterbo traz as formas Almuinha,
Ahnunha, Almoynha, Almuia, Almuya e

Amuya.
ALMOJÁVENAS, s. f. 2,1. (Do árabe

cdmugthuna, queijada; do verbo jabba-
na, fazer queijo.) Em Arte culinária,

tortilha feita com requeijão e outros ace-

pipes. — nDeite-se este batido em uma
toitrira, coza-se nella, façam-se as almo-
javenas, e jxissadas por ussucar. etc.»

Domingos Rodrigues, Arte da Cosinha,

p. 155.

t ALMOJÁVENASINHAS, s. f. pi. Di-
minutivo de Almojavenas. = Usado por
Domingos Rodrigues.

t ALMONGÁVAR, s. m. ant. Pastor de
rebanho. = Também se escrevia Almo-
couvar.

ALMÔNDEGA, s. f. (Do árabe albon-

deca : do verbo bandaca, fazer bolas pe-

quenas, arredondar como bolas.) Bolos
de carne picada; com ovos, farinha e

outros adubos, que se comem guisados e

com molho ; sào ordinariamente pouco
menores do que um ovo de gallinha. —
(íGoram-se n'clla as almôndegas em um
lume brando, as qiiaes se furão do tama-
nho que quizerem, etc.» Domingos Ro-
drigues, Arte da Cosinha, p. 18.

— Ubs. Segundo o Padre (iuadix, al-

môndega vem do árabe albidaca, que
signiíica carne picada. =; Usa-se geral-

mente no plural.

ALMÓNJAVA, .9. ./'. Pitéu feito de car-

neiro picado com toucinho e cheiros : fri-

ta-se em manteiga.= Recolhido por Blu-
teau, no Vocabulário ; citado no Index da
Arte da Cosinha, de Domingos Rodri-
gues.

ALMOQUEIRE, .t. m. ant. (Do.arabc
almocari ; em documentos portugnezes

do século XI, Almoqueve.i Almocreve,
recoveiro, azemel, cai-reeiro; o que tra-

balha com bestas, ou as aluga.= Empre-
gado no Foral de Coimbra do conde Dom
llenri(juc. e ncnlhido por Viterbo.

t ALMOQUÉVES, s. m. pi. ant. Cor-
rujição de Almoqueire, e talvez a primei-

ra degeneração ]>ara Almocreve. ^= Re-
colhido por ^'iterbo.

ALMORÁVIDES, s. m. ant. O mesmo
que Almoahedes. Certas famílias aíVica-

nas, que ultimamente passai-am á Hcspa-
nha, onde se conservaram até a expulsão

total dos mouros. Reconheciam um só

Deus, e negavam a Trindade. — No ára-

be, ahnohndi'. quer dizer unitário : os

príncipes desta dynastia tomaram este
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nome porque só elles se julgavam ter co-

nhecido a unidade de Deus.

—

«.Fizeram

contra elle uma forte e universal liga,

convocando também de Africa os Almora-

vides com o S(íU rei Joseph...» (i aspar

Estaco, Varias antiguidades, cap. 12.

t ÁLMORAVIDIS, s. m. ant. Corrupção

de Maravedis. Certa moeda antig-a.

ALMORÇO, s. ?H. ant. (Do castclbano

filmorso.) Kecolhido por Jeronymo Car-

doso, e usado por Dom Gonçalo Couti-

nho. Vid. Almoço.

ALMORRÃAS, s. f. pi. ant. O mesmo
que Almorreimas. Modernamente, Hemor-

róidas.

Assi niou pae SenliOP,

Ont* tcni liòres tV/íf/uinrã-t,

Qíw ó cousa ii'apiadar.

GIL VrCENTE, OURAS, liv.IV, íiil. 239.

t ALMORREIMAL, adj. O mesmo que

Hemorrhoidal. = E' hnje empregado na

linguagem chula.

ALMORREIMAS, íí. /. pL (Corrupção

do grego aimurruis, aimorruidas.) Em
Pathologia, tumores arredondados e do-

lorosos, que se formam cm volta do anus,

e que de ordinário deixam escapar de

tempo em tempo uma certa quantidade

de sangue. —• i-Diz (Galeno) que a san-

gria do braço revela, e suprime a purga-

ção dos menstruos, e almorreimas, e a dus

jjiís a provoca.» Duarte jMadeira, Apolo-

gia de umas sangrias, cap. iv, p. ii>.
—

Almorreimas ccgaít, que não rebentam.

t ALMOSÀRÁBE, .s. m. Christão su-

jeito aiis mouros. Vid. Mosárabe.

t ALMOSARIFE, «. m. ant. O mesmo
que Almoxarife e Almozarife. Official que

cobra os direitos rcaes, ou que dimana-

ram da coroa; almoxarife. = Kecolhido

por Viterbo.

ALMOTAÇADAMENTE, adv. ant. Ava-
liado, apreçado por almotacé ou por

quem tinha esse privilegio ; figuradamen-

te : por taxa sopesando, fazendo provi-

são, com pareimonia, parcamente, escas-

samente. = Recolhido por Bluteau.

ALMOTAÇADO, ad.j. p. Visto e avalia-

do pelo almotacé, que regulava o justo

preço do mercado; figuradamente: taxa-

do, regrado, sopesado.— «... as alegrias

eram. almotaçadas, e os prazeres regista-

dos. )> Frei Pedro Corrêa, Conspiração

universal de vícios e virtudes, foi. 353.

ALMOTAÇÀR, v. a. ant. (De Almota-

cé, com a terminação verbal «ar».) Ta-

xar o preço dos conicstivois, em um mer-

cado; avaliar, ponderar, sopesar, medir,

calcular para eeonomisar ; arbitrar, vare-

jar, inspeccionar; figuradamente: aquila-

tar, apreciar.— nE de nenhuma cousa, que

repartam, ou hajam ífalmotaçar... non le-

varão cousa alguma.» Orden. Manuelina,

Liv. I, tit. 49.

— Loc: Almotaçar tenções, fazer jui-

zes temerários sobre o que cada um pre-

tende, ou tem em vista fazer.— Almota-

çar de feia, passar carta, taxar de feia

uma mulher.

ALMOTAÇARÍA, s. /. ant. O officio ou

cargo de almotacé, escrivães, zeladores

e homens de vara; extensivamente: taxa,

avaliação, varejo, preço arbitrado pelo

almotacé. = E' hoje pouco usado na lin-

guagem fiscal.— i(E mandamos que em to-

do o caso que pertença á Almotaçar ia, se-

ja o Réo citado perante o Almot<(ci' de

seu foro, onde o caso acontecer.» Orden.

Manuelina, Liv. iii, Tit. 4.=:Antigamen-

te, também significava a distribuição de

viveres feita peio Almotacé cm tempo de

carestia. Fora do uso.

ALMOTACÉ, s. m. ant. (Do árabe al-

mohtaceh; do verbo haçaha, contar, ta-

xar.) Official cujo cargo e obrigação con-

sistia em cuidar na egualdade dos pesos

e medidas, e algumas vezes distribuir os

géneros que se compram por miúdo ou

também os viveres, taxando-lhes o pre-

ço conveniente.— «... citado perante o Al-

motacé de seu foro, onde o caso aconte-

cer.» Orden. Manuelina, Liv. iii, tit. 4.

Àhiwtaré que quiMras stM' ik' um l)aíiTO,

Excluído serás simuIo pncta.

GAnçiO, SATYllAS.

—
• Loc. : Almotaçé-il/J)^ aquelle que

tinha a seu cargo prover o logar onde es-

tivesse a corte, de todos os mantimentos

necessários; tocava-lhe mandar limpar as

ruas, refazer os caminhos, pontes e calça-

das, e as mais obrigações ainda conser-

vad;is na Orden., Liv. i, tit. 18.

—

<iSuc-

cedeu a BaJthazar de Faria, Almotacé

]\Iór, e Coiulel J\Ior d'este Reino.» Padre

P.althazar Telles, Chron. da Companhia,

Part. I, liv. 3, cap. 16.

ALMOTACEL, s. m. ant. (Do árabe ai,

e musahocin, o que modera os preços cm
casas de comer; opinião de Bluteau.) U
mesmo que Almotacé; era de uso popu-

lar; fiel dos jjesus e medidas do manti-

mento da cidade. —• «8eja o marido al-

motacel, que taxe as gahis da familia.»

Dora Francisco Manoel de Èlello, Carta

de Guia de Casados, p. 44.

— Lof;.: Almotacel da limpeza, cida-

dão ou official da camará de Lisboa, que

tinha a seu cargo a limpeza da cidade.

Ahantacr.^ da limpeza

Aiui.iiaiii jii por alií.

ANT. POESTtS, AUTO DO MOUnO E.NCANT., fol. 1:.'4.

— Almotacel jícqueno, o mesmo que Al-

motacé, ou o seu substituto; juiz eleito:

A crislaleira

E o Alninlai-t'! peqiiono.

Bailarão .á derradeira.

GIL VICENTE, OIÍB., liv. I, fol. 56, V.

— Almotacel da fructa, segundo Bluteau,

o que já tem sido almotacé. — Almota-

cel vv'ir, Vid. Almotacé mór.

ALMOTACERIA, s. f. ant. Vid. Almo-

taçaria.

ALMOTOLÍA, s. f. (Do árabe almotlia ;

do verbo tala, untar, brunir.) Galheta,

lata de fundo chato, e do boca muito es-

treita, de fiSrma cónica, tendo ás vezes

um bico ; serve para azeite, e também
para petróleo. O povo diz Amotolia, syn-

copaiido o «1».

—

«Mandou ella vir diante

da Prelada o vaso, em que o tinha (o

azeite) que era uma almotolia de Frau-
des. 1) Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam
Domingos, Part. ii, liv. 4, cap. 18.

ALMOUCAVAR, s. m. Vid. Almocouvar.
ALMOXARIFADO, s. m. O idlicio de al-

moxarife; distrieto da jurisdieção de al-

moxarife ; a porção de rendas reaes, de
que lho toca a arrecadação.

—

«Cujas ren-

das se encabeçam em almoxarifado, vocá-

bulo mourisco, mais que naturid portu-

guez.» João de Barros, Década II, Liv.

õ, cap. 1. — « O distrieto de sua juris-

dieção, assim como o seu ojficio, diz-se al-

moxarifado.» Ferreira Borges, Dicc. Ju-

ridico-Commerc.=Ainda se conserva este

resto de feudalismo em Portugal, apezar

de todas as reclamações dos povos vexa-

dos.

ALMOXARIFE, s. m. (Do árabe alnui-

xarrajf ; o «a» breve permuta-se por «i»,

c.'>mo era assabach, azev/che.) Official da
fazenda da casa real, que arrecada os di-

reitos banaes, pi'opriedade particular do

rei, conservados ainda do tempo do feu-

dalismo; este cargo andava antigamente

nos Judeos, de quem os reis se serviam

para as extorsões fiscaes, tornando-os por

esse facto odiosos aos povos.

A Alnio.rarifcs pobres e vexados.

Da dívida absolveu, ([Me não pairassem.

RuuR. LOHO, coNiusr., eaiit. xx, est. 59.

= Também so escrevia Almozarife.

ALMOXÁTRE, «. m. Antes da nomen-

clatura chimica, sal aminuníaco. = Reco-

lhido por Viterbo, no Supplemento do Vo-

cabulário.

ALMUCÁBALA, s. f. ant. (Do árabe ai-

inociíliiKi, a c< imposição ou contrafacção.)

O mesmo que a scicncia da cabala
;
para

os cscriptores antigos, synonymo de Ál-

gebra.— «^ muitos auctores foi aborreci-

vel este nome Cabala, e os mais d'elles

p)éla pouca noticia, que d'ella tinham.

Muitos a confundiram com Almucabala...

que dos mais .sábios é julgado ser a pjro-

pria sciencia, que se diz regra da cousa, ou

Álgebra, pór nome arábico, do verbo chc-

ber, segundo o Padre Guadi.v, ou do ver-

bo gcbere, também arábico, conforme Dio-

go Urrea.íi Dom Francisco Manoel de

Mello, Tratado Caballistico, § 25, n. 10.

\ ALMUCÉDIA, s. f. Em Astronomia,

nome da estrella da constellação da Vir-

gem.
ALMUCELLA, s. /. ant. (Segundo Con-

stâncio, do franeez antigo almuce ; na bai-

xa latinidade almutia.) Cobertor, manta,

murça com capuz. Vid. Almocella, e Al-

muella.
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ALMUDADA, s. /. aut. Semeadura de

pão ; a porcào de terra que é semeada com

luii alinude de semente.=Tambem se di-

zia Almutada.

t ALMUDADO, adj. j). Trafegado, con-

tado por almude ; medido aos dois potes

ou ás doze canadas.

ALMUDAR, V. a. Medir o vinho aos al-

mudes : trafegar o vinho, aproveitando a

oceasiào de medil-o.= Encher as pipas

aos almudes.

ALMÚDE, s. m. (Do árabe almodde,

medida de secco, correspondente ao al-

queire.) Medida de liquides, que consta

de dois potes ou doze canadas, ou qua-

renta e oito quartilhos; também é usado

na Turquia ; corresponde de 5'"-,218 a

16''' ,l-l:9.=Nos antigos foraes, o almude

também designa uma medida de grào,

conforme com a etymologia árabe, con-

servando-se ainda a phrase almude depão.
—«O almude de vinho, em que fôr acha-

do erro de canada, pague aquelle em cu-

jo poder fôr achado, duzentos e oitenta

i-eaes. » Orden. Manuelina, Liv. i, Tit. lõ.

ALMTJÉLLA, s. /. O mesmo que Almu-

cella-— «i/ outrosim 'inundamos que a ca-

da um desses pobres lhes dêm... sendas

colchas, almadraques, sendas almuellas,

sendas caheçãos compenna. » Prov. da Hist.

Genealog., Tom. i, p. 223, anno 1345.

ALMUGEA, s. m. Em Asti-ologia, posi-

çSo de dous planetas quando se avistam

do mesmo aspecto que os seus domicílios.

ALMUÍNHA, 5. /. Vid. Almainha.

ALMUINHEIRO, s. m. ant. Hortelão,

cultor (lo (ilmuinha.

ALMUNÍA, s. f. Vid. Alrauinha.

ALMÚNJA, s. /. ant. O mesmo que Al-

mainha, e Almuinha.
ALNA, s. /'. ant. (Do francez aulne, no

latim alna.) Covado de três palmos ; tam-
bém designava a vara. =£' a medida
mais variável que existe ; está hoje em
muitas partes substituída pelo metro.

t ALNÍTE, s. m. Em Botânica fóssil, gé-

nero de plantas fosseis dos terrenos ter-

ciários, visinho do alno glutinoso, notá-

vel pelas partes da fructilicaçào, admira-
velmente conservadas.

ALNO, s. m. (Do latim ahius.) Em Bo-
tânica, género de arvores da família das
bétuláceas, contendo muitas espécies : o
viscoso, pardo, de folhas cordiformes, de
folhas denticuladas, e o negro.

A LO, loc. adv. Para a banda do na-
vio d'onde sopra o vento; de banda; á
boliiin, a barlavento.

ALÓ, adv. ant. Vid. AUó.
ALOÁ, s. /. (Do árabe heluon, o doce.)

Doce bastante usado no Oriente, compos-
to de farinha de arroz, manteiga e jagra,
que é o mesmo que o açúcar da palmei-
ra. E' similhante ao nosso manjar branco.
•-^=ReeoIhido por liluteau no Supp. do Vo-
cabulário.

t ALOCASIA, s. /. (^Corrupção de co-

locasia. i Em Botânica, sub-gencro india-

no de plantas arvideas, tendo por typo o

caladiun capucho.

f ALODIAL, «t/J. 2 gcn. Nome dado aos

bens próprios, possuídos quer livremente

quer por foro, mas que se tornavam heran-

ça dos filhos.= No sentido usual, livre,

que SC pode alienar. Vid. AUodial.

•f ALÓDIO, adj. ant. Herdado, livre de

todo o senhorio e pensão.

ÁLOE, s. m. O amargo ou cerne que

se extrae da arvore conhecida na índia e

principalmente na Cochinchina com o no-

me de calambuco.

—

nEm cujas montanhas

nasce o verdadeiro lenho alce, a que os

naturaes chamam calamhuc. » Lucena, Vi-

da de Sam Franc. Xavier, Liv. vi, cap. 15.

ALOÉNDRO, s. m. (O mesmo que Eloen-

dro.) Arvore similhante ao loureiro, que

dá flores similhfintes á rosa ; também se

chama loureiro rosa.— aFlôr de aloendro,

formosa e sem proveito.)! Hernào Nunes,

Refraiies, foi. 49, v.

ÁLOES, s. m. (O mesmo que Aloé. Do
árabe aluat, cousa amargosa.) O cerne da

arvore calambuco. — « Matias de arvore-

dos, que dão o lenho aloes, a que na índia

chamam calambuco : as arvores são gran-

des, e como são velhas, cortando-as tirani-

Ihe o lenho aloes, que é o seu âmago ou

cernes e o de fora se chama agitila.» Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento da

índia, Liv. iii, cap. G3.=Nos escriptores

antigos reina grande confusão sobre o sen-

tido dV-ste vocábulo.

ALOES, s.f. e m. (Do grego aloe.) Em
Botânica, genci'o de plantas liliáceas, per-

tencentes quasi exclusivamente á Africa.

Os aloes sâo sub-arbustos ou hervas cau-

lescentes, de folhas carnudas, distantes,

sesseis, de flores muitas vezes grandes e

bellas, dispostas em cacho ou espigas nm-
belloides. A grande variedade dos aloes

cultivados nos jardins, está quasi prestes

a extinguir os typos d'esta planta—

«

Tam-
bém nasce aqui a herva aloes ou babosa,

a que outros chamam azevre socotorino.-a

Frei (iaspar de Sam Bernardino, Itine-

rário da índia por terra, cap. 9.

— Em Therapeutica, o aloes é uma
substancia extracto-resinosa, que se tira

das folhas de muitas variedades de aloes.

Ha três espécies conlieeidas no conimer-

cio : 1 ." Aloes socotorino, da Ilha de So-

cotorá, em pasta negra carregado, de

uma quebradura resinosa e brilhante, ver-

melho e translúcido sobre as bordas ; dis-

solve-se completamente no álcool e na

agua a ferver. O aloes dos Bárbaros, ou

lúcido, tem todas estas qualidades.— <i E
dá o melhor aloe qtie se sabe, d'onde ge-

ralmente tido, por rezão do nome da ilha,

se chama Socotorino.» João de Barros,

Década II, Liv. i, cap. 3.— 2." Aloes he-

jxifico, de uma côr análoga á do fel, de

uma quebradura sem brilho, opaco, de

um cheiro forte e desagradável. — 3."

Aloes cahalino, quasi negro, de um cheiro

insupportavcl, usado em veterinária.

A LOÉSNOROÉSTE, loc. adv. Para o la-

do do vento que sopra entre o Este e No-

roeste. — « Per o rumo que os marean-

tes chamam a loésnoroeste.» Joào de Bar-

ros, Década III, Liv. 4, cap. 7.

A LOÉSSUDUÉSTE, loc. adv. Para o la-

do do vento que sopra entre o Este e Su-

dueste.

—

«E d'aqui atravessarei a buscar

a costa a loessudueste. » António Carnei-

ro, Roteiro da índia, cap. 65.

t A LOÉSTE, loc. adv. A Leste, para a

banda do Este.

—

nPorque como este cabo...

lanqa e boja i^era aloeste perto de qua-

renta léguas, etc.» Joào de Barros, Déca-

da I, Liv. I, cap. 12.

ALOETIGO, adj. Que contém áloes
;
pi-

lidas aloeticas, tintura aloetica. ^Tam-
bém se emprega como substantivo.

ALOEXYLON, s. m. (Do grego aloe,

aloes, e xi/lon, páo.) Em Botânica, géne-

ro de filantas leguminosas, arvore da Co-

chinchina, chamada pelos nossos viajan-

tes calambuco, da qual se imaginava ex-

traliir-se o áhics ou agaloche.

t ALOGANDROMELÍA, s. /. (Do grego

ulogos, anormal, andros, de homem, e me-

ios, membro.) Em Medicina, monstruosi-

dade na qual um corpo de bruto suppor-

ta membros de homem.

j ALOGEADO, a<lj. p. O mesmo que

Alojado.= l!'eolhido por Bento Pereira.

t ALOGEAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Alojamento. = Recolhido pelo Padre

Bento Pereira.

ALOGEAR, V. a. ant. Mctter ou arreca-

dar em loge ou loja. = Recolhido pelo

Padre Bento Pereira.

ALOGÉNIO, adj. Em Chimica, segun-

do a doutrina de Berzelius, designa os

quatro principies primitivos, que vêm a

ser: o cld^im. o hromio, o iodo, e o Jlor.

ALOGHERMAPHRODITIA, s.f. (Do gre-

go alogos, anormal, e hermaphroditos,

que participa da natureza dos dois sexos.)

Em Medicina, reunião mostruosa de dous

sexos em um mesmo individuo.

ALOGIA, s. f. (Do grego a, sem, e lo-

gos, discurso.)Em linguagem scholastica,

absurdo, despropósito, impertinência, in-

épcia.

t ALOGIÀNOS, s. m. pi. Sectários que

negavam a authenticidade do Evangelho

de S. Joào, e como consequência, o ser

Jesus Christo, o Verbo; também são cha-

mados beri/linianos.

t ALÓGÍCO, adj. (Do grego a, sem, e

logos, discurso, razào.) Era Scholastica,

diz-se do que é evidente, e por isso nào

exigindo demonstraç.ão
;
que nào precisa

de prova.

ALOGOTROPHÍA, s. /. yDo grego al<>-

gos, desproporcionado, e trophe, nutri-

ção.^ Em ^ledicina, irregularidade na nu-

trição, que altera a forma de certas par-

tes, e lhes dá um crescimento anormal.

f ALÕICO, adj. Era Chimica, substancia

que se obtém dissolvendo o áloes no aci-

do sulphurico.
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f ALÓIDE, aàj. Em Cliiniica, nome de

um sal, contraposto a sal ámjihuJo.

•j- ALÓIDE, s. m. (lenero de cimchas bi-

valvas, verdadeiro córbnlo.

t ALOÍDO, adj. p. Vid. Aluído.

t ALOÍNA, s.f. Em Cliimiea, nome de

um alcali orgânico, que dizem extrair-se

do alues.

t ALÓINADO, «(//. i-5.
Em Botânica, o

que se pai'ece ao alues.

j ALOIÉNEA, s. /. Em Botânica, tribu

de plantas liliáceas, tendo por typo o gé-

nero dloes.

ALOIR, r. a. Vid. Aluir.

ALOJAÇÃO, «. /. ant. Vid. Alojamento

c Alijamento.

j ALOJADO, adj. p. Arrumado em loja,

armazenado ; figuradamente : abrigado, re-

colhido; guardado, empregado. = Usado

por Joào de Barros.— «^4 mídlier casada,

110 monte ú alojada.» Padre Delicado, Adá-

gios, p. l.U.

ALOJAMENTO, s. m. (De loja, com o

suffixo «mento.») Aquartelamcnto, abar-

racamento; aposento, morada, pousada;

arrumação, emprego.

CercHiii vallcs o jrnndc aliijnmenlo.

CASTno, OLYS., cant. vi, est. 7.

Os il:i vill;i Ilie (ião com yross.i eiitrjda,

Alojameiílo. lariies, Iructa e vinlio.

LOBO, coNDEsr., caiit. VII, est. 40.

Oiido. cnmn fiara Iii/ do enlciuliiticnto,

Tara lijiiacio um liime ali}jaiitt'nlo.

MANOEL TUOMAZ, INáULANA, Cant. I, CSt. 39.

— Em Arte Militar, obra feita em posto

perigoso, com uma esti-ada encoberta, para

se guardar- do fogo da artilheria; acam-

pamento do exercito no fim da marcha.

ALOJAR, V. a. (De loja, com o prefixo

(•a» ea terrainaç<ào verbal «ar.») Acampar,
aquartelar, abarracar; arrun)ar, aposentar,

3'ccolher, armazenar, guardar.

E vpndo a pressa,

Com que a lur. so escondeu, aíiijaut junto

Do levantado loontc o esquadrão Iraco.

come flKAL, NAUF. DK SKÍ-ULV., caiit. X, foi. lOV,

Aqui te darei rltoça, onde te íiíojcs.

ltCR.\ARDIiS, LIMA, Ccl. VM.

— Loc: Alojar jkio, phrase do século

XVI, recolher mantimento na tulha.—Alo-

jar o exercito, acampar ; segundo Duarte

Nanes de Leão, de origem franceza ; usa-

do por Francisco de Moraes, que frequen-

tou a corte de Francisco I, en) 1540. =
Também se emprega como corrupção de

Alijar.

— Alojar, V. n. Pousar, acampar, abri-

gar-se, estacionar, fazer alta.

l_'ma devota ermida, onde alojavam,
Koubarara com !,art'ueza e dcsattento.

RODR. LOBO, CONDEjT., CaUt. XVIII.

— Alojar-se, v. rejl. líecolher-se, arru-

niar-se, abrigar-se ; empregar-se, acam-
par-se.

—

nE nos lugares, cin que se haviam

de alojar poYí jantarem ou dormirem, em
hreve espaço se furtijicura»! á roda. «

Diogo de Couto, Década XIÍ, Liv. o,

cap. 2.

ALOMANCiA, .«. /. (Do grego ais, sal,

e ?ii{(iíí(.í'(f, adivinhação.) Adivinhação pelo

sal, tirada do sal esquecido, do saleiro

entornado, etc.:=^Usado ainda como pre-

conceito das nicz.-is portugitezas.

t ALOMANCIÁNO, adj. Que adivinha

pelo sal
;
que tem agouro com o sal en-

tornado.

f ALOMBADO, adj. p. Curvo á maneira

de lombo ; extensivamente: inclinado, ver-

gado. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira.

ALOMBAMENTO, s. m. Inclinação, pen-

dor; extensivamente: ]i;incadari;i a der-

rear ou desancar. ^= Ivi^eolhido por Jero-

nymo Cardoso e Bento Pereira.

ALOMBAR, V. a. (De lombo, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar.»)

Dar a curvatura de um lombo; na techno-

logia de livreiro, pôr tima lombiida na en-

cadernação. Extensiv;\mcnte : desancar,

derrear, quebrar o costado ou os lombos.

= Recolhido ]ior Bluteau.

ALOMBORADO, adj. p. Feito com lom-

bo, volta convexa ou talud.

—

«Todo este

muro, é alomborado jiur fora,... e tão

f/rosso no pé, que quando vem responder

ao meio, é três vezes menos em laríjura...

etc.» João de Barros, Década III, liv. 2,

cap. 7. Vid. Alambor e Alamborado.

•f
ALOMEAR, V. a. ant. U mesmo que

Alumiar. N'esta fórmn ttsado ])or ^'^ercial.

= U povo também diz Alumear, por No-

mear, pela facilidade que ha na permuta-

ção entre o «u» e o «lu.

t ALOMÍA, s. f. (Do grego a, sem, o

lòma, franja.) Em Botânica, género de

plantiis synanthéreas, do México, tendo

por tyiK) a alomia ageratoide.

f ALOMIÀDA, adj. Em Bottmica, que

tem parecenças com a alomia.

j ALOMYA, s.f. Em Entomologia, gé-

nero de insectos ichneumonianos, originá-

rios da Europa, tendo por ty])o a alomya
guerreira,

t À LONGA, loc. adv. Demoradamente,
afastadamente, remotamente, com vagar.

— « Enfencleu, que iria á longa pelo ca-

minho. « Chrou. do Condest., cap. xxxvi.

t ALONGA, s. /. (Do francez allunge.)

Em Chimica, tubo de vidro do feitio de

um fuso, qtie se adapta no gargalo de

uma retorta ou ballão, em certas opera-

ções. = Xo sentido usual, appenso, emen-

da, supplemento.=Pela primeira vez em-
pregado no Código Pharmaceutico.

ALONGÀDAMENTE, adc. Afastadamen-

te, remotamente, distantemente, demora-

damente. — «Busca Herodes a alma do

moço.he necessáriofugir, epassar-se alon-

gadamente.» Vita Christi, Part. i, cap. 13,

foi. 44, V. = Pouco usado.

ALONGADO, adj.p. Apartado, desviado,

afastado, desvairado, remoto, distante;

demorado, estendido ao longe, distancia-

do, dilatado.

Duas lejroas vão d Evora aíotigaílos.

ROD» LOBO, CONDEST., Cant. X, CSt 4.

Mas ainda que de li tão aioniiaito.

Ordena tu, que torne, uli l^ae supremo,
Este prodiyo íillio á tua jíraça.

CEHNAHU., ItLMAS. SOn.

.\s matronas sem còr. quasi defuntas.

Seguindo as naus cos oilios aíotiiiailn.s.

QUP.VED0, AFFONSO AFRIC, Cant. IM, fol. 43.

— Loc: Seguir alguma cousa com os

olhos alongados, acompanhal-a com a vista

até que se piide vôr. — Parentes alonga

dos, em ultimo gráo.

ALONGADOR, s. m. ant. Afastador, dis-

tanciado;', apartador, demorador, dilata-

dor. = líecoihido por Cardoso e Bento
Pereira.

ALONGAMENTO, s. m. ant. Afastamen-

to, desvio, error, separação, distancia, di-

lação^ extensão, demora, apartamento.

=

Figuradamente: longevidade, velhice.

—

«Sem maior alongamento, .«(.' levantou da
meza, a que estava.» Chronica do Condes-

tavel, cap. 74. = Viterbo também reco-

lheu os sentidos: dúvida, opposição, re-

sistência, embaraço.

ALONGANÇA, s. /'. aji.t. O mesmo que

Alongamento ; apartamento, desvio, demo-

ra. — «A maior ãlongança sua com o Sol

he de 28 gr. e 30 minut.-n André de

Avellar, Reportório dos tempos, Trat. ii,

tit. 21.

ALONGAR, V. a. (Do substantivo anti-

go Alonge, com a terminação verbal «ar».)

Estender, afastar, dilatar, ampliar, alar-

gar, desviar, distanciar, apartar, sepa-

rar, demorar ;
extensivameuto : embara-

çar, empecer.

Crescei, magoas cruéis, e crescei, dôrcs,

Quebrae o vaparoso e triste íio

Ç)u' altíiuja a cruel Parca em seus Kavores.

FERREIRA, ELEOIA V.

Pelas ondas os olhos fíloiif/iiith,

rí"ellas os companheiros mortos via.

c\siRO, ULYss , cant. ii, est. 65.

— Loc: Alongar a vista, fazer por

descortintir os objectos mais remotos ; ex-

pressão com que se mostra o desejo ar-

dente de vêr alguém que é caro, ou

alguma cousa. — Alongar o passo, ou as

jjassadas, andar mais depressa.—Alongar

cts dores, as magoas, dilatal-as.—Alongar

o feito, a demanda, es2)açar a decisão, de-

morar o pleito.

Alongar-se, r. rcfl. Afastar-se, ausen-

tar-se, jjartir, sair ; demorar-se, estender-

se, dilatar-se.

Ficava n caro Tejo e a fresca serra

De Ciulr.i, e nelia os ollios se alungaiiam.

CAMÕES, LUZ., cant. V, est. 3.

Triste, que nesta ausência vou gastando

Em l.líiriinas a vida, (pie j;i lôra

De toiio consumida, se cuidara

Que tanto sahimasse d'hora em hora.

BERNARDES, LIMA, CCl. 2.
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t ALONGE, s. m. ant. O mesmo que

Longe. == Usado na linguagem popular.

f A LONGO, 'oc. adv. Com demora
;
para

mais tarde.—A longo prazo, a prazo de-

morado.=E' formiida da preposição «a»,

e do adjectivo longo.

f ALONSOA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas scrophuiaríneas, peculiar

do Chili e dos Andes peruvianos, tendo

por typo a alonsoa incisifoliada.

ALOPECIA, i.. /. iDo grego alôpex, ra-

posa, porque a raposa é sujeita a uma
doença que lhe faz cair o pello.) Em
Medicina, calvície; queda dos cabellos e

dos pellos, quer accidental, prematura, se-

nil, parcial ou total : também se designou

com a palavra alopecia a ausência natu-

ral e congenital d estas producçÕes pilo-

sas nas partes ordinariamente providas

d'ellas. Dá-se particularmente o nome de

alopecia á queda dos cabellos determina-

da pela inflammaçào arymathosa que pô-

de produzir um cosmético irritante ou ou-

tra qualquer causa externa. — Alopecia

idiopathica, é o mesmo que o microspo-

ron. — o Das manchas e melas, que se

fazem na cabeça e barba, quando caia o

cabello, a que chamam alopecia.» Fran-

cisco Jlorato Roma, Tratado Racional,

Regr. I, trat. I, cap. 5.

— Em Iclithvologia, dá-se o nome de

Alopecia, a um peixe do género dos con-

gros.

t ALOPÉCIO, adj. Em Ichthyologia,

que têm jp.ireconça com a alopecia.

t ALOPÉCIOS,' s. m. pi. Familia de

squales.

t ALOPÉCURO, s. m. (Do grego alôpex,

raposa, e cure, cauda.) Em Botânica, gé-

nero de gramíneas, tendo por typo o alo-

pecuro agreste^ da Europa e da America
septentrional.

t ALOPECURÓIDE, adj. 2 gen. Em Bo-
tânica, que se assemelha a um alopecu-

ro, ou r;iI)o de raposa.

ALOPECURÓIDES, s. f. pi. Secção de
gramíneas, caracterisada pelo stcebe alo-

l)ecuroide, do Cabo da Boa Esperança.

t ALÕPHE, s. m. (Do grego alojjhos,

sem crista.) Em Entomologia, género de
insectos coleoptéros, privativo da Europa.

ALÒPHION, *. m. (Do grego a, sem, e

lôphos, crista.) Em Botânica, género de
plantas, reunido commummentc âo géne-
ro Centáurea.

t ALOFHOCHLOA, s.f. (pr. alofoklóa.)

Em Butanica, género de gramíneas, sy-

uonymo do género koeleria.

t ALÓPHORO, s. m. Em Entomologia,
género de insectos diptéros, próprio da
Europa, tendo por typo o alophoro sn/i-

coleoptérn.

ALOSNA, s. f. ant. O mesmo que Los-
na. Hcrva medicinal vulgar.

—

a Por ha-
v;r alli grande cópia de uma herva amar-
gosa, que em latim se chama absintliium,

que é a que chamamos alosna, chamavam
áquella paragem o valle de amargura. »

voL. I. —4a.

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Eiv. I, cap. 18.

ALOUCADO, adj. Que propende pa-

ra louco ; com repentes de louco ; com cer-

tos laivos de sandeu ; adoudado, tres-

loucado, dess'airado.

Mas se fallo aíoucailo.

Grande ^3[1í:i (enho, dmor.

jACOi'0 DE Toiíi, cant. 2, v., apcd., fr. marcos

DE LISBOA, chr. 2, 10.

ALOUSÁDO, adj. p. Coberto com lou-

sa ; (listinctocora pedra tumular.

—

Campa
alousada, que tem lavores de lousa.

ALOUSAR, V. a. (De lousa, com a ter-

minação verbal « ar ».) Cobrir, guarnecer,

forrar de lousa ; lagear ; também se es-

creve Enlousar. = Recolhido por Mo-
raes.

t ALOYSIA, s. /. (pr. aloízia.) Em Bo-

tânica, género de plantas verbenáceas,

synonymo de Lippia.

f ALPACA, s. f. Em Zoologia, géne-

ro de mammíferos ruminantes, notável

por produzir um pello de uma là apreciável

pela sua extensão, sua finura e maciura.

Tem-se domesticado em Hespanlia ; em
nada sào inferiores ás cabras de Cachem i-

ra. = Também se escreve Alpaga e Al-

pagna.

j ALPÁGA, s. f. Bello tecido feito de

là de alpaca ; também se dá este nome
a fazendas de là de longos pêllos, muito

quentes, e de preço módico.

t ALPAGATOS,' s. m. pi. Sandálias

feitas de ourello dela de alpaca, usadas no

Peru. Talvez o mesmo que Alpargatas.

t ALPAM, s. m. Em Botânica, nome
de um arbusto da índia, cujo sueco, mis-

turado com o do acóro, é empregado con-

tra a mordedura das serpentes.

ALPARAVAZ, s. m. ant. Aba ou sanefa,

que cobre a extremidade de alguma cou-

sa ; na cama, é o que se chama roda-pé

;

nos chapéos das mulheres é o véo. —
« Um paramento de cama... com seus al-

paravazes. » Provas da Historia Genealó-

gica, Tom. II,
Y>.

474, anu. l."i:^2.

ALPARCA, s.f. (Contracção de alpar-

gata.) Sandália ; calçado cuja sola se ajus-

ta ao pé com tiras de couro ou de algum
tecido de linho ou esparto, e aberto por

cima, como chinella; também designa um
calçado rústico. Sola de sapato com tiras

de couro em logar de pala, de que usa-

vam os religiosos de Sam Francisco.

Nas alparcas dos pi-s, cralini de tudo

Cobrem ouro c aljurar ao veludo.

CASÕES, Lcz., canl. ii. csl. 93.

Este vocábulo toma-se, liojc geralmen-

te, significando um calçado de penitente^

de peregrino muito pobre. — i Mandava
trazer ante si as alparcas de pastor com
que se criara. » Fraufisou Rodrigues Lo-

bo. Corte na Aldêa, dial. vir, p. Iõ2.

ALPARGATA, s. /. i,Do árabe pargat,

que quer dizer alparca, com o artigo

«ai».) Sandália, alpargate, mais aberta

do que a servilha ; calçado dos camponios,

dos frades, e dos peregrinos. = Usado
também na linguagem poética. — «As
alpargatas semeadas de todo o género de

pjtdraria. » Padre ^'ieira, Sermões, Tom.
IV, ponn. *), n. 121.

ALPARGATES, s. m. pi. O mesmo que

Alparca, Alpargata ou Alpergate.— « Ves-

tiam roupas de damasco de varias cores,

guarnecidas com pérolas e jóias, alpar-

gates nào menos ricos. « .Joào Baptista

Lavanha, Viagem de Filippe II a Portu-

gal, foi. 4.^. V.

ALPARLÚZ, .«. m. Sanefas do docel

;

segundo o Diccionario da Academia, o

mesmo que Alparavaz. — « E com hum
letreiro nos alparluzes do dito docel,

etc. » Provas da Historia Genealógica,

Tora. III. p. 12ÍI. ann. de 1^45. Tanto

Alparavaz como Alparluz substituem per-

feitamente o L''allicisrao abat-jour.

ALPARQUEIRO, s. m. O official que

trabalha em alparcas. = Recolhido por

Blutean.=Tambein se diz Alpargueiro.

ALPAVARDO, adj. p. ant. (Corrupção

de Aparvado, dando-se a metathese bas-

tante frequente do « r »,e introduzindo-se

o « 1 » euphonico.) Feito parvo, ensande-

cido, baboso, entontecido, trcsmalhado,

tresloucado.

Vai, vai Joanne bogiar.

Não andes como alpaiardo.

GIL VICE.\TB. OBBAS, IÍT, I, fol. 97. T

— Moraes dá lhe como etymologia o

francez bavard, como simples hypothese.

ALPE, í. m. ant. Travesseiro com al-

mofada; cabeçal com sua fronha. = Re-

colhido por A'iterbo no Diccionario Por-

tátil. Pastos de gado entre montes e co-

linas. = Recolhido por Moraes.

j- ÁLPEA, s. /. Em Entomologia, gé-

nero de insectos coleoptéros, reunido com-
mummente ao género nébria.

AL PELO, loc. adv. ant. Ao correr do

pello. si-gundo a queda natural d'elle, ou
a direcção para onde corre; oppòe-se a

Pospello. E' de origem hespanhida; diz-

se geralmente A pello ; vir a pello, cair

a pello, directamente, a propósito, sem
difScnld.idp. Vid. A pello.

ALPENDER, í. m. ant. O mesmo que

Alpendre ; na linguagem antiga, e, ainda

j
hoje na linguagem popular, é frequente

a meUithose do « r » . = Usado na tra-

ducçMo d.\ Vita Christi.

ALPENDERE, .«. m. ant. O mesmo que

Alpendre ; íurmado de Alpender, com o

acrescentamento de um «e». = Lsado
por l';!Íva de .\ndrade.

ALPENDORÁDA, #. /. ant. O mesmo
que Alpendrada ; form.^do do substantivo

antigo Alpender. Alpendre, g.ililé. espé-

cie de tecto sustentado sobre columnas ou

pilares. — tK aram as alpen-

doradas, que ai duram em con-

I

ventos mui antigos deste Eeino. » Frei
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Luiz de Sousa, Historia de Sam Domin-

gos, Liv. 2, Pari. i, cap. 2.

ALPENDRADA, s. /. Alpendre maior

do que o ordinário, sustentado sobre co-

lumnas, formado á entrada dos conventos

o dos grandes palácios, servindo também
de abrigo dos miseráveis, o, conforme

os privilégios locaes, de asylo para os cri-

minosos fugitivos. — «Mandou levantar

urna alpentírada uniria (•«)« « porta da
Ef/rcjn. » Monarchia Lusitana, Tom. vii,

p. 218.

ALPENDRAR, v. a. (De alpendre.) Co-

brir com alpendre. =: Usado jJor Filinto

Eljsio.

ALPENDRE, s. «i. Posto sobre pilares;

espécie de tecto sustentado por colum-

uas á entrada dos templos, mosteiros, e

grandes palácios ; sitio onde se agasalha-

vam os peregrinos. Galilé; páteo cober-

to. — « Nos agasalharam niim alpendre

(lo seu. jMfjode. » Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 82.=No sentido vul-

gar, alpendre da eira, o coberto ou ca-

fúa, onde se recolhem as novidades, quan-

do chove.

ALPENSE, adj. (Do céltico alji, cousa

elevada.) Alpino; remontado, levantado,

íngreme ; similhante aos Alpes, próximo

ou pertencente aos Alpes. — « Chegou a

um Mosteiro da Ordem novamente funda-

da no Ducado de Síduiiu, ao qmd, cha-

mam Alpense. » Frei Pernardo do ]5rito,

Chronica de Cister, Liv. ii, cap. 2.').

ALPERCÁTE, .s. VI. ant. Vid. Alpergate.

ALPERCHE, .s. «i. 2 gen. [\n-. alperxe
;

segundo Constâncio, do latim malum per-

síCHm.) Damasco grande, com gosto e chei-

ro muito similliante ao jjêcego. = Tam-
bém se diz Alperce.— « Albiquorques, pe-

cegos, alperches, se plantam de semente

cm terra quente por oíduhro, ctc. » Ma-
noel de Figueiredo, Chronographia, trat.

IV, cap. 20.

ALPERCHE, s. vi. ant. (pr. alpierxe; se-

gundo Constâncio, do francez porche, pór-

tico, com o « a » prefixo e o « 1 » euphonico.)

Alpendre pequeno ; telheiro, tecto sustenta-

do por quatro columnas. — « Hum Padrão
ou Cruzeiro, com que estava a Imagem....

coberto com seu alperche, estribado em qua-

tro cohtmnas. » Frei Leão de Sam Tho-
maz, Benedictina Luzitana, Tom. ii, trat.

1, part. 3, cap. õ.

ALPERGATE, s. m. ant. Yid. Alpar-

gaía ; recolhido pelo Padre Pento Pereira.

ALPESTRE, adj. 2 gen. (Do céltico

alp, cousa elevada, com a terminação la-

tina « esíris ».) Alpino, alpense, alto, ale-

vuntado como os Alpes ; figuradamente:

áspero, escabroso, sáíaro, rude, informe.

= Usado de preferencia na linguagem
poeiica.

Perdiílos por asporrinios, alpeaíres
Bosques, rochedos, brejos iiue passiivnra. .

.

LUIZ PEREIRA, ELEGIAOA, CUnt. Yl, fol. "9. V.

— Em Botânica, dá-se o nome de al-

pestres, ás plantas que nascem nas mon-

tanhas pouco elevadas, para as distinguir

das plantas alpinas, que pertencem ás

grandes cordilheiras, e características das

altas montanhas.

ALPÉSTRICO, adj. O mesmo que Al-

pestre, porém menos usual. = Encontra-

se uma vez empregado na linguagem poé-

tica.

Ja :irrojíi(lo oarraúii estava

Nus «//^í-.s/rictjx montes Africanos, ctc.

LUIZ PEREIRA, ELEGIAIIA, Cilnl. XV, est. 22G.

ALPHA, s. m. Em Linguistica, nome da
primeira letra do alphabeto grego ; no ára-

be, hebraico e chaldeu, «/cp/i.— « ^á pri-

meira letra a que os Hebreus chamam
aleph, chamam os gregos alpha. >- Frei

Simào Coelho, Compendio das Chronicas

do Carmo, Liv. ii, cap. 21, foi. 199.

— Em Theologia, alpha e omega, é o

symbolo da eternidade ; o principio e o

fim, fundados na phrase do Apocalypse :

Ego sum alpha et omega ; o « a » e o « õ»

são a primeira e ultima letras do alpha-

beto grego, com que Sam João escreveu

o seu livro. — « Vós fostes o alpha e o

omega de todas as cousas, principio e Jim
d'ellas. )) Frei João de Ceita, Quadrage-

nas de Sermões, Tom. i, foi. lUS, col. 3.

— Em Musica, alpha, computo ou corpo

atravessado em duas vozes, uma no prin-

cipio e outra no fim. Jlanoel Nunes da

Silva, no Tratado das Explanações, p. 81,

define : — « Ligadura obliqua é a que

chamamos alphas, que são Jiguras de cor-

po atravessado. » Divide-se em Alpha-

môcha, breve, e semibrere.

t ALPHABETADAMENTE, adv. Cataloga-

damcnte, fjrniando alphabetos coiri os no-

mes ; ordenado alphabeticamente, pela or-

dem littcfal.

tALPHABETADO, adj.p. Disposto por

ordem alpliabetica ; seguindo a carreira

do a be, ii;i eatujugaeào.

fALPHABETADOR, s. m. O que forma

catálogos em ordem alpliabetica ; catalo-

gador, por ordem litteral.

ALPHABETAR, v. a. (De alphabeto,

com a terminação verbal «ar».) Pôr em
ordem alpliabetica, em série litteral ; cata-

logar por letras do alphabeto. — « Lou-

renco Reijerlinch, e Conrado Lycostenes,

também alphabetaram as suas (senten-

ças.)» Padre Manoel Bernardes, Flores-

ta, Prolog.

t ALPHABETARIO, adj. Que pertence ao

alphabeto
;

que diz respeito á sciencia

phonográphica, ou arte de representar os

sons, as articulações por meio de signaes

graphicos.

—

Quadro alphabetario, quadro

comparativo dos differentes alphabetos.

. ALPHABETICAMENTE, adv. Por ordem
alpliabetica ; em série litteral, pela or-

dem das letras do alphabeto. Systema
de catalogação usado na lexicologia, na

bibliographia, não como racional, mas co-

mo o mais fácil e expedito para achar o

que se procura.

ALPHABETICO, adj. Que pertence ao
alphabeto, que é próprio d'elle

;
que tem

algum dos caracteres do alphabeto
;
que

esttl reduzido «ao systema phonográphico
do alphabeto.— /'i'7t'j; alphabetico, ordem
alphabetica.

— Em Lexicologia, a ordem alphabe-

tica, usada em todos os Diccionarios das
linguas modernas e antigas, não é racional

:

agrupam-se assim as palavras pcli» qneellas

têm de mais aecidental, fortuito e variável,

a orthographia; asidêtiscomniuns, ás vezes

synonymas, reveladas pelos seus radicaes,

desligam-se para formarem um todo arti-

ficial, inorgílnico, incoherente, que con-

trafaz a natiu-eza para attingir uma or-

dem material. A todos estes inconvenien-

tes, oppõe a ordem alphabetica a absolu-

ta vantagem de apresentar de repente a
palavra cuja significação se procui'a, faci-

litando os meios da busca ás pessoas

mais ignorantes, e ás que menos conhe-

cera a philosophia de uma lingua. Em cer-

tas linguas antigas, como no sanskrito, ou
no hebraico, os Dicc. são formados se-

gundo os radicaes, de modo que, uma vez
tomada uma certa raiz que encerra a

idêa primaria, conhece-se a estructura e

a noção de cada uma das palavras que
pertencem a essa familia. Este systema

é preferível á orde7n alphabetica, porque
nos apresenta uma lingua como uma crea-

çào lógica e viva, sendo, por assim dizer,

uma historia das impressões da alma e a

genealogia intcllectual do povo que a fal-

íou. Poder-se-hia introduzir este syste-

ma na Lexicologia portugueza, abando-
nando a ordem alphabetica ? Não. Se a

lingua piortugneza fosse de formação pri-

maria, era a ordem mais racional a dos ra-

dicaes; porém como ella é de formação
quati-niaria, era forçoso dividir-sc o seu

Diccion. em outros tantos Diccionarios

quant.is as linguas que lhe foram elemen-

to do formação; assim forniar-so-Jiia um
Diccionario góthico, outro árabe, outro la-

tino, outro provençal, outro franeez, ou-

tro italiano, e, além d'estes, um Dicciona-

rio grego para as palavi'as de formação

scientifica e teclmologica, com mais um
Diccionario de giria, exigindo de quem
jjrecisasse saber a significação de qualquer

palavra, o conhecer a sua etyinologia, ou

percorrer infructuosnmente sete Dicciona-

rios parciaes. Por todas estas razões é

que a ordem alphabetica ainda prevalece

nos modernos Diccionarios. Entre nós,

tentou o systema de radicaes o célebre

Bacellar, mas a falta de um legitimo fun-

damento para a approximação das pala-

vras, fez do seu livro um monumento do

insensatez.

t ALPHABETISTA, s. m. O que inventou

o ali)Ii:il)eto ; collccior do alphabeto.

ALPHABETO, s. m. (Do latim ulphabe-

tum, do grego al.j^ha, e beta, as duas pri-

meiras letras do abecedario grego.) A
collecção dos signaes ou caracteres des-
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tinados a. representar os sons particula-
res que entram na cuniposiyào de uma lin-
gua. A b c ou ahcedario, série de letras dis-
postas pela ordem da sua. invenção

; es-
ta ordem nào tem fundamento racional ou
orgânico, como o alphabeto íornuido pliy-
siologicamente.—U alphabeto portuguez,
bem como o de todas as línguas neo-la-
tinas, é adoptado dos romanos ; a sua re-
presentação é grega. Primitivamente o al-
phabeto romano compunlia-se de dezeseis
letras, repartidas pelas seguites classes :

A B C D
E P L *

I M N *

O F R
U S T

ALPH

Só no século de Augusto é que ad-
quiriu a sua elegância e regularidade

;

dantes faltavam ao alphabeto as letras
G, H, J, L, V, X, Y e Z. O «G» foi intro-
duzido só depois da primeira guerra púni-
ca. O «H» era apenas uuia espécie de ac-
cento destinado a supprir o «F», servindo
para notar a aspiração

; assim se escrevia
traio por traho. O «J» foi usado dous sé-
culos antes do fim da Republica, mas
sem distincçào de vogal ou consoante

; só
deijoisdo século xvi é que o «I» ficou sen-
do vogal e o «J» consoante; nos eseriptos
anteriores aos Quinhentistas, lemos : mais,
amigo, etc. O mesmo facto se deu na Ke-
nascença com a distincçào do «U» e «V»,
ficando o primeiro vogal e o segundo con-
soante. O «Ku introduziu-secomo um equi-
valenie do «C», e data como o «G» dos fins
da Republica. O «X» pertence também a
este período ; foi usado como um sigual
que substituía o «C» e o «S» quando se
encontravam

; era uma abreviação em vez
de letra. O «Y» foi introduzido" no alpha-
beto romano para substituir, nas palavras
de origem grega, o «U», cujo som erapro-
vayelmente parecido ao do «U » gaulez
hoje franzez. O « Z » é a ultima le-
tra do alphabeto, porque andou muito
tempo usada na linguagem dengue das
damas romanas antes de ser admittida na
escnpta. Tal é o alphabeto romano ado-
ptado pelos povos modernos, ao que se
ajunta o ,cW» (dubliu) para a notação das
palavras inglezas e allemacs. — « Dispos-
tas (as letras) na ordem significativa da
valia, que cada tiação deu ao ..cu alpha-
beto... Joào de Barros, Década I, JJedic,

Pnr ser letra ijiie a todo o poeta escipa
J.1 no alpltubcio ilo vestido a capa.

D. FIUNO MAN. „„ molLO, ViOI.. DL IIIAL.,

_Nos modernos trabalhos de Glossolo-
g'a, as letras do alphabeto. têm sido clas-
sificadas pelos sons que representam
approxtinando estes pelas relaçCics physio-
logicas. Assim se dividem cm qttttura,-s
palatava, Ungnaes e labiaes, subdividi-
das em coíiiinuas e explosivas, distinguin-
do-se as continuas em asjjeras, brandas e

trilladas, e as explosivas era ásperas,
brandas e nasaes.

— Em Typographia, o alphabeto era
empregado para numerar os difiereutes
cadernos de um livro ; assim um livro de
dous alphabetos, era o que constava de
bU folhas de impressão. Hoje a numera-
ção dos pregos de um volume é feita com
algarismos, servindo as letras do alpha-
beto para numerar os prefácios, prólo-
gos, introducções, notícias que preced em
o texto da obra.

— Em Teehnologia, dá-se o nome de
alphabeto aos punções de aco que têm
as vinte e cinco letras do alphabeto; são
empregados na gravura, abrindo-se as
letras a pancada de martello. — Alpha-
beto de encadernador, typos de cobre,
que se aquecem ao lume para imprimir
na lombada de um livro o seu titulo em
letras douradas. = Também se dá o no-
me de alphabeto a umas letras recorta-
das em. zinco ou folheta, que se pintam
coiii uma broxa.

— Em Diplomacia, alphabeto é a lis-
ta em que as letras estão dispostas por
ordem, com os signaes convencionaesque
lhes correspondem.

Loc.
:
Andar nu alphabeto, estu-

dar a regra ou carreira d,, abe; figurada-
mente: entrar nos primeiros rudimentos.
-- Alphabeto minúsculo, o que é forma-
do das letras empregadas no texto de
um livro ou manuscripto. — Alphabeto
maiúsculo, o que consta das letras gran-
des ou capitães, empregadas no princí-
pio de qualquer período, ou nos nomes
proprios.=Tambem se escreve, com me-
nos corrccçào, Alfabeto.
ALPHADO, adj. Em Musica, que tem

alpha
;
nome dado a trez figuras, que se

chamam alphados, e sao a alpkamocha,
a breve e a semibreve ; figura notada
com uma ligadura oblíqua. — «Os jun-
tos, que ha no cantochão, são os seguintes,
a saber : longos, quadrados, liqàdos, al-
phados, triangulados. -K António Fernan-
des, Arte da Musica, Traet. ii, cap. 12

t ALPHANET, s. m. Em Ornitholo"-ia
espécie do faieào de Jiarberia.

'"^
'

t ALPHAR. .«. /. Em Astronomia,
estrella central da consteilaçào da Hy-

,'
"^ '^''imbem se escreve Alfar.

t ALPHE, s. m. Em Entomologia, gé-
nero de insectos coleoptcros, peculiar "do
-Brazil e (li. Cayenna.

t ALPHÉA, 's. f. (Do grego cdphos,
branco.) Em Botânica, género de plan-
tas malváceas, visinho do género althèa
peculiar do Cabo da lioa Esperança. ,

t ALPHÉA, s. f. Género de crustáceos I

dee.-iijodes. cujas espécies são, na maior
'

parto, .I.Ms Aniilhas e do Oceano índ/co.
t ALPHEANO, adJ. Que tem similhau-

ça com iiiii;i ,i//du'a.

t ALPHEANOS, *. m. 7^/. Tribu de crus-
táceos doo.-ipodos
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assucar candi ; o mesmo que Pínide.
t ALPHERAZ, s. m. (Do árabe ai fa-

rás, o cavallo.j Em Astronomia, nome
dado á bella estrella na aza da constella-
ção do Pégaso. = T«mbem se escreve,
mais conforme com a etymologia árabe,
Aliarás,

t ALPHESTE, «. m. ("Do grego alphestes.)

um pei-
Em Ichthyologia, nome greso de

t ALPHENIC, .*. „,. Em Pharmacia,

se, hoje desconhecido, que se julga uma
espécie de labro.

t ALPHÉTA, s. m. (Corrupção do árabe
alfekah, nome dado á consteilaçào intei-
ra da Coroa septentríonal,) Notne dado
erradamente a uma estrella particular
chamada moangralfekah, a que também
se chama lúcida corona}, que pertence á
Consteilaçào da Coroa septentríonal.
ALPHITÊDON, s. m. (Do grego alphi-

tedon, em forma de farinha.) Em Cirurgia,
dá-se este nome á fractura do craneo'ná
qual os ossos estão de tal forma esmaga-
dos, que parecem reduzidos a farinha.

[

t ALPHITOBÍA, s. m. (Do gre^o alphi-
ton, farinha, e bio, vivo.) Em Entomolo-
gia, género de insectos coleoptéros pri-
vativo da Inglaterra, tendo por typo o al-
phitobia picípcde.

t ALPHITOMANCÍA, ;,-. /. (Do grego
alphiton, farinha, e ?íia«fm/adivinhaeâo.)
Adivinhação por meio de farinha; não se
sabe verdadeiramente hoje em que con-
sistia.

t ALPHITOMANCIÁNO, adj. e s. Em
Antiguidade grega, que fazia profissão
de adivinhar com farinha.

t ALPHITOMÓRPHO, s. m. (Do grego
alphit.rn, farinlia, e iw.rpliè, forma.) Em
Botânica, género de tortuihos que se as-
semelham á farinha derramada sobre fo-.
lhas. == Também se lhe chama Erijci-
phe: sà.í iniorosc.qiicos e pulverulentos,

t ALPHITOPÓLE, s. f. (Do grego al-
phitun, farinha, e polios, braiíco.i Em
Entomologia, género de insectos coleo-
ptéros, peculiar do Senegal, tendo por
typo a alphitopole lácteo.

t ALPHONSIN, ... m. Vid. Alfonsim.
t ALPHONSINAS, s. f. pi. Nome dado

ás t;tboas astronómicas formadas era To-
ledo por ordem de AfJbnso x, e publica-
das em 1252. Apczar dos erros inevitáveis
do século em que forara feitas, aí appare-
ce dõtrriiihiado o logardo apogèo do sol.
ALPHOS, s. )ii. (Do grego alphus. bran-

co.) Espécie de lepra, talvez a morphèa
branca da edade média

; distingue-se em
duas affecções, uma é a lepra squararaosa
e a outra a morphèa tuberculosa.

t ALPICO, adj. Que pertence aos Al-
pes

; systema alpico, os Alpes propria-
mente ditos e as suas ramificações.

t ALPiCOLA, ndj. 2 gcn. Em Botânica,
nome d.is |.:.iiitasque crescem nos Aipes
t ALPÍGENA, adj. 2 gt». Era Botâni-

ca, planta que ci-psce nos Alpes ow nas
grau. los alturas. Vid. Alpestre.
ALPINEA, adj. Que se asseraclha a
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uuia Alpinia; no plural, e como substan-

tivo, tribu de plantas amómeas.

t ALPÍNIA, s. /. Em Botânica, género

de plantas aniijmeas, privativo da Ásia

tropical. Sào magnificas hervas cphcme-

ras c aromáticas, cultivadas para ornato.

ALPÍNO, adj. Que pertence aos Alpes;

dá-se, em Ijotanica, este nome ás plantas

que crescem nos Alpes ou nas altas re-

giões.

Se iiiostiMiii com tiecoro, o com grandeza
Penliys, aonite se vc'ein neves alpinas.

CAST., uLLYSs., caiit. I, est. 77.

— Em Gool(]gia, nome dado ás rochas

que se julgam da mesma formação que

as dos Alpes.

— Em Zo()l<igia, ijome dos animaes

que vivem no cume das altas montanhas.

ALPÍSTE, s. VI. Em Botânica, nome
vulgar da I'halaris canaricnsis de Lin-

neo
;

planta da família das gramíneas,

imilobáda. Distingnení-se as seguintes va-

riedades: o alpiste diis Canárias, o alpiste

^;/i?t-uic/t'^ e o alpiste (h caiina. Serve para

alimento de pássaros pequenos. — aJJcu

a cada pessua ohru da hum celamim de

alpiste. I' Historia Tragico-Maritima, Tom.
I, p. 14(5. --- Também se diz Alpista.

ALPISTEIRO, s. m. (Corrupção popu-

lar de apisteiro.) Vaso pequeno ou covi-

lhete com um ou dous bicos, com que se

dá o apísto ao doente.

ALPISTO, s. m. (Corrupção popular de

apisto.) Caldo de carne picada e espremi-

da, que se dá ao doente, quando está im-

possil)ilit,id() de mastigar. Vid. Apisto.

ALPÓNDRAS, s. /. jjÍ. Pedras que se

coUocam nos lameiros para se passar a

pé enxuto
;
passadeiras nos riachos. —

liE outro, a que chamam o barco da Tai-

pa, aonde no verão se 2)"-Ssa a cavallo

um vau, e a pe umas alpondras 2^ara a
cidade de Brai/íi.» Carvalho, Chorograph.,

Liv. I, tract. 1, cap. 21.

ALPÓRGA, s. f. Escróphula ; nome
vulgar de um tumor duro, scirrhoso, que
se forma nas ghíndulas do pescoço, por

efFeito de uma diathese do sangue. O po-

vo pretende curar as alporcas coçando o

pescoço do doente com uma mão de de-

functo.

D. rr:inca J*nniba rasou em Ruiiroos

Corn I(i'ii[(i C;i|i:iiu, caiculin' de yalos.

Que íuramln a/puirai nioneii em Tavilla.

niL vic, oun., liv. I, foi. 78.

ALPORCADO, adJ. 2>. Na linguagem
vulgar da Agricultura, mergulhar, enter-

rar, cobrir de terra. Xa JMedicina popu-
lar, alporquento, eserophuloso, Ijnqjliá-

tico. = Também se emprega em Alvei-

taria no sentido de encoronhado.

—

uQue
não tenha (o eavallo) os hraços encoro-

nhados ou alporcados, que tudo é o mes-

vio.» Francisc(.i Pinto Pacheco, Tractado
da Cavallaria da Gineta, cnp. 17.

ALPORCAR, V. a. Em Agricultura,

mergulhar, e;ibrir de terra a extremida-
de do ramo de uma planta; en)branque-
cer a hortaliça, amarraiido-lhe as folhas

ou cobrindo-lhe o pé cora terra para que
não receba a luz. — í(N'este mez (de no-

vembro) em o crescente da Lua, he bom...

alporcar e mergtdhar.» Valentim Fernan-

des, Reportório dos Tempos.
ALPORQUE, s. m. Kamo da planta

que tem de ser alporcada.

ALPORQUENTO, adj. Doente de alpor-

cas, eserophuloso
;
que tem bostellas no

pescoço, que tem as glândulas panUidas

enfartadas ou rebentadas. — «Depois de

sanr/rado o alporquento alr;umas rezes, e

purçfado, ete.» Curvo Semedo, Atalaia

da Vida, p. 14.

j ALQUA, s. m. Em Ornithologia, gé-

nero de [jassaros pinguins; sào assencial-

mentc aqiuiticos e excellentes mergulhado-

res ; ídinientani-se de peixes.

t ALQUEAR, r. a. O mesmo que Al-

quiar. \'id. Alquilar.

t ALQUEBRADO, adj. p. Quebrado, ren-

dido pelas cintas do costado ; diz-se do

navio quando o seu tozamcnto tomou di-

versa tigura d'aquella que lhe foi dada
na construcçào

; figuradamente : exhaus-

to, cansado, prostrado, estafado, fatigado.

ALQUEBRAMENTO, s. m.Õ mesmo que

Alquebre; em ^,autica, estado do navit)

ahjui-lirado.

ALQUEBRAR, v. n. (De ala, lado, e do

verbo quebrar.) Na linguagem náutica,

render, abrir, rachar pelas cintas do

costado; figuradamente: prostrar, fatigar,

exliaurir, estafar. — «Dom Ajfonso, que-

rendo piora monte o navio, por andar des-

baratado, alquebrou e abriu de maneira,
que jicou sem embarcação.» João de Bar-

ros, Década II, Liv. iv, cap. 2.= Tam-
bém se (M)iprega na forma activa.

ALQUEBRE, s. m. O defeito do que es-

tá rendido na borda á maneira do navio

que abaixou de popa e de proa.

ALQUEIRAEÍENTO, s. m. Medição da
semeadura que pode levar uma terra;

estimação dos cercaes que uma terra pro-

duz.

ALQUEIRE, s. m. (Do árabe alqucile ;

do verbo cala, medir ; a lingual branda
«1» troca-se geralmente pela lingual for-

te «r».) Medida de capacidade para to-

do o género de grãos, sessenta das quaes
fazem um moio ; também se dá este no-

me a uma medida de extensão, que era

em})regada antes do sj'stema métrico, na
Agrimensura. = Também se dá este no-

me a uma medida de líquidos, principal-

mente a seis canadas de azeite, que a

formam.

—

«Item todas as Cidades e Vil-

las de nossos Reinos e Senhorios de qual-

quer numero de visinhos, que sejam, terão

padrão de vara e corado. E medidas de

pão convém a saber, alqueire, e meio al-

queire, e quarta de alqueire.» Ordena-
ção de Dom Manoel, Liv. i, tit. lõ.
— Havia antigamente vários alqueires:

Alqueire de medida, rasa ou rasão, maior
do que o alqueire, como o que ainda se

usa. — Alqueire de qtiator-^e, quinze ou

ãezeseis alqueires, era o chamado quar-

teiro, ou a quarta parte de um moio. —
Alqueire abraçado, o que era arrasado,

fosse com rasão ou táboa, ou com a par-

te do braço, que vae do eotovello á mão.
— Alqueire de bruço curvado, o que se

arrasava com o eotovello do braço, e por
isso ficava com menos pião do que devia.
— Alqueire de mão posta, o que não era

acngulado, nem arrasado.—Alqueire sem
braço piostOj e sem faboa, o que era aeu-

gulado. — Alqueire cheio pequenino, o

que levava um alqueire e um celamim
de alqueire f/rande. — Alqueire raso, le-

vava trez quartas do alqueire corrente,

menos meio selamim. — Alqueire de ter-

ra, a terra que levava de semeadura um
alqueire de grão; constava de novecen-
tas varas de craveira quadrada.
— Loc. : Saber quantos 2'iies dá um

alqueire, conhecer as diíficuldades por
experiência própria.

E saiba pois que lhe toca,

Uuaiuos pães deita um ah/unTC.

D. FRWC. MA\., MUS., p. ÕD.

— Alqueire de azeite, medida de seis

canadas. — ^1 dez reis o alqueire, diz-se

do que é excessivamente barato. — Ra-
zões aos alqueires, equivale a carradas

de razões. — Acitcular o alqueire, me-
dir com largueza. — Alqueire de pão,
fornada de milho ou trigo.

ALQUEIRINHO, s. m. (Diminutivo de

Alqueire.) Pouco mais de meio alqueire.

— Alqueirinho pequenino, o que levava

meio al([ueire e ura selamim escasso. —

'

Alqueirinho raso, o que levava meio al-

queire (la medida corrente.

ALQUEIVADO, adj. p. Posto de alquoi-

ve, ou de pousio
; dá-se este nome ao

producto da terra (juc esteve de alquei-

ve.

Bolo (!e milho a/rjuciraih, ^
SeiMlilios du |ie d.i foiea.

GIL Vli;., ,VUIO DAS FADAS.

ALQUEIVAR, v. a. (De alqueive, com a

termintição verbal «ar».) Lavrar a terra

sema semear, para (jue descanse; deixar

de pousio; pôr de alqueive. — «Por ven-

tura semjire o lavrador ha de alqueivar

e arar as terras sem que chegue tempo

em que as semeie.» Frei Thomaz da Vei-

ga, Considerações Litteraes e Allegoricas,

Liv. I, vers. 7, cons. G.

ALQUEIVE, s. )íí. Terra lavrada mas
não semeada, para ficar em descanso ou
pousio. Systema rotineiro que tem pre-

valecido na agrieultin'a portugueza, e

contribuído para a sua decadência.

—

«Se

lavram muitas terras, como alqueives pa7'(i

trifjo.» Duarte Nunes de Leão, Descri-

pção de Portugal, foi. 32. = Palavra de

formai-no popular.

ALQUEQUENGE, s. m. Planta ephcme-

ra denumiiiada por Linneo Plnjsalis al-

kekengi, cujo nome vulgar é herva mou-
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ra.— «Dous escrúpulos de trociscos de al-

qiiequenjes verdadeiros, tomados em agua

de almeirão, consolidam bem as cluif/as

da hex-iffa.i) Curvo Semedo, Atalaia da

Vida, p. õS.^'i(i. Alchechenge e Alkekenge.

ALQUER, s. m. ant. O mesmo que Al-

queire, assim escriptono principio do sé-

culo XVI.

ALQUERÍA, s. /. ant. Casa de campo,

para guardar os instrumentos de lavoura;

cabana. =^ Usado na linguagem poética.

E o i;uo (ie Li'rma a raellinr Villa Hispana,
Goza teri-aiia de lioilas e u/t/tu-iiaf

iH\. llf. CAL., TEMPLO DA MBMOR., Cart. 111,

est. 171.

ALQUÉRMES, s. m. Yid. Alchermes.

ALQUEVE, s. m. ant. O mesmo que
Alqueive. — «Aqui começámos a cami-

nhar terra cluia, alqueves e lavouras á

guiza de Porturjal.» Francisco Alvares,

Verdadeira Informação, foi. 17.

ALQUIAR, V. a. O mesmo que Alqui-

lar, do árabe alquerá, dando-se a meta-
these do «r» muito frequente.) Alugar,

pagar o uso de uma cousa por certo tem-

po. — «iJ se alfjtiem pôde aqui haver
trigo, e d'elle quer fazer farinha, alquia

a mó áquelle que a tem, e móe.it Fernão
Lopes, Chronica de Dom João I, Part. ii,

cap. 77.

ALQUICÉ, s. in. ant. (Do árabe alque-

cai ; do verbo caça, vestir, cobrir.) Ves-
te mourisca á maneira de capa, ordina-

riamente de la branca ; covrej.ão, manta
de jornada. — «E em satisfarão d'isto

lhe deram um alquicé roto, para colrir

suas carnes.» Joào de Barros, Década I,

Liv. I. c.ip. 10.

ALQUÍCER, s. m. ant. O mesmo que Al-

quicé ; o «r» final provém da euplionia

da syllaba longa.) Manta de viagem, co-

vrej,"io de là bj'anca. — « l\lostra-se dentro

da arca ainda hoje o alquicer do Mouro.»
Frei Luiz de Sousa, Historia de S. Do-
mingos, P.irt. I, liv. 4, cap. 6.

ALQUIER, s. m. ant. iDo árabe alque-

re.) O mesmo que Alquiler ; aluguel.

ALQUIÉS, í. m. ant. (Do árabe alquias;

do verbo casa, tomar medida com cor-

del ou vara
; o «a» breve é permutado

quasi sempre por «e».) Medida de páo,

com que os curtidores medem a sola que
vendem. --«Alquies, medida dos corfido-

res.» Duarte Nunes de Leào, Origem da
Lingua Portugueza, cap. 10.

ALQUIFOL, .v. m. O mesmo quo Al-

quifux; eluuiibo de envernizar louça. =
Também se diz Alquifa

t ALQUIFÚX, s. m. (i.ilena pulvorisada,
que as niullicres do Oriente empregam
para tingir as sobrancelhas. =^ E empre-
gado em Cerainica.

t ALQUILADO,
que Alugado.

ALQUILADOR, s. m. O
Alugador. llastante usado
de prolissào de quem aluga objecto

ailj. p. ant. O mesmo
Aluda bastante usado,

mesmo que
no sentido

ralmente, rcfere-se ao que dá bestas eca-

vallos de aluguer. = Recolhido por Blu-

teau.

ALQUILAR, V. a. (Do árabe alquerá;

do verbo cara, alugar por certo tempo.)

Dar ou tomar por aluguer alguma cousa

móvel; particularmente, refere-se ao acto

de tomar para serviço de certo tempo, e

mediante certa paga, um cavalio ou ou-

tra qualquer alimária. — «Introduziu

para destreza o conto ou fabula de um ca-

minhante, que alquilara hum jiimei to,

etc. » Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. IV, p. 249.

ALQUILE, s. m. ant. (Do árabe alqne-

re ; do verbo cara, alugar por certo tem-

po ; o «r» permuta-se pela lingual bran-

da «1».) Aluguer, arrendamento de uma
cousa móvel, por certo tempo e a certo

preço. = líecoUiido por .Jeronymo Car-

doso.

ALQUILER, s. m. (O mesmo que Al-

quile ; o u r » final vem da euphonia da

syllaba longa, como acontece em Alqui-

cé e Alquicer.) Aluguer, arrendamento

que se faz de uma cousa por certo terapo;

o pagamento do tempo por que se aluga
;

a besta de aluguer. — «Não he loucura

dar um homem o seu dinheiro em quanti-

dade considerável a uma mídherinha tor-

pe, estabulo dos vicios, e alquiler do de-

mónio, piorque disse um chiste, ou ])orque

saltoíi bem no baile.» Padre Manoel Ber-

nardes, Floresta, Tom. v, p. 248.

ALQUÍME, s. m. Ouropel, ouro falso

;

composição de prata, ouro elatào; também
conhecido com o nome de metal do prin

cipe. No
Alchimia. Yid. Alchime

século XVII tainbcm significou

One aíífírave e qneira, qtic amor ódio sr-ja ?

È a lalta lie ouro, falso atiiuiiiie inveulc"?

SOUTO MAVUU, ItlB. UO MOND., liv. I\ , fol. 111.

ALQUIMEA, s. /. O mesmo que Alqui-

me; ou piopriamentealchime, quando era

empregado no sentido de Alchimia. —
«Faz-lhe o amor 2)roprio parecer ouro

fino o que na verdade he alquimea /W/sa.»

Frei Bernardino, Defensão da Monarchia

Lusitana, Part. ii, cap. 18.

ALQUIMIA, s. f. (Do árabe cdquimia ;

dii verbo cama, occultar.) O mesmo que

Alchimia, mais usual. Yid. esta palavra.

— «Alquimia é provada ter renda e não

gastar nada.» Padre Delicado, Adágios,

p. 61.
Faço rt/i/Kímffl (lo me» mnl
Pai;i cointTlfl-o cm bom.

Loiío, 1'uiMvv., Iloiest. I, )). i.

fALQUIMIADO, adj. (De alquime.)

Falsiticado, contrafeito, fingido.

—

«Toda
(a prosperidade) do mundo he alquimiada e

fa/sa.como diz Santo Agostinh).» Carva-

lho Par.ola, Dialogos, Dial. xiii, foi. 89.

ALQUIMILLA, s.f. (^D.> árabe alchamc-

lia.) Vid. Alchemilla, mais conforme com
a etvniologi i árabe.

ALQUIMISTA, í. m. O mesmo que Al-

chimista. O que se entrega ás práticas

da sciencia hermética ; no sentido vulgar,

o que faz obras de alchime de pechis-

beque.

Dos nlquiinislax se diz,

Que lie doce a fadiga vã.

SÁ DBMIR., CAHT. IH, fol. 4.

Oh homens, se ainda sois da nossa edade
Alçuii/iislas da lioiira c da virtude.

LOBO, co.N»., cant. xix, est. 14.

ALQUIRÍVIA, s. f. Em Botânica, Pos-

tinuca sativa de Linneo; o mesmo que

Chirivia, ou Alcarivia ; rabaça hortense.

=:= líecolhido por Bluteau no Supp. do

Vocab.

t ALQUISAR, s. m. ant. Pequeno enxer-

gão moui-isco.= Recolhido por Viterbo,

ALQUITAM, s. m. ant. (Do árabe a/</uí-

tam.j Carretiis de transportar mulheres.

— «...sua vida não é senão em tendas ou

alquitões.» Azurara, Chronica de Guiné,

p. o(Jl. = Talvez Traquitana seja uma
corrupção d'este vocáliulo.

ALQÚITÍRA, s. f. (Do árabe alcatira.)

O mesmo que Alcatira ; mais conforme

com a etymologia árabe e de uso corren-

te.— «Alquitira e gomma arábica, etc.»

Azevedo, Correcção de Abusos, Part. ii,

tract. 2, cap. 12Í.

ALQUITRÁVA, s. f. (Corrupção antiga

de Architrave.j A parte inferior da cor-

nija. — «Suhre os quaes (capiteis) vae

uma alquitrava com stia frisa e cornija

de pedraria lavrada.» Dom Veríssimo,

Descripção da Santa Cruz, 1.541.

ALQUITRÃVE, s.m. ant. O mesmo que

Architrave ; o «r» tende sempre a rau-

dar-se na lingual branda «1». Parte in-

ferior do entablamento, que de si mesmo
é também a parte superior de uma or-

dem de areliitectura, e forma algumas

vezes a coroa de uma construcçào, na de-

coração da qual nào entra ordem pro-

priamente dita. —- «Cuja alquitrave ia

fazendo cimalha aos pc/cstaes.» Atíbnso

Guerreiro, Festas que se fizeram em Lis-

boa a Dom Filippe, cap. 4. — «Corren-

do-lhe pelos capiteis suas alquitraves. »

Mariz, Vida de Sam João de Sahaguni,

Part. II. !i. ](l.'), § 1.

ALQUORQUE, í. m. ant. O mesmo que

Alcorque
;
galocha, tamanco, espécie de

calçado rústico. — «...chapins de meias

capelladas, que] chamam alquorques... »

Francisco de Moraes, Dialogo I, p. lõ.

t ALRAMECH, í. m. i pr. alramêke : do

árabe alramehh, o lanceiro.") Em Astro-

nomia, nome árabe d.i bella cstrella de

primeira ordem,o Arcturo, na constellaçrio

da Boieira.

t ALRANICH. .*. »H. tpr. alranike.) O
mesmo c|uo Alramech.

ALRÉTE, .<. m. Avo de rapin.<», de côr

negra, da feição do corvo. = Recolhido

por Mor;ies.

-fALROTADO, adj.p. Surriado,apodado,
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escarnecido, ludibriado; achincalhado.^

Eecolhido polo Padre Bento Pereira.

ALROTADOR, s. m. ant. O que pede

esmola com grandes vozes de piedade, e

compaixão ; bradador ; trocista, zomba-

dor, esearnecedor. = Recolhido pelo Pa-

dre Bi>nto Pereira.

ALROTAR, )'. n. ant. (Talvez corru-

pção de crurtare, lançar pela boca fora

;

ou, melhor, de formação popular ou giria.)

Segundo Viterbo, pedir esmola com gran-

des clamores, vozes de piedade e alari-

dos, ou mendigar ao som de vários in-

strumentos; figuradamente, segundo Blu-

teau ,
escarnecer, zombar, fazer .mofa

ou irrisão; bradar, clamar, insultar. —
(i Os jnihrus que forem achados alrotando

e pedindo. ...« Ordenação Affonsiua, Liv.

IV. tit. 31. == Talvez o mesmo que Ar-

rotar.

ALROTARÍA, í. ,/'. ant. Escarneo, mo-
fa, zombaria, troca, disfructe ; cantilena

de mendigos. — «Lembram-mc as alrota-

rias, que os Gentios fizeram, quando os

Bárbaros Septcntrionars S(i<juear<tin Ro-

ma.» Amador Arraes, Dialogo VIII, cap.

18.

t ALRUCCABAH, s. m. (pr. alrocahá;

do árabe a/n-Labeh, o carro.) Em Astro-

nomia, nome da estrella polar, segundo
os astrónomos

;
porém os árabes, deram

este nome, tirado do chaldeo, á constel-

laçào da Ursa Menor.

t ALRUNES, 5. m. pi. Em Antiguidades

germânicas, pequenas estatuas feitas das

raizes mais duras das plantas, principal-

mente das mandragoras; eram uma es-

pécie de deuses lares dos antigos germa-
nos. No povo portuguez, formado pela

alliança do godo com o árabe, também
se encontra esta superstição, prohibida

nas Constituições do Bispado de Évora,

com o titulo de Mandragora, como se pô-

de vêr na Historia da Poesia popular por-

tugueza.

ALRUTE, s. m. Nome vulgar do Mi'-

rops apiastcr, também conhecido com o

nome de Abelharuco, Melharuco e Abe-
lheiro. — n Os pássaros, aos quaes o Poeta
aqui ehama merops, em algumas partes

se chama alrutes, e em outras, com mais
prupirio nouie, abelheií-os.» Leonel da
Costa, Georgicas, Liv. iv, v. 113, not. /.

t ALSACIANO, adj. (pr. alzaciáno.)

Natural da Alsacia, que pertence ou diz

respeito á Alsacia ou a seus habitantes.

= Também se diz Alsacio.

t ALSAFAN, *'. f. (Em árabe, raça dos

puros.) A mais religiosa das tríbus ára-

bes, a quem competia a guarda da capei-

la da Meca, que os mahometanos dão co-

mo oratório de Abrahão.

t ALSAR-SE, n.refl. ant. Segundo Viter-

bo, o mesmo que Aíçar-se. Rebellar-se,

levantai--se, não reconhecer dependência,
ou suieiçào.

t ALSEIS, s. /. (Do grego alsos, páo.)

Em Botânica, género de plantas rubiá-

ceas, arbusto do Brazil, tendo por typo

o alseis ftoribiindo.

t ALSEODAPHNE, s. m. (pr. alseodá-

fne; do grego alsos, páo, e daphne, lou-

reiro.) Em Botânica, género de plantas

laurincas, arvores da Lídia.

t ALSEOSMÍA, í--. /. (Do grego alsos,

páo, e enosmia, bom cheiro.) Em Botâ-

nica, género de plantas capritbliáceas,

arbusto jjiivativo da Nova-Zelandia.

f ALSÍDIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de plantas florídeas, formado para uma
air/a filiforme, achada no Adriático e no

Meditermneo.

f ALSÍNA, s.f. Em Piotanica, género de

plantas indeterminadas da Flora europea.

t ALSINÂCEA, adj. Em Botânica, o

que se assemelha á alsina.

t ALSÍNEAS, s. /. pi. Em Botânica,

grande tríbu de plantas cm que a alsina

é o tvpo.

t ÀLSINELLA, s. f Em Botânica, gé-

nero de plantas alsíneas, indicado, mas
não determinado pelos naturalistas.

t ALSÓDEA, .<;. /. (Do grego alsôdes,

amante da sombra dos bosques.) Em Bo-

tânica, género de plantas violariadas de

Madagáscar e de Timor.

t ALSODÍNEA, adj. Em Botânica, o

que tem similhanças com aalsódea; tam-

bém se dá este nomo a uma familia de

plantas violariadas.

t ALSOMÍTRE, s. f. (Do grego alsos,

floresta, e mitra, cintur/iO Em Botânica,

género d(^ r>icurbitãceas,dn Ilha de Java.

t ALSÓPHILA, s. f. (Do grego alsos,

floresta, e philos, amigo.) Em Botânica,

género de fetos arboreseentes, na maior

parte americanos, dos quaes só uma es-

pécie é herl):ieea.

t ALSTONE, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas ebanáceas, sjnonymo do

género si/mplocos.^=Tixmhcm se dá este

nome a um gonero de plantas apocyueas,

da Ásia tropical; são arvores muito al-

tas, lactescentes, de flores orJinariamen-

te brancas.

t ALSTONIEIAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, triliu de iilaiitas apocyneas.

t ALSTROEMÉRIA, s. f. Em Botânica,

género de plantas amaryllidoas, originário

da America meridional, cultivado nos jar-

dins da Europa.

ALTA, s. /. Elevação, augmento, ca-

restia. Bastante usado na linguagem da
Economia Politica; quando a procura de

um género faz que se levante o ])reço,

chama-se este facto, alta.

— Em Administração Militar, alta, é a

nota por onde consta a existência de uma
pessoa no serviço, depois de ter recebido

a sua baixa. = Também se diz dar alta

ao hospiitul, deixar o serviço para entrar

em curativo ; contrajjõe-se a dar baixa

do hospital.

— Em Choregraphia, espécie de dança.

ALTA, s. /. (Segundo Constâncio, do

allemão halt, do verbo lialter, parar.)

Parada, estação, demora. — Fazer alta,

suspender a marcha.

ALT'ABAIXO, s. m. (Formado da locu-

ção De alto a baixo.) Em Esgrima, golpe

em que se dá direito de alto a baixo;
machadada, pancada de cima a baixo ou
a rachar; talho sacudido.

llm affahaixú liorrcndo o Paíião tira,

Ouií o Cliristão Cavalleiro lhe rebate.

SÁ DE MENEZES, MAL. GONQ., Cant. IS, e.St. I(>2.

Q(ie ? dous talhos sacudidos,
Um mão dobre, uni alliihaixo.

D. FUANCISCO MANOEL, FIDALGO APREMDIZ,
scen. III.

— Loc. : Cortar de alto a baixo, ra-

char de meio a meio, rasgar de cima a
baixo. Diz-se do navio que sulca a ma-
rezia, do raio que fende uma arvore, de
luna machadada.

t ALTAFÓRMA, s. /. Em Ornithologia,

certa ave de rapina, espécie de tártara-

nhãs de côr azul. — ^Outras ares ha de
rapiina, como Bilhafres, Altaformas, Ca-
bisalvas, e Assorenhas, as quaes tomam
algumas vezes aves vivas, qiie comem, mas
ordinariamente se mantém de bichos da
terra. « Diogo Fernandes Ferreira, Arte

da Caça, trat. i, cap. 2.

t ALTAIR, s. m. Em Astronomia, no-

me árabe da estrella central e de primei-

ra grandeza da constellaeào da Águia.
= Também se escreve Athair.

ALTAMALA, adv. ant. (De alto e maio,

na voz feminina que precede o suffixo

adverbial «mente».) Sem escolha, mistu-

radamente, bom e mau, confusamente, a
monte, por grosso. Diz-se das compras
e vendas á carga cerrada. — dComo um
mercador, que compra pior junto altama-

la, que leva muitas cousas, que lhe não
servem, e em que está a perda certa, pelo

ganho das que lhe servem. ly Paiva de An-
drade, Sermões, Tom. i, foi. 310, v. ==
Também se diz melhor, conforme á sua

derivação, Alto-malo.

ALTÀMANHÃ, loc. adv. (Corrupção de

Antemanhã.) De manhã cedo, antes do
meio dia.

ALTAMENTE, adv. Em logar alto, em
tom agudo ou levantado ; de rijo

;
gran-

demente, excessivamente, jjcrfeitamente,

es})léiididamente, profundamente; digna-

mente, com certa elevação moral, caloro-

samente, ricamente, nobremente. Empre-
ga-se cm gei-al para encarecer a phrase.

Aíruia divina, que tão altamente,
1)0 Deus guiada além dos céos voaste.

fehkeiua, liv. 2, son. 42.

Aítanirjítr lho doe perder a gloria

Do que r*íysa celebra inda a memoria.

CAM., LUZ., cant. i, est. 31.

ALTAMÍA, s. f. ant. Tigela vidrada,

á maneira de lava-mãos; almofia, esj^e-

cie de palheta que os pintores usavam
fiara terem as tintas; alguidar, travessa.

— «E tomarão as tintas uma por uma,
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e em uma altamia, ou qualquer tigela

vidrada, e com o dedo poUegar moerão a

côr mui bem com esta gomma.v Philippe

Kiuies. Arte da Pintura, foi. 62, v.

t ALTAMISA, .V. /. Planta do Peru

;

espécie de coriope.

ALTANADO, adj. (Corrupçào de Alta-

neiro, mas empregado á má parte.) Im-

petuoso, irascivel, inti-atavel, alterado,

irado.

ALTANEIRO, adj. Que vôa muito alto.

Applica-se ao falcào e a outras aves de

rapina ; figuradamente : elevado, guin-

dado, remontado, altivo, excelso, altero-

so. = Bastante usado na linguagem poé-

tica.

Ao qaal do mesmo Ida a are a/íaneiru
.\rmigera de Júpiter, baixando
Arrebalon nas uniias.

FRANCO BARRETO, ENEIDA, liv. T, eSt. 61.

Do coração já o habito altaneiro

Se despe, e pio ardor lajn-inias chove.

RODRIGCES DE MATTOS,

cant. III, est. 7.

JERDSALEM LIBERT-,

ALTANERÍA, s. f. (De altaneiro, com
a desinência «ia».) A faculdade que
têm certos pássaros de voarem muito al-

to; particularmente: caça de alta volate-

ria, ou a que se faz com aves altaneiras,

ensinadas a apanhar no ar a sua preza.

Perde-se a allaneria,

N.ão ha peixe, que sohia.

GARCIA DE RESENDE, MISCELLANEA,
ÍOl. 168, V.

— Também se escreve Altanaria, Al-

ienaria e Altanaria.

ALTAR, s. rn. iDo latim altare.) Logar
elevado, que em todos os tempos os ho-

mens tem levantado a seus deuses, aos

seus heroes, e a todos os personagens que
mereceram um cidto particular; sitio on-

de colloeam as suas oflrendas votivas, e

diante do qual se prostram e adoram.— No Catholicismo, mesa sobre o com-
prido, sobre a qual se celebra a missa
ou commcmoraçào da Paixào, diante da
qual se queima Incenso; extensivamente:
o ministério sacerdotal, o estado cccle-

siastico. — (íPurque, ainda que por sen-

tença do Apostolo, a lei divina e natural
mande, que quem serve ao altar viva do
altar

;
porém chegar ao altar, por caitsa

do interesse e proveito temporal, he qran-
de sacrilégio. y> Cathecismo Romano, foi.

219.

Mostrnndo-se t:lirisI,'io e falirieava

IJm atlar sumptuoso que adorava.

cAn., LU/.., ranl. II, est. 10.

— Loc. : Ãlinistro do altar, sacerdote

que tem todos os grãos das ordens c-ccle-

siasticas.— O mysterio do altar, a Hóstia
depois da consagração, o cori)o de Chris-
to. — Sacrifício do aitar, a Plissa. — O
Sacramento do altar, a Eucharistia.

—

Ini-

migos do throno e do altar, stigma dado

aos liberaes pelos absolutistas e tbeocra-

ticos. — Despir o altar, ceremonia da

Sexta Feira Santa, para exprimir a deso-

lação da Egreja. — Vestir o altar, para-

niental-o. — Altar-wioV^ o altar onde está

o orago da egreja. — Altar lateral, o

que pertence a qualquer santo, que não

é orago, a um ou outro lado do alíar-

niór, dentro do cruzeiro da egreja. —
«Por amor dos santos se adoram os alta-

res.» Anexim, que se usa, quando se tra-

ta bem uma niàe para lhe namorar m.ais

facilmente a filha.— Pé de altar, os pro-

ventos que o parocho tira da sua egre-

ja, os rendimentos da sua missa. — O
throno e o altar, nome dado no tempo da

Kestauração, era França, ú alliança con-

tra-revolucionaria feita entre a Egreja e

a Kealeza. -—
• A' somhra do altar, a pre-

texto de religião. •— Pedra de altar, ou

j)edra de ara, pedra consagrada com mui-

tas ceremonias, sobre a qual se colloca o

calis e a Hóstia durante a celebração da

missa. — Altar com 2>aramento vermelho,

aquclle em que se diz missa em dia de

Santo Martyr. — Ter altar cm nossas al-

mas, merecer a mais sincera dedicação e

sympathia. — O altar dos holocaustos,

aquelle em que se immolavam as victimas;

era collocado fora do templo, diante da

porta. — Altar dos pães da proposição,

aquelle sobre o qual todos os sabbados

se collocavam doze pães. juntamente com
incenso e sal.—Altar pirií-ihgiado, aquel-

le em que é permittido dizer missa no

dia dos Fieis Defunctos, e ao qual per-

tencem certas indulgências para o de-

functo por quem se celebra ; outras ve-

zes o privilegio pertence á pessoa do pa-

dre que aí diz missa. — Altar portátil,

pedra chata c quadrada, benta segundo

as formas ordinárias da egreja, para ce-

lebrar a missa em um arraial. — Altar

de prothese, pequeno altar preparatório,

sobre o qual os gregos benziam o pão

antes de o levar para o altar-mór; é ao

que no catholicismo se chama altar de

credencia, ou meza da prothese. — Altar

simples, o que não tem ornamentos. —
-— Altar ex tempore, o que se arma de re-

pente, como quando vae o viático a um
enfei"mo.— Altar ungido, o que está con-

sagrado por uma ceremonia regular, em
que a uncção faz parte. — Altar votivo,

o que se arma a qualquer santo por cau-

sa de um beneficio recebido. •— Altar

funerário, o que se erige sobre uma se-

pultura. — Altar cucharistico, a meza da
communhão.— Levar ao altar, desposar,

casar. — Levantar altar contra altar,

suscitar um seisma na egreja ou em al-

guma eommunidade. — Acolhcr-se aos

altares, no direito antigo, proeiu'ar asylo

na egreja, não podendo por esse fiicto ser

preso em quanto ai permanecesse ; no

sentido figurado, deixar o século, receber

as ordens ecclesiasticas.

— Em Astronomia, altar, é o nome
de uma constellaçào do hemisphério aus-

tral, composta, segundo uns. de sete es-

treitas, segundo outros, de oito e de doze.

= Também se lhe chama Thymale, Ves-

ta e Pharus; não se vê no nosso hori-

zonte.

t ALTARAGEM, s. /. unt. Antigo di-

reito sobre as uffrendas.

ALTARAR, r. a. ant. O mesmo que
Alterar, mais conforme com a etymologia
latina. =~- l'sado na linguagem popular.

ALTAREIRO, s. m. Ò que tem a seu
cargo a limpeza e ornato dos altares ; sa-

cristão ; acolyto, entre o credenciario e o
thuriferario ; figuradamente, também se

dá este nome ao que anda sempre próxi-

mo dos altares ; o que é apto para o mi-
nistério do altar. — líAinda que não he

tão hom altareiro, ou theologo, tem mais
de Santo.» Padre Bernardes, Luz e Ca-

lor, Part. I, opusc. 5, n. 104. Diz Blu-
teau : — «Xas Igrejas 3Iatrizes de Por-
tugal ha o altareiro da Sc. Bom alta-

rairo chamam ao clérigo que tem loa voz

para o altar. As Freiras costumam pe-

dir Frades bons altareiros.» Vocabulário.

Extensivamente, dá-se o nome de alta-

reiro, ao que apregoa o mal dos outros

e os diflama : — « Uma alfamista alta-

reira, que me vá por ai apregoando...»

Dom Francisco Manoel, Cartas, cent. ii,

cart. 2.

ALTAREZA, s. /. ant. O mesmo que
Altiveza ou Altivez.- Sobranceria, empá-
fia. = Usado na linguagem do principio

do século XVI.

Ficou-me tal aHareza,
K do Faço tal amor.
Oue já morro com alteza

Do Príncipe nosso Senhor.

CA.1C. GBR., foi. 1G4, T.

ALTARINHO, s. m. Diminutivo de Al-

tar. Oratório que se levanta na rua,

sitiai, meza guarnecida de damasco para

alumiar algum santo. Indica particular-

mente os altares que os rapazes fazem

por tempo de Santo António e Sam Joào.

= L'sado por Frei Luiz de Sousa.

ALTARÍSTA, s. m. Titulo dado na Ba-

sílica Vaticana ao conexo por cuja conta

corre o concerto do altar-mór, e conser-

vação dos frontaes que, nas vésperas dos

Apóstolos Sam Pedro e Sara Paulo, re-

cebe do Sub-Diacono Apostólico. = Re-
colhido pela i>rimeira vez por Bluteâu no

Supplemento do Vocabulário.

ALTARZINHO, .«. m. Diminutivo do Al-

tar ; o mesmo que Altarinho, porém me-

nos usual. = Encontra-se nas Ccirtas do

Japão.

ALTEADO, adj. p. Tornado mais alto,

posto em maior altura. Xa technologia

typographica, diz-se Alceado. Alcvanta-

do, encarecido.— Tem alteado os pregos.

ALTEAR, V. a. (De alto, com a termi-

nação verbal « ar ».") Elevar, levantar,

tornar mui alto ; aterrar ou fazer aterros,
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dependurar. — « Ahnn da nntiirdl supe-

fiuridade do sitio clles u altearam coin

entulho. 1^ Pinto Pereira, Historia da ín-

dia no tempo de Dom Luiz de Ataíde,

Liv. II, cap. 9. foi. 24.

— Loc. : Altear um j^oco, fazel-o mais

profundo. Biiiteau, Vccabul. — Altear o

talão do sapato, fazel-o mais alto.

— Altear, r. n. Subir, estar alto, per-

der a fundura. — «7s sendo caso, qite 2Jor

este caminho vos altear o fundo, (jovernai

a Landa do /rsíe.» António Carneiro, Ro-

teiro do Brazil, foi. otí, v.

— Altear-se, v. rcfi. Elevar-se, stiLli-

mar-se, engiandecer-se, remontar-se, apu-

rar-se, ensoberbecer-se. — «Esta tal (al-

ma) não para senão no cume do monte,

110 alto da contcviplação, mclhora-se nus

cuidados, altea-se aos j^ensamentos.» Fr.

António Fêo, Tratado das Festas dos

Santos, Part. i, foi. 20ò, eol. 4.

ALTEMALA, adr. O mesmo que Alta-

mala. == Hcnilhido por ]\Ioraes.

ALIENARIA, s. f. O mesmo que Alta-

neria. — «A' para esta caça de altenaria

ha mister outros roteiros, e muita expe-

ricncia.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulyssipo, ai-t. it, scen. 3.

t ALTENSTÉNIA, s. f. Em P.otaniea,

género de [ilantás oruhídeas, originário

da America meridional.

ALTERABILIDADE, s. f. Qualidade do

que é suser|itivel de alteração, ou decom-

posição. — « ... o (.jxcsso na cozedura in-

flue na alterabilidade do xarope. » Cod.

Pharm., p. 228. = Recolhido por Mo-
raes.

ALTERAÇÃO, s. f. (Do verbo da baixa

latinidade alterare ; no provençal altera-

do, e no hespanhol alteracion.) Mudan-
ça de natureza ou estado de um corpo

;

degeneração, corrupção ;
raoditieação pro-

duzida uo estado geral de um corpo ou

somente em algumas de suas qualidades.

= No sentido usual : motim, alvoroto,

balbúrdia, desordem, bulieio, barulho;

disputa, contestação, debate, polémica.

Ouaiiili) o iu';|ii'0 Pae no livre peitn

Sonli' iiiua íilltTuf.mi. com (iiic se aini^if.

COUTE REAL, ^i^í^. de sf.pilv., c. ix, foi. 9i.

— Em Medicina, alteração é a mu-
dança que se dá cm a natureza, qualidades c

propriedades de um corpo, de um tecido,

de uma substancia simples ou composta.

De ordinário a alteração exprime uma
mudança para mal, como : alteração de

um medicamento. Outras vezes indica so-

mente a mudança de natureza e de pro-

priedades ; a alteração dos cdimentos, no
estômago, é uma condição necessária á

sua transformação cm chymo e depois em
chylo. — « tião bom exemplo as feridas
de animaes venenosas, que sendo mui p>e-

quenas, fazem notável mudança e altera-

ção, em todo o corpo. » Duarte Bladeira,

Methodo de conhecer e tratar o morbo,
etc., Part. ii, quest. 15, art. 2.

— Em Mechanica, alteração é a mu-
dança de formas nas substancias suffi-

cientemente flexíveis, e, sem dúvida, até

um certo gráo sobre todos os corpos.

-— Em Musica, ponto de alteração, é

o que se põe adiante de uma figura, para

indicar que, ao valor d'esta, se ha de acres-

centar metade do mesmo valor; é ao que

modernamente se chama ponto d'auf/men-

to. — «O p)onfo de alteração, é em nume-

ro ternário, significa alteração, que é ter

valia dobrada do que parece, pêra cum-

prir com a figura antes d'ella o nume-
ro ternário. » António Fernandes, Arte

da Musica, trat. i, cnp. 29.

— Loc. : As alterações de Évora, tu-

multos que precederam a revolução de

1640. — Alteração da voz, mudança que

experimenta aquelle que sente alguma
grande paixão. — Alteração da moeda,

depreciação que soffre uma moeda com
relação ao seu valor intrínseco, conser-

vando o seu valor nominal. — « Publi-

cou-se solemnemente a alteração da moe-

da, começando a correr com nova esti-

mação. » Jacintho Freire de Andrade,

Vida de Dom João de Castro, Liv. i, n.

42. — Alteração de mu tex-to, falsificação

de Uma passagem de um livro, de luna

lei, ou de um versículo para íius fraudu-

lentos.

ALTERADAMENTE, adv. Com altera-

ção : pertinbadamente ; apaixonadamen-

te, colericamente, irregularmente. = Re-

colhido por Cardoso e Barbosa.

ALTERADISSIMO, adj. sup. Altera-

do a não poder ser mais; perturbadíssi-

mo.

ALTERADO, adj. p. IMudado, movido,

perturbado, aj)aixonado, indignado, alvo-

rotado, alevantado ; corrompido, falsifica-

do, degenerado.

AtlerGilas enlâo do Koino as gentes

C'o oJio, que oeeupjilo os peitos linli.i, ete.

ciJi., ix'z., cant. iv, est. -5.

— Loc. : ]\Iinima alterada, substitue o

ponto de alteração fazendo-a serai-breve.

— Voz alterada, com paixão ou cólera.

— Homem alterado, irascivel.

ALTERADOR, s. m. Perturbador, amo-
tinador, apaixonador. == Também se usa

na antiga linguagem da Rhetorica; assim

se diz logares alteradores ; o mesmo que

logares pathéticos. — « E naqueUcs lo-

gares que na Poética de Aridotelcs se

chamam pathéticos ou alteradores do ani-

mo, move os afi\ctos. » Severim de Faria,

Discursos vários, foi. 114, v.

ALTERANTE, adj. 2 gen. Que é pró-

prio para alterar; n'este sentido, o mesmo
que alterador. Tem sentido particular na

linguagem medica. — Em Medicina, cha-

niam-se alterantes os medicamentos que

mudam, de uma maneira insensível e sem

provocar evacuação, o estado dos sólidos

e dos líquidos. =N'este sentido, os tóni-

cos, os relaxantes, os excitantes e os cal-

mantes, são alterantes
;
porém este nome

dá-se especialmente aos excitantes applí-

cados em pequenas dozes para produzir

effeitos immcdiatos, apparentes : taes são

muitos dos medicamentos que se adminis-

tram nas doenças chrónicas das vísceras

abdominncs e do svstenia Ivmphático.

t ALTERA PARS PÉTRI," ^oc. adv. lat.

No sentido litteral, a segunda j^arte de Pe-
dro ; no sentido figurado: homem sem
juízo, índjccíl, menteca])to. Locução es-

cholastica da edade media, posta moder-

namente em voga por Kant, fornuula da
cireumstancia de ser o Juizo a segunda
parte da Lógica de Pedro Julião, poi-tu-

guez, a qual foi adoptada em todas as

cscholas desde o século Xill. Assim se

diz: Faltq-lhe a segunda de Pedro, ^or:

íaltalhe o juizo.— Pedro Julião foi Pon-
tífice, com o nome de João xxil, e foi tal

a sua fama que chegou a ser citado no
Paraizo de Dante.

ALTERAR, v. a. (Da baixa latinidade

alterare; no portuguez antigo, altarar.)

Mudar, variar, trocar, modificar, degene-

rar, falsificar, diminuir ou acrescentar

;

inquietar, perturbar, revoltar, alvorotar,

levantar, desfigurar, deturpar. — « Em,
todo este tempo andavam os Monges de

Cister com o próprio habito, que traziam...

sem alterar 7ia cOr ou na feição cousa

alguma. » Frei Bernardo de Brito, Chro-

nica de Cister, Liv. i, cap. õ.

— Em Medicina, alterar, é usar de

remédios alterantes.— « E assina (Galeno)

duas indicações, ajyrimeira é vacuar a ma-
téria venenosa ; a segunda alterar com seus

contrários.» Duarte Madeira, Methodo
de conhecer e tratar o morbo, etc. Part.

II, quost. 17, art. 2. Víd. Aiteraute.

— Em Musica, alterar um intervallo,

é nuidal-o pela elevação ou abaixamento

de uma ou mais das notas que o compõem.
— Pôr o p>onto de alteração : — « E pion-

do-se na primeira menor, altera a ultima,

que é valor dobrado. » Jlanool Nunes da
yilva, Tratado das Explanações, p. 92.

— Em Economia Politica, alterar a

moeda, falsifical-a intrinsecamente por

unia liga inferior ao seu titulo legal; di-

mínuír-lhe o peso legal, por meio das li-

mas, cáusticos, etc. Levantar ou abaixar

o seu valor. — « Altera a moeda sempre

segundo a estreiteza ou largueza do tem-

po. » Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam
Domingos, Liv. 3, Part. iii, tít. 13.

— Álterar-se, i-. refl. Irar-se, eufure-

cer-se, encolerisar-se, perturbar-se, amo-
tínar-se, conturbar-se; desmaiar, enver-

mclheccr, sair íóra de si, perder o san-

gue frio.

E romo se desperto nlí estivera,

Assi se sobies-.ilty, assi .se ailcra.

MOUSWUO IlE QUEVEtlO, AFFOXSO AFRICANO,

cant. I, foi. i.

Oh quanto a popular gente se altera.

Com os alegres princípios d'este agouro.

CORTE REAL, NAI F. ilE SEPULV., Cant. XIII,

est. ti4.
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ALTERATIVO, adj. Em Chimica, que

altera ou nnula as propriedades dos cor-

pos. Xa liug-uagem medica, emprega-se

no sentido de alterante. — « O medica-

mento menos activo e alterativo é mais

nutritivo. « Frei Christovam de Lisboa,

Jardim da Escriptura, foi. 45, n. 3,

t ALTERATRIZ, s. f. Alteradora, per-

turbadora, agitadora. = Pouco usado.

Vid. Alterador.

ALTERÁVEL, adj. 2 gen. Que é sus-

ceptível de ser alterado ; usa-se principal-

mente em Chimica e em Mineralogia, pa-

ra caracterisar os liquidos e os metaes

que se modificam sob a acção do ar at-

mosphérico. = Xo sentido usual, empre-

ga-se a sua antíthese Inalterável.

ALTERCAÇÃO, s. f. iDo latim alterca-

tionem.) Questão renhida e sem gravida-

de, birra, disputa grosseira, ralhatório,

sarabanda de parte a parte, contestação

frívola entre duas ou mais pessoas ; deba-

te, polémica, contenda, argumentação, di-

ze tu-direi eu. — « Emharacaãos nós to-

dos com esta novidade tào desacostumada,

houve sohre ella muitas altercações. » Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap. VII.

— Questão entre pessoas que se tractam

habitualmente.

ALTERCADISSmO, adj. sup. Renhidis-

simo, debatidiísimo, discutidissimo.

ALTERCADO, adj. i?. Controvertido,

disputado, argumentado, debatido, ralha-

do, contendido. = Usado por Francisco

de Andrade.

ALTERCADOR, s. m. Disputador, ra-

Ihador, impugnador, controverter. = Re-

colhido por Cardoso, Barbosa, e Bento

Pereira.

ALTERCAR, v. a. (Do latim altercare.)

Questionar, renhir, turrar, impugnar, de-

bater, argumentar, averiguar, contestar,

polemicar.

Amorosas disputas ailercando

soez» DE MACEDO, CLVSS., C. XIII, Cít. 33.

— Altercar, v. n. Contender, disputar,

controverter, retorquir. .— « Os conselhns

de entendimento discorrem, altercam, dis-

putam. D Padre Vieira, Sermões, Tom.
II, scrm. S. p. 242.

ALTER EGO, loc. aãv. lat. e s. m. Lit-

teralmcnte traduzido do latim : Outro eu.

Na linguagem familiar e ordiuai-ianisjite

chula, alter ego, é ura amigalhão, um com-
panheiro de aventuras, um Amphytriào.
— Em Politica, alter ego, era um ti-

tulo official usado nas Duas .Sicilias, em
virtude do qual o Rei transferia para um
supplente o pleno e inteiro exercício da
soberania. == Também se deu era Iles-

panha este titido aos ministros plenipo-

tenciário-;.

ALTERNAÇÃO, .«. /. Interrupção, sub-

Btituição successiva, variação; figurada-

mente : vicissitude, mudança, inversão.

—

« De maneira que nem o frio inverno,

voi 1. — i3.

nem o calmoso estio lhe fazem com suas

alternações injuria alguma. » Fernão

Alvares dOriente, Lusitânia Transforma-

da, foi. lõ, V.

— Em Álgebra, alternação emprega-

se no me>mo contido de Permutação.

ALTERNADAMENTE, adv. Variamente,

invertidamente, successivamente, por sua

vez, ora um ora outro, ora sim ora não.

— « Por sua ordem se comec/tram a can-

tar os Psalmos de David alternadamen-

te... » Duarte Nunes de Leão, Descripção

de Portugal, p. ?>1.

t ALTERNADISSIMO, adj. sup. Muito

alteriKuio. vnriadissimo.

ALTERNADO, adj. p. Variado, inverti-

do, interrompido, por turno, por sua vez
;

correspondido.

—

Aulas alternadas, as que

não funccionam ao mesmo tempo; que se

abrem alternadamente. — Folhas alterna-

das, mais usual com o adjectivo alternas,

folhas que estão com sobreposição mútua

sobre o mesmo caule.

ALTERNAMENTE, adv. Variamente,

com interrupção successiva
;
por turno,

por sua vez;

mente.

mvertidameute ; ordenada-

As rédeas afroxa, e logo a mão possante

ÁUermmenle os brutos acoutava.

RODRIGUES DE MATTOS, JEBISAI.EM LIBERTADA,

cant. X, est. 15.

t ALTERNÂNCIA, s. /. Neologismo

:

Em Geoloiria, disposição que apresentam

os depósitos estratificados, formados de

muitas espécies de rochas, e que se suc-

cedera muitas vezes entre si por uma cer-

ta espessura.

— Em Botânica, lei de alternância, o

principio que serve para determinar as

relaçíjes que existem entre os vegetaes no

ponto de vista do plano normal de suas

ilores, considerando a posição alternativa

das perr,.= nos verticellos.

ALTERNANTE, adj. 2 gcn. Em Di-

reito Ecclesiastico portugnez, o mesmo
que alternativa ecclesiastica, poder dis-

tribuído ou exercido por turno por uma
corporação religiosa e pelo poder real.

—

o Teve o Mosteiro da Pendorada nove

Igrejas da sua apresentação.... com alter-

nativa de El-Iici, mas com alternante

tão pnd:sroso... » Frei Leão de Sam Tho-

maz, Benedictina Lusitana, Tom. ii, trat.

1, part. IV. O alternante é um dos mem-
bros que têm direito do alternativa.

t ALTERNANTHÉRA, *. /. Em Botâ-

nica, geiicro de amarantliáceas, assim

chamado por causa da alternância nas

antlieras da planta.

ALTERNAR, v. a. (Do latim alterna-

re.) V-ãviíxr, mudar successivamente, suc-

ceder por turno, revezar, render, func-

cionar por sua vez, substituir a seu tem-

po.

Que assi vac alicrnando o tempo irjso

O bem coo mal, o goslo co'a tristeza.

càjiOes, ui., cant. iv, est. ."1.

— Em Mathematica, alternar os ter-

mos, mudar, para comparal-os, os termos

de quatro quantidades proporcionaes.

— Em Agricultura, alternar é mudar
successivamente a cultura, variando a

natureza dos \egetaes que se semeam
n'um campo. Vid. Afolhamento.
— Alternar, v. n. Ter alternativa, ca-

ber por turno.

— Alternar-se, v. rejl. Revezar-se,

succeder-se.—Alternam-se o hera e o mal,

o gosto e a tristeza.

"t ALTERNÁRIO, s. m. Em Botânica,

género de tortullto.s ou cogumelos, que

se desenvolvem sobre o tronco das arvo-

res sêccas, e na casca dos pinheiros.

t ALTERNATOS, s. m. Em Politica, o

privilegio em virtude do qual duas cida-

des se tornam, por turno ou alternativa-

mente, sede de governo ou de imia admi-

nistração.

ALTERNATIVA, s. f. iludança, acci-

dente, variabilidade, opção, escolha; suc-

cessão de duas cousas que se fazem por

turno ou vez.— a Os índios, que sobejarem

das ]\Iiss<jcs sejam repartidos segundo

a dita forma pura serviço dos moradores

com alternativa de dous em dous mezes. »

Vieira, Cartas, Tom. ii, p. 57.

— Em Agricultura, alternativa da cul-

tura, afolhamento, processo que consiste

em alternar a cultura do mesmo campo.
— Em Direito, alternativa era a fa-

culdade de poder moderar ou commutar
a pena.
— Em Direito Ecclesiastico, alterna-

tiva é a acção que tem alguma pessoa ou

communidade para apresentação em uma
Egreja, para provimento dos Benefícios,

cabendo por turno este direito, ordina-

riamente com o poder real. — « Tem
o Cnliido alternativa com a Coroa Real

na sua apresentação. » Carv.s.lho, Choro-

grpphia. Liv. i. trat. 1, cap. 13.

ALTERNATIVAMENTE, adv. Por turno,

revezadaiiiente, successivamente, por sua

vez, quando toca, ora um ora outro. —
« Pelo que Joh quando as jilhos andavam
por turno e a]ieruativameute_/'</rt)i(/o íei<5

banquetes, etc. » Frei Joào de Ceita, Ser-

mões, Tora. II, foi. 295, col, 4.

— Em Botânica, folhas collocadas al-

ternativamente, collocadas uma ap<'Z ou-

tra, dispostas ora de um ora de outi-o lado

do caule.

ALTERNATI\'0, adj. Diz-se propria-

mente de dua.~ cousas que se succedem,

ou que obram revezadamente. Os movi-

mentos de systole e diástole da circula-

ção são alternativas.

Ou TencíTiito ou mnrreodo promrasl*

jítfrnatira fama itc li liiina.

soriA »c «.«CEDO, ctTssno, e. iii, ísl. 7i.

— Em Botânica, quando a pêtal» está

inserida cm um dos pontos que separam

os lóbulos do cálice, é alternativa com

as partes deste mesmo cálice. = Dá-so
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este mesmo nome ás partes de uma plan-

ta da qual se compara a disposição em
imia situação circular.

— Em Lógica, 'proposição alternativa,

a que contém duas partes oppostas^ das

quaes é preciso admittir ou uma ou ou-

tra.

— Em Direito civil, obrigação alter-

nativa, a faculdade de escolher entre mui-

tas obrigações aquella que se prefere an-

tes satisfazer.

— Em Agricultura, cultura alternati-

va, a variaçiío de sementeiras, de modo
que nào esgota a força productiva do ter-

reno, e evita a necessidade dos alqucives

ou pousios.

t ALTERNIDADE, s. /. Disposição que
apresentam certas partes agrupadas em
volta de um centro commum. — Em Bo-
tânica, diz-se que ha alternidade jíos es-

tâ7ues, quando os seus pontos do inserção

correspondem ás divisões que distinguem

os do calvco.

t ALTÈRNIFLÓRA, adj. Em Botânica,

nome dado ás plantas cujas flores sào al-

ternas. = Também se diz Alternifólio.

t ALTERNIFOLIADA, adj. Era Botâni-

ca, planta cujas folhas sào alternas.

t ALTERNÍPEDE, aJj. 2 gen. Em Zoo-
logia, nomo dos animaes cujas patas são

alternativamente de duas cores ditleren-

tes.

t ALTERNIPENNEA, adj. Em Botâni-

ca, planta cujas folhas são penneadas, de
foliolos alternos sobre o pecíolo commum.
ALTERNO, adj. (Do latim ulternus.)

Revezado, correspondente, successivo, por
turno, ora um ora outro ; variável ; de um
e outro lado.

Qual o mar..que impetuoso clisrorrendo

Coui A inovàu afíenta vae e volla. .

.

FRASCO DABIIETO, EMJIDA, liv. II, esl. I.)0.

—
• Em Geometria, ângulos alternos,

os que são formados por duas rectas pa-

rallelas, com os lados oppostos de uma
mesma secante.

— Em Botânica, cliama-se alterna a

sobreposição com succesçào mútua dos
mesmos órgãos de uma planta sobre um
eixo commum. As folhas são alternas por
opposição ás folhas oppostas ou vertiecl-

ladas. = Também se dá este nome á po-

sição successiva de dous órgãos de natu-

reza diííerente. Assim as pétalas são al-

ternas ás sépalas na maior parto dos ca-

sos.

ALTEROSAMENTE, adv. Com elevação,

sobranccirauicnte, alevantadamente ; no
sentido figurado : soberbamente, ufana-
mente, vaidosamente. — « Viena situada
alterosamente sobre o rio Rhodano. » Frei
Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.
I, cap. 20.

ALTEROSO, adj. Altivo, iiltanciro, ale-

vantado, elevado ; no sentido figurado :

vaidoso, soberbo, orgulhoso, enfatuado.

Diz-se particularmente dos navios de al-

to bordo, de grande lote. — nE era de-

baixo de uma nau grossa dentro do por-

to, que j)or ser mui alterosa, padeceram
mui grande trabalho. » .loão de Barros,

Década I, Liv. 7, cap. 11.

K pois voacs tit rosa e tão ligeira,

A \íctoría toda é vossa,

Se^'ui'3 i-slaes ua ribeín,

£ nas alturas, ditosa.

GIL VICENTE, OBBAS, llv. II, fol. 93, V.

ALTEVIDADE, s. /. ant. O mesmo que
altivez, hombridade, soberania. = Usa-

do na linguagem poética do século XV.

Todos si^ni alleviílade

Hoiiestauienle folyavam.
Cada Iiuui

Segundo a sa ralidade.

CASCTOSEIRO fiERAL, fol. 2G.

ALTEZA, s. /. (Do italiano altezza, no
francez altesse.) Altura, elevação, gran-'

deza, sublimidade, excellencia, sobera-

nia.
Celía na alteza lã do eterno monte
Tem sempre eternas II(U'es ante o> ollios.

ALVARES DOBIESTE, LCZIT. TRASSFORM.,

fol. 48.

— Titulo de honra attribuido aos prin-

cipcs. Alteza era o tratamento dos reis

do Liglaterra até ao tempo de Jacques i

;

os lieis de Ilespanha usaram-o até ao
tempo de Carlos v. Os Reis portuguezes
também usavam do titulo de alteza até

ao tempo de D. Sebastião, que tomou o

de Magcstade.

Ao mensageiro ousado então responde,
Que fará o ijne lhe manda su-i atíeza.

FRANCISCO DE ANDRAPE, CERCO HE Bit;,

cant. VI, fol. '27, col. i.

— Loc. : Alteza imverial, titulo que
pertence a todos os membros cm linha re-

cta da fatnilia.de um imperador. — Alte-

za real, titulo dado a todos os membros
em linha recta da íamilia de um Rei. —
Alteza serenissima, titulo dos membros
coUateraes da íamilia de um imperador
ou Rei. •— Alteza eleitoral, titulo que se

dava na Allemanha aos eleitores ecele-

siastieos ou seculares. — Alteza eminen-
tíssima, titulo dado a alguns cardeaes de
casas principescas. — Alteza, sem outra

qualificação, titulo dado por Luiz XIV aos

seus bastardos legitimados.

—

«Suas ma-
gestades e altezas passam sem novidade
na sua importante saúde. » Fórmula of-

ficial que occupa o primeiro logar ua ga-

zeta do governo.

ALTHÉÀ, ít. /. (Do grego, althein, cu-

rar. Nome latino do malvaisco.) Género
de plantas malvaceas, cuja espécie prin-

cipal é a althêa ojficinal.— « De raiz de
malvas, e althêa, de cada cousa uma on-

ça. » Curvo Semedo, Atalaia da Vida,

fol. 02.

t ALTHEASTRO, s. m. Augrcentativo
de Althêa. Edj Botânica, secção do gé-

nero althêa, compreliendendo os verda-
deiros malvníscos.

t ALTHEINA, ,<». /. Em Chimica, base
salificavel, descoberta na raiz do mal-
vaisco. A altheina é uma mistura de ma-
gnesia e de uma substancia crystallisavel,

idêntica á asparaçina.

t ALTHENIA, s. f. Em Botânica, gé-
nero de plantas ntiiádeas, propiáo dos la-

gos salgados da França meridional.

t ALTHÉRIA, s. /. Ém Botânica, géne-
ro de plantas esterculiaceas, indígenas de
Madagáscar.

t ALTI, prefixo Icri. Do latim altus, ou
cdte, empregado na composição de mui-
tas palavras portuguezas de formação eru-

dita.

ALTIBAIXOS, s. m. p7. iContracção de
altos e baixos.) Desigualdade, fragosida-

de, irregularidade, eseabrosidade; figu-

radamente, alternativas, vicissitudes.

ALTIBORDO, s. m. O mesmo que Alto-

bordo ; navio de grande lote, de mais do
que uma coberta, de bastantes toneladas.

— « Deram-lhe um navio de altibordo, e

viagem ^;r(?'rt a China. » Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Euphrosina, act, v, se. i.

ALTICOLUMNIO, adj. pott. Edifício de
columnas altas. = Empregado por Ti-

linto Eiysio.

t ALTÍCOPE, s. 7)!. (Do grego altikos,

salteador, e 2"'us, pé.) Em Entomologia,

género de coleoptéros, peculiar da Lom-
bardia, e de alguns outros paizes da Eu-
ropa.

ALTÍLOCO, adj. (Do latim altiloquus.)

No sentido próprio, que falia alto ; no
sentido figurado, que tem estylo guinda-

do, elevado, sublime. — Segundo a ety-

mologia latina, deve escrever-se Altiloquo.

E lia boeca outra vez pende embebida
Do eapit.ão aííiíoctí e eloquente.

FRANCO BARREIO, E.NEIIIA, 1ÍV. IV, CSt. 28.

ALTILOQUENCIA, s. /. Sublimidade de

estrio, elevação de linguagem, locução

guindada. — a. Admiro o methodo, a or-

dem, a disposição, a facilidade, a altilo-

quencia do esfi/lo, e pureza da lingua-

gem. » Vieira, Cartas, Tom. ii, p. 112.

= Pouco nsndo.

ALTILOQUENTE, adj. 2 gen. No senti-

do pnrprio, que falia alto; figuradamente,

que falia em estylo guindado, sublime,

soprado, insufflado, gongórico. — « Como
diz o nosso Homero portuguez, o qual de-

screvendo este combate.... canta assim com
espú-tíu altiloquente. » Padre Manoel Ber-

nardes, Floresta, Tom. iv, p. 19.=Pou-
co usado.

ALTILOQUO, adj. poet. (Do latim alti-

loquus; de altus, alto, e loquens, fallante.)

Que falia com eloquência, com elevação de

estvlo
,
guindado na linguagem.

— Em Oi-nithologia, pássaro que vo-

zêa alto ; ap|ilica-se ao papagaio.

ALTIMETRIA, s. /. Parte da Geome-

tria pratica, que ensina a medir as alturas.
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t ALTIMETRICAMENTE, adc. Em Geo-

metria, segundo as regras ou processos

da altimetria.
^

t ALTIMÉTRICO, a<)j. Que é concer-

nente á altimetria, que pertence á medi-

ção dos pontos inaccessiveis.

t ALTÍaiETRO, s. »;. (De ahus, alto, e

meií-oti, medida.) Em Geometria, instru-

mento próprio para medir os pontos in-

naccessivr-is.

ALTIMURADO, adj. Que tem muros al-

tos. = Usado na linguagem poética.

•f ALTINGAT, s. vi. Xome dado pelos

Alchimistas ao verdete.

ALTIPOTENCIAS, «. /. ant. Tratamento

dado outrora aos estados das províncias

unidas dos Paizes-Baixos.^Fóra do uso.

ALTIRNA, s. /. Nome indico de uma
vestidura sacerdotal da Ásia, a qual é de

côr verde, e também serve de insignia de

classe. -— « Os qiiaes por insígnia do sa-

cerdócio andam vestidos de roxo com suas

altrinas verdes sobraçadas. » Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 110.

t ALTIRÓSTRO, s. m. (Do latim ahus,

alto, e ro&trum, bico.) Em Ornithologia,

género de pássaros trepadores, de bico

mais alto do que largo.

t ALTISA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de insectos coleoptéros tetrâmeros,

que saltam como pulgas.

ALTISONANTE, adj. 2 gcn. Que sGa

muito alto ; retumbante, estridente, clan-

goroso ; usado na linguagem poética.

LoQTe-Tos pois alíissonajite o mondo.

ACADEMIA DOS Sl^GCLABES. tom. I, sonet.

ALTÍSONO, adj. Retumbante, que sôa

alto, estridente; grandíloquo; que se ou-

ve muito longe. Privativo da linguagem

poética.

Oulros cora vozes com que o cêo feriam,

iDãtruiucntoâ aílisonos tangiam.

CAMÕES, Lcz., cant. ii. est. 90.

ALTISSIMAMENTE, adj. sup. De um mo-
muito altu, com a maior sublimidade ; so-

berbamente, arrogantemente ; elevadissi-

mamente.

—

«...fallou altissimamente dus

Tn7/sierios.y> Vieira, Sermões, Tom. IV,

p. Í82.

ALTÍSSIMO, adj. sup. Elevadíssimo, re-

montadissimo, alevantadissimo, guínda-

dissimo ; excelso.

Nawrra, ço'os a'ti^simn:t perigos

Du PjTvnco, que Hespaulia, e Gallia parte

:

c\!aõES, LU{ , canl. «i, est. õO.

ALTÍSSIMO, s. »i. Nome dado por an-

tonomásia a Deus. — «Em que era razão
dessem nntitas rjraras ao Altíssimo.» Dio-

go do Couto, Década IV, Lív. i, cap. 4.

t ALTITONNANCIA, s. /. (Do latim «?-

tus, alto, c tíiDuniis, que troveja.) Quali-

dade attribuida a Júpiter como deus do
trovão. =^ Usado na linguagem poética, e

principalmente chula.

t ALTITONNANTE, adj. 2 gen. Epitheto

dado a Júpiter como deus do trovão.

t ALTITUDE, s. f. (Do latim altitudo.)

Neologismo : na Geographía, da-se este

nome á elevação de um logar acima do

nível do mar.= Não anda abonado pelos

escriptores clássicos, mas justifica-o a ne-

cessidade.

t ALTIVÁDO, adj. p. Tomado altivo,

soberljpcido, animado, alevantado.

ALTÍVAGO, adj. poet. Que vaga pelo

alto, que esvoaça nas alturas.= Recolhido

por íloraes.

ALTIVAMENTE, adv. Com altiveza, au-

daciosamente, energicamente, destemida-

mente, corajosamente, soberbamente.

A vencedora insígnia aUivmiente
A' roda em iriros oiil apparecia.

BODfl. DB MATTOS, JERtJS. LIBERT-,

caat. iviii, est. 100.

ALTIVAR, V. a. Tornar altivo, ensober-

becer, animar, communicar audácia ; ale-

vantar, dar altura.= Moraes recolheu os

seguintes versos:

Se do cvsne Dirceo a par, ailho
Hoje os meushvmnos

ALTIVEZ, s. /. Arrogância, audácia,

coragem, brio, animo, energia, oi-guUio;

grandeza de animo, elevação moral.

Está Cheios á vista altivo monte,
Fértil de muita caça, que cora tanta

Aííivez sobre as nuvens ergue a fronte,

Que do Oljmpo e do Pindo se adianta.

CASTRO, CLTS., caut. VII, est. 05.

ALTIVEZA, s. /. I O mesmo que Altivez,

principalmente usado na linguagem poé-

tica.) Elevação, grandeza, sublimidade,

alteza, magnanimidade; soberba, orgu-

lho. — a E' tão pif^Çõnhenta cousa a pre-

sunção e altiveza, e um pouco de conten-

tamento de si mesmo, etc.» Paiva de An-
drade, Sermões, Tom. i, foi. 104, v.

—

a Que não herdassse d'elle a altiveza sem-

pre inquieta... » Vieira, Sermões, Tom.
vii. p. in.'i.

ALTIVIDADE, s. /. ant. Vid. Altevida-

de, usado 110 Caucioneiro de Resende.

ALTIVO, adj. Alto, elevado, alevanta-

do, remontado, excelso ; illustre, egrégio,

grande, sublime; arrogante, soberbo, or-

gulhoso, impetuoso, indomável
;
guinda-

do, soprado, enfatuado. = Bastante usa-

do na linguagem poética:

Sc allieos sois, não vos mostreis irosos.

QCEVCIH), AFF. IFR., COnt. TUI, fol. 131.

Co'o rellaio, e co'o fluio qne crescia,

Das ondas ora humildes, ora altiv-s.

iD., iB., canl. II, foi. 18.

Como om concha escabmsa, |>erla attira.

10., IB-, cant. X, foi. 56, v.

ALTÍVOLO, adj. (Do latim a?<HS,alto, e

volo, vòo.) Que vôa alto, que se remonta

para as grimpas.= Usado principalmente

na linguagem poética.

— Em Botânica, dá-se este nome ás

plantas trepadeiras, que sobem até ao cu-

me das grandes arvores.

ALTO, adj. (Do latim altus; no abl.

alto.) Elevado; cuja distancia, medida ver-

ticalmente da parte superior ou extrema

ao solo supposto horizontal, é grande re-

lativamente. = No sentido próprio, só se

diz de uma das trez dimensões da exten-

são, da dimensão no sentido da vertical,

isto é, da perpendicular á superfície ho-

rizontal, ou, mathematicaraente fallando, á

superticie das aguas tranquillas. = No
sentido geral, diz-se da extensão verti-

cal medida com relação a uma superfície

de nivel qualquer, que é sempre a que
passa pela extremidade inferior do obje-

cto; extensivamente, também se diz de

certos objectos que estão collocados ims

acima dos outros. =^ Também se empre-

ga no sentido de profundo, porque a pro-

fundidade é uma dimensão da extensão,

que se mede como a altura, no sentido da

vertical. — Elevado, acimado, superior,

excellente, sublime, grande, grandioso,

caro, subido, forte, remoto, afastado, enor-

me, exuberante, diíBcíl, tardo, demorado:

fundo, iucomprehensivel, grave, absoluto.

Os allos promontórios o choraram

E dos rios as aguas saudosas.

CAMÕES, LCZ., cant. 111, est. S4.

Quanto melhor nos (ora, Promethcn,
È quanto pêra o mundo menos damno.
Que a lua estatua illustre não tivera

Fogo de allus desejos, que a movera !

iD., iB., cant. IV, est. 103.

.\\i que aqui no teu seguro porto. ..

Nos irouie a piedade do oito assento.

ID., iB., canl. V, est. 85.

No mais eterno fundo das profundas

Cavernas a.tas, onde o mar se esconde...

lu. IB., cant. VI, eit. S.

— Loc: Alto dia, muito depois do

amanhecer, antes do meio dia.

—

a Já alto

dia foi achado na praia dormindo.» Lo-

bo, Corte na Aldéa, p. 224.— Alta noite,

noite fechada, por horas mortas, noite ve-

lha.

Era pnt.io alia noite, c de repente

Kiilram ferindo a descuidada gente.

MBSEZES, VALAC. cosí-, caot. IV, est. 76.

— Serão alto, perto da meia noite.

—

Ma-
nhã alta, o mesmo que claro dia ; diz-se

I

alta manhã.— AltO bordo, O mesmo que

Altibordo, navio de grandeza considerá-

vel, que leva bastantes toneladas, c pró-

prio para artilheria ; navios de alto bordo,

são galeras, corvetas, fragatas, etc.

—

Al-

to mar, mar largo, em que se perde a

terra de vista, o logar navegável afasta-

do das costas, que os navios cruzam nas

longas viagens.

—

Mar alto, o mesmo que

Alto mar, porém usado na linguagem jk)-

pular para designar o logar das pescarias

que não são da costa. Us pescadores têm

!
um anexim, com que exprimem a troca

I

de uma cousa bòa por uma ruim: € 7ix>-
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car a pescada do mar alto, pela sardinha

da barra.» — Alto sol, o mesmo que alto

dia. — Alta voz, com gritos, a berros.

—

Cabeça alta, desassombrada, sem ter de

que se envergonhar.

—

Pur alto, levemen-

te, sem esmiuçar, pwr summa capita, le-

vianamente. — kltobaixos, o mesmo que

Altibaixos, golpes de alto a baixo. —
« O corpo todo riscado de saiirjue, e com

altobaixos dos vergões dos açoutes, y Padre

Manoel Bernardes, Paraíso de Contem-

plativos, cap. 36. — Fallur alto, atrevi-

damente, sem pejo, com decisão.

—

Beira

Alta, uma provincia de Portugal, contra-

posta a Beira Daixa. — Casas altas, ca-

sas de mais de um andares, contrapostas

casas baixas ou térreas. de

alta estofa, que tem conhecida bondade

ou singuhir merecimento.

—

Estar com as

vergas altas, prompto para navegar; tam-

bém se diz : Fallar de verga alta, com
atrevimento, fallar de cima da burra, fal-

lar de papo cheio. — Fazer alto, jsarar

cm um logar, estacionar ; usa-se na lin-

guagem militar. — «3Iarckarain as tro-

pas até fazerem alto á vista de Guima-
rães.» Monarchia Lusitana, Tom. vu, p.

145.

—

linchar de alto a baixo, partir cm
duas metades, de meio a meio. — Alto

somno, somno profundo.

—

ííFoí a senhora

Aonia, rijo chamar Lumentor, que no mais

alto Somno dormia.» Bernardim Ribeiro,

Menina e Moça, Liv. i, cap. 8.

—

Passar
pior alto, não attender, desprezar, relevar.

— Alto, vareta! locução de giria, que equi-

vale a : tenha mào d'esso canto, basta de

graça.— Ter altos e baixos, ter seus de-

feitos ou desigualdades.

—

Em voz alta c

bom som, sem ter papas na lingua, sem
occultar a verdade ni'ia e crua.—Alta sa-

bedoria, vasta, j)rofunda ; emp)'ega-se o

adjectivo alf, para engrandecer as qua-

lidades moraes.

—

Formar alta idêa de al-

guém, tôl-o na melhor conta. —Alto alle-

mão, nome de trcz dialectos teutónicos, dos

quaes dous sào mortos e um ainda se fal-

ia; alto, no sentido de velho, antigo, vem
do allemào alto.—Altas piotencias covtra-

ctantes, phrase diplomática com que se de-

signam os principes entre quem se cosi-

clue um tractado.

—

Camará alta, angli-

cismo com que ridiculamente se designa

entre nós a camará dos pares.

—

Crime de

alta traição, contra a segurança do esta-

do ou contra a vida do seu chefe ; é de

muitas espécies, todas definidas na lei.

—

Executor da alta justiça, nome dado ou-

tr'ora ao carrasco. — Alto, mero e viixto

império, fórmulas do poder judicial no
feudalismo.—Alto mal, nome da epilepsia,

derivado do latim altus morbus. — Alta

pressão, em Mechanica, pressão superior

ao peso de duas atraospheras, exercida

sobre as paredes de uma caldeira a vapor,

e que é produzida pela elevação da agua
a uma temperat\n-a superior a 122 gráos

centígrados. —ilachina de alta pressão e

a duplo effeito, machina em que o vapor

e a condensação exercem um duplo effei-

to, obrando para cima e para baixo nos

pistons. — Alto appmrelho , em Cirurgia,

um dos processos da ojjeração da talha,

ou da lithotomia, o qual consiste era fa-

zer uma incisão acima do púbis. — Em
Botânica, radicida alta, radicula voltada

para o vértice do fructo.— O alto da rua,

entrada ou embocadura. — Pensar alto,

fallar com intimidade ou com o coração

nas mãos.

—

Os altos, phrase elliptica, que
designa os andares cimeiros de uma casa.

— Altos de vazio, falta de juízo, tonto,

sem ídêas. — Trez altos, nome de certos

tecidos, como brocado ou veludo, que têm

o fundo, o lavor e o escarchado.— «Altas

ou baixas, em Abril vem as Paschoas.»

Padre Delicado, Adágios, p. 2G.— «Alto

mar, e não de vcntu. não 2'vomette segu-

ro tempo.» Idem, ibid., p. '2G. — « Alto

para vaie, baixo para barco.» Idem, ibid.,

p. lòT.^

—

«Come caldo, vive em alto; anda
(p(ente, viverás longamente.» Idem, ibid.,

p. 123

—

«Feno ou alto ou baixo, em ju-

nho é segado.» Idem, ibid., p. 7.— «A^^e-

voa em alto, agua em baixo.» Idem, ibid.,

p. 27.

—

«Quem em mais alto nada, mais

presto se afoga.» Idem, ibid., p. 73.

—

« Quem faz casa na praça, hims dizem

que he alta, outros que he baixa.» Idem,

ibid, p. 78.=Tamben) recebeu este ada-

gio a seguinte forma poética

:

Quem fi-z n r.i^.i n;i |Ér;r;a

A rniiilo se iivriílnrini ;

Uns ili/.i'm inie ulhi õ baixa,

Oulius i)uc 'Je uíla [lasiou.

— «Tu ribeira alta r(í's ; mim te piassarei,

nem vie levarás.» Idem, ibid., p. 3().

—

Do alto, do eco, providencialmente.—«E
como o negocio vinha traçado do alto,

d'onde vem todo o bem...» Frei Luiz de

Sousa, Historia de Sam Domingos, Part.

I, liv. II, cap. 2. — No alto e no baixo,

com jurisdicção absoluta sobre grandes e

pequenos.

—

Em alto, o mesmo que para

o alto.— «Bucca rasgada em alto, gracio-

sa.» Lobo, Primavera, floresta 3, p. 1.

ALTO, s. m. A parte mais elevada
;
pín-

caro, cabeço, coruto, grimpa, ponta, vér-

tice, coruchéu ; outeiro, andar cimeiro

;

altura, profundidade, extensão vertical;

o mar largo, o oceano.

D'liiiii] u/ín. i|iii> o iiKirlouiíi* íleseobiia.

Líiiia c'us olhos triste cio vão scjíuia,

FEUniíirtA, KCL. Ylil.

Manccho ora (1p ciiarte llorcscente.

Pescador grande do alio.

CAMÕES, ECL. VI, est. íi.

— Em ]\[usica, dáva-se antigamente o

nome de alto ao que hoje se chama co7i-

írcí-alto.— «Nem todos os que estão á es-

tante, hão de ser tiples ou altos, ha tam-

bém tenores e baixos.» Frei Filípipe da

Luz, Sermões, Tom. i, foi. 117, col. 1.

ALTO, adv. Altamente, distiuctamente,

claramente, elevadamente ; em logar alto.

= Bastante usado na linguagem popidar,

6 ainda na forma latina altcj sem o mo-
derno sufSxo mente.

Quem para esse santo ócio te chamou,
Te cliamará mais tiíln, vive e esjiera.

FEiíniziRA, CARTAS, liv. II, cart. 4.

Entre sonlios t'oiivi chorar tão alio.

Que de medo e d' espanto fiquei fria.

FERREIRA, CASTRO, RCt. III.

ALTO ! interj. Suspenda, pare, inter-

rompa, tenha mão, largue. = Em Disci-

plina militar, alto, frente, voz com que se

manda parar os soldados que desfilam,

voltando-se immcdiatamente para o seu

commandante.— Faça alto, voz com que
as seutínellas mandam parar as pessoas

suspeitas que se apjiroxímam d'ellas fora

de horas.

—

Fazer alto, estacionar, parar,

—Alto, antigamente, voz com que se ex-

hortava a dar principio a alguma cousa.

Állo, cautiíía na mão.
Que o trahallio com cantar

E' de niellior dcsistão,

Alio, ao traballio, ipie é hora. •

SIMÃO MACHADO, CERCO DE iiic, Part. II, p. 40

ALTOR, s. m. anf. O mesmo que Altu-

ra. = Usado na linguagem poética, e no
principio do século xvi.^«E era tama-

nha, que com a cabeça igualava como al-

tor d'ellas o cavallo.» Francisco de ]\Io-

raes, Palmeirim de Inglaterra, Part. ii,

cap. 14'.).

t ALTÓRE, s. /. Em Botânica, género

de phintas eu[)liorbláceas ; synonymo de
Cluijtia.

ALTOS, í. in. pi. ant. (Abreviação do
francez haut de chausse.) Calças curtas e

apertadas. = Usado por Bernardes.

ALTOSA, s. f. Lã mais comprida do

que a ordinária.

t ALTOSINHO, s. m. Diminutivo de

alto ; monto peipieno.

ALTO SUS, loc. interj. Formada das

duas interjeições Alto, Sus; a primeira

serve, como se vê pelos versos de Simão
Machado, para exhortar a principiar al-

guma cousa; Sus, é uma contracção de

tiurge, que vale por: eia, vamos.— Alto

sus, expressão de quem anima; ora va-

mos, mãos á obra.

Alto .iiis, cm Ikmm benta.

Seja esta oíira ciimcçatla.

ANT. l-REST, AUTO OA A\E MARIA, fol. 9.

ALTRACAR, v. a. ant. O mesmo que

Altercar ; o «r» , sempre sugeito á metathe-

se, deu causa á corrupção d'esta palavra.

ALTRIX, adj. (Do íatim altrix.) Em
Medicina, a faculdade nutritiva. — « E
pela humidade siòstantifíca e acrescenta

o húmido radical, e favorece a faculda-

de altrix, e faz engordar os que d'ella

usào.» Duarte Madeira, Methodo de co-

nhecer e tractar o morbo, Part. i, cap.

ly, n. 3. = Fora do uso.

ALTURA, s.f. Elevação, distancia per-

pendicular de baixo para cima, ou da parte
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superior ;i inferior
;
profundidade, fundu-

ra; cabeço, vértice, cume, summidade, su-

blimidade; o ar, o céo, o firmamento.

Conta em que alguém se tem, preteiieào.

Mas vès o fermoso Indo, que il';iiiiR'lIa

Altura nasce, junto ú «iiiiil l.tniitcui

D'ouU'a (tltuia correndo o Ganges vem.

CAMÕES, lUZ., canl. i, est. 105.

Se imaginava aií n'afiuella allura

Poder oulro lograr-vos, me ticava

O sangue frio, a vida mal segura.

CORTG RBAL, NAUF. DE SBI'ULV., Canl. II, fol. 17.

— Em Astronomia, altura do polo, o

arco do Jleridiano comprchendido entre o

horizonte de algum logar, e o polo do seu

hemispherio. — « Altura do Pulo, são os

graus que elle está levantado sobre o nos-

so horizonte, e sempre são iguaes em nume-

ro aos que o nosso vértice, etc.» Lavanha,

Reg. Naut., foi. 24.— Altura de um astro,

o numero de gráos, de minutos ou segun-

dos comprehendidos entre o astro e o ho-

rizonte. A medida das alturas 6 o funda-

mento de toda a Astronomia. As alturas

dos astros sào apparentes ou verdadei-

ras ; a altura a-pparente é a que se ob-

serva com os instrumentos, e que é in-

fluenciada pela refracçào que levanta o

astro para o zenith, e pela parallaxe (pie

o abaixa para o horizonte. — A altura

verdadeira é a que se obtém pelo calcido,

tendo em vista os eíFeitos de refracçào e

da parallaxe. — Altura meridiana, é o

arco do meridiano comprchendido entre o

astro e o horizonte.—Altura do equador,

arco comprchendido entre o equador e o

ponto onde se acha o observador ; é o

complemento da altura do polo.—Alturas

correspondentes, aquellas por meio das

quaes se conhece o momento do verda-

deiro meio dia, assim como a hora da pas-

sagem de um astro no meridiano. — Al-

tura da lua, o angulo que forma a direc-

ção da lua com o horizonte do observador.

—Altura do polo, arco comprchendido en-

tre o polo c o equador. — Tomar altura,

medir o gráo de elevação do sol sobre o

horizonte para deduzir a latitude do logar,

faz-se ordinariamente ao meio dia, quan-
do o sol está no meridiano do loirar dao
observação.—Altura atmosj/herica, altura

presumida do liuiitc da atmosphera que
circunida a terra.

— Em Geometria, altura, a distancia

mais curta do vértice ou do ponto supe-
rior de uma figura ou de um corpo qual-

quer, á linha horizontal, ou a linha per-

pendicular tirada do vértice de uma figu-

ra ou corpo sobre a linha horizontal ou
sobre a base d'esse corpo ou figura.—Al-

tura de um triani/ulo, perpendicular tira-

da de um dos angidos do triangulo ao
lado opposto. — Altura de mn parallelu-

gramma, linha perpendicular tirada de
um ponto qualquer de uin dos lados do
parallclograiiinui, sobro os lados oppos-
tus.

— Em Óptica, altura, angulo comprc-

hendido entre uma linha tirada pelo cen-

tro do olho, em parallelo cora o horizonte,

raio visual que vem da parte superior do

olho.

— Era Geogniphia, altura das monta-

nhas, elevação do vértice das montanhas

acima do nível do mar; determina-se pelo

barómetro. — Altura absoluta é a eleva-

ção acima do nivel do mar; contrapõe-se

a altura relativa, que é essn elevação aci-

ma do nivel do solo em que está colloca-

da a montanha.
— Em Botânica, altura da vegetação,

altura á qual os vegetaes deixara de cret-

cer.

— Loc: Altura de pé morto, em lingua-

gem náutica, o espaço da caverna entre

a face de cima da quilha, até á tangente

do arco da ponta da caverna.—Altura do

jjé por dentro, é o espaço comprchendido

entre a face superior da quilha, até á face

infei'ior da sobrequilha.— Altura d,o polo,

a latitude.—Altura do tiro, é a maior or-

denada vertical. — Estar na altura de

qualquer porto, na sua latitude, se a cos-

ta corre N. S. ou na sua longitude pe ella

corre E. O.

—

Estar em grandes alturas,

achar-se em grandes dignidades.

—

Pões-te

numas alturas, fazes de ti um tal concei-

to.

—

O Deus das alturas, o Deus do céo
;

usado na poesia religiosa.— Tomar altu-

ra, calcular o sitio em que se acha. —
Altura do sol, observação náutica por on-

de se dirige o rumo.

—

Anda pelas altu-

ras, tem um estylo muito guindado. —
Culiir das alturas, desilludir-se, vir á

realidade das cousas.^Altura moral, pro-

fundidade 6 consciência no que se diz,

ou pratica.

A' LUA, loc. adv. A' luz da lua, ao

luar.

ALUADO, adj. Iníluido pela lua, que

os antigos julgavam ter acção em muitas

doenças, principalmente na loucura. Lu-
nático, maluco, sandeu. = No feminino,

emprega-se no sentido de menstruada, re-

gulada, assistida.

N.ío sei SC llie deu o ar

De peiílexia u.umíu
Esla noile o embuçado.

ANT. I'Kt:STi;S, AUTO DOS CAMAIIIMIOS, fol. i72, V-

T ALUCHÍ, s. m. Gonnna da canelleira

lirania; .substancia resinosa e aromática

de tuna arvore da ilha de Madagáscar.

ALUCINAR, V. a. Yid. Allucinar, e Hal-

luciuar.

t ALUCITE, s. /. iDo latim alluceo, eu

alumio.; Em Entomologia, género de in-

sectos lepidoptéros, de cores metálicas,

resplandecentes, com relação com os pte-

rophoros, pyrales e ypsolophos.

•j- ALUGO, J>'. m. Em Ornithologia, nome
de ('lios pássaros nocturnos, de rapina.

ALUDIR, r. a. Vid. AUudir.

t A LUFADAS, loc. adv. t^Do árabe la-

faJuij rajada de vento.) A's rajadas, aos

pegões de vento, a sopros interrompidos,

ventanias intermittentes.

t Á LUFA, LUFA, loc. adv. A galope,

com grande pressa ; celerriuTamente, ra-

])idissimamente. = Usado na linguagem

poética.

ALUGAGOM, s. /. ant. O mesmo que

Locação. Vid. esta palavra.

ALUGADO, adj. pi. Arrendado, dado em
aluguel ; assoldadado, assalariado. Pago
a dinheiro; figuradamente, prostituido.

ALUGADOR, s. m. O que aluga ou dá
de aluguel; senhorio; coutrapõe-se a' in-

quilino.

Vemos lado levantar,

Mantimentos mãos de achar,

Oíliciaes, mercadores,
Lo^íreíros, alrigattores,

Tuilo mui caro custar.

GAnCIA ÍÍE BESE.NDB, UISCBLL., fol. 68, T.

ALUGAMENTO, s. m. ant. O mesmo que
Alugaçom. ^Modernamente, Aluguel.=Êe-
colliido ]ielo Padre Bento Pereira.

ALUGAR, V. a. (Do latim, adlocare ; o

«d» da preposição assimila-se ao «1» : o

«c» desce á sua media «g».) Arrendar,

aforar, assalariar, assoldadar; dará pre-

ço o uso de certa cousa ou serviço, me-
diante uma certa quantia por determina-

do tempo.

Depois receberás por ura duzentos
Do justo pagador, (]ue Iii le aíugau,

E as obras vè de cima e os pensamentos.

FEKHKiRA, CASTAS, Ijv. 11, cart. 4.

— Alugar-se, v. rejl. Assalariar-se, as-

soldadar-se, pôr-sc ao serviço de alguém
por preço estipulado. — «Quem se aluga

jielo tíam Miguel, não sae fora quando
quer. II Dicc. da Academia.
—

• ."^YX. Alugar, arrendar: Ambos
estes verbos exjirimem o acto pelo qual

o proprietai'io de uma cousa cede a ou-

trem, e este acceita o uso ou uso-frucío

d'ella, por certo preço previamente esti-

pulado. — Alugar, refere-se particular-

mente a este facto quando recáe sobre

oljjcctos moveis ou prédios lu-banos. —
Arrendar, rcfere-se especialmente quan-

do se trata do prédios rústicos.

ALUGUEIRO, «. m. ant. O que tomou
algum;; c(uisa de aluguel. Acha-se na
Ordenação Affonsiua, Liv. iv, tit. 43. =
Também se tomava no sentido de alu-

qud, como se acha nas Provas da Histo-

ria Genealógica, Tom. ii, p. 2: — tE
facão pagar peita, Jinta...c ciraJcga, àlu-

gueiro, portagens, etc.»

ALUGUEL, s. «1. (^Segundo uns, corru-

pção do árabe alquile, ou alqucre ; no

provençal logucr, com o prefixo da lingua

portugueza ; antigamente dizia-se Alu-

guer.) Termo jurídico, que designa o cen-

trado pelo qual uma das partes se obri-

ga a fazer gozar a outra de uma cousa

por certo tempo e por r.ieio de um certf

preço, que este se obriga a pagar-lhe. A
este facto jurídico se chama locação de
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cousas. — Aluguel de ohras, é um coii-

trafto pelo qual uma das partes se obri-

ga a fazer alguma cousa para a outra

por meio de ura preço entre ellas ajusta-

do. Estes dous géneros de contractos ain-

da se dividem em aluguel de bens de

raiz ou arrendamento, em aluguel de

embarcações ou frete, e em aluguel de

industria, ou empreitada. — \}ti Alu-

guel de obra ou de industria, ha trez es-

pécies : 1." o aluguel da gente de traba-

lho, qnc se ajusta ao serviço de alguém
;

2."' aluguel dus carreiros, almocreves e

barqueiras, que se encarregam dos trans-

portes das pessoas ou fazendas ;
3." alu-

guel dos emprezarios ou empreiteiros. —
« Tomou loijo umas casas de aluguel no

fundo da que chamavam rua JVuva d'El-

Rei.T Padre Balthazar Telles, Chronica

da Companhia, P<irt. i, liv. 1, cap. 19.

Antigamente dizia-se Alugueis ovi Alu-

gues, no plural.

—Loc. : Aluguel do corpo, o preço da
prostituição. — Quem iim amo bem serve

hum aluguel recebe. — Quem mal ser-

re, mau aluguel espere, Áãng. populares.

ALUGUER, s. m. (O mesmo que Alu-

guel, mais conforme com a etymologia
árabe privativamente usado nas Or-

denações.) Preço que se d;i pelo uso de

uma cousa alheia. Salário, paga, recom-
pensa. — (.(Nem mande requerer pousa-

das que se podem dar de aposentadoria
a seus donos de casas, nem as tome d'el-

le por aluguer.» Ordenação Manuelina,
Liv. I, tit. 1.

— Loc. : Fréíjar de aluguer, pregar

com mira na paga, sem animo de apro-

veitar aos ouvintes.— Tomar de aluguer,

dar de aluguer.

ALUÍDO, adj. p. Abalado, fendido, ra-

chado, desmoronado, desmantelado, sub-

vertido.

ALUIR, V. a. (Do latim abluere ; em
Varro esto verbo exprime a acçào das

torrentes que subvertem os terrenos.)

Abalar, arruinar, desmantelar, sacudir,

fender, rachar; desmoronar. — «...raqn-

da corrente, que as margens aluindo, so-

bra os campos se lança. i^ Diniz, Pindari-

cas, apud. Moraes.
— Aluir, V. n. Desfazer-se, derrocar-

se, cair por terra.

ALULAR, V. n. (Do latim tdulare; o

«u» inicial convcrte-se muitas vezes em
«a» na linguagem popular, como em ul-

na, cílna; ulmus, a\mo.) Uivar, berrar,

gritar, clamar, bi-adar.= Usado por Luiz
Pereira, na Elegiada, foi. 237. = Reco-
lhido por Moraes. Vid. Ulular.

ALÚM, s. m. (Do francez alun ; no in-

glez (dum, no allemão alann.) Vid. Alú-

men, mais usado. = Recolhido jpor Mo-
raes.

ALUMADOR, í. m. ant. Lançarote ; o

que lança o cavallo á égua, =^ Recolhido

pelo padre Bento Pereira. Bluteau traz

Alumiador.

ALUMBRADO, adj. ant. Alumiado
; il-

luminado, iliustrado, inspirado com luz

divina, illudido, espiritado, que se dá a

visòes. — «O Conde, lançando o caso a
Zombaria, lhe perguntou se era alumbra-

do, ou. se queria esmola. n Bernardes, Flo-

resta, Tom. IV, p. 79. — Ainda se diz

Deslumbrado no sentido de oífuscado,

falto (h: luz, maravilhado.

ALUMBRADOS, s. m. pi. Victimas des-

graçadas da Iiu[uisiçào de Sevilha, quei-

madas em 1G27, porque admittiam que
o principio de toda a perfeição era o

comtemplar e orar, por illuminação do
Espirito Santo. — «Se resolveu de accu-

sar á inquisição as religiosas, principal-

mente a Priorcza e a Santa, dizendo que
tinham C(jusas de alumbrados. « Frei Bel-

chior de Sant'Anna, Chronica das Carme-
litas, Liv. I. cap. 29, n. Kil.

ALUMBRAMENTO, *. m. ant. No sen-

tido primitivo, illusão ou inqjostura, il-

luminação herética como a dos alumbra-
dos de Sevilha. No sentido geral, des-

lumbramento, vertigem. — «Isto deve

ser algum embuste ou enredo, <ju cdgum
modo de illusão ou aliimbramento. » Pa-
dre Balthazar Telles, Chronica da Com-
panhia, Part. I, liv. 1, cap. 34.

ALUMEAR, 1-. a. iDo latim iUuminare;

o «iu medial tranfoi'uia-se em «a» como
iíiíej-, aíítre; o «n» medial é syncopado,

como em seminare, semear.) Usa-se ge-

ralmente Alumiar, mais conforme com a

etymologia.— (tNos logares onde ha abun-

dância d'estas arvores se ahuneam com a
lenha d'ellas em loqar de candêas. » Leo-
nel da Costa, Écloga VII, foi. 29, v.,

not. /.

ALÚMEN, s. m. (No italiano allume.)

Na linguagem usual, pedra hume ; sal

cuja forma crystallina primitiva é octae-

dra regular, de um sabor adstringente
;

é transparente, incolor, levemente eíHo-

rescente, pouco solúvel na agua fria. —
Citado na Pharmacopêa Tubalense.

ALUMIADAMENTE, adv. Illuminada-

mentr; eselareeidamente ; aclaradamen-
te, nomeadamente. —«E por tanto, alu-

miadamente com o olho da j)rudencia de-

ve prover o Prelado profundamente era o

seu súbdito.^' Infanta D. Catherina, Re-
gra de Perfeição, Liv. i, cap. 9.

ALUMIADO, adj. p. Esclarecido, acla-

rado com luz; que recebe luz; illumina-

do, posto em claridade, explicado, conhe-

cido. — ((Se7ido os romanos e os gregos

os homens inais sábios do mundo, e os .Ju-

deos os mais alumiados.» Paiva de An-
drade, Sermões, foi. 1, v.

—Loc. : 7'er o Espirito Santo alumia-

do, phrase insulana, relativa á antiga de-

voção nobiliarchicaportugueza do Espirito

Santo, hoje esquecida no continente, mas
no dominio das festas populares dos Aço-
res ; significa ter a coroa do Espirito

Santo em sua casa em uma Dominga, com
muitas velas accezas, e havendo liberda-

de de se bailar e cantar diante d'ella.

Vid . Charamba.

ALUMIADOR, s. m. e adj. O que alu-

mia, que dá claridade; accendcdor.; es-

clarecedor. — (tEni nome de Deos Pa-
dre, que gerou, e de seu Filho Unigéni-

to, e também do Espirito Santo alumia-

dor.» Frei Bernardo de Brito, Monarchia
Lusit., Part. II, liv. 7, cap. 8.

ALUMIADOR, s. ?«. ant. Na linguagem
do século XVI, lançarote; o que leva o.

garanhão ás éguas novas para as acaval-

lar. = Recolhido pelo padre Bento Pe-

reira. Moraes também traz Alumador.

ALUMIAMENTO, 6'. m. ant. Illumina-

ção, illustração do espirito ; no sentido

material, acção de dar luz. Esclareci-

mento, resplandecência , aclaração. —
«De que se mostra que tal alumiamento

foi maravilhoso.» Vita Christi, Part. 3,

cap. 24, foi. 61.

ALUMIANTE, adj. 2 gen. ant. Illumi-

nante ; em Thoologia, graça alumiante,

dom que os homens recebem por pura

liberalidade de Deus; acção de Deus so-

bro a alma pela qual esclarece a intel-

ligencia, e determina a vontade de manei-

ra que o homem procura o bem, e evita o

mal.— «Depxjis que forem empuxadas as

trevas, e cscuridades dos pcccados per a

(/j-açtt alumiante...» Vita Christi, Part. iv,

cap. 21, foi, 121, v. Na linguagem moder-

na, diz-se Illurainante.

ALUMIAR, r. a. (Do latim ilhuninare,

dando-se a syncopa do «n» medial, co-

mo em seminare, semear ; no provençal

alumenar.) Dar luz, emittir claridade; es-

clarecer, aclarar, elucidar ; acccnder, fa-

zer arder, atear
;
patentear, illustrar, en-

sinar, illuminar sobrenaturalmente, dar

vista, dirigir, medrar, instruir, guiar,

alegrar.

—

«E que seu piae e seu avô, sen-

do gentios, tinham cuidado de alumiar

aquella casa, -d João de Barros, Década

III, Liv. 7, cap. 11.

Olho claro ilo ci'n, viilii do mundo,
Luz que alua a eilrollas a/umias.

FER., OOlíS, liv. II, I'. 5.

Cora teu r.iio do luz ri's|ilandercnt(;

O niuudo escuro, e Iriste alumiaste.

ID., SON., liv. II, p. A'2.

— Loc. : Alumiar u,ma mídher, con-

ceder-lhe parto feliz ;
augurar-lhe bom

successo. — «Havia já alguns dias, que

a Infanta Dona Beatriz sua mãe anda-

va com dores sem poder ptarir, e (juiz

Nosso Senhor alumial-a com o Santo Sa-

cramento.» Damião de Góes, Chronica

de Dom Manoel, Liv. i, cap. 4. — Alu-

miar rt vide, desafogal-a, desembaraçal-a

da terra, que se lhe havia acremado para

a abrigar. — Alumiar a terra, ,abrir-lhe

regos para a desaguar.— Alumiar as le-

tras, dar fogo ás letras de betume que

se abrem nos letreiros de pedra para que

assim fiquem negras. — «O ignorante e

a candea a si queima, e a outros alu-
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mea.» Delicado, Adágios, p. 101. —
iCandea otte vae adiante alumia duas

vezes. v Anesini popular. —Alumiar com

um prego acceso, procurar debalde. —
Em quanto o sol alamia, era quanto é dia.

— Alumiar, v- n. Luzir, rejjjjlandecer,

dar luz ou claridade.— «Avela acceza não

pôde estar sem alumiar ou aqui ou alli,

e em eilumiando a huma parte deixa de

alumiar em outra. » Frei António Fêo,

Tratado das Fest. dcs Santos, Trat. i,

foi. 128, eol. 2.

— Loc. : Alumiar o trabalho, luzir,

render, crescer a olhos vistos.

—

«A pedra

trazida pêra os muros, que lumiou mui-

to na nhra, que hia crescendo a olho. -d

Diogo de Couto, Dec. IV, Liv. 7, cap 12.

— Alumiar-se, v. reji. Ficar claro,

tornar-se perceptivo!, receber clarida-

de, perder a escuridade, sair das trevas.

A iioile negra, e feia se alumia
Co'os raios em i|ui" o polo todo ardia.

cAuôes, LUZ., caol. vi, esl 76.

ALUMÍNA, s. /. Em Chimica, oxydo
dealuniinium, chamado antigamente /er-

ra argilosa. = E' bastante empregada
no fabrico das faianças e porcellanas.

ALUMINADO, adj. p'. O mesmo que

Alumiado.

ALUMINADO, adj. Que está mistura-

do ou combinado com o alúmen
;
que

contém aliimina.

t ALUMINAR, adj. 2 gen. Em Minera-

logia, nome dado ás rochas vulcânicas,que

contr-m alúmen completamente formado.

ALUMINAR, V. a. (O mesmo que alu-

miar ; do latim allaminare.) Illuminar.

«= Pouco usado.

ALUMINATO, s. vi. Em Jllineralogia,

composto salino formado pela alumina

em combinação com certas bases, so-

lúvel nos ácidos depois de dissolvido n'um
alcali.

t ALUMINIATO, s. m. O mesmo que
Aluminato.

ALUMINICO, adj. Em Chimica, composi-

ção em rin > a nluminn faz as vezes de base.

j ALÚMINICO-AMMONIACO, adj. Em
Chimica, dií-se este nome á combina-
ção de sn^ aluminico com sal ammoniaco.

t ALUMINICO BARYTICO, adj. Em
Chimica, nome da combinação de sal

aluminico com um sal barytico.

t ALUMINICO-CLACICO, adj. Em Chi-

mica, coiiibin.içào de um sal aluminico,

com um s(d cálcico.

t ALUMINICO-HYDRICO, adj. Em Chi-

mica, combinação de um sal aluminico
com um s^n' hydrico.

t ALUMINICO-LITHICO, adj. Em Chi-
mica, diz-se da combinação de um saZ alu-

minico com luu sal lithico.

t ALUMINICO-MAGNESIO, adj. Em
Chimica, nome da coiiibinação do um sal

aluminico com um sal magnesico.

t ALUMIinCO-POTASSIO, <n1j. Eni Chi-

mica, combinação de \\m sal aliuniuico,

com um sal potássico.

t ALUMINICO-SÍLICATO, s. m. Em
Chimica, sal no qual o aiumiiiium, e o

siiiciuni fazrm ambos o ])apcl de acido.

t ALUMINICO- SÓDICO, adj. Em Chimi-

ca, diz-se de um sal aluminico, unido a

um sal sódico.

t ALUMINICO-ZINCICO, adj. Em Chi-

mica, diz-se da composição de sal alumi-

nico com sal zincico.

t ALUMINIDES, s. /. pi. Em Minera-

logia, familia mineralógica, comprehan-

dendo todas as espécies formadas da alu-

mina, ou soou combinada com differentes

bases, em presença dasquaes faz deacido.

t ALUMINÍFERO, adj. Em ^lineralo-

gia, o que contém alúmen.

ALUMÍNIO, s. m. (Do radical alúmen.)

Em Chimic;), substancia metáilica que se

obtém sob a forma de um pó cinzento

misturado de arestas brilhantes
;
queima-

do no oxygeneo, forma uma alumina bas-

tante dura para riscar e cortar o vidro. O
aluminio é solúvel nas dissoluções alcalinas

de pouca força e também no sal ammo-
niaco.

t ALUMINIOSO, adj. Que é formado

de aUimen
;
que tem as propriedades, as

qualidades da pedra hume. Vid. Alimii-

noso.

ALUMINÍTA, s.f. Em Mineralogia, es-

pécie de pedra.

t ALUMINÍTE, s. /. Em Mineralogia,

alumina pura no estado nativo. Xo plu-

ral dcsiírna uma familia de metaes a

que a alumina serve de base.

t ALUMINIUM, s. m. Vid. Aluminio.

ALUMINOSO, adj. O mesmo que Alu-

minioso; que tem mistura de pedra hume.
— (íConvém Lanhos de caldas sulphureas

e aluminosas.» Morato Roma, Pratica Ra-

cional, pr:it. V, trat. 3, cap. 2.

t ALUMINOSO, adj. ant. O mesmo que

Aluminoso.

t ALUMINOXYDO, s. m. Em ilineralo-

gia, oxvdii de aluminio, ou alumina.

ALUMIOSO, adj. ant. Luminoso, luzen-

te, que dá luz ou claridade. — «Elli' foi

candea accendida e alumiosa. » Vita Chris-

ti, Part. I. cap. Õ6, foi. 169, v.

t ALUMNA, s. /. Sobrenome de Ce-

res ;
usado na linguagem poética.

ÀLUMNO, s. m. (Do latim alumnus

;

de alo, sustentar, crear.) O que foi crea-

do desde a infância por alguém
;
que re-

cebeu a direcção no seu desenvolvimen-

to; discipulo, educando, estudante, apren-

diz ; figuradamente : natural, conterrâneo,

membro, sócio.

Este, qae vês olhar com Rfsto irado

Para o rompido alunmo mA solTrido, etc,

cimOes, LUZ., cant. tiii, est. 13.

Ditosa pátria, que tal (ilho ti-ve!

Mas antes pae : que otu qunnto o sol rodea

Eite globo de Ceres, e NeplOnn,
Sempre suspirará por tal alumao.

10., iB., cant. Mil, est. 3!.

— Loc: Alumno (?e Marte, militar in-

trépido e aguerrido.—Alunmo de Apollo,

poeta. — Locuções do estylo académico

dos séculos xviii e xviii.=Xa linguagem

poética. Alumno é um epítheto de Júpiter.

t ALUMO-CALCITE, s. m. Em Minera-

logia, substancia compacta, de um branco

de leite e de ura brilho vitroso e fraco,

tendo a quebradura escamosa, e adqui-

rindo pela permanência prolongada na

agua uma ti-ansparencia entre branco e

amarello. DifFere da opala por alguns cen-

tésimos de cal 8 de alumina.

t ALUNAÇÃO, s. /. Em Chimica, for-

mação do alúmen, quer natural, quer ar-

tificialmente.

t ALUNICO, adj. Que contém alúmen

formado.

t ALUNÍFERO, adj. Que contém alú-

men ou alun.

t ALUNITE, s.f. Em Mineralogia, sub-

stancia pedregosa, crystallina, fibrosa, opa-

ca, branca ou cinzenta, ou levemente ro-

sada ; espécie mineral do género dos sub-

sulphatos, composta de acido sulphurico,

de alumina, de potassa e de agua.

t ALUNAGENEO, s. m. Em Mineralo-

gia, sulphato de alumina bydratado, em
pequenas massas brancas, fibrosas ou es-

camosas, solúvel, não crystallisavel, de

um sabor acerbo ; encontra-se nas ensofrei-

ras, e provém da acção dos vapores sul-

pburosos sobre os silicatos aluminosos.

t ALURNE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros tretrâmeros, das re-

giões intertropieaes da America.

ALUTADO, adj. p. ant. O mesmo que

Enlutado.

t ALUTAR, V. a. ant. Cobrir de luto:

entristecer. Vid. Enlutar.

.\o vento damos esperança e vida.

Com atulados remos apartando

As ondas

cisTRO, CLTss-, cojit. O. est. 17.

ALÚZ, .<í. m. ant. Pello, tecido.

j ALUZIADO, adj. p. ant. Feito luzidio

;

polido, lustroso. = Recollúdo por Cardo-

so e Bento Pereira.

ALUZIAR, V. a. Brilhar, luzir, resplande-

cer.=Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

ALUZIR, V. a. ant. O mesmo que Lu-

zir, com o prefixo «a» da índole da lingua.

ALVA, s. /. (Do céltico alba, aurora;

do latiiu albiui, a, um.^ Alvorada, dilú-

culo, madrugada, crepúsculo matutino

;

ante-raanliã, claridade duvidosa que se-

para o dia da noite. — «E d'aUi a pC'U-

co se começou a alva a levantar. * Atfon-

so de Albuquerque, Commentarios, Part.

I, cap. 28.
— Em Liturgia, alva, vestimenta ec-

clcsiastica de linho, que o padre leva pa-

ra o altar sobre as vestes ordinárias e

o amicto para celebrar missa, e outros

oflicios divinos. Também se dava este no-

me á vestidura usada antigamente pelos

cathccumenos baptisados na véspera de

Paschoa. d"onde vem o cham.ir-se á se-

mana de Paschoa alva, e ao domingo, in
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albis. — «As Alvas e amitos (mamlmi fa-

zer) eh; linho j)uro, sem outra curiosida-

de. » Frei Bernardo de Brito, Chronica

de Cister, Liv. i, cap. 11.

— Em Historia de Direito penal, alva,

era uma túnica de jDaiino Lranco que os

sentenceados levavam para o patíbulo.

—

íi A outra justiça foi que degolaram vin-

te e cinco homens vestidos em. suas alvas

de estopa. » Frei Pantaleão de Aveiro,

Itinerário da Terra Santa, cap. 87.

— Em linguagem náutica, quarto de

alva, o tempo que decori-o entre a cêa

da equipagem e o momento em que se

faz o j^rimeiro quarto ; e, geralmente, a

ultima das trez partes em que se divide

a noite para as scntinellas.

— Em Anatomia, alva do olho, a sc-le-

rótiea, tviuica albugínea e bj'anca.— « Os

pretos, e as alvas d'eUes muito accezas. »

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Lu-

sitana, Liv. íi, Part. ii, tit. 2.

— Em Pharmacia, alva (/a cão, pés de

jasmim, feitos de excremento de cào, usa-

dos na Medicina do principio do século

XVIII. — « Trez oitavas de pó subtilissi-

mo de alva de cão. » (Jurvo Semedo, Po-

lyanthea Medicinal, Tom. ii, cap. 1(5, p.

122.
•— Em Hydraulica, taboas fixas ;'i ro-

da em que bate a agua, e sobre as quaes

se exerce a acção da agua, para pi-oduzir

o movimento rotatório.

— Loc. : Estrella de alva, esti-clla de

Vénus, vulgarmente chamada Pxiieira,

que aponta sobre o horizonte pouco antes

de amanhecer. — Blissa da alva, ou mis-

sa cedo, a qne se celebra antes de nas-

cer o sol. — Vela de alva, o mesmo qne

quarto de alva. —Ao romper de alva, ao

amanhecer. — Levaniar-se a alva, come-

çar a amanhecer.— Alva do dia, o mesmo
que alvoi'ada. — Alva do 2^adccente, o

mesmo que camiza de onze varas. —
Sardinhas da alva, as que se pescara de

manliàr^iiiha.

ALVAÇÃO, s. m. aut. O mesmo que .al-

vacento, tirando a branco ; alvadio. =
Ainda usado na linguagem popular : Vac-

crt alvaçã, que é alvadia.

Mou capuz p;irilo írisatio,

.l/í'ÍÍÍYÍ('.

De velutlo bLMU bordado.

CANCtOXElRO GLRAL, fol. 131, COl. 1.

ALVAÇARÍA, s. /. ant. (So-undo Con-

stâncio, talvez corrupção do Alcaçaria.)

—

« Foi posta a <Jruz na alvaçaria '/« Gui-

marães. » Gaspar Estaco, AuLiguidades

de Portugal, cap. 41, n. 1, Doe. da PJbU.

= Rocolliido no Dic. da Academia.

ALVACENTE, adj. (Do latira alhescms,

tis.) Alvadio, esbranquiçado, tirando pa-

ra branco; que não é perfeitamente ij]'an-

co, de uma alvura vaporosa e diapibana.

= Usado na linguagem poética. = Re-
colhido nos trez mais antigos Dicciona-

rios da lingua. Vid. Alvação.

ALVADIO, adj. Que tira para branco
;

alvacento, alvejante, esbranquiçado. •

—

Applica-se principalmente á côr dos pan-

nos ; cinzento claro, branquejante.

ALVADO, s. m. (Do latim alvcus, cavi-

dade) Parto do ferro ou lança, que se

encaixa no pau ; também se emprega no
sentido de alvéolo.— vE o ferro de uma
lança, e um. j^equeno de piau mettido no

alvado d'ella. » Joào de Barros, Década
III, Liv. 7, caji. 11. — Alvado do corti-

ço, o buraco por onde entram as abe-

lhas.

ALVAIADADO, adj. Tinto, pintado com
mão de alvaiade. =- liecolhido jior Ben-

to Pereira. = Fora do uso. Wã. Alvaia-

do.

ALVAIADE, s. m. (Do árabe albiade

;

do verbo hainda, branquear.) Era Chiraica,

acetato do chumbo; certa matéria branca

formada de oxydo do chumbo com vina-

gre, e empregada em jiintura, e cm usos

médicos.

K ii)cri|iMM-Ilio d'liiiiii Jiideo

I)'liuiis lorrni-s 1)111; lii li;),

Nâ(» .sei (|iie nome lie o seu,

Ahuíiíulr. creo im,

[}ac o clles eli.uiiiUii cá.

GIL VICENTE, OCUAS, liV. Ill, foi. 1S8.

— Loc. : Mão de alvaiade, as primei-

ras pincelladas com que se pinta qualquer

objecto. — Pôr alvaiade, dar caio no res-

to para pai'0cer bi'aneo. — « Soccorrer ao

correr com alvaiade, que seiscentos nnnos

não se vão ddxddc. » Hernan Nunes, Re-

franes, Ibl. 118, v.

ALVAIADO, adj. Pintado cora algumas

mãos de alvaiade ; o mesmo que Alvaia-

dado. = Recolhido por Barbosa. = Pou-

co usado.

ALVALÁ, s. m. ant. (Corrupção popu-

lar de Alvará; a lin;;-ual forte « r « desce

geralmente á sua media «lu. = Usado
por (!il Vicente.

ALVALADE, .". m. Campo a uma h^í^-ua

de Li.sboa, conhecido vulgarmente pelo

nome de Campo Grande. Extcn.sivamen-

te : cii'co, pateo; segundo Moraes, cama-

rote, cadafalso. — «...se tod.o o corro se

ha de gastar em pialanques, será bom man-
dar Jazer outro alvaiade. » Camões, El-

Rei Selenco, Prolog.

t ALVAMENTE', adv. De uma appa-

rencia br;iiica., polidamente.

ALVÁNEGA, -v.
f. (Do árabe al-hanc.ca,

coifa.) (Jajiúz, touca, coifa. = Recolhido

por Nunes de. Leão na Origem da lingua

portufjUGza, cap. 10.

ALVANÉL, s. w. (Dn árabe albannai

;

na linguagem antiga Alvauer, o moder-

namente Álvener.) Pedreiro, quo edifica

com alvenaria, qne levanta muros por

braças. == Usado ainda na linguagem po-

pular, principalmente no Alemtejo, onde

existiu a raça mosarabe, notável jielo seu

génio arcbi tecto nico. - n E edijicando

para si, criavam outro edificio mais alto

e importante nos animas do povo, que

actiãiu em bandos a ver... taes alvaneres.»

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Do-

mingos, Liv. 4, Part. i, cap. 14.

ALVANÉO, s. m. ant. Pedreiro de obra

grossa
;
que faz paredes era osso. == Re-

colhido por jMoraes.

\- ALVANIA, s. f. Género de raoUuscos

turbiniiVirnies.

ALVANÍR, s. m. ant. O mesmo que Ál-

vener, Alvaneo ou Alvanel. — «Acarre-

tou a piedra aos hombros... como qualquer

alvanir. » Jorge Cardoso, Agiologio Lusi-

tano, cap. '>, p. 403. — O grande uso

popular desta palavra é causa da sua

corrupção.

ALVÃO, s. m. Ave quasi similhante il

andorinha. = Recolhido ])or Moraes.

ALVAR, adj. 2 gen. Esbranquiçado, de

côr bi'anca
;
que tem pouca substancia

;

figuradamente : atoleimado, falto de sen-

so, estúpido, inepto, broma, descngraçado,

brutal. Antigamente, tomava-se á boa par-

te por : ingénuo, sincei'0, sem refolho.

— Em Botânica, espinheiro alvar, o

mesmo que o cardo leiteiro, apetecido

pelos burros.

—

Figos alvares, figos bran-

cos e largos, com pé muito pequeno. —
Pinheiro alvar ; álamo alvar ; abrunhos

alvares.

Aííiiin do liíeii fnictn, f|iie eslendondn
O i'oio, e a boffa erguendo por liavar

D'uui espinheiro alvar no.s tenros gomos.

D. MiSNOEL IlE PORTUr.AI,, ODBA."!, liv. XV,

foi. ídi.

— Era Ornithologia, distinguera-se com
este epitheto aquellas aves que se apar-

tam das outras da mesma espécie por

uma côr mais esbranquiçada. — « Pican-

ços alvares e negraes. »

des l''erreira, Arte da Caça, p. 11

— Loo. : Gargalhada alvar, risada

estrepitosa, sem motivo, nem intelligen-

cia, que revela um certo abaixamento
raoral, e sobre tudo insolência e brutali-

dade. — Na linguagem antiga, ser al-

var, ser confiado, fiar-se nos outros, ter

credulidade ou ingenuidade. — « E não

devia de ser tão alvar o .Joab, Capitão,

como o era IJrias, marido da mulher. »

Frei ,Toão de Ceita, Sermões, Tom. ii,

foi. 115, col. 1. :-
- N'este sentido, está

fora do uso.

ALVARÁ, s. m. (Do árabe albarat.) No
sentido antigo, passaporte, cédula de im-

]iortancia, carta de escriptura authentica,

contendo oídens do quitações. Extensi-

vamcnle : ordem, despacho, licença, reci-

bo, instrumento publico. = No sentido

especial : carta que contem a expressão

da vontade do soberano ; começa pela

fiirmula: Eu El-Eei; não leva o sêllo real,

não tem vigor senão por um anno, se se

não revoga expi'essaraentc a lei. Os Tri-

bunaes passavam alvarás em nome do

rei, e bem assim ce!'tos magistrados e

pessoas nobres. DiíFcre dos Decretos, Por-

Diogo Fernan-
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tarias e Cartas de Lei, nas formalidades,

na substancia e nos eíFeitos. — aEm que

maneira se procederá contra os deman-

dados por escrituras publicas, ou alva-

raes, que tem força de escritura p)id'li-

ca, ou reconhecidos pela parte, v Ordena-

ção Manuelina, Liv. i, tit. 16.

— Loc. : Alvará de Éditos, edital, por

que se citam as pessoas ausentes para

comparecerem a juizn dentro de certo

tempo; usado na linguagem do século XVI.

— Alvará de fiança, o mesmo que Alva-

rá de seguro, carta ou salvo-conducto,

passado, em nome do rei, ao que é accu-

sado de algum crime para d'elle se de-

fender fora da prisào; ou porque o rei

segura por elle a vida de alguma pessoa

;

usado no principio do século XV. — Al-

vará de lemlrança, promessa real por al-

vará, para se lembrar de fazer mercê á

pessoa que o apresentar ; não é sellado,

nem passa pela chancellaria. — Alvará

de soltura, mandado de soltura, assigna-

do pelo juiz. — Alvará de correr, salvo-

conducto.

ALVARÁ, s. m. ant. (Corrupção de Al-

varaz ou Alvarazo.) Impingem, bostella,

mancha branca.^Recolhido por Moraes.

ALVARADA, s. f. ant. (De alva, auro-

ra.) O mesmo que Alvorada. = Usado
no Cancioneiro de Resende.

t ALVARAES, s. m. pi. irr. de Alvará.

O mesmo que Alvarazes. —• «E bem as-

sivi mandará pagar por seus alvaraes

ao Carcereiro e Guardas da cadéa...y>

Ordenação Manuelina, Liv. i, tit. 1.

ALVARAZ, s. Vi. ant. (Do árabe al-

larás ; de baraça, ter lepra.) Manchas
brancas que apparccem no rosto e em
outras partes do corpo, ásperas ao tacto;

doença dos cavallos. — Segundo Bento
Pereira, também se dá este nome ás im-

pingens do corpo humano.

t ALVARAZES, s. m. jâ. irr. O mesmo
que Alvaraes ; modernamente, Alvarás.
—«O dito senhor, tinha promettido por
cartas e alvarazes...» Provas da Historia

Genealógica, Tom. iv, p. 2, anno de

15'J0.

ALVARAZO, s. m. (Do árabe aliarás.)

Bostella escamosa, que se dá em todas

as partes do cavallo nào cobertas de pel-

lo.

—

«As mais prejudiciaes (doenças dos

cavallos) são: quartos falsos... alvarazos,

casquissfcos, etc.» Leis Extravagantes,
addiç. xx.wiii.

t ALVARENGA, s. f. Embarcaçrio bra-

zilica á maneira de lancha, mui grande
e sem bancos, para arrumar caixas de
assacar, ou outra qualipier carga e con-

duzil-a para bordo dos navios, ou d'elles

para ferra.

ALVARES, s. m. ant. Segundo o Dic-

cionario de Barbosa, chícharo ; o mesmo
que grão de bico. — Segundo Bluteau,

espécie de legume, ao qual d;'v como cor-

respondente o termo latino crvum, ou len-

tilha, ervilha.
voL . I . — 44

.

ALVARICÓQUE, s. m. Vid. Albricoque.

ALVARICOQUEIRO, s. m. ant. O mes-

mo que Albricoqueiro. = Recolhido por
Bento Pereira.

ALVARINHO, adj. ant. Diminutivo de

Alvar. Ivsbranquiçadinho; figuradam.en-

te : débil, lymphático, fraco.— «Sangram
os meninos fortes, e não os de peito fra-

cos, e alvarinhos, que adoecem de cruezas

e lombrigas.» Morato, Luz da Medicina,

Liv. V, cap. 1. = Fora do uso.

ALVARIZADO, adj. p. ant. Segundo
Moraes, doente de alvarazos, impingens

ou lepra branca. Ordenação AÍTonsina,

Liv. II, foi. 27.

ALVARRÃ, s. f. Vid. Albarrã.

ALVARRADA, s. f. ant. O mesmo que

Albarrada. = Recolhido por Jeronymo
Cardoso.

ALVARRAL, adj. (Formado da locução

Pcntira alva e rala.) Nome dado á pe-

neira, entre a fina ou peneira de ante-

mão, e a grossa ou peneira rala ; a pri-

meira é feita de seda, e a segunda de

crina de cavallo. A peneira alvarral é

tecida com crina e seda. = Recolhido

por P)lutcau.

ALVASI, s. m. ant. Vid. Alvazir.

ALVASIL, s. rn. ant. Vid. Alvazir.

ALVASIR, s. m. ant. Vid. Alvazir.

ALVASSUS, s. m. Em linguagem náu-

tica, logar no porão, dividido por ante-

paros, onde se guardam cabos, ferragens,

polenme. Pequeno paiol na popa.

ALVAZIL, s. m. ant. Vid. Alvazir.

ALVAZIR, s. m. ant. (Do árabe vasir,

accrescentando-lhe o artigo «ai».) O mes-

mo que Guazil ou Aguazil. Governador
ou cônsul de uma ou mais cidades; pre-

sidente ou chefe de uma província ou
território. Juiz ordinário, que decidia as

causas na primeira instancia, admittindo

appellaçào e aggravo nos casos que a lei

o permittia; alcaide do castello ou forta-

leza; vereador ou camarista; magistrado

supremo. — «E mando que depois das
mortes do dito Conde e Pêro Esteves, que

os Alvazis, que em. cada tim anno forem
do Concelho de Lisboa, efe.» Provas da

Historia Genealógica, Tom. i, p. loõ,

anno de VòòO.

t ALVÊA, í./. Em Antiguidades i'oma-

nas, barca feita de ura s(') tronco, a que
os gregos também chamaram monoxi/lo.

ALVEARCO, s. m. Corrupção dcAl-
veario, que significa colmeal ; talvez por

influencia da palavra Alverca, que signi-

fica viveiro.

ALVEARIO, s. m. (Do latim alvearium.)

Culmeid, enxameai, cortiço. = Usado
na linguagem erudita.—«Pw isso tSanto

Agostinho chamava a esta chaga alveario

de mel, etc.» Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. ii, cap. 1, doe.
2.S.

ALVEDRIO, s. ni. ant. iDo latim arhi-

tritim.) O mesmo que Alvidrio. Arbitra-

riedade, escolha, detcrminaç."io.

Sigamos o fnror do fero Oeste,

E a seu alvedrio nave>ruenirjs.

IIIZ PEREIRA, ELEGUDA, Cant. TI, fol.7I.

E irás além por teu próprio alveilrio.

FRANCO OAitRETU, E.xEiuA, Cant. Tl, est. 83.

ALVEICE ou Alveci, s. f. Seda branca
muito fina.

ALVEIRO, adj. e s. m. De côr alva, ou
cor branca. — Na linguagem popular,

marco miliarío, alvo que se mira, pedra
caiada para se avistar de longe. — Moi-
nho alveiro, aquelle onde somente se móe
trigo.

ALVEITAR, s. m. (Do árabe albeitar,

ferrador, oflicial que ferra bestas.) Nome
vulgar do veterinário. Na linguagem
chula, medico sarrafaçal, que não sabe

curar, incajjaz de tratar gente. — «Os
Médicos veterinários, a que chamamos
alveitares.» Garcia d'Orta, CoUoquios
dos Simples e Drogas, col. 7, foi. 2'á.

— Loc. : Alveitar das turmas, o vete-

rinário das coutadas reaes.

—

-«As manhas
do meu burro me fizeram íilveitar. » Ane-
xira popular, que equivale a aprender á

própria custa.

—

«Cavallo fouciro, á porta

do alveitar, ou do bom cavalleiro.n Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 39. — « Que
siso de alveitar ! Mula morta, manãa-a
sangrar.» Idem, ibidem.

ÀLVEITARÍA, s. /. (Do árabe albeitar,

com o suffixo «ia»; Garcia d'Orta ainda

usou a forma Albeitaria.) Arte de curar

as enfermidades das bestas ; veterinária,

hyppiátrica ; extensivamente : zoiátrica.

— « Que mal peccado, todos sabermos um
pouco de alveitaria.v Jorge Ferreira, Eu-

phrosina, act. iii, scen. 7.

ALVEJADO, adj. p. Embranquecido
;

marejado de branco. Também apontado

de alvo, fitado, mirado a acertar. = Re-

colhido por Jeronvmo Cardoso.

ALVEJANTE, àdj. 2 gen. (Do latim

albescens, no abl. albescente.) Que refle-

cte a côr branca
;
que tira todo o seu ef-

feito da alvura; de uma alvura diáphana.

= Usado na linguagem poética. — Eoh-
pagens alvejantes ; esjmma alvejante ;

vi'o alvejante.

ALVEJAR, 1-. a. (Do latim albescere.)

Tornar alvo, branquear, dar côr alva,

branca. — Alvejar tecidos d'algodão, de

linho, etc.

— Alvejar, r. n. (Do latim albescere.)

Branquejar, apparcccr branco, começar a

embranquecer; contrapõe-se a negrejar;

figuradamente: aperceber, avistar-se ao

longe, tornar-se perceptivel.— «-.4 cabeça

do monte no meio do estio estava alvejan-

do de neve.» Sabellico, Eneadas, Part. i,

cap. 1. ]i. !*.

ALVEJAR, 1-. a. {De alvo, ponto de

mira, com a terminação verbal « ar *.)

Fitar o alvo, mirar, apontar, atirar
;

acertar; ter em mira. — «^i/7))a sublime

sempre ao fito alveja seus pensamentos^

ditos e conselhos. t = Também se dia :

Alvejar utna arma, por experimcntal-a.
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— Alvejar iima espingarãa, vôr se ella

atira bem.

ALVÉLA, s. f. I^Iinhoto, niilliafre, ave

de rapina. == De forinayào popular.

Knlno cnnin o tinlilíiãn,

li bale a alinla o rabo.

GIL VICENTE, OUllAS, lív. II. fol. 92.

ALVELIÇO, .s. m. O mesmo que Alvé-

loa, diiíerindo d'elia pelas cures; é es-

verdeado por ciuia, amarello por baixo,

com cauda e azas pretas orladas de ama-
rello ; ncompanha os gados lanígeros.

ALVÉLOA, s. /. Em Ornitliologia, ave

pequejia, pintada de preto e branco, com
bico iini), pernas altas e delgadas, cauda

comprida e buliçosa ; anda nas margens

dos IMOS e curraes á caça de moscas ; fi-

guradamente : mulher franzina, muito le-

ve. — «Parecia alvéloa por aquelles te-

lhados. n .Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, ait. iii, scen. 7. — Na lin-

guagem do povo, diz-se sempre Arvéloa

c Arvelinha, que também é titulo de um
jogo bastante usado pelos rapazes nas

ilhas dos Açores.

—

«Quem mata a alvé-

loa, sabe mais que ella.» Padre Delica-

do, Adágios, p. 23. O sentido d'este ada-

gio explica-se pela tradição que o povo

conserva de que a alvéloa é o maior ini-

migo do milhafre, e que o persegue com
a rapidez dos seus moviraentos.

ALVÉNA, s. /. Vid. Alfena.

ALVENARÍA, s. f. O officio de alve-

ner ; a arte de fazer paredes com canta-

ria grossa, nào lavrada
;
pedra tosca co-

mo se arranca da pedreira, ligeiramente

affeiçoada, com que se fazem muros ; o

material para uma parede. — «E os viu-

ros, que eram primeiro feitos de alvena-

ria, foi elle o primeiro, que os começou de

2>edras grandes lavradas de cantaria. ii

Sabellico, Eneadas, Part. ii, cap. 4, p. 59.

t ALVENDE, s. m. ant. O mesmo que

Alvará. == Recolhido por Viterbo.

ALVENÉR, s. ?)!. (Do árabe alhannai

;

na linguagem antiga, Alvanel e Alvaner.i

Pedreiro, constructor de paredes ás bra-

ças. = Iv esta a forma ainda usual.

ÁLVEO, s. m. (Do latim alveus.) Lei-

to, madre, bojo, fundo entre as duas ri-

bas por onde corre o rio. — «Por causa

das arêas vermelhas occuparem o seu al-

veo, 2')'"' onde correm.» Barreiros, Cho-
rographia, foi. 109.

ALVEOLADO, adj. p. Com alvéolos;

favado ; com casulos ; esburacado symé-
tricamente.

ALVÉOLO, s. m. (Do latim alveolus,

diminutivo de alveiis.) Casulo, favo den-

tro do qual as abelhas depositam o mel;

cavidade nas maxillas onde encaixam os

dentes ; alvados ; fossas.

ALVEOLAR, adj. 2 gen. Em Anatomia,
que é cuucernente ou diz respeito aos al-

véolos dos dentes.— Arcadas alveolares.

— Artéria e veia alveolares, divisão das

artérias e veias maxillares internas. —

Xervos alveolares, ou dentares posterio-

res ; ramo do nervo maxillar superior.

t ALVEOLARIFÓRME, adj. 2 gen. Em
Historia Natural, o que apresenta a for-

ma dos alvéolos ou favos de um cortiço

de abelhas.

— Em Anatomia, nomo dado ás cavi-

dades que existem nos ossos das ma-
xillas, c nas quaes estào implantadas

as raizes dos dentes. Estas cavidades

têm no fundo um furo por onde passam
os vasos e nervos dentares. = Também
se dá este nome aos repartimentos que
compõem o interior das conchas polythá-

lamas ou niultiloeulares dos cephalópodcs.

t ALVEGLÍFERO, adj. Em Historia Na-
tural, o que apresenta alvéolos.

t ALVEOLIFÓRME, adj. 2 gen. Em His-

toria Natural, o mesmo que Alveolarifor-

me.

t ALVEOLÍNA, s. /. (Diminutivo de

alvum, ventre.) Género de conchas, visi-

nho das orbiculínas, contendo espécies

vivas e espécies fósseis.

t ALVEOLITHE, s. m. (pr. alveolíte.)

Em Historia Natural, género de polypos

fósseis da ordem dos millepiorcs da divi-

são dos polypos completamente pedrego-

sos. = Também se dá este nome aos

molluscos fosseis do género discolythe.

t ALVÉOLO-LABIAL, adj. Em Anato-

mia, dá-se este nome ao músculo buccina-

tor que prende aos alvéolos e aos lábios.

t ALVÉOLO-NASAL, adj. Em Anato-

mia, dá-se este nome ao musculo abaixa-

dor da aza do nariz. Também se empre-

ga como substantivo elliptico.

ALVERCA, s. /. (Do árabe herque, com
o prefixo «a» ou o artigo oal».) Tanque
pequeno empedrado e caliçado, que rece-

bo a agua da noria que nào pôde correr

logo para a caleira; repreza, paul, terra

alagadiça. — «K uma alverca de peixes,

em que cabiam vinte mil quartas de

agua.» Frei Bernardino da Silva, Defen-

são da Monarchia Lusit., Part. i, cap. 14.

ALVERGADO, adj. p. Vid. Albergado.

ALVERGAR, v. a. Vid. Albergar.

ALVERGUE, 8. m. Vid. Albergue.

ALVIÃO, s. m. Instrumento usado pe-

los cabouqueiros para descarnar as pedras

que estào cobertas de terra, por isso que

é a modo de enxada, tendo de um lado

a pá, e do outro, no logar do olho, um
bico, como uma j)icareta.

Enxail.is. alinõcs, serras, mach.iJns,

Fouces, levant-as, e marrões pezados.

LCIZ PEREIRA, ELEGIADA, C^nt. V, foi. 6Í, V.

ALViÇARAS, s. /. pi. (Do árabe alle-

xara; do verbo baxxara, dar boas no-

vas.) Premio ou recompensa que se dá
a quem annuneia uma bôa nova muito

desejada. —• Também se toma pela boa

nova que se traz.

Ouve-so juntAmentc om tenro choro,

E uma ojntente voz, que diz : Aífi{í3ra.

coRTs nsiL, Tíiíir. DB SBPCI.T., caot. I, foi. 2, r.

Altíçara!^, senlior pae.

Que eu as dou cuni alegria.

BOM. D'AnAviAS, n. 29.

— Alviçaras I voz interj. Voz de quem
chega, antes de annunciar um successo

feliz, como quem pede o premio da bôa
nova que traz.

AIvicoTos! senhor, a/rífíirflí
.'

Meu Tenente general

:

Já vejo terras de Hespanha,
Areias de Portugal.

ROM. d'aravias. n. 37

— Loc. : Dar alviçaras, premiar o

achado ou a bôa nova. — Ganhar as

alviçaras, ser o primeiro a annunciar a
bôa nova. — Levar alviçaras, ir annun-
ciar o bom successo ou novidade feliz.

— Prometter alviçaras, atfiançar o pré-

mio áquelle que achar certa cousa perdi-

da e a quizer restituir.

ALVIÇAREIRO, s. m. e adj. O que dá
ou promette alviçaras. No Porto e Lis-

boa, o que espera os navios que entram
a barra, e vae dar pai"te da sua chegada
aos donos.

Meu Conde, se ando lanipeiro.

Vós tendes a culpa de tudo.

Pois emfun d"lioniein sisudo

Destes em a/viçareiro.

FRAKCISCO MANOEL, VIOLA PE TIIALIA, doC. 3.

ALVÍCERA, s. f. ant. O mesmo que
Alviçaras.

ALVIDEJECTÓRIO, adj. Em Medicina,

evacuante, purgativo, cathártico, que ex-

cita as dejecçijes alvinas. — «Porque se

tiver alguma cousa d'estas, o matará
quem o sangrar, sem primeiro lhe limpar

o estômago com uma inirga vomitiva ou

alvidejectória. » Curvo Semedo, Observa-

ções Medicas, observ. 30, n. 3.

ALVIDRAÇÃO, s. /. ant. Vid. Alvidra-

mento.

t ALVIDRADO, adj. p. Arbitrado, ava-

liado, estimado, louvado. = Usado pelo

Padre Balthazar Telles.

ALVIDRADOR, s. m. O mesmo que Ar-

bitrador. Louvado, avaliador
;
que põe

preço. — «Dos alvidradores, que quer

tanto dizer, comu avaliadores ou estima-

dores.» Ordenação Manuelina, Liv. iir,

tit. 82. = Ainda usado na linguagem
popular.

ALVIDRAMENTO, s. m. AccTio e effeito

de alvidrar ; avaliação, louvação, estima-

ção. —• «Alvidramento em que descordam

os Juizes.» Nunes de Leào, Reportório,

foi. 5, V.

ALVIDRAR, V. a. Dar o alvidrador o

seu voto ou sentença ; avaliar, estimar,

arbitrar, louvar. — «E disso que assi al-

vidrarem, pagarão ametade aos ditos w-
phons.» Orden. Manuel., Liv. i, foi. Õ7.

ALVÍDRE, s. m. «ní.O mesmo que Alvi-

tre ; alvidramento, estimação, louvaçlío.

Regimento da Alfandega do Porto, cap.

88. = líccolhido por Jloraes.

ALVIDRÍO, s. m. O mesmo que Alve-

drio ; empregado no Nauf. de Sepúlveda.
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ALVÍDRO, s. m. Arbitro; juiz ou louva-

do em que as partes de comuuuu accordo

põem a decisão de algum pleito ou ponto

duvidoso. = Também se chamava Avin-

dor e Compoedor. — «Antre os Juizes al-

vidros e os alvidradores ha hi diiferen-

ra.» Orden. Manuelina, Liv. iir, tit. 81.

ALVÍDRO, s. m. «)ií. Alvedrio, arbitrio,

determinação, resolução livre. — uTodo

o homem foi crcado livre, e pose-o Deos

em livre alvidro, mas elle se fez servo.

v

Vita Chisti, Part. ii, cap. 67,

ALVIDRÓSO, adj. ant. Arbitrário ; da-

va-se antigamente este nome ao castigo

ou pena a arbitrio oujuizode varão pru-

dente. =Recolhido por ^'iterbo.

—

a. ..pe-

na alvidrosa.u Ordenação Manuelina, Liv.

V, p. 11 õ.

ALVIDUCO, adj. (Do latim alvum, ven-

tre, e diico, conduzo.) Em iledicina, pur-

gante que ajuda a dejccçàD; alvidcjecto-

rio. — «Os purguei com purgas alvidu-

cas.» Curvo Semedo, Polyanthêa Medici-

nal, Trat. I, cap. 4, p. IG.

ALVINÉO, s. m. ant. O mesmo que Al-

venel ; o «1» final dissolve-se em vogal,

segundo a índole da lingua frauceza ; en-

tre nós, não é raro este phenómeno; ex.:

foicem, fouce.) Pedreiro, cabouqueiro,

que corta pedras de alvenaria. = Pteco-

Ihido por Bluteau.

ALVÍNEO, adj. O mesmo que Alvino.

ALVINHO, adj. (Diminutivo de Alvo.)

Usado por Gil Vicente. = Também se

toma no sentido de Alvarinho, para de-

signar uma criança esbranquiçada, débil,

lympliática.

ALVÍNO, adj. (Do latim alvinus, de al-

vum, baixo ventre.) Era Anatomia e Pa-

thologia, que tem relação com o ventre

ou com o baixo ventre. = Emprega-se
geralmente nas phrases: Dejecções alvinas,

evacuações alvinas, por matérias fecaes,

excrementos, defecaçào, curso, camará.

ALViSSARA, s. /. awí. Vid. Alviçaras.
—

• nEl-Eei com rost alegre lhes disse, que

a alvissara fura mui pequena.» Duarte
Nunes de Leào, Chronica de Dom Affon-

so IV, foi. 146, V. .

ALViSSERA, s. f. ant. O mesmo que
Alviçaras, mais usado.= Empregado cm
o Naufrágio de Sepúlveda.

ALVÍSSIMO, adj. sup. Muito alvo,

branquíssimo. = Usado por Frei Luiz
de Snusa, iliguel Leitão, e Curte Real.

ALVITÁNA, s. /. (Da baixa latinidade

albetum.) Espécie de rede grande, larga,

que serve no tresmalho para nào deixar
escapar o peixe miúdo ; é empregada na
pesca dos rios. =Kocolliido por Bluteau,
no Supplemento do Vocab.

ALVITANADO, adj. Da feição da alvi-

tâiut : diz-se especialmente da malha da
rede de proporção media, da malha ordi-

nária.— «E com um molde, ametade me-
nos do da rede, se fará uma malha, aS'
sim na parte, que ha de estar de cima,
como na debaixo, que Jiqu-e alvitauado,

que quer dizer a malha maispequena qua-

si ametade, e feita covi os mesmos nós.»

Fernandes Ferreira, Arte da Caça, Part.

,cap. 3.

ALVITE, s. m. ant. (Do árabe.) Sacer-

dote mahometano ou homem de santa vi-

da; pessoa de virtude, cuja pregação tem
grande efficacia entre o povo. — <iMan-

dando seus alviíes, que elles entre si hão
por homens de santa vidu, que fossem
pregar e requerer da parte de Mafamede,
que accorressem á terra, que estava em
ponto de se j)erder.'ií Duarte Galvão,
Chron. de D. Affonso Henriq., cap. xiii.

t ALVITHÔRAX, *. ia. Em Zoologia,
casca dos animaes articulados, que cobre
um tronco separado da cabeça. A tarta-

ruga é alvifhorax.

ALVITRAR, V. n. ant. Arbitrar; dar pa-
recer, louvar, avaliar. = Recolhido por
^loraes.

ALVÍTRE, s. m. (Do latim arlitrium.)
Inculca, parecer, inventiva, proposição,

conselho, direcção, projecto, suggestão,
voto, opinião ; nova, noticia, novidade

;

tributo, contribuição, finta ; mercê ; çra-
1 Â 'O

nho. — <iAconteceu... irem dar os traba-
lhadores com uns fardos de anil, de
hum alvitre, de que el-Iiei Bom João fa-
zia cada anno esmolla e mercê para as
obras da Igreja de Xossa Senhora da
Graça, de Lisboa.» Historia Tragico-Ma-
ritima. Tom, i, p. 226. — O alvitre era
a mercê queel-rei concedia a alguém, de
trazer em as naus do estado uma certa por-
ção de géneros sem pagarem direitos.

=X'oste sr-ntido, fora do uso.

ALVITREIRO, adj. e s, m. Noticiarista,

chroniqueiro, que anda sempre a dar no-
vidades

; alviçareiro; o que dá pareceres
sem lh'os pedirem.— «Èl-rei, vendo que
lhe tardava a noticia do caleiro vian-
dou... ao pagem alvitreiro cow recado... -d

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruída,
Tom. III, p. 4oõ. Substantivadamente,
usado por Vieira e Pinto Ribeiro.

ALVITRISTA, s. m. O mesmo que Al-
vitreiro, que dá pareceres intempestivos,
que anda com suggestòes. — «Não fez
assim aquclle grão Turco... quando em
nossos tempos mandou espetar o Jadeo
alvitrista.» D. Francisco Manoel de Mel-
lo, Apologos Dialogaes, p. 64.

ALVO, adj. (Do latim alhus, no abl.
albo, mudando o ab» na spirante «v».)
Branco, claro, côr de leite, nevado ; ex-
tensivamente: cândido, diáphano, límpido.

As mãos alvas lhe dax-am como esposas,

ciu., LUZ., caiil. II, est. S4.

Por entre pcdr.is avax se deriva
A Súuorosa liuiTa fugiii\j,

ID., 10., laiil. IX, esl. li.

— Loc.:Pãu alvo, pão de trigo; contra-

põe-se a pão de rala e boroa. — Pôr os o-

Ihosem alvo, arrogalal-os, movcndo-os com
ti'egeitos de modo que só se vê a sclero-

tica; na linguagem chula, ficar extático.

—

«Casareis e em manteus alvos comereis.»

Padre Delicado, Adágios, p. 41.

—

d Pre-
ta é a jíimenta, e vão por cila á tenda ;

e alvo é o leite e vendem-nj pela cida-

de.» Idem, Ibidem, p. Ò2. — Alvo peZa
edade, velho, encanecido. —• Alva est rel-

ia, lúcida, clara, diamantina ; usado na
linguagem poética.

ALVO, s. ni. Folha de papel branco, com
um círculo negro no meio,para onde se fazia

ponto de mira ou fito ; extensivamente:

miradouro, objecto da pontaria; figurada-

mente : fira a que tendem todos os esfor-

ços: objecto, causa, motivo, movei, di-

recção, resultado final.

Voa do qae a leira sua desviado,

A outro aÍL-o lira a miuba mu^a.

BERN., LlUA, cart. X.

Ált-o de qoanlos loavores
CuDluvam todas as lioras.

KOD. LOUO, ECL. V.

—Loc. : Atirar ao alvo, exercício mili-

tar de pontaria, feito em campo de mano-
bras.

—

Dar no divo, acertar o tiro; figura-

damente : conseguir o intento.

—

Collimar

ao alvo, pôr-lhe o ponto ou mira.—Alvo
de invejas, iix\àa.t exposto á maledicência.
— Vender por cima do alvo, vender mais
caro do que o valor legítimo.

—

Os alvos

dus olhos, o branco ou sclerotica: n'esíe

sentido, vid. Alva.

ALVO, s. m. ant. (Do latim álbum, vid.

Álbum. I Lista, rol, caderno. —«Por certo

tenho ser salteada de muitos censores,

aos quaes V. Alteza ouça, segundo Ale-

xandre dava de si audiência, pois só o

escrevi no slvo, pois Mercúrio não se faz
de todo o pau.» Jorge Ferreira, Euphros,,
Prol. = Fora do uso.

ALVOR, s. m. (Do italiano àlhore.) Al-

va do dia^ claridade matinal, crepúsculo

matutino, dilucido ; alvorada ; figurada-

mente, e próprio da linguagem poética,

alvura, nitidez, clareza. — aE seu filho

Dom Affonso... soube isto... e em outro

dia de Janeiro tomou Monte-Mór-o-Velho,

rompente o alvor. « Dora Pedro, Nobiliá-

rio, tit. VII. foi. ;jo.

t ALVORAÇADO, adj. p. O mesmo que
Alvoroçado, mais conforme com a deriva-

ção; sedicioso, amotinado, turbulento, re-

voltoso
;
perturbado de alegria. — <íRei

Hamed, como homem alvoraçado, lhe res-

pondeu: isso não se entende t?)i mim.t Af-

fonso de Albuquerque, Commentarios,
Part, IV. cai5. 3o.

ALVORAÇAR, r. a. Vid. Alvoroçar,

mais usual.

ALVORADA, s. /. ^De Alvor, com o

sutKxo aadaf."* Madrugada, antemanhã,

aurora, o amanhecer ; descante dos pias-

saros ao despertarem ; concerto ou musi-

ca á porta de alguém, contraposto a sere-

nada.
— Em Disciplina militar, toque de cor-

netas ou de tambores, que se dá nos quar-

téis para os soldados se levantarem.
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CoiiJ agradáveis |iennas vavi;i(las,

Com som a^mlo, e vozes iiidistinctas,

Tci'á dos |iiiitaMl;,'OS a/ritratíeis

Em lY-petidos coros, não succiíitas.

MAiN. IHOM.,l.\á.,CalU X, CSl. 120,

— Loc: Alvoradas de S. João, banda

instrumental que pcrcoi-re as ruas na ma-

clruf;-acla do dia "J-i de junlio. — Canto

de Alvorada, canção provençal, denomi-

nada da lioi'a a que se canta, como sere-

nada, por se cantar á noute, e soláo, por

se cantar durante o dia. •— Toque de al-

vorada, rufo de tambores ou toque de

cornetas, ao qual os soldados se levantam

nos quartéis ou arraiaes. — Boas alvo-

radas, os primeiros successos que nos

acontecem no dia. — Alvorada de tiros,

combate ao amanhecer. — Eslrella da

alvorada, o mesmo que estrella d'alva.

Uma osli-rlla tVd/riinnhi.

Outí esta manhã leliizia.

Mensajie nos traz do dia,

Nnnea nol-a traz errada.

SÁ DE MIKANDA, ec!. n. 37.

ALVORADO, adj. p. ant. O mesmo que

Arvorado, levantado, erguido.—Peça al-

vorada, que est:í á vista do inimigo. —
Bandeira alvorada, hasteada, içada. A
suaautitliesc Desalvorado tem um sentido

luais rcstrieto: desmastreado, cora os naas-

tros qiii'I)ia(los, desmantelado.

ALVORAR, V. n. (De alvor, com a ter-

minação verbal «ar».) Esclarecer, alve-

jar, clarear, raiar o dia; na linguagem

popidar, luzir o buraco. = Recolhido nos

trcz mais antigos Diccionarios da lingua.

Vid. Arvorar.

ALVOREAR, v. n. O mesmo que Arvo-

rear ; usado na linguagem burlesca ; cla-

rear, raiar, começar o dia.

—

«Clarahoiava

estúpido p]ivóp(j, a.lvoresiva.ci/nthicofulfjor,

etc.» Academia dos Singulares, Tora. i,

sess. 18.

ALVORECER, v. n. (Do latim albescere.)

Amanhecer, romper a alva, raiar o dia,

clarear, rasgar da manhã, vir da aurora.
-

—

aE chegou ao loi/ar em alvorecendo.»

Chronica do Condestavel, cap. òO.

ALVORIÇAR, V. ». ant. Corrupção de

Alvoroçar. Retirar-se, fugir, ausentar-se

cora passo ligeiro, com indignação e a

pezar. = Também se diz das abelhas,

quando o enxame se muda.
ALVORIZAR, V. n. O mesmo que Al-

voriçar. = Recolhido por Viterbo.

ALVORIZO, í. m. ant. (O mesmo que

Alvoroto; o «t», por influencia do velho

gothico, tem, ás vezes, na linguagem popu-

lar, o valor de «tz».) Turbação, desasso-

ccgo, inquietação, distúrbio, tumulto, re-

vokilho. = Recolhido por Viterbo no Dic-

cionario Portátil.

ALVOROÇADAMENTE, adv. Com alvo-

roço
;

perturbadamente, inquietamente,

freneticamente, desassocegadamente, tu-

multuosamente, sediciosamente. = Reco-
lhido nos Diccinarios de Cardoso e Ben-

to Pereira.

ALVOROÇADÍSSIMO, adj. p. Perturba-

díssimo ; inquietadissimo ; revoltosissimo,

excitadissimo. = Usado por Frei Bernar-

do de Brito.

ALVOROÇADO, adj. j3. Sobresaltado,

assustado; assomado, accelerado, mal sof-

frido ; espantado, maravilhado, turvado;

alvorotado, inquieto, amotinado ; sedicio-

so, turbulento, revoltoso.

Salta no liordo alvorúçada a sente,

Coos olhos no horizonte do Oiiente.

CAMÕES, LUZ., cant. V, est. 2Í

— Loc: «Nem ante Rei armado, nem
ante povo alvoroçado.» Padre Delicado,

Adágios, ]). HIT.

ALVOROÇADOR, s. m. Amotinador, dís-

colo, suggestor. — « E Aires Caliral, e

Jorçje de Mello mandou levar prezos pêra

a fortaleza de Bencstarim, jMr alvoroça-

dores do povo. » Diogo de Couto, Déca-

da IV, liv. 2, cap. 1.

ALVOROÇAR, v. a. (De alvoroço, com
a terminação verbal «ar.») Excitar, aba-

lar, commovcr; espantar, inquietar, per-

turbar, turvar, amotinar, revoltar, assus-

tar, desassocegar, sublevar, alertar.

K outros mil inslnimenlos, que alrm-oçam
Os cavallos, e os fizein dar mil saltos.

CDKTt: IIKAL, CtRC. DB liW, cant. V, foi. 58.

Ali, Serrano, eii doiiiiia liontein na rlioça.

Senão quando o latido dos rafeiros.

Que a dois lobos ladravam, nu; alvoroça.

ALV. DO ORIE.MB, LKSIT. TUANSF., fol. 95.

— Alvoroçar-se, v. rejl. Espantar-so,

sobrcsaltar-se, allerar-se, abalar-sc, com-

mover-se, rebellar-se

:

A cente ^e alvoroça, e de alegria

Isão sabe mais qne olhar a cansa d'olIa.

CA.MÕEs, Lt:z., cant. i, est. 45.

ALVOROÇO, s. m. (Do árabe (dhoroto,

excesso, o que se faz íúva. dos limites, se-

gundo Frei João de Sousa.) Sobresalto,

alteração, commoção, impulso
;
perturba-

ção, alarido, revolução, espanto, abalo

;

desordem, motim.

E j.á no porto ila Ínclita Ulyssca
Cnm nlvoroi'Q nobre, e com um desejo

As nãos jiresles estão

CAMÕES, LUZ., cant, iv, est.

— Loc: (iGuar-te do alvoroço do p>o-

vo, e de travar com doudo. )> Padre Deli-

cado, Adágios, pag. 161. — Alvoroço de

guerra, rebate.

t ALVOROTADO, adj. p. O mesmo que

Alvoroçado, na significação restricta de

amotinado, revoltado, rebellado. = Usa-

do por Mousinho de Quevedo no Affon-

so Africano,

t ALVOROTADOR, s. m.. O mesmo que

Alvoroçador; amotinador, suggestor, per-

turbador, díscolo. — «E jKirque não que-

ria casti/jar os alvorotadores do povo,

etc.» Década IV, liv. i, cap. 7.

ALVOROTAR, v. a. (De alvoroto, com
a terminação verbal «ar».) Amotinar, re-

voltar, rebellar, excitar á sedição, atroar,

sobresaltar, alarmar, levantar. == Na lin-

guagem antiga, Alborotar, mais confor-

me com a etyinologia.

Para que c:vm lai monstro furibundo
Toda a casa aíiuirolc

FRANCO BARRETO, ENEIDA, liV, VII, CSt, 82,

— Alvoroíar-se, v. rejl. Levautar-se,

amotinar-se, alterar-se. — fíQue acto este

piara se não alvorotarem.» Frei João de
Ceita, Quadragenas, Tom. i, foi. 20,
col. P).

ALVOROTO, s. m. (O mesmo que Al-

voroço ; segundo o Padre Gruadix, do ar-

tigo árabe ai, e horod, poeira; segundo
Frei João de Sousa, de alhoroto.) Tumul-
to, motim, barulho, alteração, desordem,
reboliço, perturbação, desassocego, sobre-

salto. — « (ruarde-vos Deos da ira do Se-

nhor, alvoroto cZo ^wfo.. e de doudo em lo-

gar estreito. i> Jorge Ferreira, Aulegra-
phia, act. iii. se. (3.

ALVURA, s. /. Brancura, qualidade

que têin OS corpos que reflectem todas as

cores do espectro solar, sem absorverem
nenhuma ; côr de leite, ou ai^parencia ne-

vada do corpo humano ; no sentido figu-

rado : candidez, claridade, limpidez. =
Também se emprega corruptamente por

Alburne: n'este sentido, recolhido por Blu-

teau.

—

«Com prazer começaram seus olhos

a verter lagrimas pela alvura de sua bar-

ba, que elle trazia bem comprida.-» João

de Barros, Década III, liv. ii, cap. 10.

ALXAIMA. s. /. (Do árabe algaima.)

Tendas, barracas agrupadas em acampa-
mento ; aduar, dibra ; a difterença d'es-

tes vocábulos versa quasi toda em o nume-
ro de tendas que formam o grupo. —
«Alem das aldeãs ha pior cila espialhadas

muitos aditares ou alxaimas, qus são jun-

tas de tendas de lã de cabra, em que vi-

vem os mouros com seus gados, e se mu-
dam conforme os tempos.» D. Fernando de

Menezes, Historia de Tanger, liv. i, art.

20, p. 14.

— Syn. Alxaima, aduar, alheila, di-

bra. Vid. a palavra Aduar.

ALXARÍFE, s. m.'ÇDo árabe.) O mes-

mo que Xarife; titulo de dignidade entre

os turcos e mouros. — « E tinha, « villa

2}or elle um seu idcaide mor, que chama-

vam Aloandro, que era seu Alxarife.»

Ruy de Pina, Chronica de D. Affonso III,

cap. 11.

i"
ALYDE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos hemípteros, cujas espé-

cies são mais frequentes na America,

existindo o seu typo na Europa.

t ALYMNIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de plantas compósitas, reunido ao gé-

nero polymnia.

i"
ALYPE, s. m. (Do grego ah/pos, que

não pi'ide fazer mal.) Em Botânica, géne-

ro de plantas globulariadas. = Também
se escreve Alypon.

t ALYSELMINTHE, s. m. (Do grego
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ali/sis, cadêa, e hehnin, helmintos, ver-

me.) Género de ténia, sem trompa nem
coroa, cem tumescencia cophálica, dis-

tincta, provida de quatro sugadouros f)ro-

fiuidos.

t ALYSIA, s. /. (Do grego alysion,

cadêasinha.) Em Botânica, género de plan-

tas phjxeas, creado para uma alga bra-

zileira.

— Em Entomologia, gcnero de inse-

ctos hymenoptéros suppívoros, tendo por

typo a alysia stercorária, de corpo negro

e pés aleonados.

t ALYSICÁRPO, s. m. (Do grego aly-

sis, cadêa, e kurpos, fructo.) Em Botâ-

nica, género de plantas leguminosas, pe-

culiar das regiões intertropicaes do antigo

continente.

t ALYSÍDION, s. TO. (Do grego alisi/-

ãion, cadêasinha.) Em Botânica, género

de tortulhos, tendo por typo o alysidion

arruivascaão, que se dá na madeira po-

dre.

ALYSMO, s. m. (Do grego alysmos.)

Em Pathologia, aneiedade, inquietação,

perturbação do espirito, frenesi, impa-

ciência.

t ALYSON, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos hymenoptéros, tendo por

typo o alyson lumicórneo, espalhado em
uma grande parte da Europa.

t ÁLYSPHÉRIA, s. f. (Contracção do
jjrego aU/sis, cadêa, e sp^mira, esphera.)

Género de plantas nosticineas, espécie de

lichens.

t ALYSSÍNEA, adj. Em Botânica, que
se parece a um ali/sso ; também se dá
este nome a um grupo de plfintas crucí-

feras, das quaes o ali/sso é o gcnero.

t ALYSSOIDE, adj. 2 gen. Em Botâ-

nica, característico das plantas que se as-

semelham ao ah/sso.

ALYSSO, s. VI. (Do grego a, sem, e

lyssa, raiva.) Em liotanica, género de
plantas erucíferas, peculiar das regiões ex-

tratropicaes do norte do antigo continen-

te; cultivam-se como plantas de ornato.

t ALYTARGHIA, s. /. (pr. alitarkía.)

A dignidade de Alytarcha.

t ÀLYTARCHO, «.%?),. (pr. alitárko.) Em
Antiguidades gregas, chefe dos mastigó-
pheros, officiaes encarregados da manuten-
ção da ordem nos jogos olympicos.

t ALYTOSPORIÒN, s. m. (Do grego aly-

tes, indissolúvel, c fporn, semente.) Em
Botânica, gcnero de tortidhos, tendo por
typo o alytosporion açafroado.

t ALYXIA, s. /. (Do grego alyxis, tris-

teza.) Em Botânica, género de plantas
apocynáceas, do fulhas sunilirias, dando-sc
nas partes quentes da Austrália e da Ásia
tropical, tcudo por typo a alyxia da-
•phnoidi;.

ALZABAK, s, m. (Do arabo azzalhaq.)
Azougue, mercúrio, Iiydragirio.=Acha-se
empregado na Pharraacopèa Tubalense.

t ALZAROR, .s. )íi. Em Botânica, nome
arabc do azerohiro.

t ALZÁTEA, s. /. (De alzate.) Em Bo-

tânica, género de plantas cclastríneas,

tendo por typo a alzatea verticellada, ar-

vore do l'erú.

ALZINEAR, s. m. Termo árabe; o mes-

mo ([ue Azougue. Vid. esta palavra.

AMA, s. f. (Segundo o Diccionario da

Academia, do hebraico amim, do verbo

aman, crear, educar, nutrir; melhor, do
latim alma, creadora, dando-se a synco-

pa do nl» medial, como em vé\.uin, véo,

ce\mn, eco.) Mulher que cria e amamenta-
uma criança ; aia, cuvilheira ; senhora de

casa, dona, patroa; regente, estalajadeira.

Corno mf.nino da ama castiíiado,

OuL' quem no affaga, o choro lhe arcrescenia,

CAMÕES, LUZ., cant. II, est. 43.

— Loc: Ama deleite, que dá de mamar
a uma criança.— Ama secca, mulher ido-

sa que, nos hospitaes e casas de expostos,

vigia sobre as amas de leite ; no sentido

chulo, pessoa que acarinha outra com ex-

cesso de ternura. — Ama de clérigo, o

mesmo que amásia, manceba ; á bôa par-

te, governante.

—

i.A frade não fainas ca-

ma, e a tua mulher não faças ama.» Her-

nan Nunes, Refranes, foi. U.

t AMABEO, adj. (Do grego ameihein,

alternar.) Em Litteratura antiga, espé-

cie de poema em que faliam dous interlo-

cutores alternativamente, comcf na Écloga

IX de Virgílio. —Em Prosódia, pé ama-

beo, o que consta de cinco syllabas, sendo

as duas primeiras longas, as duas seguin-

tes breves, e a ultima, longa.

AMÁBIL, adj. 2 c/en. ant. O mesmo que

Amável ; empregado na linguagem camo-

niana.

t AMÁBILE, s. m. Em Musica, pala-

vra italiana que indica o caracter da exe-

cuçJ!o dos trechos de musica durante os

quaes se exige certa doçura e graça.

AMABILIDADE, s. f. (Do latim arnali-

litas, no abl. amabilifate, descendo o

«t» á media «d».) Qualidade de uma pes-

soa que se distingue por doçura, affabili-

dade, polidez, egualdade de humor, sim-

plicidade de maneiras. Dito, lisonja, ba-

nalidade ofticiosa, que agrada ouvir-se.— tkTudo que este Senhor tem de doçura e

agrado, tem também de bondade e amabi-

lidade.» Bernardes, Floresta, Tom. iii,

tit. 7, 1». n:)í<.

AMABILISSIMO, adj. sup.,{Do latim

amabilissimus.) Amantíssimo, Ihanissirao,

aííabilissimo, muitíssimo dado.

—

«Oh for-

viosissimo, oh dulcissimo, oh riqiiissimo,

oh amabilissimo, oh maviosissiwo cordei-

ro, t^ Frei Thomé de Jesus, Trabalhos de

Jesus, Part. ii, trab. 40, foi. 201, v.=
Usado na linguagem mystica. A forma

dos superlativos cm issimo, começou a

ser regularmente empregada do século

XVI em diante.

] AMACACADO, adj. Com jiareccnças

de macaco. — Empregado na linguagem
chula.

t A' MACADAM, loc. adv. Diz-se dos
caminhos ou estradas feitas de terra e ca-

lhau britado rebatidos com rolo.— Cami-
nho á macadam. = Usado na linguagem
administrativa e official.

t A' MÁ CARA, loc. adv. A' valentôna,

á força, com violência, sem tir-te nem
guar-te, de frente.=r:Usado na linguagem
popular.

t AMÁCARO, s. m. (Do grego a, sem,

e macaros, feliz.) Em Entomologia, género

de coleoptéros tetrâmeros, tendo por typo

o amacaro sulfão do Brazil.

AMAÇAGAFAR, v. a. .(De formação po-

pular ou de giria.) Revolver, descompor,

desordenar.= Recolhido por Bluteau da
linguagem oral do século xviii. = Fora
do uso.

AMAÇÃO, s. f. (O mesmo que Maçã,

com o prefixo da índole da língua.) Po-

mo vulgar produzido pelas macieiras.

Vem também o bruto atroce

(Juc da anafega coiiiea amarão doce.

LOIZ PEBEIBA, ELEGI.IBA, Cant. XV, fol. 220.

AMAÇAROCADO, adj. ant. (De Maçaro-

00, canudo de cabello natural, crespo a

ferro, ou postiço.) Encanudado, encrespa-

do, annelado ; feito em maçarocos.— aOs
cabellos louros amaçarocados...» Inéditos

da Academia, Tom. ii, p. 47.3. = Reco-

lhido pnr ]\Ioracs.

AMACIAR, V. a. (De macio, com o pre-

fixo «a» e terminação verbal «ar».) Tor-

nar macio, anafar, alisar ; figuradamente :

abrandar, modificar, suavisar.

AMADA, .s. /. A mulher que se ama;
namorada, amante ; amásia.

Furioso amante a vida impaciente,

Jã |it'Ia hella amada dar jirocnra.

SA' de MENEZES, MALACA COXO-, Cant. II, CsU 73.

Unia SC chama amada
Outra SC chama querida,

ROM. GER., pag. ISl.

f AMADÈA, s. f. Em Botânica, peque-

no género de agarico, mais conhecido

pelo nome de Androsace.

t AMADEÍSTA, s. m. Membro de uma
congregação religiosa, fundada no século

XV peio franciscano portuguez João de

Menezos ãn Silva.

AMADEIRADO, adj. ant. O mesmo que

Emadeirado ; revestido, guarnecido de ma-
deira. •— « K cm cada uma tem hum ba-

luarte amadeirado de traves grossas. »

Diogo de C^iito. Dec. XII, liv. i, cap. 18.

t AMADELPHO, adj. (Do grego ama,
conjuncto, e adclpjhí, irmà.) Em Botâni-

ca, nome de certas plantas que vivem reu-

nidas ronjunctameutc.

t AMADEOS, .•!. J/l. pi. O mesmo que

Amadeistas; religiosos de uma congrega-

ção instituída cm lí.alia pelo Boato Ama-
deo, portuguez natural da Villa de Cam-
po ]\taior ; o seu nome no século era Jo.ào

de Jlcnezes da Silva ; subsistiu esta or-

dem até ao tempo de Pio v.

—

tlnstituiu.
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a ordem dos Amadeos.» Padre Carvalho,

Corographia Portugueza, Tom. ii, j). 550.

AMADÍAS, s. /. pi. Philtros, amavios,

bebidas que alucinam, e que excitam a

paixào; feitiços.= Usado por Francisco

Rodrig-ues Lobo, que também escreve Ama-
vias.— «3/at haja quem te tal tornou, que

o demo he, se isto não foram algumas

amadias, que te emhruxaram, ou algum

olhado que te quebrantou.» FrancisQo Ko-

dri,£íucs Lobo, Primavera, floresta i, p. 6.

f AMADICE, s. m. O mesmo que Ama-
dis, talvez assim pronunciado conforme o

titulo inglez de amadas, versào poética,

conhecida na corte de Dom Joào I, e

d'onde se extraiu a novella portugueza.

= No sentido usual, amante fiel, apaixo-

nado.— «O encantamento das noviças dura

a meu vêr, porque ha mais Palmeirins

do que Amadices de Deos, cada ojferta

parece uma aventura...» Frei António

das Chagas, Obras Espirituaes, Tom. ii,

p. 51.

AMADÍGO, s. m. ant. Honra, isempção,

ou privilegio que se comraunicava a um
casal ou logar, pelo facto de ter sido ali

criado um íilho legitimo de fidalgo hon-

rado ou rico-homem. Logar, povo, quin-

ta, casal ou herdade, que lograva os pri-

vilégios de honra. Logar deserto, terra

erma, inculta. — « Outro modo havia de

honras^ egualmente nocivo áfazenda real,

e era a que chamavam paramos ou Ama-
digos. Queriam os lavradores libertar

seus casaes, e herdades, pediam a algum

Fidalgo ou Senhor da mais visinha hon-

ra que lhe desse um filho a criar a sua

mulher, creava-o ella em sua casa, e por

razão de ser ama d'este tal filho, empa-

ravam os piaes d'elle aquelle casal, e o

honravam, e muitas vezes todo o logar, e

visinhos d'elle. Isto comtudo se entendia nos

que eram filhos legítimos, que logo se ex-

pressava nas Inquirições, e achando não

ser legitimo, se devassava. Mas durou só

até este anno (1290) em que El-Rei to-

talmente mandou, que d'elle em diante se

não fizessem mais honras por amadigos,

ainda que os filhos fossem legitimas.»

Frei Francisco Brandão, Monarchia Lusi-

tana, Part. V, liv. 17, cap. 79.

j AMADÍNA, s. /. (Do grego cnna, con-

juncto, e dinos, volteante.) Em Ornitho-

logia, género de pardaes de pequeno ta-

manho, das regiões tropicaes do antigo

continente, que corresponde ao de ben-

galis.

AMÁDIOSAMENTE, adv. ant. O mesmo
que Maviosamente.= Recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira.

AMADIOSO, adj. ant. (O mesmo que
Mavioso ; a mudança do «d» em «v» na
lingua portugueza é pouco vulgar; Rodri-

gues Lobo escreveu Amadias, por Ama-
vias ; em prodesse, aproreitar, se confir-

ma este facto.) Amoroso, benigno, afta-

vel. — « Des'hi docndo-se da terra de hu
era natural, e havendo amadiosa pieda-

de do commum 2>ovo...» Fernão Lopes,

Chronica de Dom João I, Part. i, cap. 29.

t AMADÍS, s. m. Novella de cavalleria

portugueza em quanto á sua forma em
prosa ; mas de origem franceza em quan-

to á forma poética.= No sentido usual,

homem romanesco, cheio de coragem e

cortezia, typo da mais absoluta fidelida-

de em amores. = Também se dava o no-

me de Amadis a umas mangas imitadas

das que usavam os actores que represen-

tavam em Paris a opera de Amadis de

Gaula. Vid. Amadice.

AMADISSIMO, adJ. siip. Muito amado
;

veneradíssimo, estimadíssimo ; amantíssi-

mo, amabilissimo.

AMADO, adj. p. (Do latim amatus.)

Estremecido, afteiçoado, estimado, queri-

do, adorado, venerado, respeitado, aca-

tado.

Que o nome illustrc a um ccrlo amor obriga,

E faz a quL*m u li'm aiiiatto e charo.

CAMÕES, Lrz., cant. ii, fst. 58.

Eila i a ditosa pátria minha amaila.

ID., JB , caut. lII, Cal. 2i.

— Loc: Discipido amado, epitheto de

Sam João Evangelista, com que se dis-

tingue dos outros apóstolos; na lingua-

gem usual, aquelle por quem alguém é

parcial.

—

iMuito amado, epitheto académi-

co dado nos panegyricos a Dom Pedro v,

segundo o estylo da velha chronica ofS-

cial.

f AMADO, s. m. Na Mystiea, Jesus

Christo; no sentido usual, namorado,

amante, apaixonado, amador.

Do seu ditoso corpo degolado,

Aquella alma ditosa despedida,

Nos braços repousou do seu amaão.

Fn. AGOST. DA CHCZ, VIUA DB SA>T\ CATHERIXA, CSt. 60.

AMADOIRO, adj. ant. Amável, digno

de amar-se; estimável.—«O/t amadoiro e

maravilhoso contentamento!^ Vita Chris-

ti, Part. I, cap. 9, foi. 29, v.

AMADOR, adj. e s. m. O que ama,

amante, namorado ; apreciador, avaliador.

O que tem alma de artista; curioso.

Aqui dí largos males breve liistoria

Lede, vós, desamados aiitaítotes.

BunNAno-, RIMAS, son. 3.

— Loc. : <i Velho amador, inverno com

fiòr.» Padre Delicado, Adágios, p. 3. —
Amador de bons bocados, petisqueiro, que

gosta de acepipes.— Amador cia boa pin-

ga, o que anda á procura do melhor vi-

nho.

AMADORNADO, adj. p. Amodorrado,

adormecido, lethárgico ; na lingtiagem

náutica, soçobrado, adernado, mergulha-

do.—nE dos mares, que nos cobriam, e

de quantas vezes esta nau ficou amador-

nada e morta debaixo ã'agua. » Historia

Tragico-Maritima, Tom. ii, p. 42. Vid.

Amodorrado.

AMADORNAR, v. a. Adormecer, ador-
mentar, acalentar ; figuradamente, miti-

gar, aiiiol!entar.=Recolhido por Moraes.

t AMADORRADO, adj. p. Amadornado,
adormecido, amollentado; tomado de um
somno lethárgico.— «Porque estava pro-
fundamente amadorrado. » Frei Luiz- de
Souza, Vida de Frei Bartholomeu dos
Martyres, p. 2U.'j, col. 4.

AMADORRAR, v. a. Vid'. Amadornar.
AMADOURO, adj. ant. Vid. Amadoiro.

t AMADOUROS, .<. m. pi. ant. Amavios,
philtros, beberagem, michordia, calda que
se dá para ligar e desligar os amores.

—

«/Se ha alguma pessoa, que seja feiticei-

ra ou bruxa, ou que faça amadouros, ou
quaesquer superstições pêra ligar ou des-

ligar.» Constituições de Braga, tit. 40,
constit. 12, n. o.

AMADURADO, adj. p. Amadurecido, ma-
duro, maturado, sazonado; que tem ma-
dureza, prudente, assizado, assentado ; mo-
derado, reformado. = Usado pelo Padre
Manoel Fernandes.

AMADURAR, r. a. íDe maduro, com o

pretixii «a» e a terminação verbal «ar».)

Amadurecer, tornar maduro, apressar a
maturação; figuradamente, fazer suppurar.
— (I Açúcar rosado posto sobre os inchaços

também os amadura. » ( ír>nealo Rodrigues
Cabreira, Compendio de Vários Remédios,
cap. 64.

•— Amadurar, v. n. Sazonar, fazcr-se ma-
duro, amadurecer; no sentido antigo, re-

colhido por Viterbo, moderar.— «E assi

como vão amadurando, se vae abaixanda
a arvore com ellas. » Descobrimento da
Frolida, fof. 11, v.

t — Amadurar-se, v. refl. Tornar-se ma-
duro ; aperfeiçoar-se, fazer-se serio com a

madureza da edade e da experiência : as-

sentar.

AMADURECER, v. a. Dar madureza,
sazonar ; adquirir experiência, consolidar,

deixar vir á suppuraçào ; aperfeiçoar.

—

(.<A's lavouras não lhes faltou a chuva, que

as regasse, nem o sol, que as amadure-
cesse.» Vieira, Sermões, Tom. iv, serm.

I, § 'ò, n. 8. — «A raiz pizada como em-

plastro logo faz amadurecer o leicenço da
peste.» Gabriel Grisley, Desengano para

a Medicina, deseng. ii, u. 18.

^ Amadurecer, v. n. Tornar-se ma-
duro, chegar á -sua completa perfeição

;

sazonar-se, alourar-se, doui'ar o fructo

cora o sul.

Os ulmeiros das vides retorcidas

Onde o e.iclio enforcado amailurrcc-

CAMÕES, ecl. VII, est. 23.

t AMADURECIDO, adj. p. Amadurado,
sazonado, madLU'o; figuradamente: sen-

sato, experimentado, prudente.

—

u O pro-

gresso das nossas armas não tinha ama-
durecido as verduras do puiidonor.» Viei-

ra, Sermões, Tom. xi, serm. 14, § 2.

AMADURECIMENTO, s. m. Madureza,

maturação ; no sentido figurado, experien-
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cia, sensatez, capacidade.=Eecolhido por

Moraes.

t AMAESTRADISSIMO, aJJ. mp. ant.

Bastaute sabedor
;

peritissimo, babilis-

simo.

t AMAESTRADO, adj. ;j. ant. Ensina-

do, ensaiado ; pei-ito, sabedor. = Usado
por Garria dOrta.

AMAESTRAR, r. a. ant. Ensinar, eu

saiar. ^'id. Amestrar.

t AHAGA, í. m. Em Botânica, peque-

na espécie do ebcueiro das Philippinas.

t AMAGALÁCTE, s. 2 nen. (Do grego

ama^ juntamente, e gala, leite.) Irmào ou

irmà de leite. Vid. CoUaço.

ÂMAGO, s. m. O meio, o interior, cen-

tro, imo; o intrínseco : o cerne ou o cora-

ç<ào da arvore.

—

fíE outrus de outras mui-

tas terras e liemos, que pelo âmago 'Tes-

te sertão kalitam.i) Mendes Pinto, Pere-

grinações, cap. 9õ.

—Em Oui'ivesaria, dava-se o nome de

âmagos, no século xvi, a um lavor que se

fazia na prata. — « Outro gomil de pra-

ta pequeno, lavrado de âmagos, hum hraíi-

co, etc.» Provas da Historia Genealógica,

Tom. II, p. 447, ann. 1522.

ÂMAGO, s. m. (Do hespanhol âmago.)

Ameaço, bravata, ataque.— «... em mim
chegou a ser destroço o que em vós não

chegou a ser âmago.» Academia dos Sin-

gulares, Tom. II, p. 17. = Recolhido

por Bluteau. = Fora do uso.

AMAGOTÁDO, adj. (De magote, com o

suffixo «ado».) Moutuoso, penhascoso, co-

mo em montões ou grupos. — aPela ter-

ra dentro vae correndo uma terra grossa

amagotada.» António Carneiro, Roteiro

do Brazil, fnl. 29, v.

AMAINADO, adj. p. Abatido, arreado,

cassado, recolhido, encolhido ; abrandado,

moderado, abonançado ; afrouxado, en-

fraquecido, diminuido. — «... ia o navio

amainado.» Historia Tragico-Maritima,

Tom. I, p. 387. — Bandeira amainada,

abatida por cortczia, obediência, ou por
entregra.

AMAINAR, V. a. (Do italiano ammai-
jiare, por isso que é privativo dalingua-
gem náutica ; é inadmissível a etymolo-

gia de Jloraes, do grego hama, a um
tempo, e nevô, eu abaixo
tem fundamento histórico

zer velozmente desapparccer a superfície

das vólas, arreando-as, e colhendo-as

;

abater, arrear, cassar, afrouxar, enfra-

quecer
; acalmar, soccgar, abonançar, se-

renar.

Amaina', disse o mestre a Rrandcs brados;
Amaina' disse, amaina a i,'randc véla.

ti»., Lcz., caot. VI, est. 73.

Amainam logo os nautas todo o panno.

SÍDEIIE.I., MAL. CO»Q., Caul. I, CSl. 33.

— Amainar, v. n. Ancorar, dar fundo,
fazer alta, estacionar, reter-sc, demorar;
permanecer, contrair.

,
porque nao

Diminuir, fa-

Masjá as proas ligeiras se inclinavam
Pira i|tie junio ás ilhas ainaina.wem.

A gente, e inariiiljeiros Iraballiavam,

CoiDO se aqui us trabalhos ^'acabassem.

CAM., Lcz., caul. 1, est. i8.

—Amainar-se, r. rejl. Remittir-se, que-

brar-se a sua violência, abrandar-se, en-

fraquecer-se. — « Veiv. emjim a se amai-

nar a cólera, e a se temperar a cobiça. y>

Padre Balthazar Telles, Historia Geral da

Ethyopia, Liv. vi, cap.l O, p. õ77.

t AMALÁCTO, s. 7H. (Do grego arnala-

ctóS;, pozado.;Em Entomologia,género de

coleoptéros tetrámeros, tendo por typo o

Academia.

AMALAGÁMA, s. f. ant. (Segundo Fre-

deric Diez, do grego malagma, amolleci-

mento ; esta forma antiga é de todas as

das linguas romanas a que mais se appro-

xima da etjmologia proposta.^ Vid. Amal-

gama. = Recolhido no Diccionario da

amalacto neqro. de Cavenna.

t A MAL DE SEU GRADO, loc. adv. ant.

Contra sua vontade, a despeito, a seu

pezar. — «O demónio a mal de seu

grado, a houve de deixar com signaes de

grande pezar, que tinha em tal partida. i^

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Liv. I, cap. 28.

t AMALDIÇOADISSIMO, adj. sup. Co-

berto de maldição, execradissimo, abo-

minadissimo.

t AMALDIÇOADO, adj. p. Execrado,

detestado, abominado, praguejado ; exe-

crando, abominando, detestável. •— «Por
deixares entre vós viver esta amaldiçoa-

da gente. n Duarte Xunes de Leào, Chro-

nica de Dom Aífonso IV, foi. 147, v.

AMALDIÇOADOR, s. m. O que amaldi-

çoa ; o que faz imprecações. == Recolhi-

do pelo Padre Bento Pereira.

AMALDIÇOAR, v. a. (Do latim maledi-

cere.) Lançar maldição, imprecar males

contra alguém ; chamar a ciilera celeste;

blasphemar, praguejar.— «Amaldiçoar to-

da a Meza grande e todos os Ministros

do crÍ7ne.T> Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 87.

t AMÁLE, s. m. (Do grego amalos,

molle.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros tetrámeros, de grandeza medío-

cre, tendo por typo o amale falcígero, de

França.

t AMÁLFI, s. TO. Cidade antiga de Ná-
poles, onde se descobriu o manuscripto

das Pandectas, chamadas Taboasde A-

malfi. — Appelar para as taboas de

Amalfi, era o ultimo recurso, quando as

opiniões dos jurisconsultos não concorda-

vam entre si ; a coraraunieaçrio do ma-

nuscripto era feita com mu cerenionial

extraordinário.

j AMALFÍL, s. m. Em Chronologia ára-

be, annii do elcphante.

AMALGAMA, s. m. (Segundo Bluteau.

do árabe gama, massa; segmido Dier,

do grego malagma : na baixa latinidade

algamala; no italiano ania/i/ama.) Mistu-

ra de mercúrio com qualquer outro me-
tal; ditiere da liga, que é só a mistura

de metal com metal. Os amalgamas mais
usados sào amalgama de ouro, ou de pra-

ta, usado pelos dentistas ; o amalgama
de estanho, para pôr aço no espelho;

o amalgama de bismuth, para estanhar as

espheras de crystal. Xo sentido figurado,

mistura confusa de cousas que nào são

de natureza de se unirem ; amalgama de

pessoas, de caracteres. Citado no sentido

próprio, por Duarte iladeira, no Metho-

do de conhecer e tratar o morbo, Part.

I, cap. 3i), n. 7.

AMALGAMAÇÃO, s. f. (Do italiano

amalgamazione.) Processo metallúrgico

por meio do qual se separa o ouro ou a

prata do seu minéreo, combinando-o com o

mercúrio.=Tambem se emprega no senti-

do de Amalgama, mas impropriamente: a

amalgamação é o meio de explorar um mi-

néreo pouco rico de metal para se extrair

este pelos processos ordinários.^Empre-
gado iKi Alvará de 13 de maio de 1803.

AMALGAMADO, adj. p. Unido, mistu-

rado com azougue : misturado, confundi-

do, enfeixado; no sentido figurado, em-
prega-se sempre com intenção irónica.

—

Opiniões incoherentes amalgeimadas, jun-

tas sem nexo e repugnando-se.

AMALGAMAR, v. a. (De amalgama, com
a terminação verbal «ar».) Em Chimica,

combinar o mercúrio com outro metal

;

fazer uma pasta molle de qualquer metal,

por meio do mercúrio ; figuradamente :

imir cousas differentes, incoherentemen-

te ; coadunar, ajuntar sem propriedade.

Citado na Polyanthèa Medicinal, p. 809.

—Amalgamarse, v. reji. Unir-se, ajun-

tar-se, coadunar-se incoherentemente. =
Emprega-se sempre no sentido irónico.

AMALHADO, adj. p. (De malhada,

aprisco, cabana. "1 Recolhido, abrigado,

agasalhado ; accommodado. — aAndava
traz o rosto de Agá a lhe dizer que o ti-

nha amalhado ao pê de uma serra, que

com dous braços que saiam d'ella fazia

um seio á maneira de lua, etc.» João de

Barros, Década IV, cap. 7. liv. 12.

— Loc. : Ltbre amalhada, chamam os

caçadores á que está na sua cova ou co-

vil, e como mettida na malha, onde é

mais certo achal-a. — Perdizes amalha-

das. — <iAs perdizes jiara de noite esta-

rem amalhadas, chamam a se ajuntar.*

Diogo Fernandes Ferreira, Arte da Caça,

fol.>'7. V.

t AMALHADO, adj. ant. Dem.orcado,

abalizado, pondo marcos a que antiga-

mente se chamava malhões ; figuradamen-

te : observado, indicado; e. corruptamen-

te, amanliado.

AMALHAR, r. a

ura cerco onde jwssa a noite, e ao mes-

mo tempo estruma a terra ; encurralar.

Recolher o gado em

alv figuradamonte : colher em sitio

donde não o possível fugir. — *E a sua

rapariga, des que isto começou, anda tão
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(h levante, que a não j^osso amalhar.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aulegra-

phia, act. i, sccn. 15. = Tainbem se

emprega na fónua neutra.

— Amalhar-se, v. n-fl. Eeco!her-se,

abrigar- t;c, agasalhar-se, eucafuar-se, acoi-

tar-se, encnrra!ar-se.

t AMALÍ, í. m. Em Pliilologia orien-

tal, conimentarios, raiscellaneas ; no sen-

tido particular, observaçCícs que os profes-

sores do oriente dictam aos discipulos.

AMALLOCERO, (Do grego

sem, mallos, pello, e keros, corno.) Em
Entomologia, género de coleoptéros te-

trâraeros do Brazil, tendo por typoo amal-

locero de ^íVat.

t AMALLÓPODE, s. m. (Do grego o,

sem, iaalltjS,\iQ\\o,epodos, pé.) Em En-
tomologia, género de coleoptéros tetrâ-

meros, tendo portypo oamallopode nspe-

ro.

Á MAL MAÍÇA, loc. adv. ant. Phrase

popular do século xvi, de significação in-

certa. Segundo Constâncio, acliavascada-

niente, o que se não deduz de auctorida-

de alguma ; mal, na linguagem antiga é

augmentativo, assim mal ferido, signifi-

ca bastante ferido; maiça, ó corrupção da

palavra miuças, miudezas, detalhes. A
locução A mal maiça, equivale a cora bas-

tantes miudezas.

As outras Damas ír3o

A mal III lira veslidjs.

Segundo su;i lenj^ão,

Assi as cores loiuarão

DilVereiíles c escolhidas.

(ilL VIC., ODR., liv. Ill, foi. 168.

t AMALTHÉA, s. /. Na Mytliologia gre-

ga, a cabra que amamentou Júpiter. Na
linguagem proverbial, ter o corno de amal-

théa, viver no seio da abundância e da
riqueza.

— Em Botânica, denominação para

designar uma forma particular dos iVu-

ctos em muitas rosáceas.

— Em Conehyliologia, espécie de con-

cha fóssil pertencente áfamilia de Ammon.
t AMALTHÓCERO, s. m. (Do grego

a^nalthèa, A c-àhv^ de Júpiter, ekeros, cor-

no.) Em Entomologia, género de lepido-

ptéros crepusculares, teudo por typo o

amalthocero fj/phis do Senegal.

AMAME, adj. 2 gen. (Corrupção do la-

tira amòobits; o «b» e o « m » permutam-
se na linguagem popular.) Cavallo de
duas cores ; malhado de branco e preto.

— «Amame (cavallo) igualmente compos-

to de cores Iranco e preto, n Leis Extra-

vagantes, Addio. 31.

t AMAMENTADO, adj.p. Nutrido, alei-

tado, criado ao peito. = Recolhido no

Diccionario de Barbosa.

AMAMENTAR, v. a. (Do substantivo

mama, com a terminação verbal frequen-

tativa «entar».) Dar de mamar, criar

aos peitos, aleitar, nutrir nma criança

com leite ; dar calor, agasalhar.—- « O' hô

Jcsu que a tua madre, mui doce, a qual I

te areou com grão diligencia, e te tratou

com reverencia, e te amamentou tão doce-

mente. ..m Vita Christi, Part. iv, cap. 13,

foi. 86.

AMANÇA, s. /. ant. O mesmo que

Amor, usado na linguagem poética do

principio do século XV :

Que lhe amostre a fé

Onde vera aiiiaiiía,

He cheia a esperança,

Donde he o amor beato.

JACOP. DE TODI, lr.ld. de FitEI MARC. DE
LisB., part. II, liv. lu.

AMANCEBADO, adj. p. Amigado, que
vivo cm concubinato

;
que tem mulher

mantcúda, que prefei'e a mancebia ao casa-

mento. = Usado por Frei Bernardo de

Brito, e Frei Filippe da Luz, na forma

de substantivo elliptico : — « Como esta

que vinha buscar agua para a ter em ca-

sa fresca 2Mra o seu amancebado.» Ser-

mões, Tom. I, foi. 159, col. 1. = E
usado na lintruagem livre.

AMANCEBAMENTO, s. m. ant. (De
manceba, com o suffixo «mento».) Tra-

to illícito entre homem e mulher teiida e

mantcúda ; mancebia, concubinato ; ami-

gação. — «O amancebamento he hum
dos vícios, que Deos mais frequentemente

castiga com mortes repentinas. v Padre
Manoel Bernardes, Armas da Castidade,

perg. 22.

AMANCEBAR-SE, v. refl. Ter trato

illícito com uma mulher, vivendo como
casado; viver em concubinagem, amigar-

se. — <íD'este casamento da gentia deu

Sansão em outro absurdo 7nenos decente á

sua pessoa, amancebando-se na -Cidade

de Gaza com uma rindhcr j^ublica.» Ber-

nardo de Brito, Monarchia Lusit., Part.

I, liv. 1, tit. 19.

t Á MANEIRA, loc. adv. De modo ; si-

milhauteuientc, parecidainente, de feição.

— «... c começou tan cantar à maneira

de soldo, que era o que nas cousas tristes

se acostumava, etc.» Bernardim Ribeiro,

Saudades, Part. i.

t AMANEIRADO, adj. Falto de espon-

taneidade, artificioso, contrafeito; dengue,

piegas. — Esti/lo amaneirado.

t AMANEIRÁR-SE, v. reji. Perder a

espontaneidade, tornar-se artificioso, aca-

nhar-se, contrafazer-se. = Usa-se em lin-

eruaírera de Bcllas Artes.

AMANGAR, v. a. (De mango, nome
hespanhol do p)<'nis, e a terminação ver-

bal «ar».) Era Alveitaria, diz-se do acto

de mover ou sacudir o membro genital.

= Recolhido por Constâncio. = Pouco

usado.

t AMANHÃ, adv. O dia crastino, o

tempo t]ue se segue a hoje.

—

«Xão guar-

des para amanhã o que poderes fazer
hoje.-'-' Anexini.

AMANHADO, adj. j>. Ageitado, concer-

tado, arranjado, disposto^ accommodado,
arrumado, alinhado. — «Eram prove-

niente e mal amanhados.» Fernão Lopes,

Chronica de Dom João I, Part. ii, cap. 48.

— Loc. : Mal amanhado, mal trapido,

farroupilha, desbrasalado.

AMANHAR, v. a. (O mesmo que Ma-
near, com o prefixo «a» e a terminação
verbal «ar» ; na lingu.igem popular a
forma «nea» converte-se em unhau, ex. :

crtsíanea, castan/ia.) Ageitar, concertar,

compor, alinhar, dispor, accommodar, ar-

rumar ; trabalhar a terra. Na Beira, se-

gundo Bluteau, amanhar vale o mesmo
que matar qualquer animal.

Eu sam Agosto
Que aiiiaiffifi as cubas,
Pipas e quartos
Pêra o sumo das nbas.

VAL. FER.V-, REP. DOS TEMPOS.

Nos cantos populares dos Açores ainda

se encontra uma antiga variante d'este3

versos, populares no tempo de Dom Ma-
noel :

Eu sou o Agosto
Que toco guitarra,

E vendo vinho

A meia canada.

CANT. POPUL., p. 140.

— Loc. : Amanhar a vinha, podal-a,

amarral-a. — Amanhar uma gallinha,

matal-a, depcnnal-a, piM-a prompta a co-

sinhar-se, — Lá te amanhes, livra-te co-

mo 23oderes.

— Amanhar-se, v. refl.Avh-se, enten-

der-se, ageitar-se, dispôr-se, accommodar-
se, arranjar-se, afazer-se, habituar-se,

alinhar-se. — «Cada qual se amanha.»
Adagio. = Recolhido por Bluteau.

AMANHECENTE, adv. ant. e adj. Ao
amanhecer, ao vir do dia, raiando a
manhã ; nascendo o sol.— «Andando to-

da a noite, até á mata, que está sobre

Pernes, cmde chegaram a sexta feira ama-
nhecente.» Duarte Galvão, Chronica de

Dom Affonso Henriques, cap. 26.=Fóra,
do uso.

AMANHECER, v. n. Raiar o dia, clarear,

abrir a aurora, rasgar a manliã; chegar

a algum logar ao romper da manhã. Ap-
parecer de novo, começar a manifestar-

se, tornar-se visível.

Aiiinnhere sobre elle de repente,

Dando espanto e temor a toda a gente.

yUEV., AFFO.NSO AF., Cant. X, fol. iõ&.

— Loc. : « Amanhecerá, far-nos-ha

Deus mercê. t> Padre Delicado, Adágios,

p. 70.

— Amanhecer- se, v. refl. ant. Reve-

lar-se, mauifestar-se, prosperar.

Vou-me fazendo aquell.i arvore triste

{.luea índia Oriental produz e cria...

Secca e murcha, sem jloria u' umanhcce.

Vl'EV., VIDA DE SANTA IZAB., fol. 38, V.

AMANHECIDO, adj. p. Raiado, já dia

claro ; manifestado, chegado, apparecido,

nascido. —• «Porque sendo o desengana
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noite ão dia dos amores, já mais era pos-

sível declinar ao aborrecimento aqudle, a

quem nunca interesses haviam amanheci-

do.» Dom Fraucisco Manoel de Mello,

Epanaphora II, p. 288.

Bem cotno qaundo a fresca e saave rosa

Pelo avaro ouloiio avianliíáda, ele.

itiz CER.. ELEGiADA, cant. III, fol. 39.

t AMANHÍA, ?. /. o arranjo das terras;

o trabalho da lavoura. = Usado na lin-

guagem popular.

AMANHO, s. ?ii. Preparo que se dá á

terra, ás arvores, ás vinhas ;
cultura, ca-

va, poda ; instrumentos, apparelhos ne-

cessários para fazer alguma obra ; arran-

jo, disposição, alinho, concerto, com-

postura. — «Tomando e vendendo os pe-

nhores, que pela nuiior parte eram os po-

bres amanhos e vestidos das casas e

pessoas dos executados coia descrida des-

humanidade.a Joào Pinto Ribeiro, Usur-

pação de Portugal, p. 17.

ÁMANINHADO,(rf/;". p. Esterilisado; tor-

nado maninho. = Da linguagem usual.

AMANINHAR, v. a. Tornar maninho
;

esterilisar ; diz-se propriamente das ter-

ras.

t AMANÍTE, s. j;i. Em Botânica, géne-

ro de agaricos, cuja organisaçào é levada

ao mais alto gráo, e que encerra os co-

gumellos os mais appetecidos para as me-
zas, e também os mais venenosos.

t AMANITÍNA, s. /. Em Botânica, sub-

stancia deletérea, principio venenoso dos

tortulhos.

f AMANÓA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de euphorbiáceas, arvores ou arbus-

tos originários da Guyana ou das Anti-

lhas.

AMANSADO, adj. p. Domado, serena-

do, apaziguado, abrandado, tranquillisa-

do, moditicado, quebrado : sem braveza,

sem ferocidade; domesticado. = Usado
por Vieira.

AMANSAEOR, s. m. Domador, abran-

dador, avtaziguador, moderador, domes-
ticador. No sentido irónico: vencedor, re-

freador. — aAduro-vos mais que Jonas,

vencedor da morte, amansador dos mares
das tribulações.)) Frei Tliomé de Jesus,

Trabalhos de Jesus, Part. i, trab. 23,
lol. .")!'(

).

AMANSADÚRA, s. /. anf. Abonança-
mento, domesticidadc, mitigação, debel-

laçào.=Recolhido pelo Padre Bento Pe-
reira, e Barbosa. Os substantivos termi-

nados em (I ura » têm tomado na lin-

guagem popular a terminação «ella»; hoje

dizse Amansadella.

AMANSAR, 1-. a. ; De manso, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».) Do-
mar, domesticar, desbravar, adoçar, soce-

gar, .ipaziguar, debcllar, mitigar, suavi-

»ar, moderar, refrear, abonançar, tranquil-

lisar, serenar ; diminuir, enfraquecer,

abrandar, vencer, abafar.

loi. 1 - <3

Uma seguindo as outras nunca cansa,

A foiíle seitipre viva, sempre mana,
E o c;iii>inlianle a ardente sede amansa,

rsH., ctRT., Iir. II, u. il.

Aguardara que um bom tempo llies conceda
Viagem, auiansamlo o mar inchado.

tÔRT. Rt.VL, CERCO Dg DIU, C3Ut. X, CSt. 137-

— Loc. : Amanse sua sanha, quem por
si mesmo engana, )> Padre Delicado, Adá-

gios, p. 3G. •— (iCasarás e amansarás.

n

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. i, se. 1.

— «Pouco damno espanta, e muito aman-

sa.» Padre Delicado, AdagiOs, p. 71.

— Amansar, r. n. Perder a braveza,

moderar-se, abonançar, enfraquecer; tor-

nar-se domestico, domar-se. — «.V«o de-

balde se diz, casareis e amansareis.»

Manoel Bernardes, Meditação XV, pont. 3.

Mais se enreda, e já de fraca amansa.

QCEV.. AF.^O.NSO APnlC, CaOl. VIU, foi.

119, V.

— Amansar-se, i-. rejl. Decair da ar-

rogância, dar-se por vencido, muderar-se,

refrear-se, reter-se.

E porque mais aqui se amanse e dome
A soberba do iuiuiigo furibundo...

ç.vu., LUZ., cant. iv, est. 41.

f AMANSIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de tiorideas, planta annual ou bis-an-

nual, de íorma original e elegante, dos

mares austraes e da índia.

AMANTADO, adj. p. Coberto com man-
ta; envolto, rebuçado com manta.=Usa-
do primitivamente na linguagem poética.

— Inverno amantado de névoas.

AMANTE, adj. e s. 2 gen. (Do latira

amans, no abl. amante.) Pessoa que ama,
estima, preza, venera ; estremece, ado-

ra ou gosta ; apaixonado, namorado, ga-

lanteador, namorador ; diz-se habitual-

mente daquelle ou d'aquella cujo amor é

confessado, manifesto e compartilhado,

fallando de um rapaz ou de uma donzel-

la que pretende casar, == Xa lingua-

gem usual, á má parte, o que tem com-
mercio de galanteria illegitima

;
galante,

chichisbeu.

Eu que catr ii3o pude n'esle engano,
(Que ê grande dos amanlcs a cegueira]

Euctieraui-uu* com grande abundanças
O peito de desejos, e esperanças.

cia., uz., cant. v, est. ôi.

Ajuntaram o exercito inquieto

Contra os povos que sào de Cliríslo amantes.

ii>., iB.,cant. vil, est. 10.

Sentindo pente, o bruto e cego amante
Salteia o descuidado caminhante.

10 , iB., cant. Ill, est. 6C.

Nem parentes, nem férvidos amantes
A suâtcntar as damas cuiuo do\ein.

ID., 10., cant. II, osl. 46.

— Em linguagem náutica, amante da
bolina, o cabo, cujo extremo faz lixo na

testa da vela, tendo no outro chicote

aguentado um sapntilho, que enfia na

pôa da bolina.—Amante do gurupés, aes-

tralheira, que é dada por cabeça para barla-

vento, do gurupés ao páo do turco; ser-

ve de evitar que a roda de proa dê de

si cora o seu pezo, quando o navio vira

de qnerena. Vid. Amantes.

AMANTEIGADO, adj. p. Manteigoso,

pastoso, com consistência branda.

—

aPor

modo que lhe veio chamar o Propheta

Isaias, um Deos amanteigado.» Frei Joào

de Ceita, Sermões, Tom. i, foi. 71, col. 2.

— Loc: Queijo amanteigado, dá-se

este nome ao melhor queijo da SeiTa da

Estrella. — Prato amanteigado, cosiuha-

do com manteiga.

AMANTELAEO, adj. p. Cercado de

muralhas, fortiticado, guarnecido. = Re-

colhido por Bluteau, no Vocabulário;

actualmente usa-se a sua antithese : Des-

mantelado, por derrocado, desmoronado,

desarvoradn.

AMANTELAR, v. a. (Do franccz antigo

amanteler.) Cercar de muros, fortificar,

guarnecer. = Recolhido por Constâncio.

AMANTES, s. m. pi. Em linguagem

náutica, os apparelhos para puxar as an-

coras. = Recolhido por Bluteau da lin-

guagem oral no Supp. do Vocab.—Aman-
tes das gáveas, são grossos cabos empre-

gados em içar e arrear os mastaréos de

gávea, tomando cada um d^elles o nome
daquella a que pertence. •— Amantes dos

7nast]-os, os moitòes que se cozem nos

calcezes dos mastros reaes, para engata-

rem as estralheirás, quando se querena

qualquer navin.

t AMANTÉTICC, adj. Amoroso, delam-

bido, assucarado, aíiectuoso, extremoso.

=Usado na liniruagem chula.

AMANTIFORME, adj. ant. Xa lingua-

gem theologicn, diz-se da bondade que

toma a feição do amor. — nPor conse-

guinte o mesmo dizemos quando a vonta-

de 2^e^'.feitamcnte he ajfecia d bondade

amantiforme, e o memoria compridamente

Sorvida nes.^^e summo e altissimo bem,

que he esse mesmo Deos, gloria dos bem-

aventurados.v D. Hilário, Voz do Ama-

do, cap. 36, fel, 202, v.

AMANTILHAR, r. a. Endireitar as ver-

gas com ain:\iitill;05.

AMANTÍLHOS, 5. m. pi. Em linguagem

náutica, certos cabos ou braços que vão

das pontas das vergas abaixo da gávea

em uma polé, e vem a fazer tixo perto da
eiixarcia ; servetn para conservar as ver-

gas na posição horizontal, quando as vê-

las estão colhidas. — «Dous d'tiles os

amantilhos, outros dous as escotas das gá-

veas...* Diogo de Couto, Década V, Liv.

VIII, cap. 2. = Também se emprega na

liníruae:em fisrurada. — Os amantilhos

são cabos destinados a conservarem ns

versas horizonfaes : encapellam nos lái-

scsde bombordo c estibordo, e passando

por uma lebre que está lixa por baixo do

malhete da arreigada superior da cnxar-
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cia a que pertence a verga, desce a ate-

zar nos vãos ou curvas : são dobrados

nas vergas dos papa-ligos, c singelos no

resto do apparciho. — Amantilhos f/« í'tí-

tranca, cabo encapcllado pelo seio no

lais da retranca e cujos chicotes, enfian-

do em uioitòes fixos no calcez do mastro

grande ou de niesôua, descera a atezar

(mediante uma talha dada a um olhai)

no convóz ou na amurada. — Amafiti-

Ihos de pão da surriola, aquelles que,

encapellados nos láises d'estes páos, so-

bem até ás arreigadas da enxárcia do

velacho, onde gornem em moitões dados

n'aqui-lie h)g;ir.

t amantíssimo, adj. sup. Muito ama-

do
;
prezadíssimo; estimadissimo.=Usa-

do ni> Eu, Antão Verissimo e a Mosca, de

Castilho, no estylo chulo.

AMANTO, «. m. ant. O mesmo que

Aniiantho.= Usado por Amador Arraes.

AMANUENSE, s. m. (Do latim avia-

nueiisis, unicamente usado em duas pas-

sagens de 8uetonio.) Escrevente, secre-

tario, copista, trasladador ; o que escreve

e passa a limpo as obras, cartas ou pa-

peis de alguém. No sentido moderno,

official papclista que nas repartieíjes jtu-

blicas está encarregado de trasladar as

minutas, e de fazer a escripturação do

expediente : ha amanuenses de 'primeira

e de sc(junda classe, tendo promoção de

accesso até officiaes. — tíResulrcram dar-

Ihc por amanuense o irmão Manoel Vel-

lez.» Queiroz, Vida do Irmão Basto, p.

498, col. 1.

f Á MÃO, loc. adv. Perto, ao alcance

da mão ; não longe ; a geito, a talho de

fouce; sem trabalho. — «... a natureza

põe à mão os remédios.» Amador Arraes,

Dialogo I, cap. 18. —•/)• à mão, estorvar,

impedir, tomar conta, saber o porquê de

um certo acto. — Criar à mão, criar de

pequenino, amansar, domesticar, incutir

os nossos sentimentos. — Na linguagem

de jogo, /)• á mão, barrar, ou varrer o

lanço dos dados a quem joga. — Vir á

mão, conseguir, deparar, alcançar, en-

contrar, vir ter a alguém casualmente.

— Á mão armada, de viva forca, com
violência ; usa-se na linguagem do guer-

ra. — Ã mão de semear, do lado direito;

é usado como ameaça, significando : pi-

lhar a geito, ter ao alcance da mão. —
— Nem á mão de Deus Padre.

t Á MÃO TENENTE, loc. adv. ant. Á
viva força, som recuar ; rijamente. Se-

guro na mão.

—

«Por nteio de fogos, sei-

tas, e outros aguilhões de morte, huns de

arremeço, outros á mão tenente.» João
de Ban-iis, Década III, Liv. 3, cap. 2.

t À MÃO TENTE, loc. adv. ant. (Con-

tracção de À mão tenente.) Com muita
força, ou sem defeza do que recebe al-

gum golpe. — «Foram feridos sessenta e

tantos, os mais d'elles de lançadas á mão
tente.» Castanheda, Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. v, cap. Õ9.

t A MÃOS LAVADAS, loc. adv. Lim-
pamente ; sem se conhecer ; sem culpa.

AMAR, V. a. (Do latim amare; no pro-

vençal e no hespanhol amar.) Ter amor,

aíieição a alguém; querer bem, afleiçoar-

se, inclinar-se ; ter amores, estar namo-

rado ; sentir a paixão do amor ;
apaixo-

nar-se ; estimar, apreciar, ter em muito,

estremecer, adorar, requestar, galantear,

querer, desejar, appetccer; escolher, se-

guir, preferir, gostar, sentir satisfacção.

Este é aí|uiilo zelloso, a (jucin Deus ama,
Coiu cuju bra(.'o o Mouro iniiiío iJtjina.

CáMÕtS, LUZ.,CaUt. MM, Csl. 11.

Ella Mie prometleu, vendo que amaram,
SL'miiUei'110 Ia\ur a seus aiuores, ele.

]D., iB., faiit. \i, est. 91.

Vês aquelles que devem á pobreza
Aiuor divino, e ao povo earidade,

Afifam sõuieiile uiaiulos.e riquezas,

Simulando juslii,:a, o iuleyridade.

lu.. jn., L-aut. ix, est. 28

Por seu rei natural, eàle pxcelle ile

Príncipe, que do peito tanto amavam.

ID., IB., eant. iii, est. 4G.

— Loc. : Amar a lufadas, com inter-

mittencias, sem egualdadc. — Amar ce-

gamente, apezar de tudo, fazendo dos de-

feitos virtudes. — Amar como o lume dos

olhos, amar com o maior extremo. —
Amar com todas as veras, dedictidjimen-

tc, até á ultima. — Amar espiritualmen-

te, distincção casuística dos quietistas do

sectdo XVIII, com que encobriam a sen-

sualidade a que se entregavam. — Amar
sohre todas as cousas, fórmula de cate-

cismo, que define o modo de dedicarmos

amor a Deus. — Amar pela passiva,

sem esperança de gozar, platonicamente.

Vid. Activo. Usado por Camões, no Filo-

demo, act. ii, seen. 2. — Amar como as

meninas dos olhos, estremecer, querer

muito.— «Ama quem te ama, responde a

(juem te chama, andarás carreira cliã.yi

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. li, scen.

4. — «Amar e salcr, não pôde ser. -a Id.,

Ulyss., act. l, scen. 8.

—

«.í'1 mulher que

a dous ama, a ambos engana.» — aBem
ama quem nunca se esquece.» Padre Deli-

cado, Adágios, p. L

—

«Dos filhos, o que

falta, esse mais se ama." Idem, ibid.,

p. 70. —«O òom. pae ame-se, o mau sof-

fra-se.» Idem, ibid., foi. Gi). — «Quem

ama a Beltrão, ama o seu cào.» Idem,

ibid., p. 3. — «(2uem- ama a mulher ca-

sada traz a vida emprestada.» Idem,

ibid., p. 3. — Queín ama o frade, ame-

Ihe o capello.» Hernan Nunes, Refranes,

foi. 96, V. — «Quem ama sabe o que de-

seja, e não sidie o que lhe cumpre.» Jor-

ge Ferreira, Euphrosina, act. ii, scen. 5.

— « Quem o feio ama, formoso lhe pare-

ce.» Idem, Ulyssipo, act. lii, scen. 6.

—

« Quem te não ama, em j)i'aça ou em jogo

te defama.» Idem, Euphrosina, act. ii,

scen. 4. — «Tudo acaba, senão o amar
a Deus.» Blutèau, Vocabulário.

— Amar-se, v. refl. Ter-se em grande

conta; fazer gosto de si; desvanecer-se,

admirar-se. ^= Usado ironicamente.

f AMARA, s. m. (Do grego amara,
sulco.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros pentâmeros de tamanho modio

;

são muito ágeis; têm por typo o amara
eurynote, de França. Estão ordinaria-

mente debaixo das pedras, nos campos,

e de preferencia nos sitius seccos e ári-

dos.

t AMARACARPO, s. ?)?. (Do gr. amara,

sulco, e karpos, fructo.) Em Botânica,

género de rubiáceas, pequeno arbusto ja-

p)onez de ramos pouco numerosos.

AMARACINO, s. m. Em Jledicina, no-

me de um emplastro, no qual entram mui-

tos aromas.

AMÀRACO, s. m. (Do latim amaracus.)

Em Botânica, género de plantas labiêas,

sub-arbusto lanugineo da iliiti de Cân-

dia; nome poético da mangerona.

o adianto e amáraco, quo extincto

De seus aromas o vapor derrama.

PEREin.v DE c.vsTiio, ULYSSEA, eant. I, est. 78.

AMARADO, adj. p. Posto ao largo,

avançado, afastado para o alto mar. =
Usado por Castanheda.

t AMARA-DULCIS, s. m. Em Botânica,

planta trepadeira, de caule sarmentoso.

AMARAMENTE, adv. ant. (Do latim

amare, com o sutHxo «mente».) Amar-
gamente, acerbamente; com amargura;

figuradamente : com pezar, infelizmente,

tristemente. — «E vejas e contemples

aquelle, que piadeceu tão amaramente por
amor de ti.» Dom Hilário, Voz do Amado,
cap. XVI, foi. 97.

t AMARANTÁCEAS, s. f. 2)1. Em Bo-

tânica, familia de plantas dicotylcdóneas,

apétalas, conservando-se principalmente

nos trópicos, e tendo por typo o género

amaranto. = Também se emprega como
adjectivo.

t AMARÂNTEAS, s. /. p7. Em Botâ-

nica, sub-tribu da familia das amarantú-

ceas.

AMARANTEZES, s. m. pi. Os naturaes

da villa de Amarante. — «Assi a vene-

raram os Amarantezes.» Fixú Luiz do

Sousa, Historia de Sam Domingos, Part.

m, liv. 3. cap. (j.

AMARANTÍNO, adj. (Diminutivo de

Amaranto.) Que se pai-ece ou tem a côr

do amaranto. = Usado na linguagem
poética.

AMARANTO, s. vi. (Do grego a, sem,

e nuira ino, cii emmurcheço.) Em Botâni-

ca, género de plantas herbáceas, da fa-

milia das dicotyledóneas, de flores unise-

suaes ou monoicas. O amaranto floresce

umas vezes em forma de pennacho, outras

em forma de cacho, e é de um vermelho

de purpura avelludado ; eleva-se a dous

ou trez pés de altura; suas folhas sào

orladas de uma côr alaranjada. Ila mui-

tas espécies. — Na linguagem usual, se
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chama flor de papagaio; c nos escripto-

res antigos acha-se quasi soniprc no sen-

tido de perpetua. — «O amaranto, cumo

diz Plinio, he vma jiòr, a qual porque

nunca se murcha, mereceu desde a anti-

guidade o nome de immortal.n Vieira,

Sermões, Tom. v, serm. 8, § 7, n. 290.

= Também se escreve Amarantho.

t AMARANTOIDE, adj, 2 gen. (Do gr.

amarantus, inimortal, e eidos, íórma.)

Em Botânica, synonymo de amarantácea.

AMARAR, V. n. iDe mar, com o prefi-

xo «a» e a terminação verbal «ar».) Fa-

zer-se ao largo, ir jjelo mar dentro, en-

golfar-se, afastar-se, tomar altm-as
;
pôr

proa ao mar.
— Amarar-se, v. rejl. Pòr-se ao largo,

desapparecer no horizonte, perder a terra

de vista. — o Tanto que avistaram Do-

far, se amararam jxra não serem vistos

da terra. 1) Padre Balthazar Telles, His-

toria Geral da Ethyopia, hist. iii, cap.

2, p. 213.

t Á MARAVÍLHA, loc. adv. ant. Mara-
vilhosamente

;
geralmente, ainda se diz :

Ás mil maravilhas. = Usado na lingua-

gem popular dos velhos romances, para

encarecer a expressão.

t AMARÉLLA, s. /. Em Botânica, es-

pécie de genciana.

AMARELLADO, adj. Que tem côr ama-
rella ; alourado, alaranjado, fulvo ; figu-

radamente : doente, falto de cores, maci-

lento, pallido. —• «Assi í o marido ama-
rellado, como casa sem ielJjado.» Padre
Delicado, Adágios, foi. 41.

AMARELLECER, i'. n. Tornar-se ama-
rei lo ; figuradamente: erapallidccer, des-

corar, esmaecer, desmaiar.=Usado prin-

cipalmente na linguagem poética.

E o i'ont!";M'io á iiififl face acontece.

Que seudi) atites purpúrea amarellfce.

FHANC!SCO nii ANDtUnK, CERCO DE DID,

caut. .wii, foi. iáS, col. i.

— Também se emprega na forma
activa.

t AMARELLECIDO, adj. p. Tornado
amarello

;
pallido, desmaiado, cadavérico,

sem stuide.

AMARELLEJAR, v. n. Fazer-se amarel-

lo; appareeer ou mostrar-se amarello. —
« Quando por alli passei, era tempo de

giestas, e como eram muitas, amarelleja-

vam as serras, deitando de st tal fra-
gancia, que convidavam a ficar nellas.i)

Padre Manoel Godinho, Relação do novo
caminho, etc., cap. xxviii, p. 179. —
«Quando o ouro amarelleja, tudo se ven-

ce sem pclfjd.n Anexim.
AMARELLENTO, a,lj. Tirante a ama-

rello
;
que tem côr de amarello baixo ou

deslavado. — «E se converterá (o licor)

de branco em amarellento espesso.» Cur-
vo Semedo, Observações medicas, obs.

50, n. 7.

AMARELLEZA, s. f. ant. O mesmo que

Amarellidão. Figuradamente : pallidez.

=; Usado na linguagem poética.

Côr, que natural tinha rle bi;lleza

i)e iuuito avillailo, toma umareíieza.

JACOPONE DE TODi, Irad. de pn. marcos de lisdoa,

CASTic, tom, 11, foi. 280.

AMARELLIDÃO, s. ,/. A côr amarella,

principalmente a côr pallida ou macilen-

ta do rosto de quem está doente, ou com
grande susto.

Mnilanilo a viva cor, e ledo rosto,

iNuiua aniair/íiííãii e mortal sombra .

CÒftTE REAL, CERCO DE DIU, Cant. 11, fol . IGG.

AMARELLIDEZ, s. /. O mesmo que

Amarellidão.

AMARELLINHO, adj. (Diminutivo de

amai'ello.i Usado por Leonel da Costa,

na Écloga II, v. 7.

AMARELLO, adj. (Segundo Covarru-

vias, do a, artigo arábico, e do grego

marile, fogo que não resplandece.) Uma
das sete cores do prisma; da côr do ou-

ro sem brilho, da genima do ovo, do

açafrão, da ruiva tintureira, do rôm, do

enxofre ; figuradamente : pallido, maci-

lento, descorado ; extensivamente : dou-

rado, fulvo, louro.

Cheios de terra, e crespos os cabellos,

\ bocca negra, os dentes amnreílos.

cAM., LUZ-, cant. v, est. 30.

Amarello na côr, inchado o peito.

COUTE REAL, CERCO DE DIU, Cant. XIV, fol. 215.

Vesle-te de azul, t^ambem de amarello.
Se elie te perdoar, perdoar te quero.

ROM. DE SANTA IRIA.

— Em Historia Natural, rara amarel-

la, uma das trez divisões do género hu-

mano; a raça amarella ou mongolica,

pertence aos povos do Nordeste da Ásia.

— Em Medicina, febre amarella, o

typhus da America ; affecçào aguda gra-

víssima, no curso da qual a pellc c os

tecidos brancos se tingem ordinariamen-

te de amarello.

— Em Anatomia, ligamentos amarel-

los, ligamentos que occtipam os espaços

interlaminares das vértebras
; sào forma-

dos por um tecido fortíssimo e resistente,

elástico, amarellado, composto de fibras

verticaes. — ilancha amarella de Soem-

mering, mancha amarella arredondada,

de côr earreg.ida, furada com um bura-

co central, collocado da parte de fora do

nervo óptico.

— Em Ichthyologia, amarello, peixe

a que os chins chamam hoangeio yu, que

do fim do outonmo até ao estio anda no

mar, e no principio do estio se muda em
ave. ^^ Recolhido por Blutcau, no Sup-

plemento do Vocabulário.

— Loc. : Ficou mais amarello do que

cera, phrase de quem quer descrever a

impressão de um grande susto. — E'

pássaro de bico amarello, é um grande

maroto, muito ardiloso, que se não deixa

colher ás mãos. — Vae-te para os mares

amarellos, forma de esconjuraçào da lin-

guagem popular. •— Amarello claro, de

côr de enxofre. — Amarello tostado, de
côr da gerama de ôvo. — Amarello gual-

do, o mesmo que jalde. — «Mais vale

uma hora vermellio do que amarello toda

a vida.» Anexim popular para justificar

a recusa a quem pede emprestado.

AMARELLO, s. m. A côr do prisma

que se parece ao alaranjado, fulvo ou do

gemma de ôvo. — Distinctivo dos impe-

radores da China. — «Ninguém póãe ves-

tir (Z'amarello, sob pena de morte, senão

o liei da terra.» Aífonso de Albuquer-

que, Commentarios, Part. iii, cap. 18.

— Em Historia Natural, amarello do

ôvo, matéria central do ôvo, rodeada de

um tegumento próprio, e ligada a uma
membrana cellulosa da clara por meio de

dons ligamentos chamados chalazas. So-

bre um dos pontos da superfície do ama-

rello do ôvo ou gemma, se acha o gér-

men.
— Em Conchyliologia, amarello de ovo,

concha do género nerite.

— Em Botânica, amarello de ovo, o

fructo do caimiteiro. = Também se dá
este nome a bastantes espécies de cogu-

mellos do género agarico.

— Em Pintura, amarello de Nápoles,

ou vulgarmente jalde de Nápoles, maté-

ria amarella, que tem uma apparencia

terrosa, considerada muito tempo como
um producto natural dos vulcões, mas
que não é mais do que de formação arti-

ficial.

— Era Mineralogia, amarello de mon-

tanha, ocr3, ou argilla de côr amarella,

carregada de oxydo de ferro, que se em-
prega quer em pintura, quer em tintura-

ria de pelles. — Amarello antigo, nome
de um inarmore que os antigos tiravam

da Numídia, e que ainda se encontra em
muitiis monumentos de Itália.

t AMARÉNA, s. /. (Do grego a, sem,

o marainô, eramurcheço.) Em Botânica,

género de plantas leguminosas, visinho

do trevo, notável peia persistência das

pétalas.

t AMARESCENTE, adj. 2 gen. Leve-

mente amariro: que tem algum travor.

t AMARFALHADO, adj. p. Palavra de

origem popular, formada pela onomafo-

pêa do papel que se^araarrota; amachu-
cado, amarrotado, enrugado. = Tanibem
se diz Amarfanhado.

t AMARFALKAR, v. a. (De formação

popidar.l .-Vmarrotar. encrespar.

AMARGADAMENTE, adv. Com trab.v

Iho, amargm-adami nte ; niolestanicnte,

com muito custo. = Recolhido pelo Pa-

dre P>'^.iti^ Pereira.

AMARGADO, adj. p. Que tem travor

;

figuradamente: triste, cu.<toso, pimgente,

doloroso, trabalhado, afdigido, amargu-

rado.
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ConU^miilauilo o peito parto

De tudo, que he amaryado.

JACOPONE DE TODi, trad. de Fití Marcos de
Lisboa, Clir., tom. ii, cap. 10.

— Loc. : Tcm-lhe amargado, cliz-se do

que conseguiu alguma cous.i a muito cus-

to. — Amargado vae o <]osto, Jocugào do

século XVI, descontentado com pezares.

AMARGAMENTE, adv. O mesmo que

Amaramente, mais conforme com a ety-

mologia latina. Com amargura ; afflicta-

mento, pesarosamente, contrictamcnte
;

110 sentido figurado : malignamente, pun-

gentemente.

—

iChoravain o jwe e a mãe
amargamente com lastima, que tinham de

verem a jilha padecer tão cruéis tormen-

tos.» Cartas do Japão, Tom. ii, foi. 92,

col. 4.

AMARGAR, r. n. (De amargo, com a

terniinarào verbal «ar».) Travar, ter

gosto acre e adstringente ao paladar ; fi-

guradamente : soffrer, custar, passar, mo-
lestar, incommodar, desgostar-se, sentir.

—«E uh'm de feder insiqyportavelmente,

amargava de maneira, que não havia

quem o imdcsse metter na hocca.i> Fernão
Mendes Pinto, Peregrinações, cap. õ3.

Dcvemo-nos á morte: doe e amarga
U seu DOme

FERRE1R.\, C.\RTAS, lir. II, CSt. i.

— Loc. : Amargar a 2:)ilula, diz-se do
acto que não ha de ser bem recebido. —
Amargar o Locado, pagar com desgosto

o que se adquiriu com prazer. — «^ ho-

mem farto, as cerejas amargam.» Delica-

do, Adágios, p. 91. —«A verdade amar-
ga. » Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulyssipo, act. i, scen. i. — «Cada dia

2^1x6, amarga o caldo. ii Idem, ibidem,

act. I, scen. V.

— Amargar, v. a.

causar

adoçada com leite virginal, deixats amar-
gar com fel e vinagre. » Diogo Monteiro,
Arte de orar, trat. xx, cap. õ.

— Amargar-se, i\ refl. Amargurar-se,
angustiar-se, entristecer-se. — «Iria a
Virgem Maria ao Monte Calvário,
para se lastimar com os cravos, para se

trespassar com a lança, para se amargar
com o fel.)) Vieira, Vozes Saudosas, Tom.
XV, voz 1 1, § 6, p. 375,

AMARGARITÃO, s. m. ant. (Do francez

margritin.) Em Coramereio, espécie de

pó de conchas, usado pelos pintores de
esmalte; o mais estimado era o de Ve-
neza. — «Pós de amargaritão, coral,

alambre, de cada jíw duas oitavas, mis-
ture.» Gonçalo Rodrigues Cabreira, Tra-
tado único das terçãs, cap. 2.

Á MARGEM, luc. adv. Apontado na
orla ou branco da pagina ; notado, indi-

cado com sigla.^ Esta locução anda con-
fundida com Almargem, campo inculto

jsara onde se lançam as cavalgaduras que
já não podem trabalhar. — Deitar um
cavallo á margem, abandonal-o.

Fazer amargoso

;

amargor ; molestar. — « Bocca

— Á margem, loc. adv. (De almar-

gem, dando-se a syncopa do «1» medial,

como em r^hí?);, véo.) Altnargem é o

campo ou terra bravia, que apenas dá
herva ; no Alemtejo, ainda se usa, n'este

sentido terra almargeada. A locução

lançar á margem é uma corrupção de
lançar ao almargem, como se encontra
ainda nos quinhentistas. — «Acharás na
costa alÍ7narias que seus donos deitam ao

almargem.» João de B.arros, Década iV,

Liv. 2, cap. 77. — Deitar á margem,
no sentido figurado, é abandonar uma
pessoa, cujo caracter se mostra desprezí-

vel.

AMARGO, adj. (Xo latim amarus ; do
hespanhol amargo.) De sabor similhante

ao fel, e como o absintho ; figuradamen-
te: penoso, triste, difficil do supportar

;

mordente, ofiensivo, maligno, venenoso.

Já o começo ouviste do men danmo,
Amigo Limiano, o íim aiiiaryo,

Em que não serei larjío, escuta agora.

BER.VállDES, LIM\, OCl. XV.

— Loc. : Sentir amargos de locca, ter

incommodos, custar-lhe a supportir al-

guns actos. — «Pouco fel, faz amargo
muito mel.)) Jorge Ferreira, Ulyssipo,

act. I, scen. i. — Verdades amargas, du-

ras, custosas de ouviv.— Lagrimas amar-
gas, sem consolação.

AMARGO, s. jjí. O sabor acro, do fel

ou absintho. — Tónico nevrosthénico.
— Em Medicina, dá-se o nome de

amargos a um grande numero de sub-

stancias medicamentosas que pertencem
á classe dos tónicos. Em umas o princi-

pio amargo parece puro, e unido somente
a um extractivo feculento, que é insepa-

rável, taes são : a genciana, o trevo, a
quassia, etc. N outras, o principio amar-
go está unido a um aroma, taes são :

a camomila e o absintho.

— Em Chimica, amargo de Walter,
substancia á qual dá nascimento a acção

do acido nítrico sobre o índigo. Chama-
se-lhe hoje ácido nitro-picrico.

— Loc: «Ao gosto damnado o doce c

amargo.» Delicado. Adágios, p. 12L
AMARGOR, s. m. Sabor amargo; amar-

gura; figuradamente: aftlieçào, pena, an-

giistia. = Também se emprega como
symptoma pathológico. — «E como logo

se quiz aproveitar, foi tão grande o amar-
gor na Locca, que o não pode encoLrir. »

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, dial. XI, foi. 106, V.

AMARGOS, s. m. ant. O mesmo que
Amargor. = Usado na linguagem poé-

tica.

Amargos julga quanto vae comendo.

ROLIM DE MODItA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. IV, est. 9.

AMARGÓSAMENTE, adv. Com amar-
gura, angiistiadamente, afHictivamente.

— «O qual sahiudo fora, chorou amar-

gosamente. » Cathecismo Romano, foi.

383, V.

AMARGOSEIRA, s. /. Nome vulgar da
Melia azediráchta de Linneo. = Reco-
lhido da linguagem popular por Brotero,

no Compendio de Botânica.

AMARGOSISSIMAMENTE, adv. sup.

Com a maior amargura ; angustiadissi-

luamente. = Usado por Franco Barreto,

e Padre Manoel Fernandes.

AMARGOSISSIMO, adj. sup. Amargu-
radissimo, angustiadissinio

;
penalisadis-

simo. = Usado por Amador Arraes.

AMARGOSO, adj. Que trava, que tem
um sabor acre e adstringente

;
que causa

amargura; molesto, incómmodo, desgos-

toso, penalisador, angustioso, afHictivo,

desagradável. — «A razão porque as

aguas amargosas se convertem em triLu-

tos doces, he pjorque a terra, por onde p)as-

sam, recebe o scd em si.» Vieira, Ser-

mões, Tom. XI, serm. 4, § 7, n. 102.

AMARGOSO, s. m. O mesmo que Amar-
gos e Amargor. •

—

«Tira a vespa o amar-
goso. » Sousa de Macedo, Eva e Ave, Prol.

AMARGÒZ, s. 7)!. ant. O mesmo que
Amargoso, tomado como substantivo. ^
Ainda usado na linguagem popular. —
«O Melique Sacca não entendeu o amar-
goz que hia deLaixo d'este dourado...)»

Diogo de Couto, Década IV, Liv. i, cap. 8.

AMARGÓZ, adj. ant. O mesmo que
Amargoso ; contracção ainda usual no po-

vo. •— «E andaram pelo deserto de Sur
três dias, até irem ao lago amargoz, que

Moysés fez doce com a vara, » Diogo de
Couto, Década V, Liv. 7, cap. 9.

AMARGUEZA, s. f. ant. Amargura,
aniarulencia, amargor. = Usado na lin-

guagem poética.

E com suavidade trouxe amarfjueza.

jAcoposE PR Toni, canç. i.v, trad. de Frei Marcíis

de Lisboa, Chir., liv. ii, cap. 10.

AMARGURA, s. f. Sabor do que trava,

ou é amargoso ; acerbidade, aspereza

;

amaritudine, amarugem ; figuradamente:

pena, pesar, angustia, afflicção, tormen-

to, desgosto, flagício.

Quando me Tires levar

Pela rua da amargura.

Que olhes minha figura,

Ê o sangue, que cu derramar,

Tome minha alma por cura.

CIL VICENTE, OBB., liv. I, fol. 7i, V.

— Loc. : Pua da amargura, a que le-

va ao Calvário. — Cálix da amargura,

o que foi apresentado a Christo no Jar-

dim das Oliveiras, segundo a lenda evan-

gélica ; 110 sentido figurado, qualquer

grande mortificação profunda e constante.

— « Dia de purga, dia de amargura. »

Padre Delicado, Adágios, p. 123.

AMARGURÁDAMENTE, adv. Dolorosa-

mente; afl3ictivamente, penosamente. =
Recolhido por Cardoso e Barbosa.

t AMARGURADISSIMO, adj. sup. Cheio

de grandes affiicçòes, amarulentissimo.
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AMARGURADO, adj. Tornado amargo-

so; usa-se sempre no sentido figurado por:

molestado, incommodado, desgostado, at-

tribulado, penalisado, angustiado.=Usa-
do por Gil Vicente. — « EJijseu amargu-

rado de medo... » Pinheiro, Sermões,

Tom. I, foi. 147. — Bocado amargiira-

do, o que nàn é comido com satisfacçào.

AMARGURAR, v. a. (De amargura,

com a terminaçào verbal «ar».) Fazer

amarsoso ; no sentido figurado: molestar,

aguar, atormentar, attribular, angustiar,

affligir, desgostar. — <t Sem em alguma

cousa amargurem sua elementaria e nati-

va doçura. r> Padre Manoel Fernandes, Al-

ma Instruída, Tom. i, doe. 3, cap. i,

n. 7.

— Amargurar-se, r. rejl. Affligir-se,

angustiar-se, apoquentar-se, encher-se de

desalento. = Recolhido por Cardoso e

Barbosa.

AMARICÁDO, adj. iDe maricas, nome
chulo de homem effeminauo. i ilulheren-

go, dengue, effeminado, sem virilidade.=

Recolhido por iloraes.

AMARICÁNTE, adj. 2 gen. Um tanto

amargo, amarescente ; amtiriilento.^Re-

colhido na PharmacopêaTubalense, Tom.
II, p. 4o e 1G5.

AMARIDÃO, s. f. ant. (Do latim ama-
ritudo; também solitudo, faz solidão.)

Amargor, acerbidade, travor de cousa

amarga. — o Xo sabor se sente quentura

com alguma amaridão. » Garcia d'Orta,

Colloquio dos Simples e Drogas, col. xx,

lòl. 90.

AMARÍDEOS, adj. e s. m. jjI. Em
Pharmacia, dá-se este nome a quaesquer

substancias que contêm principio amargo.

= Usado no Código Pharmaceutico, p.

202. = Recolhido por Moraes.

t AMÀRIDES, s. m. jyl. Sub-tribu de

coleoptéros pentâmeros, insectos de tama-

nho médio, quasi sempre com azas e de

côr escura.

AMÂRÍNEO, adj. Em Chimica, o que

tem grande quantidade de sueco amargo.
= Usado no Código Pharmaceutico, p.

181.

AMARINHADO, adj.p. Mareado, gover-

nado, tripulado ; amarinheirado.

—

«Jun-

co... todo amarinhado de Jaós. » Joào de
Barros, Década II, Liv. õ, cap. 7.

AMARINHAR, v. a. Governar as velas,

cordas e mais apparelhos do navio ; ma-
rear ; tripular. — i Alem da gente que

amarinhava a nau. » João de Barros,

Década III, Liv. 3, cap. 3.

— Amarinhar-se, v. rejl. Acostumar-
sc ao mar : tomar tripulaçiio, marcar, go-

vernar-se a bordo. — «Partidos os imi-

gos, disse Francisco de Barros a Anri-
que Mendes, como ficara, e que forçado ha-

via dir a terra pola gente, que lá tinha,

e amarinhar-se, forque sem isso não podia
ir a Jlalaca. « Historia do Descobrimen-
to da índia, Liv. viu, cap. '.'L'.

AMARINHEIRADO, adj. p. Provido de

todo o necessário para a marcação; acos-

tumado ao mar, ás manobras ; no senti-

do Ijgurado : agarrado, pilhado.— a Dom
Estevão lhe pedio huma embarcação maior,

e amarinheirada. » Diogo de Couto, Dé-

cada IV, Liv. 8, cap. 2.

AMARINHEIRAR, r. a. Prover com o

necessaiiii jiara a mareaçào. = Recolhi-

do no Diccionario de Moraes.

t AMARINÍTE, s.f. Em Medicina, clas-

se dos principies immediatos que contêm
amargo.

AMARÍSSIMAMENTE, adi: sup. Muito

amargamente, dolorosissimamente, com a

maior angustia.= Usado por Galvão nos

Sermões.

AMARÍSSIMO, adj. sup. Amargosissi-

mo ; mais usado na linguagem culta e

poética.

As ondaí fl;«ari.Míma.< bebendo.

CASTRO, ixyssEA. caDl. II, est. 46.

AMARITÚDINE, s. f. ant. (Do latim

amaritudo, no abl. amaritudine ; privati-

vo da linguagem erudita.) Amargura,
amaridão, amargueza. — « Eogo-vos mui-

to que entre vós haja fnirn vi^rdadeiro amor,
não deixando nascer amaritudines de ani-

mo. » Cartas do Japão, Tom. i, foi. 15,

col. 2.

AMARLOTADO, adj. p. ant. (Moderna-

mente diz-se Amarrotado, mudando-se o

« 1 j> na lingual forte «r».) Xo sentido

próprio, vestido de marlota, capa curta,

usada antigamente nas cavalhadas, jogos

de cannas e argolinha ; no sentido figura-

do: amaifalhado, encrespado, amachucado.

Vos andaes amailota'ln.

Que sejaes muito sabido,

E andeis ataTiado,

.\ndaes sempre entanguido.

CA.sc. geh., foi. 227, v., col. 3.

AMARLOTAR, v. a. ant. (De marlota,

capa curta usada nos jogos de cannas ; com
o prefixo e a terminação verbal «£ir»; a

lingual (( 1 » transforma-se em « r » , como
em lilium, lirio.) Amaj-falhar, enrugar,

encrespar.= Recolliido pelo Padre Bento
Pereira. Yid. Amarrotar.

AMARO, adj. (Do iatim amarus, abl.

amaro.) Amargoso ; usado de preferencia

na linguagem poética; desgostante, acer-

bo, angustioso, afiiictivo.

Crendo que seu engano csLiva noto,

Tanibem foge, saltando nagua amara.

CAu., LUZ., canl. n, est. 28.

D"csta cansada jii velhice minha.

Que cm choro acabará penosa e amaro.

lOEU, Lcz., cant. it, est. 90.

— Em Disciplina ecclesiastica, resi-

dência amara, nas egrejas cathedraes é

como o noviciado dos Cónegos, que,

quando são collados, têm obrigação de

assistir a todos os oíficios divinos sem fal-

t3.v a um só, pelo espaço de seis mezes,

na Sé de Lisboa, e por mais tempo em
outras Cathedraes, mas também com mais
liberdades. Do rigor da costumada assis-

tência, tomou o nome de residência ama-
ra. Bluteau, Vocabulário.

t AMARÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego
amara, sulco, e eidos, forma.) Em Ento-

mologia, o que tem a forma de um ama-
ra.=Como substantivo, tribu de coleopté-

ros pentâmeros, insectos de tamanho pe-

queno, que se encontram nas partes frias e

temperadas do hemisphério septentrional.

AMARRA, s. /. (De amarrar.) Calabre

bem conhecido, tendo ao menos doze pol-

legadas de circumferencia, e cento e vin-

te braças de comprido. O seu uso é se-

gurar o navio á ancora no surgidouro,

ou segural-o no porto ; costumam ser de
linho, cairo ou ferro. Todo o navio deve
em regra ter trez amarras; a primeira

chama-se amarra mestra, amarra grande,

de forma, ou de esperança. As amarras
de ferro datam de 1808, quando a In-

glaterra não podia importar o linho ne-

cessário para a sua fabricação. Corren-

te, ancora, antena, cordagem, calabre.

Mas já nas unos os bons trabalhadores

Volvem o cabrestante, e repartidos

Pelo trabalho, uns pncham pela amarra.

Outros quebram coo peito duro a barra.

CAM., LCZ., cant. u, est. 10.

— Loc. : Alar a amarra, levantar fer-

ro para partir. — Alargar a amarra, o

mesmo que dar fundo. — Caçar a amar-

ra, não atracar no fundo, deixando ir o

navio á gan-a. — Cortar a amarra, le-

vantar-se com temporal desfeito, abando-

nando a amarra sem ter tempo de a içar

;

diz-se hoje picar a amarra ; cmprega-se

no sentido figurado por: abandonar com
armas e bagagens, a toda a pressa. —
Estar sobre a amarra, fiar-se, estar se-

guro só por ella. -— Estar a duas amar-

ras, no sentido próprio, estar seguro pela

amarra mestra, e por outra qualquer : no
sentido figurado, não se fiar em qualquer

empreza em um só recurso. — Trincar

a amarra, cortar-se contra qualquer obje-

cto, roçando, ou entralhando-se. — Por-

tar pela amarra, diz-se do navio, quando

puxa muito pela amarra, quando arfa es-

tando ancorado ; e também simplesmente,

quando a agua vasa, ou enche, de manei-

ra que o navio obedeça á sua velocidade.

— «O Piloto, como a nau portou pela

amarra, metteu-se no esquife, e foi sondar

tudo por dei^edor. » Affonso de Albu-

querque, Commentarios, Part. iv, cap. 8.

— Largar a amarra sobre a bí'ia. mano-

bra que se pratica quando se desabita a

amarra de uma ancora que está no fun-

do, largando-a por mão, até cair pelos es-

couvens. depois de fazer fixo pelo chicote

d'ella um arinque com inna bóia. capaz

do vigiar, o servir do marca ,io logar em
que se deixa a am.\rra.— Picar a amar-

ra, termo que se emprega p:u-a mandar
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cortar a amarra a bordo do ura navio,

que jH-ecisa largar o ancoradouro, c que,

por qualquer motivo, nào pôde suspen-

der; ou não ilic convém, ou não tem tempo

para deixar jicar a amarra sijhre hoia. —
Suspender a amarra, nrrancal-a do fundo,

virando fortemente ao cabrestante sobre

a sua amarra, até se tornar a pôr no lo-

gar do navio em que estava antes do ser

fundeado. — Talingar a amarra, fa,zcl-a

fixa ao anéte da ancora, ou qualquer

estaxa ou virador, nos auétes das an-

coras ou ancoretas, etc. — Amarras (h

través, as que estào fixas, e pelas quacs

o navio nao porta, quando se acha

fundeado, por estarem espiadas na direc-

ção da maré opposta. — Menlir suhre a

amarra, faltar á verdade confiadamente.

—

Segredo a sete amarras, bem guarda-

do, impenetrável. — Andar a beneficio

da amarra, fiar-se na amarra, sem tomar

outras precauções contra o temporal; no

sentido figurado, andar com imprudência.

—Amarra mestra, a corrente, a principal

a que o navio está ancorado. — Amar-
ra de esperanai, o mesmo que amarra
mestra, ordinai'iamente de ferro batido.

— Amarra de cairo, feita de entrecasca

de coco curtido, usada na índia; na Dé-

cada III de João de Barros, encontra-se

uma bella descripção da sua feitura. —
«Mais ha na amarra, (jue fazcl-a e fu-
ral-a. » Padre Delicado, Adágios, p.
14.').

AMARRAÇÃO, s. /. Ancoradouro, e an-

coragem. Logar onde se amarram os na-

vios que estacionam em qualquer porto,

e também aquello em que se detêm para

fazer obra, apparelhar, receber carga,

etc. O acto de amarrar, ou de surgir á

ancora ; surgidouro.
— Em Direito Commercial, direito de

amarração, o que se paga pela faculdade

de ancorar n'um porto ou enseada; anco-

ragem ; considera-se como encargo ordi-

nário da navegaçito, e não como avaria,

salvo provindo de fortuna de mar, e mo-
tivo extraordinário. Sobro o logar que
devem guardar os navios na amarração,

vid. Portaria de 7 de Junho de 1811.

— Em Technologia marítima, amarra-

ção de anilho, systema de amarração, que
consta de duas amarras de ferro espia-

das com as competentes ancoras, c cujos

extremos superiores se fazem fixos a uma
grossa chapa de ferro cora tornei e ané-

te ao lume de agua, d'onde partem os

fiadores a dar volta nas abitas. Vid. Ani-

lho.

— Loc. : Amarração de coche ou sege,

os correões que suspendem a caixa ás

molas.

AMARRADO, adj. ]_). Expressão marí-

tima, contraposta á expressão á vela, ou
de levante; quer dizer que o navio não
íluctua, está fixo, está jazente, está na ja-

zêda ou jazida, no ancoradouro, na amar-
ração, o que tudo é synonymo, mas do uti-

lidade em muitas hypotlicses de seguros.

— « E' depois do navio descarregado e

.

amarrado, que os marinheiros vencem as

soldadas. » Ferreira Borges, Dicc. Jurí-

dico Commercial.
— Loc: Amarrado d sua ojAnião, afer-

rado, teimoso. — Ficar amarrado, diz-

se na linguagem da caça, quando o cão

suspende a corrida, e não avança mais

em quanto não levanta coelho ou per-

diz.

AMARRADOR, s. m. e adj. ant. O que

amarra; que prende; recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira. = Pouco usado.

AMARRADOURO, s. m. O mesmo que

Ancoradouro. Vid. esta palavra.

AMARRADURA, s.f. BalrOa, amarra do
navio fixa no lugar das abatocaduras, ou

n^aquellas partes em que fique direita

com os costanlios da barcaça. Cabo de

atracar.

AMARRAR, v. a. (No francez amar-
rcr ; no céltico amarr, cingir, atar, li-

gar. ) Prender, segurar com amarra, liar,

encadear, atracar, aferrar, acorrentar,

agrilhoar, empar.— « E tanto que o amar-
raram, lof/u llie miferam o facto e o manti-

mento. » Historia Tragico-Maritima, Tom.
I, p. 189.

— Loc. : Amarrar com regueira, íun-

doar pelo través rana ancora ou anco-

reta, afim de que alando-se a reguei-

ra, possa o navio dar costado a um pon-

to dado, ou fazer cabeça para velejar.

— Amarrar o navio, scgural-o no anco-

radouro por meio de duas ou mais anco-

ras ; ou com ostagas o viradores lixos,

cm bóias, ai'ganéos, etc.

— Amarrar, v. n. Estacionar, parar,

aferrar, ficar, jazer, fundear, ater-se. —
i< Triste cousa é amarrar ao bom nome
alheio, e tel-o muito ruim. » Jorge Fer-

reira do Vasconccllos, Ulyssipo, act. iv,

SC. I.

— Amarrar-S8, v. rcjl. Prender ou li-

gar-se, aferrar-se, valer-sc, cingir-se, cir-

curascrever-se, não affastar-se, conter-so;

seguir com pertinácia c teimosia uma
certa opinião. — « Que fraco sofrimento

é porém o nosso, que como não tem parti-

cular gosto a que se amarre, e faca.forca,

não lia incunreniente qu.e enfreie. » .Jorge

Ferreira de Vasconccllos, Euphrosina, act.

IV, SC. 1.

t AMARRAS, .ç. /. pd. Cabos destina-

dos pela sua grossura a serem talinga-

dos nas ancoras, para, assim unidos, con-

servarem seguro o nr.vio, em quahpier

ancoradouro.

AMARRETA, s.f. Diminutivo de Amar-
ra, segundo Bluteau. No plural, cabos

de bitola superior aos que se empregara

no apparelho dos navios, e são applica-

dos a objectos de grande força.

AMARRETA, s. /. O mesmo que Mar-

reta; martello grande de ferro com que
se quebra pedra.

t AMARRILHO, s. m. Em linguagem

náutica, os fios que se empregam para
segurar qualquer objecto ; atilho, cadar-

ço. — Nas Ilhas dos Açores, chama-se
amarrilho a um cordão, feito de folha de
milho torcida ; é empregado para atar

os manchos, em que se reúnem as mas-
sarocas, que se coUocam em toldas, para

seccarem..= E' de uso popular.

t AMARROADO, adj. p. Batido cora

marrão, ou nuirreta ; figuradamente, al-

([ucbrado, ]irostrado, entanguido pela

doença. = ÍV usado na linguagem de gi-

ria. A^id. Abarroado.

AMARROAR, v. a. líater com o mar-
rão ; no sentido figurado, emprega-se na
forma neutra, scismar, batalhar, conjectu-

rar, devanear, dar voltas á cabeça, pen-

sar, calcular. = E' de uso popular e de
giria.

AMARROQUINABO, adj. Que se pareço

com o marr(]i[uim.

AMARROTADO, adj. p. (Do adjectivo

antigo Amarloíado ; o « 1 » muda-se ge-

ralmente na lingual forte « r », como em
2}oculu7n, púcaro.) Enrugado, encrespado,

auiarfalhado, encarquilhado, amachucado,
aboleimado. — Queixos amarrotados, o

mesmo que esmurrados.

AMARROTAR, v. a. (Do verbo antigo

Araarlotar, recolhido no século xvi pelo

Padre Bento Pereira.) Amarfalhar, en-

carquilhar, amachucar, enrugar, encres-

par, enverrugar, abolei mar, enxovalhar.

Diz-se ordinariamente das cousas lisas e

lustrosas que perdem a sua perfeição. —

•

Amarrotar a figura, ameaça vulgar, de

quem promette esbofetear alguém.
— Amarrotar-se, v. refl. Euvorrugar-

se, perder o Insiro, aniariálhar-sc.

-; A MARTELLADA, loc. adv. A's pan-

cadas de martello
; a golpes de martello.

AMARTELLADO, adj. p. No sentido

próprio, batido com martello ; no senti-

do figurado : matinado, perseguido, vexa-

do, aturdido, importunado ; inclinado ou

aífciçoado a alguma cousa. — « Trazia a

moqa amartellada com xacaras e seguidi-

Ihas. » D. Francisco Manoel de Mello,

Apologos Dialogaes, foi. 108.

AMARTELLAR, v. a. (De martello, com
o prefixo da índole da língua, e a termina-

ção verbal «ar».) Bater com martello,

malhar, macetar, encarroar ; amassar, pi-

sar, quebrar, matinar, aturdir, importu-

nar, affeieoar.— « Que cousa é esta, senam

que a Soberba nossa se atarraca, e amar-

tella p>er o Senhor em nós. » Vita Christi,

Part. II, eap. 2, foi. 5. = Modernamente,

usa-se Martellar.

t A MARTELLO, loc. adv. Estendido,

puxado, batido ; diz-se ordinariamente dos

metaes malleaveis. Na linguagem popu-

lar do Porto, vinho estendido a martello,

é o que nos armazéns se mistura com
agua, principalmente na porção que se

vendo em cada dia. — Puxado a mar-

tello, diz-se d'aquillo que se faz render a

todo o custo.
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AMARUGEM, s. /. X:i linguagem vul-

gar, Amaruje c Amarujo ; amargor leve;

sabor tiniutc a amargo
;

qualidade do

que é amarescente.=Recolhido por Duar-

te Nunes de Leào na Origem da língua

portugueza, foi. 175.

AMARUJAR, V. n. (Do hcspanhol arna-

ruchur.) Tirar para amargo, ter o sabor

de amarugcm; ser amarulento. ^ Usa-

se no sentido próprio e geralmente na

linguagem figurada. E' ainda de uso po-

pular. — « O fel da inveja, que nos des-

linguados domina, não pode pelo instru-

mento da lingiia espargir senão cousas,

que amarujam e amargam. » Amador Ar-

raes. Diálogos, dial. i, cap. 24.

AMARUJENTO, adj. ant. O mesmo
que Amarulento. = Ainda usado na lin-

guagem provincial.= Recolhido por ]Mo-

raes.

AMARUJO, s. m. O mesmo que Ama-

Tugem
;
qualidade de cousa amarga. =

Eecolliido por iíoracs.

AMARULENTO, adj. ant. (Do latim

amaridentus, no abl. amarulento.) Muito

amargoso, com um amargo intenso ; con-

centradamente acerbo. — « Se o doente se

queixa de vómitos, ou amargores de hoc-

ca, deitam a cidpa ao sangue, dizendo

que he colérico, e que rcgovnita das veas

alguma porção de sueco amarulento para

o estômago. » Curvo Semedo, Observações

medicas, obs. 89, n. 1. = Usado na lin-

guagem poética.

t^AMARYGMA, s. m. (Do grego ama-

rygma, esjilendor.) Em Entomologia, gé-

nero do coleoptéros lieterómeros da No-

va Hollanda, Java, Cabo da Boa Espe-

rança 6 índia, tendo pur typo o amary-

gma côr de bronze.

t AMARYLLIDÁCEA, adj. Em Botâni-

ca, que se parece ou tem similhança com
a amaryllis.

t AMARYLLIDEA, adj. O mesmo que

Amaryilidácea. No plural, emprega-se co-

mo sidjstantivo, designando uma faniilia

natural de vegetaes, inonocotyledóneos,

de ovário inferior; dcsmembracào das

narciscas de Jussieu.

.

t AMARYLLIDIFÓRME, adj. 2 gen. Em
Botânica, diz-se das plantas que se asse-

melham A nmarvUis.

AMARYLLIS, '.!. /. Em Botânica, phm-
ta nniito bclla, da família das amaryllí-

dcas, originária do Japão, do flores ver-

melhas, róseas ou de um amarcllo doura-

do, e aromáticas.

— Em Entomologia, borboleta diurna.

t AMARYNTHIA,'s. /. Nome poético

de Diana, a<l(>rada cm Amaryntho.

t AMARYSSUS, s. m. (Do "grego ama-
TTjssô, CU brilho.) Em Entomologia, gé-

nero de insectos da ordem dos Icpidoptó-

ros diurnos.

AMAS, .9. m. ant. (Do céltico amaz

;

no francoz amas, ajuntamento, agglome-
ração.) Ajuntamento de nniitas cousas

postas em montão ou em rimas. = Re-

colhido por Viterbo no Diccionario Portá-

til. = Eóra do uso.

AMÁSIA, «. /. (Do latim amasia.)

Amante, manceba, concubina, amiga

;

conversada ; mulher teúda e nianteúda.=
Emprega-se linje á má parte.

t AMASIADO, adj. p. Amancebado,
feito aiu;isi(j; amigado.

AMASIAR-SE, r. rejl. (De amasia, com
a terminação verbal «ar».) Amancebar-
se, viver cm concubinato, fazer-se ama-
sio ; amigar-se.=Euq3rega-se á má parte.

AMASILHADO, adj. p. (O mesmo que
Masellado, com o jorefixo, e a contracção

popular.) Impuro, maculado ; desgostado,

dorido. = Recolhido por Jloraes.

t AMASILHAR, v. a. Vid. Mazellar.

AMASIO, s. III. ant. (Do latim amasias;

empregado somente por Planto e Aulo-

gelío.) Galanteador, namorador, rascão.

== Fora do uso. — « Menedemo, amasio
de Ascl/piadcs. » Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tom. ii, doe. 1, cap.

15.

AMASONA, s. /. Yid. Amazona, mais

conforme com a etymologia. Abonado por

Vieira.

AMASSADEIRA, í. /. ?iíi,lher que amas-

sa farinha para fazer pão
;
padeira, tor-

neira ; o alguidar em que se amassa o

pão; o balaio em que se guarda farinha.

=-^ Também se escreve Masseira e Ma-
ceira. — « Fez conta o caridoso Jíefei-

toreiro, que por muito que gastasse cora

os hospedes, não faltaria o pão ordiná-

rio na amassadeira. » Frei Luiz de Sou-

sa, Historia de Sam Domingos, Part. ii,

Liv. o, cap. 8.

— Loc. : « Quando o trigo anda pela

eira, anda o pão j^ela amassadeira. »

Hevnan Nunes, Refranes, foi. 95.

AMASSADEIRO, s. m. O que amassa
farinha jiai'a pão; torneiro, padeiro. —
« Hum d'estes era Copeiro Mor, e o ou-

tro Amassadeiro mór d'El-líei. \> Frei An-
tónio Fêo, Tratados Quadragesimaes, Tom.
II, foi. 144, col. 3. = Fora do uso. A'id.

Amassador.
AMASSADELLA,s./. Vid. Amassadura.

AMASSADO, adj. p. Amachucado,
amarrotado, aboleimado, espalmado, acha-

tado ; unido, conforme, concorde ; abati-

do, amontoado, accumulado. — «Afigu-
ra do rosto, cousa mui nova, jmrque era

tão amassada, e sem a commum similhan-

ça da outra gente, etc. » Barros, Década
I, Liv. 5, cap. 2.

— Linho amassado, um dos innume-

ms trabalhos que sotfre na sua prepara-

ção. — «O linho jiera vir a ser alvo c

branco, p><^ssa por mil trabalhos e 2}enas,

sendo depois de colhido, ripançado, ata-

do, remolhado, amassado, gramado, res-

telado e sedado. » ]). Nicolau de Santa

Maria, Chrouica dos Regrantes, Liv. ii,

cap. 7, n. 4.

— Loc. : Cartas amassadas, no jogo
de parar ou vulgarmente batota, as que

estão aparadas, ou baralhadas de modo
que para um lado ficara todas as figuras.

— Nariz amassado, diz-se das pessoas

que têm o nariz pequeno e chato.

—

Agua
amassada, na linguagem náutica, a que é

espessa, grossa e junta. — « Olharam al-

gumas pessoas pêra a agua, e logo disse-

ram que era muito verde e amassada. »

Historia Trágico -Marítima, Tom. i, p.

173. — Comer pião amassado pelo dia-

bo, passar grandes trabalhos, ter uma vi-

da muito arriscada.—• Comer o pão amas-
sado com o suor do rosto, maldição do
Génesis, que se tornou proverbial.

AMASSADOR, s. m. O que amassa ou
padija a farinha. = Recolhido nos Dic-

cionarios de Cardoso, Barbosa e Bento
Pereir.i. Vid. Amassadeiro.—Amassador
de cal, aprendiz de pedreiro, que prepa-

ra a mescla para a edificação.

AMASSADÓRÍA, s.f. O mesmo que Amas-
saria. Logar onde se amassa o pão, pro-

priamente destinado para isto nas pada-
rias. = Reeoliiido por Bento Pereira.

AMASSADOURO, s. m. Logar onde se

amassa a cal e areia ; é formado de uma
taboa levemente inclinada, contra a qual

se amassa a cal ou barro, e depois de
prompta se lança em coches, que se .le-

vam á cabeça até á altura do andaime.

AMASSADURA, í. /. Acção e etfeito

de amassar ; na linguagem vulgar e chu-

la, também se emprega no sentido de
Amassadella. Porção de farinha que se

amassa de uma só vez e dá para uma for-

nada. Mistura, caldeaçao. — « Hojefur-
tei eu a minha ama da amassadurs, com
que fiz um bolo recebondo. » Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act.

V, SC. 2.
No Baldo achareis, Doutor,
E^sa iie^râ aiiiast^aítura.

GILVICEME. 03RA5, 1ÍV. II. fol. 1!5.

AMASSAMENTO, 5. m. Em linguagem
náutica, a curva que descreve o costado

do navio desde a sua maior bocca até

ao corrimão da borda, em todas as direc-

ções vcrticaes do seu prolongamento.

AMASSAR, V. a. (Do portugucz antigo

amas, com a terminação verbal «ar» ; no
provençal amassar.) Fazer massa, mistu-

rando farinha com agua, revolvendo-a, e

esmagando-a com as niàos; remexer o

barro ou cal, com certa porção de areia

c cabello, para formar mescla ou arga-

massa. Jlisturar, confundir, amolgar,

amachucar, amarrotar, aboleiraar, sovar,

abater, deprimir, achatar. — « Sois cá

moças da villa, não salwis senão amas-
sar e peneirar. « Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulyssipo, act. i, se. o.

E osl.1 noile boi d'«iic.«ír,

£ bem sabeis ouilo uinra.

niL VICENTE. OBRJkS, 1ÍT. II. Tol. tlS.

— Loc. : Anjassar as cartas, baralhar

as cartas ripadamente de modo que as fi-

guras ficam ou todas por cima, ou por bai-
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xo. — « Davam-se de 2>arte a parte as

cartas, e as que tocavam ao jogador per-

dido, como se nas mãos se lhe j^intassem,

eram tudo o que havia mister, que tão

lem amassadas estavam. » Vieira, Ser-

mões, Tuiii. viir, p. 258. = N'este seu-

tido, vid. Emmassar. — Amassar a carne,

costume do oriente, introduzido na Me-
dicina moderna com o nome de massarje,

nmachucar, calcar com os punhos cerra-

dos todas as partes musculares do corpo

6 exercer tracções sobre as articulações, a

iim de lhes dar flexibilidade, e excitar a

actividade da pelle e dos tecidos subja-

centes.= Recolhido porBluteau, no Supp.

do Vocabulário. — « Comer o jmo que o

diabo amassou, passar grandes trabalhos,

ter uma larga experiência. — « A quem

peneira e amassa, não furtes a fogaça. »

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. i, se. G.

— Amassar, v. n. Fazer-se chato,

aniolgar-se, aboleimar-se. — n... acertan-

do de o tomar for cima do geolho, sem

tocar em armas, amassou o pelouro, sem

fazer 7nais que uma. nódoa preta. » Pin-

to Pereira, Hist. da índia, Liv. i, cap.

7, foi. 34.

— Amassar-se, v. reJI. Ajustar-se, con-

formar-se, afazer-se, aiieiçoar-se, concor-

dar, mancoramunar-se ; ligar-se, eniparcei-

rar-se. — «Não me espanta menos a fa-
cilidade, com que elle entrava e se amas-

sava, como dizem, com os j)eores. » Joào

de Lucena, Vida de S. Francisco Xavier,

Liv. III, cap. 1:^.

AMASSARÍA, s. /. ant. O mesmo que

Amassadoria ; logar destinado nas pada-

rias, para amassar e deixar levedar o

pão, até. entrar para o forno. — «O que

comia era de rala preto e grosseiro, e

pedido j)or esmola a quem tinha o cargo

da. amassaria. » Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Liv. 2, part.

III, cap. 2.

AMASSAROCADO, adj. Em forma de

inassaroca ; figuradamente, cabellos amas-

sarocados, cabellos em forma de canudo.

— « Cabellos louros amassarocados. >>

Inéditos da Academia, Pnrt. ii, p. 473.

t AMASSÍ, s. m. Em Botânica, arvore

indeterminada, cujos fructos se comera

cosidos ou assados e cuja madeira é em-
pregada nas construcções.

AMASSIAR, V. a. Vid. Amaciar.= Re-

colhido por j\[oraes.

AMASSÍLHO, s. )/?. Amassadura ; a por-

ção de farinha amassada para fazer pão
;

é a parte que se tira da moenda e que
dá uma fornada. — « Quem obrigou aos

Discipulos de Christo a comer as espigas,

servindo-lhes as mãos juntamente de fou-
ce, e eira, e trilha e mtj,e amassilho, efor-
no e mezaf Claro está que foi a fome. d

Padre Manoel Bernardes, Floresta, Tom.
V, tit. 4, p. 58.

t AMASTOZOÂRIOS, s. m.pl. Em Zoo-
I()gia, grupo de auimaes vertebrados,

desprovidos de mammas.

t A MATA CAVALLO, loc. adv. ant. A
todo o correr, com suninia pressa ; a lan-

çar a alma pela bocca fora ; de corrida.

Qu" Ite isto, ilida venho cedo,

l'iz lotío bfiii parvo abalo,

QuL' eu vílllia a inala cura/lo,

E a nieza eslã de (jiiedo.

A^TOtllO flíESIES, ALTO HO MOtnO EUCAPiTAlO,

foi. 115.

AMATALOTADO, adj. p. ant. Associa-

do, acamaradado, empiu-ceirado; tomado

por matalote ou companheiro na viagem
;

provido de matalotagem. — « ... almas

camaradas e amatalotadas coju o diabo.»

Frei António Fêo, Tratados Quadragesi-

maes. Tom. i, foi. 128, col. 3.

AMATALOTAR, v. a. ant. (De matalo-

te, companheiro de viagem, com o pre-

íixo «a» e a terminação verbal «ar».)

No sentido próprio, associar os marinhei-

ros dous a dous para o serviço, de tal

forma que de noite um esteja deitado em
quanto o outro está de quarto ; arranchar,

dar rancho, pousada, comida.

— Amatalotar-se, v. reji. Associarse

com alguém, tomal-o por matalote, ou

companlieiro na viagem. = Recolhido

pelo Padre Bento Pereira. Emparcoirar-

se, acamaradar-se. = Está fora do uso.

AMATAR, V. a. ant. O mesmo que

Matar, com o prefixo da índole da lín-

gua; extinguir, extirpar, arrancar, tirar de

uma vez, fazer cessar. Pagar, satisfazer.

— ((...porque se amate t(jda maneira de es-

cândalo. » Constituições de Braga, 1304.

= Recolhido por Viterbo.

f A MATAR, loc. adv. Diz-se quando
se faz uma cousa com muito affinco ; a

valer, a arrebentar, a deitar abaixo. —
Deu-lhe a matar, deu-lhc tantas que o

deixou por morto. — Fica-lhe a matar,

isto ó, muito mal.

t A MATE FORÇADO, loc. adv. Tirada

do jogo do xadrez; toma-se no sentido do

acto necessário, indispensável. — «.../«

que me apontaes n'isso, será mate forçado

(lur-vos conta... » Frei João de Ceita,

Quadragena II, p. 124. = Também se

diz: De mate forçado, indispensavelmente.

AMATHISTA, í. /. Md. Amethista.

t AMATILHAEO, adj. p. Junto em
matilha ; diz-se dos cães que vão para a

caça; no sentido figurado, emparceirado.

AMATILHAR, v. a. (De matilha, com
o pretixo e a terminação verbal.) Ajoujar,

•ijuntar os cães em matilha para a caça.=
Recolhido por Moraes.

AMATÍVO, adj. Em linguagem theolo-

gica, que ama, amável.

Oli amor grande activo,

(,)ue nào sentes o |ia>sivo,

<[)ue ventia o amntivo
IJe amor i)urilioadi).

JACOPONE, Tniducçrio de pn. mabcos de
LISBOA, cniiON., liv. II, Ciip. iO.

t AMATIVIDÂDE, s. f. Neologismo ad-

mittido na linguagem da Phrenologia,

para designar o instincto que leva os in-

dividues a completar no sexo o par, e

a propagar a espécie.

AMATÔRIAMENTE, adv. Por, ou de mo-
do auíatorii). = Pouco usado.

AMATÓRIO, adj. (Do latira amatorius.)

Que é concernente ao amor, que se en-

trega a amar; amoroso; na linguagem chula

emprega-se no sentido de amantético. —
i(E onde deixaes as cartas amaíorias ou
namoradas ? » Francisco Rodrigues Lobo,
Corte na Aldêa, dial. 3, foi. 21.

AMAURÓSE, s. f. (Do grego amauros,
obscuro.) Em Jlcdicina, afíecção que con-

siste na perda completa ou incompleta da
faciddade visual, por obstrucção do nervo
óptico, e sem alteração apreciável na or-

ganisaçào do olho. Na linguagem vulgar,

chama-se gota serena, catarata negra. —
Amaurose total, é aquella em que o olho

doente, ou ambos os olhos não são sen-

síveis a nenhum raio luminoso. — Amau-
rose parcial, aquella em que o doente
vê uma parte do objecto que olha. —
Amaurose idiopáthica, quando depende
unicamente de lesão da retina. — Amau-
rose sijmptomática, a que resulta de al-

teração no nervo óptico, ou na parte do
cérebro que recebe as percepções lumino-

sas.—Amaurose sympathica, quando pro-

vém de lesão de órgãos extranhos ao ap-

parelho da visão.

AMAURÓTICO, adj. Que diz respeito á

amaurose
;
que é atlectado de amaurose,

referindo-se ou a uma pessoa, ou ao olho,

sede da doença.

t AMAUZÍTE, .". /. Em Mineralogia,

variedade do feldspath.

AMÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim ama-
bilis ; na linguagem antiga, Amabil.) Di-

gno de ser amado
;
que agrada, que se

faz estimável pela sua atfa.bilidade ou
por quaesquer outras qualidades que o

tornam sociável; bom, lhano, galante,

meigo, cortez. — « Para com gravidade

e brandura ser amável e autorizado. »

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

dêa, dial. 4, foi. 39, v.

AMAVELMENTE, adv. De uma manei-

ra amável
;
graciosamente, com galante-

ria, cortezmente. = Recolhido nos trez

Diccionarios de Cardoso, Barbosa e Ben-
to Pereira.

AMAVÍAS, s.f. pi. ant. Feitiços, philtros,

confeições, cakhi ou beberagem que an-

tigamente se dava para obrigar a amar
e suscitar o amor; esta superstição ainda

c popular; na ilhas dos Açores chama-se

mioleira, porque as amavias consistem

principalmente em um acepipe de mio-

los de burro. — « Estoutro não j^íi^rece

aquelle, que era o que sohia sempre aconse-

lhar a todos, não piode ser senão que lhe

deram algumas amavias, que tiram o ho-

mem de suas sinas. » Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. ii, se. 2. Vid. Amavios.

AMAVILMENTE, adv. ant. Com muito

amor; disveladaraente, com carinho.

AMAVÍOS, s. ))i. pi. O mesmo que
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Amavias. Rccolliido pelo Patlre Bento

Toreira. = Ainda muito usado.

AMAVIOSAMENTE, adv. ant. O mesmo
que Maviosamente, sem o pretiso da lin-

guagem antiga e popular; amorosamen-

te, meigamente, brandamente.— a Bcija-

va-os docemente, e amiúde, e amaviosa-

mente. » Vita Christi, cap. 1.°, p. 179.

AMAVÍOSO, (i</J. ant. O mesmo que

Mavioso, perdido o [iretixo antigo; doce,

brando, suave, amável, dclieado. —
« Aiptelles que são de fácil natureza^ ale-

gres, bons de duhrar, benignos, amavio-

sos, tem de si grande ajuda para che-

gar áquella vida inferior. » I^om Frei

Braz de Barros, Espelho de Perfeição,

Liv. II, enp. 1.

AMAZELLAR-SE, i-. rcfi. ant. Lastimar-

íe, carpir-se, queixar-se, imprecar, esbra-

vejar. — <í Alcou-se rijo, e começou de

andar' rczoando comsigo, amazellaiido-se

vniito... » Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Part. II, cap. 42.

t AMAZÍA, s. f. iJ)o grego a, sem, e

mazos, mamma.) Em Pathologia, ausência

de mammas.
AMAZILHADO, adj. p. ant. (Corrupção

de Amazellado.j Bostelento, cheio de nia-

zellas ; torpe, impuro. — « Com que ani-

mo soltarei minha língua e meus beiços

amazilhados, e contaminados para cVelles

palavra alguma chegar a vossos ouvi-

dos 7 >> Padre Blanoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, doe. 2, p. 36G.

AMÁZIO, s. m. Vid. Amasio.

AMAZONA, s. f. (Do grego a, sem, e

mazos, mamma.) Em Historia antiga, no-

me de umas mulheres guerreiras, que se

julgava terem existido nos plainos de

Themiscyra ; segundo a ilytliologia, exis-

tiram na Grécia, na Africa e na America.

Tudo isto é fabuloso e privativo da lin-

guagem poética ; no sentido figurado, mu-
lher de uma coragem varonil ; brava, des-

temida. Na linguagem familiar, significa

mulher vestida em trajos de Amazona.—
« As antigas Amazonas, cujas armas eram
arco e aljava, para poderem atirar mais

forte e mais expeditamente as suas sei-

tas, cortavam os peitos direitos. « Padre
Vieira, Serm. do Rosário, Tom. ix, p. 372.
— Em Urnithologia, divisão do gran-

de género psittaco ; aves do Brazil, que
pairam com facilidade, e têm uuui gran-

de doçura de caracter.

— Loc. : Chapéo á Amazona, chapéo

de verão, próprio para campo. — Vestido

de Amazona, de saia longa, abotoada de
alto a baixo

; prupi-io para andar a ravallo.

AMAZÓNIO, adj. Pertencente a amazo-
na; que se parece com am:\zona no tra-

jo. = Também se diz Amazonico.

Onlr.i chfí de frerlins ilos piierrcirns

Tliiaccs, uiiia tíníazónia nljava ao lado,

PeniliTUe ilc ii»i Ulim iroiiiu tiríllMiite.

^R^^^.u bíhhkto, i;m;m>a, liv. v, ost. 74.

AMB..., ;>!•(•/'. /((/. que est:V combinado

»0L. 1. - 4tí.

com substantivos e adjectivos em logar de
circum, com o mesmo sentido de o em re-

dor » ; é provável que seja uma corrupção

de amphi, preposição grega exprimindo
egual relaç.ão.

AMBAGES, s. /. p/. (Do latira amhages,
rodeios.) Voltas, torcicolos, rodeios, ca-

minhos intrincados, labyrinthosos. == No
sentido figurado, ciicumloquios, evasiva

de palavras equivocas; aíFectaçào cultista

e inintelligivel. — « E outras rezões de

compridas ambages, que elles contam. »

João de Barros. Década I, Liv. 9, capitu-

lo 3.

t AMBAGINAL, adj. 2 gen. Na antiga

Jurisprudc. liei;', feudal, dava-se este nome
a uma doação miitua entre marido e mu-
lher a favor do ultimo que sobrevivesse.

AMBAGIOSO, adj. Que dá muitas vol-

tas, que faz muitos rodeios; sinuoso, in-

trincado. = No sentido figurado, ambi-

guo, eqnivocii.

AMBAIBÁ, s. f. Em Botânica, arvore

da Jamaica, fan)ilia de urticeas de lenho

poro.';o, muito inflannnavel,

AMBAPAYA, s. /. Em Botânica, arvo-

re do Brazil ; é a caixa, papaya de Lin-

neo.

ÂMBAR, s. m. (Do árabe amòaj'.) Sub-
stancia opaca, oleosa, de côr cinzenta,

manchada de branco, odorífera, que se en-

contra nas praias do mar, principalmen-

te no Báltico ; inílanuna-se e arde facil-

mente, e dissolve-se no álcool.
'-— Âmbar

branco, ou axabsiC gris, de maior valor que
o âmbar maxueira, ou pardo ; âmbar ^J?'e-

to, âmbar virgem, diversas qualidades

que se acham confundidas em os nossos

clássicos. = No sentido figurado e na
linguagem poética, aroma aprazível, chei-

ro suave.

Zcptiyro alt^?re e br;ini1o com I.isciv.is

IVmiikis iiicNci;) as dures, que buMnilo
Áiiilmr cxliaLim

CASTOO, Di.vssK,\, canl. i, cít. "i.

— Em Botânica, fructo de uma arvo-

re grande da índia, que tem as foilias

como de nogueira, de côr verde agradá-

vel, e semeadas de bellas nervuras; o

fructo c do tamanlio de uma noz, ama-
rello quando maduro, de um ciíeiro agra-

dável, de gosto azedo ; usa-se de con.^er-

va em sal e vinagre. Citado por Garcia

d^Orta.

AMBARINA, s. /. Substancia que se

extr;i(^ lio ;inibar gris.

AMBARINO, adj. Pertencente ao âm-
bar : tclio de âmbar; da côr do âmbar.

AMBÁRO, s. «I. Em Botânica, arvore

da Índia, cujo fructo é amareilo c do ta-

manho de uma noz. Vid. Âmbar.
— Em Ichthyologia, peixe do género

dos cet:u'eos.

AMBARVAL, .«. m. (Do latim am-
bire, ir em volta, e arva, os campos.)

Em Historia romana, procissão religiosa

que se fazia era roda dos campos ; cor-

responde ás maias no christianismo. =
Também se dava este nome á victima

immolada nVsta festa, e aos doze sacer-

dotes instituídos para a celebrarem. —
« Quando fizermos o sacrificio ambarval. »

Leonel da Costa, Ecl., p. 21.

t AMBASSE, s. m. Em Ichthyologia,

género de peixes da familia dos pcrcoi-

des, indígena das índias.

t AMBÁTE, s. m. (Do grego ambates,

que sob^'. Em Entomologia, género de
insectos coleoptéros tetrâmeros.

t AMBERBOA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de ijlaiu;is designadas assim jJor cau-

sa do leve cheiro de âmbar que exha-

lam suas flm-es.

t AMBETTI, s. m. pi. Em Botânica,

nome iiidostáoico de diversas plantas cu-

jas partes se comem.
ÁMBI, s. m. (Do grego ambe, vértice,

rebordo.) Nome dado pelos gregos a uma
niáchina inventada por Hippocrates, que
servia para reduzir a laxação do hume-
ro. Apresentava grandes inconvenien-

tes, e por isso está hoje abandonado o

seu uso.

AMBÍA, s. /. Betume das índias. =
Recolhido por Moraes.

t AMBIANNULAR, adj. 2 gen. (Do la-

tim umbo, dous, e anntdus, annel.) Em
Mineralogia, dá-se este nome ás substan-

cias crystallisadas em prismas, cuja base

c rodeada de um annel de facetas.

AMBIÇÃO, s. /. (Do latim ambitio, no
accus. aiubitionem.) Immoderado desejo

de honras, dignidades, fama ou riqueza;

cobiça, aspiração illimitada. Em sentido

restrieto, avareza, usura. — « Ambição
vem da palavra arabire, que é o mesmo que
correr ou cercar em roda, comofaziam an-

tigamente os pertcndentes de dignidadis

e magistrados da repvJAica, que corriam
toda a Cidade, cortejando Jiuns e outros,

e ganhando a benevolência dos que po-
diam ter voto. 1) Monteiro, Arte de Orar,

trat. XIV, cap. 11. = Também se toma
á boa parte, como nobre ambição, signi-

ficando estímulo, aspiração, incitamento,

emul.-M',"io.

AMBIÇÃOSINHA, .«í. /. Diminutivo de

ambição. Em sentido restrieto, ambiç.TÍo

occulta e nfi^rrada.

AMBICIABO, adj. p. ant. O mesmo qne
Ambicionado.

AMBICIAR, V. a. ant. Desejar com a te-

nacidade da ambição; appotccer com ex-

cesso; entregar-se a pensamentos, acções

e cuidados de ambição. — « AVío ambi-
ciando mais que serem conhecidos, reco-

idncidos e rencrados pelo ç»t<' cuidam, t

Pint.i lub'iro. Relação n. 3. § 2.

AMBICIONADO, adj. p. Desejado com
fervor ; appeiecido. procurado com ardor.

= Também se emprega com ex.'íggeraçào

de certas formulas de civilidade. — Te-

nho ambicionado o ag)-adar-Uie.

AMBICIONAR, r. à. ^Do franccz amli-

tiouuer; recoliúdo no século xviii por Blu-
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teau.) Cobiçar, ter ambição, desejar fer-

vorosamente; procurar com ardor, appete-

cer instantemente. = Emprega-s e tam-

bém como fórmula de exaggerada civili-

dade.

AMBICIOSAMENTE, adv. Com ambição;

soffregamente, immoderadamente, affiiica-

damente. — « Puis acccifais c procurais

Jntns dos outros ambiciosamente a Jtonra

s a gloria. » Lucena, Vida de S. Fran-

cisco Xavier, Liv. i, cap. 14.

t ambiciosíssimo, adj. WJ9. Cheio de

cobiça; inveteradissimo na ambição; atre-

vidíssimo nas suas aspirações ;
insolen-

tíssimo nos seus intentos. = Usado por

Gaspar Estnço c Fi'ci Bernardo de Brito.

AMBICIOSO, adj. (Do latim ambitiosits.)

Que tem ambição; cobiçoso, que deseja

immoderadamente honras, grandezas ou

capitães
;
que não olha aos meios para

conseguir o seu appetite de riquezas.

Deixar livres aqiidies poiiros fruclos,

Qiití Deos-ios que iiiitiístraiti seus altares,

Quiz dar. não os abraiijain os tributos

De íiíiifiicíofas seúfís seculares.

LlIZ I'E11E1B.\, El.HGUD.*, eimt. IX. foi. 135.

— Em Rhetorica, cstt/lo ambicioso,

affcctado, contrafeito, amaneirado, sopra-

do, cheio de uma pompa falsa, mais para

agradar ao ouvido do que para persuadir.

— « Festejou Plínio com ambiciosas ^^a-

lavras a deleitosa frescura da Italin. »

Frei Amador Arraes, Dial. X, cap. G.

— Ambicioso, .«. m. Usurário, assam-

barcador, onzeneiro ; o que tem immode-

radas aspirações. — « Que o amor mais

legitimo é o viais avaro, e u liberal nun-

ca verdadeiro ;
porque, da mesma sorte

que os ambiciosos, só se cmjirega em ajun-

tar seus thesunvos. » D. Francisco Manoel

Mello, Epanaphora III, p. 288.

t AMBIDENTADO, adj. 2 gcn. (Do latim

ambo, dons, o dens, dente.) Em Zoologia,

que tPiii dantes nas duas inaxillas.

AMBIDEXTER, adj. (Do latim ambo,

dous, c dextera, mão direita.) Que
se serve com facilidade ou destreza de

ambas as mãos. Vid. Ambidextro. —
« Por onde lhe podemos bem dar o no-

me ãe ambidexter, quero dizer, de ho-

mem, que jogava e sabia jogar de ambas
as mãos. » P^ei Luiz de Sousa, Hist. de

S. Domingos, Liv. õ, Part. lli, cap. 9.

AMBIDEXTERIDADE, s. /'. Faculdade
do ser ambidextro ; o poder de usar

com destreza de ambas as mãos, egnal-

mcnte desenvolvidas e aptas para tudo.

t AMBIDEXTRO, adj. (Para a etymo-
logia, vid. Ambidexter.) Que se serve

de ambas as mãos com egual destreza e

facilidade. — « Os que soccorrem a ne-

cessidade alheia, com o que suhtralúram

ao gosto jtroprio, são ambidextros, como
o famoso Aod . que a Escriptura celebra. »

Bernardes, Floresta, Tom. i, tit. i, p.

15.

-t AMBIEGNA, s. f. (Do latim ambo, dous,

e agnus, cordeiro.) Em Antiguidades ro-

manas, victima conduzida ao sacrilieio

entro dous cordeiros.

AMBIENTE, adj. 2 gcn. (Do latim am-
bieris, no abl. ambiente.) Que anda ao re-

dor
;
que cerca em roda

;
que circumda.=

Também se emprega como substantivo :

circuito, meio, ar atmospherieo.

— Em Physica, dr ambiente, aquellc

no qual um corj)0 está mergulhado, com
o qual está em contacto por toda ou qua-

si tilda a sua superfície. — « As enfermi-

dades epydemicas dependem em sua ge-

ração do ar ambiente. » Duarte Madei-

ra, Methodo de conhecer e tratar o mor-

bo, Píirt. II, í|iu'st. 1, art. 1.

AMBIESQUERDO, adj. (Voz formada

por contrajDosição a Ambidextro.) Que é

inhabil ou canhoto de ambas as mãos.

Figuradamente, que faz tudo ás avessas

ou ao revez do que deve ser. — « Pare-

ce que assim como hn homens nmbidex-

tros 2>ur 7iatureza ou por exercício, assi

ha homens (deixem-me dizel-o jyor esta

palavra) ambiesquerdos j^'''' desgraça. »

Padre SIanoel Bernardes, Sermões e Pra-

ticas, Part. I, serm. o, g9.=Pouco usado.

AMBIGÉNIA, s. /. (Do latim amb, em
roda, o du grego guennõ, gero.) Em Ma-
thcmatica, espécie de hypérbole que tem

um dos seus ramos infinitos inscripto, e

o outro circumscriptu na sua asymptota.

= Peenlhido por Moraes.

AMBÍGENO, adj. (Para a etymologia,

vid. Ambigenia.) Em linguagem usual,

nascido de duas espécies diíferentcs; bes-

ta muar.
— Em Geometria, ambigena, chama-

se a curva hyperbolica do terceira or-

dem, da qual um ramo infinito está si-

tuado ftjra das asymptotas. Foi Newton
o primeiro que se serviu da palavra am-
bigena pira designar esta espécie parti-

cular da hypérbole.

— Em Botânica, cálice ambigeno, o

que oíferece exteriormente os caracteres

ordinários de um cálice, c interiormente

os de uma coroUa.

AMBÍGUA, s. /. Comida ordinariamen-

te fria, em que se serve conjunctamente

carne e fructa. — Em Arte culinária,

serviço em que não entra sopa, o em que

todos os pratos são confundidos, sem que

se mudem os talheres. = Recolhido por
Mon-it-s.

AMBIGUAMENTE, adv. Com termos

escuros, com dous sentidos ; cquivoca-

nicnte, duvidosamente, sem decisão. =
Recolhido no século xviii por Bluteau.

Vid. Amphibologicamente.

AMBIGUIDADE, s. /. (Do latim ambí-

guitas ; no abl. ambiguítate, descendo a

dental «t» á sua media «d».) Amphibo-
liigia, escuridade de palavras ou do dis-

curso, procedida dos diversos sentidos

que pôde motivar. Dúvida, incerteza,

perplexidade, irresolução. — « Mas adon-

de acertou uma boa natureza, ao bem se

inclina picrpetuamente, não podendo com

ambiguidade. » Luiz Mendes de Vascon-
cellos, Arte militar, foi. 58, v.
—

- Syn. : Ambiguidade, amphíbologia,

equívoco. A ambiguidade é a proprieda-

de do termo susceptível de dous sentidos

diíferentes : a amjjhibologia c a ambigui-
dade applicada ao sentido de uma phrase :

ambas podem ser casuaes ou intencionaes.

O equivoco é a consequcncia de diíierentes

interpretações do termo ou da phrase,

das quaes interpretações uma só pode ser

exacta. Os equívocos nascem da ambigui-

dade dos termos ou da amphibologia do
discurso.

t AMBIGUIFLÓRE, adj. 2 gcn. (Do la-

tim ((i>djiguu.s, duvidoso, d jlos, flor.) Em
Botânica, que tem flores ambíguas; diz-

se particularmente do agrupamento de
flores, cujas coroUas são ambíguas.

ambíguo, adj. (Do latitn ambíguus.)

Que se pi'ide tomar em dous sentidos;

aniphiboldgico, equivoco; escuro, incerto,

indeterminado, duvidoso
;
perplexo, irre-

soluto, indeciso.

tí se a carreira utn pouco mais ilurara,

Não lia duvjila alguma, íjiie a vencera,

E ijue suspenso e anihitino o ilciMira.

rnA^co miinETO, h.neiua, liv. v, est.

Entiio .1 prole amhiijua com certeza,

E os dous autores conbecc mui clara.

iu£.M, inii) , liv. Ill, est. 43.

— Em Mineralogia, chama-se ambiguo
o crystal no qual as posições relativas

das faces, que nascem de differentes leis

de decreseimento, offcrecem um problema

com duas soluções, não sendo possível

reconhecer-se a verdadeira senão pela di-

visão mechanica.
— Em Botânica, stípulas ambíguas,

sti pulas cujos tentáculos são pronuncia-

dissimos, tanto sobre o caule, como sobre

os pecíolos. — Corólla ambígua, a que é

intermediaria entre duas das fi')niias deter-

minadas pelos botânicos.

—

Hílo ambiguo,

o que corresponde simultaneamente aos

dous extremos reunidos de uma semente

curva ou dobrada. — Paredes ambíguas,

as que em um pericarpo indehiscente fa-

zem ao mesmo tempo corpo cora o eixo

central c com a parede do pericarpo, co-

mo na laranja.

— Em Entomologia, nome de uma pe-

quena divisão de arachnidos do género

ctene. = Emprega-se como substantivo

feminino.

t AMBINUX, s. m. (Do latim ambcv,

duas, e nujc, noz.) Em Botânica, nome
de uma arvore que encerra duas grandes

nozes no seu frueto.

—

Aleurile ambinui.
Vid. Aleuiíe.

t AMBIOPÍA, s.f. (Do latira ccmbo, dous,

e do grego ops, olho
;
palavra hybrida c

hoje substituída por Diplopía.) Em Medi-

cina, lesão no sentido da vista, onde

são produzidas pelo mesmo objecto duas

sensações distiuctas, parecendo duplica-
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do. == Resulta de um desarranjo no pa-

rallelismo dos dous eixos visuaes, cm vir-

tude do que as imagens nào se pintam

sobre os dous pontos correspondentes de

cada retina.

AMBÍPARO, aclj. (Do latim amho, dous,

e pavio, produzo.) Em Botânica, dizse

dos botões que ao mesmo tempo coniprc-

hendem folhas e flores. =^Usado por Bro-

tero.

f AMBIR, s. 7)1. Em Ichthyologia, no-

me de uma espécie de peixe chamado
mugem orijlumma.

AMBIRA, s. /. Instrumento musico de

pretos, a mudo de marimba. Citado na

Ethyopia Oriental; recolhido por Bhtteau.

Vid. Marimba, iloraes considera-o como
equi%-alente de Embira talvez porque

seja este intruniento formado de umas ta-

boinhas de Enibira-araticum, arvore de

mato virgem.

ÂMBITO, s. m. (Do latira ainòitus, de

amhire, circumdar.) Circuito, circumfe-

rencia, área circular ; cerco, roda ; figura-

damente, grandeza, tamanho; contorno,

periphéria, perímetro.

o amhito terrestre vio partido

Em lie> partes

COliTE REM, NiDF. IIE SEPCLV., C. II, fol. 23.

As nuvens, que por rail partes se abriam,
Mil oITeiisivos- raios disparavam.
Que i-oiit violento curso o ar fendiam :

Os trovões, da terra o amliilo abalavam.

SÁ DE MENEZES, MAL.iCA COSQ . , C. II, CSt

.

— Era Musica antiga, âmbito designa-

va a extensão de cada modo, e a marcha

das modulações em nma fuga. Na musi-

ca de egreja, âmbito é propriamente a

extensão de cada tom.

f AMBLAKENE, s. m. (Do grego fí?n-

hlys, obtuso, e khainô, eu abro.) Em Bo-

tânica, secç.ào de plantas do género achy-

rophõse, originarias da America.

f AMBLEMA, s. m. (Do grego emhlèma,

enxerto; obra de diversos bocados.) Em
Conchyliologia, género de conchas bivai-

vas da America do Norte.

t AMBLÉMIDES, .?. m. jjI. e adj. Em
Conchyliologia, familia de molluscos acé-

phalos, que tem por typo o género am-
blema.

t AMBLEOCARPO, adj. (Do ai-Pgo am-
hlou, eu aborto, c kurpos, frueto.) Em Bo-

tânica, diz-se das plantas que dão pou-

cas sementes.

t AMBLESTIS, s. m. (Do grego am-
Uijs, obtuso,) Género de coleopteros tc-

trâmeros, que parece pertencer á tríbu

dos lamiarios ; fundado sobre uma única

espécie do Calto da lioa Esjieranea.

AMBLIGONO, adj. Vid. Amblygono.

t AMBLIRION, .s. m. (Do grego umUyst,

obtuso, o Iciriuii, lirio.) Em ]]otanica, gé-

nero de plantas lilitlccas, tríl)u das tuli-

páceas.

t AMBLODON, s, m. (Do grego amlhjs,

embotado, e odoits, dento.') Em lehtliyolo-

.1=

gia, nome genérico de um peixe do Ohio,

pouco conhecido.

t AMBLOSÍA, s.f. (Do grego amblôsis.)

Em Medicina, aborto, abortamento. =
Pouco usado.

t AMBLÓTICO, adj. (Do grego amblô-
sis, aborto.) Eui Matéria Medica, diz-se

dos medicamentos próprios para favore-

cer o abortamento. = E' synonymo de
abortivo. Emenagogico.

t AMBLYA, s. f. Género de plantas

polypiMJeas.

t AMBLYCARPO, s. m. (Do grego am-
blt/s, obtuso, e kurpos, frueto.) Em Botâ-

nica, género de synanthéreas, senecioní-

deas, fundado sobro uma única espécie

achada nas praias do mar Caspio.

t AMBLYCÉPHALO, s. m. (Do grego
ambl//s, obtuso, e kcphaK, cabeça.) Era
Entomologia, género de insectos tendo

por typo a cigarra verde.

— Em Erpetologia, género de ophidia-

nos.

t AMBLYCERO, s. m. (Do grego am-
blys, obtuso, e ktvas, corno.) Em Entomo-
logia, género de coleopteros tetrâmeros,

cujas espécies estào collocadas no géne-

ro anthribe.

t AMBLYCHE, s. m. (Do grego ambhjs,

obtuso. I Em Entomologia, género de co-

leopteros pentâmeros, familia dos carábi-

cos, tendo por typo o badiste bipustida-

do.

t AMBLYCHELE, s. m. (Do grego am-
blys, obtuso, e kheilê, lábios.) Em Ento-

mologia, género de coleopteros pentâme-

ros, tendo por typo o amblychele cylin-

drifórme, da Nova Califórnia.

t AMBLYGLOTTA, s. f. Em Botânica,

bello género de oreliidêas, bastante visi-

nho das epidendras, da ilha do Amboina.

t AMBLYGNATHE, s. m. (Do grego am-
blys, embotado, e gnathus, maxilla.) Era
Entomologia, género de coleopteros pen-

tâmeros dcCayenna, tendo por typo o am-
blygnathe c<:/J/nJ(,fi!.

j AMBLYGONITE, s. f. (Do grego am-
blys, embotado, e (jônia, angulo.) Em Mi-
neralogia, phospliato de aluiuina e de li-

thina, A amblygouite é uma substancia

vitrosa, verde ou esverdeada, transparen-

te, que SC acha em pequenas massas erys-

tallinas ou em pequenos crj'staes disse-

minados na iSaxonia e em Norwega.
AMBLYGONO, adj. (Do grego nmUys,

oLíu.^so, e aônia, angulo.) Em Getunetria,

que é obtuso. — Trianrjido amhlygouo,

o que tem um dos ângulos obtuso; usa-se

de preforoncia Obtusangulo.

t AMBLYGONON, s. ?». Em Botânica,

género do ]iol\g('iueas, bcrva annual.

t AMBLYLÈPS, s. m. (Do grego am-
bJys, obtuso, e hpis, escama.) Em Botâ-

nica, género de compósitas senecionideas,

planta annual, do flores amarellas, do Mé-
xico.

t ÁMBLYMERO, í. m. (Do grego am-
bhjs. embotado, e meros, coxa.) Em En-

tomologia, género de chalcidianos hyme-
noptéros, tendo por typo o amblymero
ameno de Inglaterra.

AMBLYOLEPS, s. m. Vid. Amblyleps.
AMBLYOPE, adj. 2 gen. e s. m. (Do

grego amblyôpos, de vista débil.) Que
padece de amblyopia.
— Em Ichthyologia, género de gabioi-

des, peixe de corpo alongado, originário

da índia.

— Em Entomologia, género de coleo-

pteros tetrâmeros, das índias Orientaes.

— Em Zoologia, familia de saurianos,

eomprehendendo os reptis que têm os

olhos pequenos e cobertos de pelle.

t AMBLYOPHIS, s. m. (Do grego amblys,
obtuso, o ophys, serpente.) Género de
animalunculos infusorios, da familia dos
astasias.

AMBLYOPÍA, s. f. (Do grego amblys,
enfraquecido, e ops, olho.) Em Medicina,
fraqueza, escuridade da vista sem signal

exterior. A amblyopia é considerada como
o primeiro grau da ainaurose, d'onde

veiu o chamar-se-lhe amblyopia amauro-
tica. — «Amblyopia he tuna grande falta
de vista, stni ipie nos olhos se perceba al-

gum signal exterior, por donde se conhe-

ça. -a Curvo Semedo, Polyanthea Medici-

nal, tract. II, cap. 41, p. 1 .

t AMBLYOPOGON, s. m. \ià. Ambly-
pogon.

t AMBLYPE, s. m. Vid. Amblyope.

t AMBLYPOGON, s. m. {Do grego am-
blys, obtuso, e pôgôn, barba.) Em Botâ-

nica, género de plantas originarias da
Pérsia, parecendo-se com um psephello,

011 hcretolophe.

t AMBLYPTERE, s. m. (Do grego am-
blys, obtuso, e pteron, aza.) Em Ornitho-

logia, género da familia dos caprimulgi-

dcos, do Brázil.

— Em Ichthyologia, género de Icpidoi-

des, peixe fóssil aciíado em Saarbriick,

sem representante vivo em a natureza.

AMBLYPTERIX, s. m. (Do grego am-
blys, embotado, e pterim, aza.) Em En-
tomologia, género de phrygnoianos nc-

vroptéros.

t AMBLYRHAMPHO, s. m. (Do grego

anãilys, obtuso, e ramphos, bico.) Em Or-

nithologia, género de tropiaes, tendo por

typo o amblyrhampho bicolor.
'

t AMBLYRHIN, í. m. (Do grego am-
blys, obtuso, e rkiu, nariz.) Em Entomo-
logia, género de coleopteros tetrâmeros,

tendo por typo o amblyrhin brevirostro,

das Indi.is Clrientaes.

t AMBLYS, í. 7)1. (Do grego amblys,

obtuso.) Em Entomologia, género de co-

leopteros pentâmeros ; classe de melli-

feros.

t AMBLYSPERME, .'. m. ;Do grego am-
bli/s, ^ibiuso, o .vy)ií-)/)<í, semente.) Em Bo-

tânica, género de synanthéreas iabiatiflc»-

reas, ]i!:iuta d.i Nova Hollanda.

t AHBLYTERE, adj. 2 gcn. ^Do grego

amblys, obtuso.) Em Mineralogia, nome



3G4 AMBO AMBR AMBR

dos crystaes, cujos bordos, bem como to-

dos os ângulos, soffrem decresclmentos,

excepto o bordo situado no encontro do

duas faces que formam um angulo ob-

tuso.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros [lentâmeros da Nova Ilollanda, ten-

do por typo o amblytere duplo.

AMBO, s. m. iDo latim amho.) Corobi-

naçào de dous números tomados conjun-

ctamente na lotcria. = Recolhido na sex-

ta ediçMo de Moraes.

ÁMBOLA, s. f. ant. (Do latim amjnd-

la, fónna accossoria de amphora, ou di-

minutivo corrompido de amphorida ; o

op» desce geralmente á sua ténue «b»,

como em cwpflhis, ca//ello, Ivpus, \oho.)

Vaso ventrudo, ou com bojo ; frasco oval

;

ambnla. — « Ultimamente tirou a ambola
do Óleo santo em um irrato. » Frei Luiz

de Sousa, Historia de Sam Domingos,
l'.nrt. III. liv. 3, cap. 2õ.

AMBOLIM, s. VI. ant. Planta da Ásia,

talvez o Ambore.— «... queimou a cida-

de... com muitas fazendas, cuuramas, e

ambolins, sangue da drago, etc.» Diogo
do C.uit.i. Década VIII, liv. 11.

AMBOLOS, adj. ant. e loc. adv. For-

mada de Ambos, e do artigo plural «os»,

permutando-se o «s» medial em «li» por

eiiphonin.

AMBOM, s. m. (Do grego amhôn, altu-

ra, eminência.) Em Arcbitectura, logar

fíicil de subir, varandim, espécie de tri-

l)una levantada, tendo uma espécie de es-

cada de caria lado, quo, nas antigas egre-

jas, era collocada por cima da grade do

coro, em frente da nave, e a qual se co-

bria, para lêr a epístola ou evangelho, e para

pregar. Os imperadores também iam aí

ser coroados. Vid. Ambon. ^Recolhido
na sexta ediçào do Diccionario de 3Io-

raes.

j AMBON, s. m. (Do grego amhôn, altu-

ra.) Em Cirurgia, bordo cartilaginoso que
rodêa a cavidade de um osso.

— Em Botânica, arvore das índias

C>rientaes da forma da ncspcra, monica ou

iaponirn.

t AMBORE, í. /. Em Botânica, arvo-

re do ]\íadagascar da familia das moni-
)nícias, também chamada pau de lom-

barda .

t AMBÓREAS, s. f. pi. Em Botânica,

secção da familia das monimícias, tendo
])or tviio o género ambore.
AMBORÉTE, s. m. Em linguagem náu-

tica, o mesmo que Tamborete, pranchào
com que se fortifica as cnnoras pela parte

de cima das cobertas.— «... um mar que

lhe deu, que Hl o cortou (o mastro) -julos

amboretes.» Diogo de Couto, Década VI,

liv. 0. cap. 21.

AMBORNAL, s. m. ant. O mesmo que
Embornal, ain<la hoje usado na linguagem
náutica, no plural, para designar dous fu-

ros praticados nos trincanizes com viagem
inclinada para o costado, destinados a

dar passagem ás aguas que se derramam
no couvcz e nas cobertas.

Oiivlniin e^tns psbvras loíla a gpntí'

Arodf JUS amlniynai'!t, c s:vlie-sr liiimilflc

Toda ijUMiita aiTiia eiilrou ili^iilro soiíerba.

t.ril*lK r.EAI,, CEIIC. DE DIU, Caul. XIII, flil 1 4.

' AMBORRÁJA, s. m. Nobre do reino dos

Batns; eiieonira-se em Fernào Mendes
Pinto. Peregrinações, cap xv.

AMBOS, prun. iiid. pi. (Do latim om-

lo.) Um e outro, dous juntos; refere-se

em particular a dous objectos, cuja quali-

dade é
i:í

admittida como conhecida; dous,

sei've ])ara designar objectos desconheci-

dos. — Ambos só se applica áquelles que

fazem uma cousa ao mesmo tempo.

Amf>cs vem |n^la mão; igual partido ;

Pois íi;íiií/.v são 1'sposas d'um marido.

(.AMões, LUZ., caiU. vi, est. 22.

— Loc: Ambos de dous, idiotismo po-

pular, o mesmo que ambos, um e outro

jimtamcnte.— /•)• por ambos, iuteressar-se

com outro no jogo, no contracto.— » La-

vra com tempo, e vã por ambos.» Padre

Delicado, Adágios, p. 8.

— SvM. Ambos, dous: o primeiro no-

me refere-se á uni.ào, e a simultaneidade

dous refere-se unicamente ao numero,

sou exigir homogeneidade. — Ambos, c

synoiíymo de um e outro ; t-àmbem se em-

prega ciimo .'idverbio pnr juntamente.

t AMBRÀRIA, s. f. (Do latim avdjar,

âmbar gris.) Molhisco que vive ú bcira-

mar na« costas de França.

ÁMBRE, s. m.{0 mesmo que Âmbar, dan-

do-se ametathese do ar» , frequcntissimana

linguagem popular.) Nomo d;ido a duas

substancias bastante difierentes : o âmbar
amarello, c o âmbar gris. O primeiro é

uma matéria sólida, formada de earbone,

de liydrogoneo e de oxygenoo, amarella

ou cinzenta, transparente ou opaca, ema-

nando na combustão um cheiro mais ou

menos agradável. Parece provir de sub-

stancias vegetaes primitivamente fluidas,

como se vô pelos insectos ou plantas que

ás vezes contém. — O Ambre gris, tem

a consistência da cera, espalha ura chei-

ro particular muito forte; acha-sefluctuan-

do no mar, nas costas de Madagáscar, de

Coromandelos, das Molucase do Japào.

—

O Ambre gris, contém um principio ani-

mal, ao qual se dá o nome de Ambreina.
= Forma usada por Garcia d'Orta, Re-

sendo, e Gaspar da Cruz. Vid. Âmbar.
AMBREÁDA, s. f. Âmbar amarello, ar-

tiiiei il ou falso.

AMBREÀDO, adj. p. Perfumado, aro-

mali.s.tdo com âmbar. — Clieiro ambrea-

do, cheiro análogo ao do âmbar gris.

P)izse de tudo o que tem este cheiro.

—

Cor ambreada, côr siu)ilhante á do âm-

bar amarello. = Taudjem se toma á má
parte por homem ahniscarado. = Lesado

por f.irdoso, no Agiologio Lusitano.

AMBREAR, v. a. (De ambre, com a

terminação verbal «ar».) Perfumar com
âmbar; impregnar de âmbar; colorir

com âmbar. No sentido figurado, aroma-

tisar, fazer cheiroso. — aA rosa não es-

perava pelo iSol mas o Sol pela rosa, de-

sejoso de serem, seus raios os delicados

deãos que cortassem, accendessem, e am-
breassem as folhas.» Padre Manoel Ber-

nardes, Meditações sobre os principaes

mysíerios, M<^dit. xv, pont 2.

t AMBREATO, .s. m. Em Chimica, gé-

nero de saós produzidos pela acçào do .aci-

do amiireieo com uma base saliticavel.

t AMBREIGO, adj. Em Chimica, nome
de um aeiílo que se obtém tratando a

ambreiíii p'b) acido nítrico.

t AMBREINA, s. /. Em Chimica, sidj-

stancia gorda, bastante visinha da choles-

terina, i| no féirma a base do âmbar gris.

AMBRE ÓSO, adj. Almiscarado, que

tem eii(ii(i n.ni-ecido com o âmbar.

fAMBRESINO, adj. Em Chimica, que

é conquisto de âmbar.

AMBRÉTA. s. f. (Diminutivo de Âm-
bar ou Ambre.) Planta do género ketmia.

E' a ketmia odorante, ou, melhor, ohibisco

abel-mosch dos botânicos. O pó d.ts suas

sementes era usado como aroma nos pol-

vilhos. Diz -se que os árabes o tomam
junto com o café.

— Era Jardinagem, pêra ambreta, a

que tem um leve cheiro a âmbar.
— E\n Concliyliologia, género de gas-

tcrópodes pulnionados, caracterisado pela

concha sempre oval, alongada, etc. Dão-

se nos logares húmidos. Apparecem taiii-

bem no estado féissil.

t AMBREVADE, s. /. (Palavra malcga-

che, que signitica chuva de pedra.) Em
Botânica, nome dado pelos colonos da

Ilha de França á ervilha de Angola, cy-

tisus Cl/are.

y AMBRINA, s. /. Em Botânica, género

de plantas chenojiódeas, fundado sobre o

chenopodion ambrosioide e algum/is espé-

cies visinhas, todas indígenas da America.

T AMBRINO, (idj. Que tem a côr do

ib; i natureza do âmbar.amuar ;
i|iic

t AMBROLOGÍA, s. /. Em Chimica,

tratado ou monographia do âmbar.

AMBRÓMA, s. f. Era Botânica, planta

da familia dos cacáoeiros.

AMBROO, adr. ant. Ao largo, ao com-

prido.=Recolhido por Viterbo, no Dic-

cionario Portátil.

AMBRÓSIA, s. f. (Do grego a, sem, e

Irotos, morte.) Em Jlythologia, e na lin-

guagem poética, alimento dos deoses do

Oiynqio, contraposto a néctar, que era a

bebida; dava e conservava a mocidade, e

communicava a immortalidade ;
figurada-

mente : prato ou acepipe delicioso; aro-

ma agradável.

Os vintios rtdoriferos que aciín.i

E^lãii 11:0 só du Itálico F.alerno,

Mas da ambroaia. (|ue Jove tanto estima.

Com todo o ajunlaiuento sempiterno, ele.

cAM., Li'z., cant. X, esl. 4.

— Em Botânica, género de plantas

aromáticas, da familia das synanthéreas,
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tribu das arabrosiáceas. — Na velha Me-
dicina, era empregada como incisiva, ex-

pectorante e rosulutiva. Citada ])or Gris-

ley.

t AMBROSIÁCEAS, s. /. 2'l- Tribu da

família das synaiitliéreas, tendo por typo

o género ambrósia. = Também se em-
prega como adjectivo.

AMBROSÍACO , aJj. Que tem um
cliciro muito agradável, análogo ao da

anibropí.i

t AMBROSIADO, <iiJj. Em Botânica, o

mesmo que Ambrosiáceo.

t AMBROSIANO, adj. Em Litiu'gia,

que diz rt-siieito a Santo Ambrósio. —
Canto ambrosiano, canto do officio divi-

no attribuido geralmente a Santo Ambró-
sio. — Rito ambrosiano, o rito da egreja

de Milão, era memoria de Santo Ambró-
sio, que se recusou a acccitaro rito roma-

no ; facto análogo ao antagonismo do )«-

to mosarabe, sustentado ainda no século

XVI pelo Cai-deal Ximcnez.

—

Missa am-
brosiana, segundo o rito da egreja de

Miláo.

t AMBROSÍAS, s. /. pi. Em Antigui-

dades gregas, test is lenuasou de Baccho,

feitas prdos Jonios.

t AMBROSÍNIA, s.f. Em B,,tanica, gé-

nero de ar]'oídeas, fundado sobi'e uma
única espocie da (''alabria e Sicilia.

t AMBROSINIÉAS, s. ./'. jã. Era Bo-
tânica, uma das tríbus da íamilia das

arroidens.

t AMBROSÍNO, ailj. Que tem o sabor

da ambrósia.

AMBROSÍO, adj. Que tem o cheiro da
amlírosía.

AMBÚ, s. VI. O mesmo que Bambu.
AMBUAL, .5. m. (O mesmo que Bambual;

na linguagem popular, dá-se muitas ve-

zes a syncopa da primeii'a letra da pala-

vra, ex. : inha, minha ; amhurete, tam-

borete.) — « Pur ser mulo bravo e a mór
parte de ambuaes mui espessos.» Padre
Fernào ÍTuerreiro, Relações Annuaes,
vol. V, liv. 1, eap. 9.

t AMBUBAIAS, s.f. pi. (Do latim am-
òvbaia' ; derivado do syriaco uuib, ou
ambu, flauta.) Era Antiguidades romanas,

flautistas, mulheres ([ue tocavam ibuita pe-

las ruas. Estas mulheres, em grande nu-

mero em Koma, se entregavam ao mister

da prostitui(j'ão.

AMBÚDE, .<!. m. ant. (Do latim imbu-
iiis, funil. Também se encontra Embude.)
Corredor, aldraba, ferrolho, tirado da me-
tiíphora do funil que encaixa na bôea da
pipa.— «y? britadas as fechaduras c am-
blides, entrou el-rei a pé com os setts.»

])uarte Galvão, Chronica de Dom Affonso

Henriques, cap. 28.

ÀMBULA, s. f. (Do latim ampidla,
frasco; o «p » medial desce geralmente
atenue «b»; ex.: ca-pn/a, ceí>ola; napns,
naíío.) Pequeno vaso de vidro ou de metal,

com gargalo estreito c bojo largo e re-

dondo no fundo. Frasco cm que se guar-

dam os santos óleos. «A ambula^ío óleo com
(pie os Heis de França se tingem." Mon.
Lusitana, Tom. v, foi. 63, col. 4. Esta

ambula conservou-so na cathcdr.al do Kei-

no, e ora empregada na sagraçào dos

reis de França desde Clóvis até 1793, em
que foi quebi-ada por um revolucionário.

Vid. a f('irma antiga Ambola e Empola.

t AMBULACRÀRIO, adj. Em Conchy-
liologia, o que tem us caracteres do am-
bulacro.

t AMBULACRIFÓREIE, adj. 2 gen. (Do
latim ainbidii.cram.e forma.) Em Conchy-
liologia, que tem a tórma de ambulacro,
que imita a sua andadura.

AMBULACRO, s. m. (Do latim ambul.a-

cruii), de umbulare, andar.) Em Conehy-
liologia, membrana dos zoópliytos, que
lhes serve para andar.

•—Em Horticultura, dá-se este nome a

ura local plantado de arvores enj renques

regulares.

—Ein Anatomia comparada, d,-'i-so es-

te nome a renques regidares de saliên-

cias cylindricas ou mamillonares, retra-

cteis, qu(! tvnz a face inferior do corpo

dos eehinodermes, que lhes servem de lo-

comoção directamente, ou por interme-

diário diiscvrrhos que tem.

AMBULÂNCIA, s. f. (Do latim ambida-

re, andar.) Hospital militar assentado a

pouca distancia do campo de batalha, onde
os feridos recebem os primeiros soccorros.

= Também se dá este nomo ao conjun-

cto dos meios pessoaes e materiacs, desti-

nados a reparar os accideutes insepará-

veis do combate. íjucoiitra-se nas Leis

Novíssimas. = iíecolhido pela primeira

voz por Jloraes.

AMBULANTE, adj. 2 r/en. (Do latim rn»-

bulans, no abl. ambidante.) Que não é

lixo em um logar, que não tem perma-
nência, que não é sedentário.

—

«lii-se o

1'iamoute, zovdia Flandes das suas dam-
nusas bestas, ambulantes torres, cornife-

ros a.r ietes, ctc.n Dom António Alvares

da Cunha, Eschola de Verdades, verd.

XXI, §1.
— Em Medicina, eív/sr};t7 et ambulante,

a que vae lavrando successivaniente, dei-

xando uma parte e manifestando-sc so-

bre outra (]ue está contigua.— Vesicató-

rios ambulantes, os que se applicam suc-

cessivaniente sobre diíVerentes partes do
corpo.

— Em Administração militar, Jiospi-

tacs ambulantes, pequenos hospitaes pro-

visórios que se estabelecem na retaguar-

da de ura exercito, para receber immc-
diatamente os militares feridos ou doen-

tes, até que possam ser dirigidos para

um hospital i^edentario.

— Loc. : Mercador ambulante, o que
anda de feira em feira, ou que apregoa
pela rua as suas fazendas, bofarinheiro.

—

Actores ambulantes, os que andam a re-

presentar de terra em terra. Rojas, na V.

Eutret., cita os diversos nomes das com-

panhias de «cíores ambulantes da Penínsu-

la, no seeulo XVI, dos quaes entre o nos-

so povo ainda se conserva o nome da
Mugiganrja.— Cantores ambulantes os que
cantara ou tocam pelas ruas algum in-

strumento, de ordinário harpa ou realejo.

— Torre ambulante, machina antiga de
guerra, feita de madeira, deporto de ses-

senta cevados de alto, de dons ou trez

sobrados, dos quaes saiam arietes e ou-

tras armas offensivas
;
por cima era cheia

de gente armada, e por debaixo susten-

tada em quatro rodas, com cordas, puxa-
das por bestas, se approxiraava da fortale-

za.

—

Merenda ambulante, a que levavam
uns pagens era pratos grandes, toman-
do cada um dos circumstantes o que que-

ria ; costume usado nos dias de recebi-

mento era casa dos fidalgos, já oblitera-

do no século xviii, por isso que d'elle

falia ]>!uti'an ( lo cousa passada.

AMBULASINHA, s. f. (Diminutivo do
Ambula.) Usado por Soveral.

AMBULATIVO, adj. Que não pôde es-

tar parado cm ran mesmo logar ; figura-

damente, vagabundo, errante.

— Em Cirurgia, herpes amhulativos,

que não estão fixos em um logar, qu3 se

mudam de um sitio para outro. — vHa
três maneiras de herpes. . . corrosivo ou

ambulativo, que é o que faz chagas das
tmp<jl(is, efe.» António da Cruz, Recopi-

lação da Cirurg'a, Liv. ii, cap. 12.

AMBULATÓRIO, adj. (Do latim ambu-
latórias.) Que anda ou se move de um
logar para outro. — o/í que outra cousa

é o homem, senão itmacruz ambulatória?»

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Liv. I, cap. 3, doe. 3, n. 5.

—Em Zoologia, toovi «icíií05 ambulató-

rios, todos os que se executam sobre cor-

jios sólidos como ponto de apoio, e que
têm legar as mais das vezes sobre patas.

= Também se chamam ambulatórias,

era Entomologia, as patas dos insectos

quando os tarsos têm a planta esjionjosa.

— Em Ornithologia,^;f'.s' ambulatórios,

os que são emplumados e munidos de

íjuatro dedos, trez adiante e um atraz,

dos quaes os dous externos estào jnntus

á base form.ando a primeira phalange.

—Em Juri.sprudencia, Jí(ri'íf/íVç(lLi am-
bulatória, a que não tinha sede fixa.

que se exercia ora n'um sitio ora em ou-

tro. O mesmo que Deambulatório. —
aDa vontade do homem dizem os juriscon-

sultos, que he ambulatória até á morte,

porque emquanto vive pode mudar a von-

tade e com esta niuJança fazer novos

testamentos. n Bluteau, Vocab.
— Km Disci]>!ina ccciesiastic.'». tntcr-

dicto ambulatório, o que passa de cidade

em cidade, que n.ào é fixo cm algum lo-

gar. — n Se pôs interdito ambulatório

< »i todo o reino de Portuqal.* Brandão,

Monarchia Lusitana, Tom. iv, foi. 1,

col. 21. = Também so diz int^rdicto

deambulatório : — » Intcrdicto mi.vto e
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de ambulatório.» Promptuario Moral, p.

386.

AMBULAZINHA, s. /. Vitl. Ambulasi-

nha.

AMBULÍA, s. f. Em Botânica, gcnero

deplantiis aromáticas da Iiidia; c empre-

gada ciii dococçào c(jntra as febres.

AMBULÍNHA, s. f. (Diminutivo de Ara-

bula.; Usado por Kego, Summula de Al-

veitaria.

t AMBULÍPEDE, adj. 2 gcn. e s. m.

(Do latim umbulare, andar, e ^^es, pedis,

pé.) Em Zoologia, nome dos niamniite-

ros, cujos pés sào b -m conformados para

a marclia.

t AMBURBIAL adj. (Do latim amhire,

ir em volta, e urò.i, m)'?u'S; cidade.) Sacrifí-

cio que se celebrava depois de feita a

procissão em volta da cidade de Roma.

jAMBURBIAS.s. /. pi. As festas roma-

nas que consistiam na procissão em vol-

ta da cidade, sacrifício, etc.

t AMBUSTÃO, íí. /. (Da partícula

inseiiaravei, wnb, em roda, o de ustiu,

queimadura.) Em llcdicina, synonymo

de usfuo ou caiíten'sacão.

AMÉA, s. f. ant. O mesmo que Ameia,

bastante usado nos escriptores antigos;

parte superior das muralhas, d'onde se

descobre o campo ininn'go e se faz a jjon-

taria ;
canhoneira.

Nem o podei' furíliundo

Do nuniili), nciti do prulundo,

Uiua íiiitra llie loiíioii,

Porque eila nunca i)Occoii.

COSTA, CONVERS. MIRIC , liv. 3.

— Para a etyinologia, vid. a fúrma

moderna Ameia.

AMEAÇA, s. f. (Do latim minatio, no

francez mcnace, dando-se a syncopa do

on» medial como em corona, coroa.) Pa-

lavra, acçào ou gesto por onde se com-

mina o castigo ou se adverte da futura

pena. Bravatn, ataque, ameaço; aceno,

intimação. — «ii" mostrandu o Soldão

querer j/úr em cffcito estas suas ameaças,

etc.» João de Barros, Dec. I, Liv. 8,

cap. 2.

— Em Direito foraleiro, ameaça era

a vontade, desejo ou tenção que o vassallo

ou colono mostrava de passar a outro se-

nhorio, onde seria mais bem tratado do

que pelo primeiro que deixava. IS''csto

sentido, recolhido por Viterbo no Eluci-

dário. — A etymologia d'esta palavra,

que se deve julgar iiomonyma, não vem
do latim, mas do allemão minna, amor

;

na baixa latinidade minare, passar de

um logar para outro. O que se reconhe-

ce por verdadeiro, depois de verificada a

origem germânica dos foraes portuguezes.

AMEAÇADAMENTE, adu. Com ameaças,

coactaraente, forçadamente, sem liber-

dade. =: Recolhido por Barbosa e Bento
Pereira.

AMEAÇADO, adj. Advertido, ateraori-

sado por ameaça. = Tamljem se usa co-

mo substantivo. — «Tamlem os ameaça-

dos conie?)! pão.» Jorge Ferreira, Euphro-
sina, act. u, se. 4.

AMEAÇADOR, s. vi. e adj. O que faz

ameaças ; assustador, aterrador ; fanfar-

rão, ruão, que deixa tudo em jjalavras.

— uTodus estes acciãentes ameaçadores á
liejyuhlica de custosas novidades desconhe-

ceo ou desprezou o Ministro Heal.» D.
Francisco Manoel de Wello, Epanaphoras,
foi. 29.— «O ameaçador /(ís perder o lo-

gar de vingança.» Anexim colhido da
tradição oral por Bluteau.

AMEAÇAMENTO, s. m. ant. Ameaça,
com iiiacrào.=Rccolhido por Viterbo.

AMEAÇANTE, adj. 2 gen. Que amea-
ça, que braveja, que arremette. •— Em
Hera. dica, em postura do ferir, esculpi-

do ou pintado em acção de arremetter;

rompente. — «O Leão ha de ser rupiante;

o cerro corrente, o ursolevantante camea-
çante.» Sampayo Villas Boas, Nobiliar-

chia, eap. xxvi.

AMEAÇAR, V. a. (Para a etymologia,

vid. Ameaça.) Fazer ameaças, arremetter;

atemnrisar, bravejar, infundir medo com
o annuncio do futuro castigo, acenar, fa-

zer gesto simulando pancadas
;
prognos-

ticar, fazer temer, predizer o mal, mani-
festar os syraptonias de uma doença.

o mestre ;istnIo em vão da poppa brada,
\'eiidii eomo diiinle amearamlu
t)s eslava um uiarilimo penedo.

c.íM., LU/., eant. ii, esl. 24.

— Loc. : Ameaçar ruina, que está a

desmoronar-se. —
^ «Ameaça muitos, quem

affronta tini.» Ferreira de Vasconcellos,

Aulegr., act. iii, se. 4.

—

Qíí«hí ameaça, e

não ilií, medo ha. 11 Blut., Voe.— «Quem
ameaça, uma tem,c oídra guarda ou espe-

ra.» Jin'ge Ferreira, Euphrosina, act. 11,

SC 4.— (iQuem ameaça, a .sííft ira gasta.»

Bluteau, Vocabulário.

—Ameaçar, v. n. Estar immincnte, ou

próximo a succcder, promctter. — a Do
rosto não muito orando, a que ainda es-

cassamente ameaçavam as pjvVnícúíò- da
barba.» Francisco Rodrigues Lobo, Des-

enganado, eap. 7.

AMEAÇO, s. m. O mesmo que Amea-
ça. Eui]ircga-se nas difíercntes accepções

de ameaça ; em sentido restricto, sym-
ptoma, rebate de proximidade, imminen-
cia, ataque, primeiro goljjc ; andaço.

Cs ameaços seus não teme naila

CAM., Lez., catit. VIM, est. 00.

Não temendo do tempo os ameaço!;.

QUEV., AFFOSO APIllO-, Cailt. V, fol. 73.

AMEADO, adj. p. ant. Guarnecido de

amêas, com setteiras; figuradamente : for-

tificado. — «E' (o muro) entulhado de

terra até o weio, e ameado com ameias de

setteiras.» Castanheda, Historia do Des-

cobrimento da índia, Liv. iv, cap. 49.

t AMEALHADO, adj. p. ant. Regateado,

barateado no preço
;
junto em mealheiro,

poupado, economisado; escasseado.

AMEALHADOR, s. m. ant. O que amea-
lha ; regateador, baratcador; poupador,
economisador. = Recolhido nos Diccio-

narios de Cardoso, Barbosa e Padre Ben-
to Pereira.

AMEALHAR, f. n. ant. (De mealha,
como prefixo «a» o a terminação verbal

«ar».) Regatear na compra, baratear o

preço, comprar barato. — « Vêl-os amea-
lhar, jxtrece que darem mais inn ceitil,

lá lhe vão os olhos da cara.r> Jorge Fer-
reira de Vasco!;ccllos, Euphrosina, act. i,

SC. 2.

—Amealhar, '-. n. Ajuntar, amontoar,
entliesourar aos poucos; poupar.— n En-
terrando comsigo o que amealharam.»
Bernardes, Floresta, Tom. i, p. 124.

f AMEAR, r. a. ant. Fortificar, guarne-

cer com ameias, acastcliar ; abrir canho-

neiras.— «Sevi o muro da banda do mar
estar todo çarrado, e o da banda da ter-

ra por amear «. maior parte d'elle.» Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento da

índia, Liv. vi, cap. 128.

f AMEBA, s. / (Do grego amoibê,

permutação.) Em Entomologia, género de
animalcuhjs infusórios, que se produzem
na agua estagnada, c sedimentos vegetaes

etc. A sua forma é de uma instabilidad.

que lhes fez dar o nomo de 2>>'(Jtéos dif-

jluentes,

t AMEBEÁNO, adj. Em Entomologia,

o

que se assemelha a uma ameba.

t AMEBÉAS, s. /. jíl. Familia dos infu-

sórios que tem por typo o género ameba.
AMEBÉO, adj. (Do grego amoibaios, do

latim amtcheus, alterno.) Verso alternado,

privativo da poética latina. Leonel da
Costa define: — «Verso amebeo... h«

quando dous cantando alternadamente, o

segundo diz outros tantos versos; mas
que signijiquem cousa maior ou contra-

ria.» Ecl. III, foi. 10, V., not. A.

E até em doees niinieros de Orplico
Escute, o iíorha, o cantieo aiiiehei).

MVN. iie e.ALn.. TisMrLO i>a MBMOR..canl'
X\III.

f Á MEDIDA, loc. udc. Tanto quanto,

ao gi'ado, conformemente ; satisfactoria-

mente. — a Homem á medida do seu co-

ração.» = Usado por Vieira.

A MEDO, loc. adv. Com susto, teme-

rosamente, timidamente, incertamente,

vacillan temente, irresoliitamente.'

AMEDRENTADAMENTE, adv. ant. Me-
drosamente, temerosamente; perturba-

damente, assustadamente. — «... cele-

bramos Ojjicios Divinos ao modo da pri-

mitiva Igreja, j)orém amedrentadamente.

»

Ferreira, Itinerário, cap. xv. — Vid.

Amedrontadamente.

t AMEDRENTADISSIMO,oc?/. sup. As-

sustadissimo, atemorisadissimo.==Pouco

usado.

AMEDRENTADO, adj. p. ant. Na fór-



AMEI AMEI AMEJ 367

ma moderna, Amedrontado; aterrado, as-

sustado, atomorisado. — «... ora ame-

drentado com an-eceos.» Paiva de Andra-

de, Sermões, Ttim. i, foi. 348, v.

AMEDRENTADOR, s. m. a?ií. Aterrador,

atemorisador, assustador. = Recolhido

na quinta edirào de Moraes.

AMEDRENTAR, v. a. ant. O mesmo
que Amedrontar, atemorisar, aterrar, as-

sustar, causar pavor, infundir medo. =
Usado na liguagem poética, como con-

tracção do verbo antigo Amedorentar.

Eslc depois era carapo so apresenta

Venceilor forle cinirepíilo c possanie

Rei (Ic Cambai.r, e a visla llio amedrenla.

civ., LDZ., canl. x, est. 72.

t AMEDRONTADO, ac?J.p. Na linguagem

antiga, Amedorentado e Amedrentado
;

perturbado com medo, assustado, pávido;

atemorisado. — «Os mouros amedronta-

dos como súbito acontecimento. )í Jacintlio

Freire de Andrade, Vida de Dom João

de Castro, Liv. ii, n. 150.

AMEDRONTAR, v. a. (Do portugucz

antigo a medo, com o suffixo «entar».

Amedorentar c Amedrentar; formado pe-

la constante metatliese do «r».) Espan-

tar com medo, incutir susto, infundir pa-

vor, assombrai' de terror.

Como touro passado da garrorha,

Que o corro com bramidos aiutíilrotila.

auUS. DE nlKY. , AFFO.XS. AFRIÇ., Carlt. 1.

Vós, os dous Dioiíisios, que c'o fero

Nome só, a Siracusa ameilronlasles.

A>DR., ceitç. DEDio., caot. Ill, Ui. 10,

col. 1.

AMEGAR, V. a. ant. (Corrupção de

amolgar, dando-se a sjncopa do «I» me-
dial, como na phonetica latina ; do italia-

no molleziare, tornar flexivel.) Abollar,

fazer mossa, abi-ir fenda, amassar, con-

tundir, achatar. — nPorém nas paredes
dos muros não amegavam es pMouros
nada.v Castanheda, Historia do Desco-

brimento da índia, Liv. v, cap. 42.

AMÉGIA, s. f. ant. O mesmo (jue

Amêijoa, marisco bivalvo. = Usado por
Barros e Galvão. =; Também se encon-

tra nos oscriptoros antigos Amegea c

Ameja.

ÁMEGO, s. 7)1. ant. O mesmo que Âma-
go. — líPondo os olhos na casca das cou-

sas, sem penetrar o amego d'enas.v Hei-

tor Pinto, Diálogos, Liv. ii, dial. 2, cap.

G. - - 'raiiilicii! so escrevia Amaguo.
AMEHUDADAMENTE, adi: ant. O mes-

mo que Ameudadamente. = Usado pela

Infanta D. Cathcrina. .-^= llecolhido na
quinta odi(,ào de Moraes.

AMEIA, s. /. (Segundo Bluteau, do

latim aã mamia, dando-se a syncnpa do

«n» médio, como em cena, côa ; na bai-

xa latinidade, minw, sao as frestas da
murallia por onde se arremessam as set-

tas.) Espaço aberto no muro de uma for-

taleza, interrompido a eguaes distancias,

ordinariamente da largura do corpo de

um homem, servindo para descobrir os

inimigos e atirar-lhes.^Também se em-
prega figuradamente para designar uma
forma acastellada ; logar elevado.— « Uma
torre cujas ameias vão topetar com as

estrellas...» Vieira, Sermões, Tom. ix,

p. 12.^.

AMEIÁDO, adj. p. Vid. Ameado. For-
tificado com ameias.

AMEIAR, V. a. (De ameia, com a ter-

minação verbal « ar » .) Guarnecer com
muros ou torres de ameias ; romper por

partes, abrir fendas, arregoar. — \ià.

Amear.

t AMEIGADO, adj. p. Afagado, acari-

nhado, disvelado ; cercado de meiguices;

amimado.

AMEIGADOR, adj. e s. m. O que faz

meiguices ; afagador, acarinhador. =^ Re-

colhido por Moraes.

AMEIGAR, V. a. (De meigo, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».i

Afagar, amimar, fazer caricias; acarinhar,

disvelar. = Recolhido nos trez mais an-

tigos Diccioucirios da Lingua.

AMEIJA, s. /. U7it. O mesmo que Amêi-

joa. = Usado por Frei Agostinlio da
Cruz.

AMÊIJOA, s. /. Marisco biválvo, de fi-

gura rhomboidal, aberto pelo lado infe-

rior
;
por aí se prende aos rochedos ; ser-

ve de iguaria.

Faz ífaqui perto o mar um larijo seio.

Gude de amêijoas lisas sem trabalho

Podemos apanliar um cesto cheio.

BEn.NARDES, LIMA, CCl. XI.

— Obs. Segundo Bluteau, esta pala-

vra deriva-se do árabe ai, artigo, e nien-

cha, que vale o mesmo que onda do mar.

Esta etj-mologia concorda com a forma an-

tiga de Ameja e Amegea ; e explica a ho-

monyniia com Ameijoada.

AMEIJOÁDA, s. /. ant. (Forma "anti-

ga de Amalhoado, demarcado com marco
ou malhão ; no castelhano antigo, Amojo-

nado.) Pastagem descoberta e exposta ao

tempo, onde o gado passa a noite.— «£
sendo já alto dia disse, que aquelles fo-
gos eram de almocreves, que jaziam cm
um grande valle de ameijoada.» Fernão
Lopes, Chronica de D. João I, Pai-t. i,

cap. 2o.

t AMEIJOADA, s.f. (De Amêijoa, com o

suffixo «ada».) Agua em que estiveram

amêijoas, usada na medicina antiga. —
aA sexta advertência he, que aos doentes

de eri/sipela se deitem todos os dias aju-

das Jreseas de ameijoada.» Curvo Seme-
do, Polyanthsa Medicinal, trab, ii, p.

13G.

t AMEIJOADO, adj. p. Recolhido, abri-

gado, levado á ameijoada ou pastagem
exposta ao relento.

AMEIJOAR, V. a. (Segundo Moraes, de

mcjon, ou wíesão, corrupção antiga do fran-

cez maison.) Levar o gado á ameijoada;
fazer malhada com o rebanho em um cam-
po, amalhoar.= Também se emprega na
forma neutra.

— Ameijoar-se, v. rejl. Recolher-se á
ameijoada ; figuradamente, abrigar-se, alo-

jar-se á noute, pousar.— a Estas aves se

ameijoam era humas rochas, qu estão nas
mesmuíi ilhas au lunrjo do mar. » Hist. do
Descobrimento da índia, liv. iv*, cap. 3d.

AMEIJORAR, V. n. ant. (Corrupção de
Ameijoar. líecolher-se na ameijoada, en-

curralar, encafuar.

—

«Em as qiiaes (egre-

jas) Deos fez ameijorar e lançar as suas
ovelhas. y> Vita Christi, Tom. ii cap. 25,
fui. 72.

t AMEITÁI, adv. ant. O mesmo que
metade. = Recolhido por "\'iterbo.

AMEIVA, s. /. Em Erpetologia, géne-
ro de reptis saurianos, parecidos com os

lagartos.=Xo Brazil chamam-se teios.

t AMEIVÓDEA, s. f. Em Erpetologia,

familia de reptis saurianos, tendo por ty-

po a a m eiva.

AMEIXA, s. /. (Voz pérsica mexma, da-

masco, segundo o Diccionario da Acade-
mia.) Fructo da ameixoeira, de caroço,

succulcnto, diverso no sabor confonne a.s

variedades das arvores.

—

«O fructo, que

se chama lanças he do tamanho de amei-

xas.» Pinto Pereira, Historia da índia no
tempo de Dom Luiz de Athaide, liv. i,

cap. 2G, foi. llõ.
— LoC: Ha muitas variedades de

ameixas, cujos nomes andam na lingua-

gem oral : Ameixa reinol, a que Bluteau
designa com o nome botânico de prunus
lusitanica.—Ameixa saragoçana, prunus
coisaraugustana .

— Ameixas brancas, as

que se colhem quando se corta a cevada.
— Ameixa cor de cera ; ameixa mosi-

nha; ameixa guarda; ameixa douradinha ;

ameixa agosfinha; ameixa de cal; amei-

xa rainha Claudia, etc. A orthographia

d'esta palavra tem variado bastante

:

Améxa, ainda usado nas illias^ dos Aç-ôres,

c no baixo povo ; Amexia e Amexea.
AMEIXIAL, .«. m. Logar plantado de

ameixieiras.=Recolhido nos ti-ez primei-

ros Diccionarios da lingua.

AMEIXIEIRA, .'^. /. Em Bot.auica, nome
vulgar da prunus domestica, de Linneo.

Divide-se em ameixieira mansa, e brava.
— .'\ Orthographia desta palavra tem si-

do indeterminada; Ameixiera, Amexeira.

Ameixoeira.

A e:::(iiiein a dúr eslá soltaudo.

CAM.. ttí. Wí, csl. 9.

— LoC: <i Abraçou-sc o asno com a

ameixieira c acharam-se parentí$.* Ane-
xiin do século xvi, recolhido por Jorge

Pinto no Auto de Rodrigo e Mendo. —
iXão busques o jiijii na ameixieira.» Pa-

dre Delicado. Adágios, p. 10.

AMÉJA, s.f. ant. O mesmo que Amei-
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joa.

—

((Não tinham (ferro) porque em seu

lagar usavam de cascas de amejeiS.» Dio-

go do (Jiiuto, Década IV, iiv. 4, cap. 8.

AMÈJEA, s. f. ani-, U nicsaio que

Amêijoa. =Fóra do uso.

—

«Ot:trus. ame-

jeas, iiic.viUuJcs.» Nunes de Lcào, Descri-

pção de Portugal, cap. 30.

AMÈJOA, s.f. nnt. O mesmo que Amêi-

joa. = Lsado por Bernardes. Fora do

uso.

t AMELENADO, adj. p. Cheio de me-

lenas. = Krcíilliido por Bacellar.

t AMÉLEON, s. m. Era Botânica, espé-

cie de cidra da Kormandia.

f AMELÉS, s. m. (Do grego ameles,

negligente.) Em Entomologia, divisão do

grande ffcnero mantis.

t AMELETIA, s. f. (Do grego amale-

tos, desprezado.) Em Botânica, género de

littnaeeas, inndado sobre o 'peplis indiano.

f AMELLA, s. m. FjUI Botânica, gé-

nero de plantas da faniilia das astcroi-

dcs.

i"
AMELLÊAS, s. /. pi. (De amellus, no-

me de uma riór cantada por Virgilio.) Em
Botânica, divisão da única tríbu das artc-

rineas.

AMELLO, s. m. Em Botânica, lyrio do

campo ; recolhido na sexta edieão de IMo-

raes.

AMELOADO, adj. Que tem a forma ou

appareneia de nielào. D;i côr, do sabor

ou do cheiro do melào.

—

«Cinf/ia tim ro-

sário da contas ameloadas, cwm vivas giii-

7UIS...» Jorge Cardoso, Agiolog. Luzit.,

Iiv. III, [). 474.

t AMELLOIDES, s.f. pi. Em Botânica,

sect-rio da lamilia das asteroides, tendo

por tvpo o género amello.

AMELROADO, adj. Da côr do melro.

Dáva-se antigamente o nome de cavallo

amelroado ao que apresentava esta côr,

como se vè em Kego, Sum. da Alveitaria,

trat. I.

AMÉM, .t. //(. ant. (Corrupção de Amen,
ainda usado na linguagem popular.) Vid.

Amen.=liceolhido por Moraes.

AMÈN, .«. III. e adv. Palavra hebraica

que significa : assim seja, verdade é, com
que se terminam quasi todas as orações

da egreja cathoiiea.

—

«E j)or dijferentes

mudos fui por muitos declarada estii pa-
lavra amsn, os setenta interpretes a inter-

pretaram seja feito. Segundo outros, quer

dizer verdadeiramente : sei/undo Aqnila,

significa fielmente. » Catecismo Romano,
foi. 401, V.

— Em Historia Sagrada, amen, é for-

mado das letras iniciaes das trez palavras

kdonai, Welech, e lAceman, que vale o

mesmo que Senhor Rei Fiel, locução he-

braica, mostrando a fé que se ha de dar

ás promessas divinas.

— Loc: Dizer os améns a ahjuem,

approvar, consentir, estar por tudo.

—

«Se

outros faliarem muito, dizer os amens,
porque ovelha que bala, hjccado perde. i>

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, dial. xu, p. 249-. — « Nem tanto

amen, que se dana a missa.» Anexim do

século XVI, recolhido por Jorge Ferreira

na Euphrosina, act. Iii, se. 2.

AMENÁGEM, s. /. ant. O mesmo que

Homenagem; o «O" inicial acha-se na lin-

guagem antiga frequentes vezes mudado
em «a», ex : Avençai, por 0':ençal, ailmo,

por olmo.:^Usado por Clemente .Sanches

do A'erei.MÍ.

AMÉNCIA, s. /. ant. (Do latim amen-

tia.) Privação, falta de entendimento ; de-

mência, loucura.— «Estultícia e fatuida-

de he uma diminuta e enfraquecida ope-

ração do entendimento : diferem da amen-
cia e tolice ; porque a amencia e tolice

he hiima 2-"'ivaeão e total Jalta de enten-

dimento. )i Curvo Semedo, Polyanthêa Me-

dicinal, trat. II, cap. 19, p. 1.

AMÊNDOA, s. /. (Do latim amijgdala;

no jiroveneal amandula, dando-sea synco-

pa do « I » medial, como em fihim, tio
;

a forma portugueza, é de todas as línguas

romanas a que está mais próxima do pro-

vençal.) Em Botânica, fructo da amen-
doeira, de uma fónna oblonga, cuja casca

é delgada e coriacea, contendo na parte

lenhosa uma semente branca e compacta,

doce ou amarga, segundo a natureza da
.nrvore. — « Entre os qiiaes (fructos) ha
uiaiis arvores grandes chamadas Cana-

xas, que sempre dão fructo do mesmo no-

me, de maneira, feição, c tamanho de

amêndoa.» Pinto Pereira, Historia da ín-

dia no tempo de D. Luiz de Athaide, Iiv.

I, cap. 26, foi. 116.
— Em linguagem botânica, chama-se

amêndoa o conjuncto dos órgãos con-

tidos no spermoderme, isto é, no em-

bryão e no perisperme. E' a parte essen-

cial da semente ; não se concebe qualquer

semente sem amêndoa.
— Loc: Amêndoas confeitos, as que

estão descascadas e cobertas de assacar.

—Amêndoas marquezinhas, as mais pe-

quenas, mas também cobertas. — Amên-
doas doces, base de muitas preparações

medicas emulsivas. — Amêndoa amarga,
a que encerra os mesmos jjrineipios que

as amêndoas doces, mas que contém es-

pecialmente um veneno b;istante enérgico

chamado ácido hydrociânico. — Dar as

amêndoas, lembrança affectuosa, que se

usa pela Paschoa. — CÂlios de amêndoa,
diz-se d'aquclles que têm uuia certa lan-

guidez voluptuosa. — Em Ourivesaria,

amêndoa, é um brinco ou pingente de pe-

dras preciosas assim chamado por ter a

fóima de amêndoa.— Doce de amêndoa,
aquelle que é feito com amêndoa ralada.

— « O papaqaio treme maleitas porque

lhe não dão aínendoas confeitas.v Hernan
Nunes, Refranes, foi. 8o, v. — « Dá
Deos amêndoas a quem não tem dentes.»

Anexim recolhido por Blutoau, no Voca-

bulai'io, hoje substituido por: Dá Deos
nozes a quem não tem deritcs.

AMENDOADA, s. f. Pcvitada ; emulsão

feita com amêndoas pisadas, e xarope
commum ; costuma fazer-se com pevides
de melão ou mclanci i, e toma então o nome
do Orchata. Nas Pliarmaeias chamam-lhe
Lede de amêndoas.— «Por maneira que
um dia, que havia de tomar uma amen-
doada, se mandou buscar uma colher fo-
ra de casa emprestada. » Frei Luiz de
Sousa, Vida de Frei Bartholomeu dos
Martyres, Iiv. i, cap. it.

—
•
Em Jledicina, amendoada, synonymo

de emulsão ; medicamento liquido que tem
ordinarian)ente a côr branca e a opacidade
do leite; compõo-se de agua e principios

oleosos ou resinosos, divididos e conser-

vados em suspensão n'este liquido por
moio de uma nuicilagem natural ou facti-

eia, taes como a que dão as gommas, e

clara do ovo e outros compostos albumi-
noid<^s.

AMENDOADO, adj. p. Que levou amên-
doa, que tem a appareneia ou forma de
amêndoa.

—

Benjoim amendoado: «...que

chamam amendoado, que tem dentro hu-

mas amêndoas brancas, e quanto mais
amêndoas tem, tanto he havido por me-
lhor.» Garcia d'Orta, Colloquios dos Sim-

ples e Drogas, col. ix, foi. 28, v.

AMí;NDOAL, s. m. Logar plantado de

amendoeiras ; terra ou quinta em que se

cultivam as amendoeiras.=Rccolhldo por
Cardoso, e Bai'bosa.

AMENDOEIRA, s. f. Em Botânica, no-

me vulgar do Amygdalus communis de

Linneo
;
género da tríbu das dupráceas,

da tamilia das rosáceas, que faz parto da
sub-elasse das calicitlóreas, entre as plan-

tas dicotyledrmeas. A amendoeira é origi-

naria da Africa septentrional. De todas

as arvores fructlferas, é a primeira que

desabrocha. A amendoeira commum ele-

va-se de ordinário de oito a dez metros

de altiu-a.

— Em linguagem poética, amendoei-

ra é o symbolo da imprudência, d'onde

vem talvez o anexim: « Ahraçou-se o as-

no com a amendoeira e acharam-sè paren-

tes. i> Padre Delicado, Adágios, p. 24.

Amcndiieira q!ie a primoira írloria

Leva na nòr com IViicto i-etarthulo.

MAN. TiioM vz, iNáUi... caitt. X, esl. 93.

AMENDOIBI, s. m. Em Botnniea, nome
vulgar de uma planta da familia das le-

guminosas, chamada por Linneo Arachis

Hijpogea ; o pr»vo chama-lhe Maiidohim.

Dá-se naturalmente na America Meridio-

n:d, na Ásia ena Africa; comem-se cosi-

das e torradas. — uAugmenta-se a virtude

da tisana com amendoim para o peito.»

Gabriel Grisley, Desengano para a Medi-

cina, cant. Ill, n. 93.

t A MENHÃ, loc. adv. ant. O mesmo que

A'manhã. Ainda hoje bastante usado na

linguagem p< qnilar.

t AMENIA, s.f. (Do grego a, sem, e

vien, uiez.) Em Medicina, synonymo de

Amenorrhea. Vid. esta palavra.
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AMENIDADE, s. /. (Do latim amoeni-

tas, no abl. nmaniUtte, desceudo o «t» á

sua media «d»; no provençal amenitat.)

Encanto acompanhado de doçura; suavi-

dade agradável ; estado, situação aprazí-

vel. Diz-se tanto das pessoas como das

cousas.— «^4' somhra da amenidade <Zo es-

tylo se díviil(javi fahulus ridicidus. » Va-

rella. Numero Vocal, p. 362. — «A fres-

cura das fontes, a amenidade dos jar-

dins. s Vieira, Sermões, Tom. vii, p.

437.

AMENINADO, adj. p. Com parecenças

de menino; mcnineiro; figuradamente:

fraco, débil, mimoso.

—

«Entendeu que vão

era aqxiillo falta, senão antes convinha

algumas vezes ser assi : porque os espi-

ritas não SC criassem ameninados, bran-

dos e delicados. » Frei Belchior de Santa

Anna, Chronica dos Carmelitas, liv. i,

cap. 42, n. t^K'.

t AMENINARSE, i-. rcfl. Remoçar-se,

tornar se mais novo por meio de enfeites

ou arrebiques ; tornar-se menineiro. Appa-
rentar qualidades de menino. = Usado
quasi sempre á má parte.

A AMENISADO, adj. p. Tornado ame-
no ; tornado aprazível ; suavísado, abran-

dado.=Usado na linguagem figurada.

AMENISAR, 1-. a. Tornar deleitoso ; de-

liciar, converter o que é desagradável em
aprazível. Diz-se ordinariamente do cum-
primento de certos deveres, que se faci-

lita tornando-o deleitavel.

— Amenisar-se, v. refl. Perder o ca-

racter rude, abrandar-se; tornar-se agra-

dável ao tracto. = Usado na linguagem
famiiinr.

ameníssimo, adj. sm;). Bastante apra-

zível ; agradaljilissimo, suavíssimo ; de-

leitabilissimo.— «... ameníssimo nas vir-

tudes de homem. » Padie Bernardes, Flo-

resta, Tom. 71, p. 229. Vid. Amenosis-
simo.

AMENÍSTA, s. 2 gen. (De Amcn, assim

seja, c(im o sufEso «ista», que designa

profissão ou estado.) O que approva tudo

quanto ouve dizer; o que está sempre pela

opinião de alguém ; o que diz os améns a

todos os pareceres. — n Dizeis vós n''isso

hem mal, porque só esses amenistas têm

hoje a fortuna amena.» D. Francisco Jía-

noel de Mello, Apologos díalogaes, p.
.395.

AMENO, adj. (Do latim amaints.) De-
leitoso, agradável, aprazível, delicioso,

suave, deleitavel, jucundo, sereno, bran-
do, affiwel, prazenteiro, delicado, vistoso.

Sral.ibifaílro, cujo campo ameno.
Tu, il,.ro Tiijo, rejfas ISo sereno.

tAMõEs, \X7... cant. Ill, est. !)3.

Toila a lcrr.i i]iii' rn^.i o T('jo ameno

:

10 , m., caiU. I, est. 25.

OihLis (Io hravo mar, amenas praias.

MAiVOEI. 114 VEIGA. I.Al HA IlANtIlISO. Ccl. II.

t AMENOMANIA, s.f. (Do latim ainw-

nus, jucundo, e do grego mania, mania.)
Delírio risonho, nionomanía divertida.

Contrapne-se a Tristimania.

AMENORRHÉA, s. f. (Do grego a, sem,
mcn, mez, e rhein, correr.) Em Medici-
na, ausência do fluxo menstrual em uma
mulher na edade da assistência

; em sen-

tido particidar, falta de menstruação por
cífcito de uma fraqueza geral, ou por
inércia do utcro. = Também se escreve
Amenorreia.

A MENOS, loc. adv. Diminuindo gra-
dualmente ; apoucando, ou decrescendo

;

salvo se, senào que, somente, no caso de.

— « ... non serem lanceados cavallos e ar-

mas, a menos de serem 2^>'inieiramente

avaliado.^. » Ord. Affons., Liv. i, p. 487.

t AMENOSIAMENTO, s. m. (Da locuçcào

adverbial A m_enos, com o suffixo antigo
«mento».) líeducçào a menos; adelgaça-
mento. = Recolhido no século xviii, no
Diccionario de Bacellar.

t AMENOSIAR, v. a. (Da locução A
menos, cum a terminação verbal «ar» ; no
francez amenuiser.) Kcduzír a menos

;

adelgaçar. = Recolhido no século xviii
no Diccionario de Bacellar, mas não vul-
garisado.

AMENOSISSIMO, adj. sitp. O mesmo
que Amenissimo.=Usado no século xvi,
na Miscellanea, de Miguel Leitão.

AMENTA, s. /. ant. (Da phrase latina
ad mentem; também se encontra no mes-
mo sentido Emmenta, do latim in men-
tem.) Résa, preces, memento ou dcpreca-
ção por defuncto ; responso, clamor. =Ví-
terbo recolheu o sentido de: salário que
se dá ao Parocho por encommendar as
almas de alguns particulares defunctos a
Deus. — « Quando o defuncto for tão
polre, que não deixe fazenda pêra se

cumprir tudo; que em tal caso se prefi-
ra a obrigação de sua alma, e das mis-
sas, que se devem dizer por ella, ante-

pondo-ie a toda mais obrigação de of-
jertus, e amentas, etc. » Constituições de
Braga, tit. ii, const. 1, § 1.

t AMENTÁCEAS, s. /. pi. (Do latim
amentucca-.j Em Botânica, ordem da de-
cima quinta classe do mcthodo de Jussieu,
da qual se formou a família das salici-

neasjdas íngríceas, das empulíleras e das
celtíd(\-is.

AMENTADO, adj. p. Eucommendado
a Deus

; amansado
; conjurado contra o

rebanho. =r Pouco usado.

AMENTADOR, s. m. ant. O que amen-
ta, ou faz cncantações para amansar os
anímaes. = Recolhido por Moraes.
AMENTAR, v. a. ant. (De amenta, com

a terminação verbal «ar».) Fazer menção,
chamar á lembrança, despertar a mcjno-
ria, lembrar ; resar, responsar por algmn
defuncto. — « Pedindo logo o Psalmis-
ta louvores a ./cru.^ialcm, lembrava seu
Jundador, e amentando este, nomeava a
Christo Senhor nosso no Sacramento. »

Frei João de Ceita, Sermões, Tom, ii.

foi. 322, col. 2. = K'este sentido, tam-
bém se usa Ementar.
— Loc. : Á^ão me amentes, phrase do

século xvill, usada pelas regateíras. —
« Costumam as regateiras dizer, quando
pelejam, não me amente, id esf, não me
nomêe, não falle em mim, não fnça men-
ção de mim.» Bluteau, Vocabulário.

AMENTAR, v. a. (Do latim amentare.)
Prender, lançar um laço por meio de uma
correia

; figuradamente, impulsar. Cha-
mar, convocar os lobos por encanta-

mentos ou feitiços, para destruírem o ga-
do do visínho; tirar por encantamento a
braveza natural aos anímaes, para usar
d'e!les á vontade. — « Nem amentem,
nem encommendim com supert-tieZes o ga-

do perdido. » Constituições do Bispado
de Miranda, tit. 30, const. i.

— Ameníar, v. n. Eetouçar, saltar,

pular de alegria ; diz-se dos rebanhos
quando andam alegres. =Reeoniído n'es-

tu forma por A^iterbo.

AMENTE, adj. 2 gen. (Do latim améns,
amentiií.) Louco, demente, desvairado,

desassizado, sem juízo. Privado de conhe-

cimento, fora de si, perdido, tresvariado,

insano, apaixonado em extremo, morto de
amores. — « He bem verdade, que quei-

xando-se de Deos, fez bem de tomar a
salva de se chamar amente e sem siso,

pwrque nunca contra L>eos milita jyor nós

a razão. » Frei João de Ceita, Quadra-

gena, Tom. i, foi. 165, col. 1.

AMENTILHO, «. m. (Do latim amentum,
com o suffixo «ilho», corrupção da for-

ma diminutiva iciilus.) Em Botânica, es-

pécie de espiga simples, que consta de

flores rentes, de ordinário unísexuaes,

acompanhadas de escamas, e apegadas a

um caroiím ou eixo commum, que lhes ser-

ve de receptáculo, como no choupo, no
jnnheiro e no .salgueiro. =^ Introduzido

por Brotnro.

AMENTILHOSO, adj. Em Botânica, em
forma de amentilho ; usado por Brotero,

e recolliído por Moraes.

AMEKTRE, adv. ant. (Do italiano men-

tre, com o prefixo da índole da lingua.)

Emtanto que, cmquanto, n'este entre-

mentes. = Recolhido pela primeira vez

por Viterbo, no Diccionario Portátil, na

forma Amentré ; Moraes nào o traz ac-

centuado.

AMÈOS, .'. m. (Do latim ammium.) Em
Botânica, certo género de plantas, de flo-

res conjuncfas e polypètalas, da família

das umbrelladas. lia trez espécies: améos

commum, améos bisnaga, e améos dt jo-

Iha de endro. Os amigos escriptores con-

fundiram esta planta com os cominhos riis-

ticos. — <i Pelas manhãs lh\' dào a tutucr,

pizado e misturado com alJios e amêos,

que é cominhos rústicos, f Garcia d'< >rta.

Colloquios dos Simples e Drogas, col. 11.

fel. :•.(•..

A MEOS, loc. ant. i A menos ; o « n » ó

syucopado na phouologia portuguoza

;
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cx. : vena, vêa; cena, cêa.) Vid. A ms-

nos. Bastante usado na Ordenação Af-

fonsina, Liv. ii, foi. 22.

AMERADE, s. m. Official c governador

entre os turcos.= Também se diz Emir.

t Á MERCÊ, loc. adv. Ao grado, ao

capricho. Entregar-se á mercê dos ven-

tos, render-se á discrição, ir sem ru-

mo. — « Que chamaes entregar á mer-

cê ? » Diogo de Couto, Década IV, Liv.

6, caj). 6. —• Viver à mercê ãe alguém,

viver da sua caridade. — Criados que

servem à mercê, na linguagem antiga,

que recebera paga ou soldada.

AMERCEADAR, v. a. anf. O mesmo que

Amercear; dar mercê, conceder favor.

—

« Senhor Jesus Christo, amerceada-íe da

nós. » Francisco Alvares, Verdadeira In-

formação das terras de Preste João, cap.

32.
— Amerceadar-se, v. rcjl. ant. Amer-

cear-se, compadecer-se, apiedar-sc. Mais
usado do que o verbo activo.

APJERCEADOR, s. m. e adj. ant. O que

so auiorcêa ; compassivo, piedoso, beni-

gno.

Oh justo amerceador
Desta alma, que tu rac deste.

GIL VICE.MEj ocr.AS, liv. V, fol. 250.

AMERCEAMENTO, s. m. anf. (De mei'-

cê, Com o prolixo « a » e o suíSxo « men-
to. ») Piedade, benignidade, compaixão,

benevolência, pungimento, perdão,

E spfíundo a mulliiiado

Dos teus ai)ifrccanií'iUox.

Deslnie a minha lualdarle.

GIL VICEME, OBBAS, liv. V, fol. 250.

— Em Direito antigo, perdão, remis-

são total ou parcial da culpa, da pena
;

commutação d'esta em dinheiro. Usado na
Ordenação Affonsina, Liv. i, tit. 53, § 3.

AMERCEAR, v. a. ant. (De mercê, com
o prefixo « a » e a terminação verbal «ar».)

Compadecer, apiedar, comraover, abran-

dar. — « Senhor Christo, amercea-íe de

nós. » João do Barros, Década II, Liv.

3, cap. 4.

— Amercear-se, r. rejl.. Compadecer-
se, apiedar-se, perdoar, tornar-se compas-
sivo, fazer mercê. — « Té que a piedade
de mui alto houve 2}or hem de se amer-
cear da Christandade. » Frei Simão (Joe-

lho, Compendio das Chronicas do Car-

mo, Liv. II, cap. 13, fol. 158.

AMEREÇAR-SE, v. rejl. ant. O mesmo
que Amercear-se. = Usado nas Provas
da Historia Genealógica, Tora. ii, p. G09.
=> Recolhido jjor Moraes.
AMERGER, v. a. ant. (Do latim mergc-

re, com o prefixo da índole da lingua ;

ou de immcrgere, mudando-se o «i» ini-

cial cm «a», como em inter, antre, e to-

dos os seus compostos.) Abaixar, mergu-
lhar, afundar, abater ; submergir, humi-
lhar. — «Amergeo os olhos em a terra

for tal, que do esguardamcnio nom empa-

chasse e houvesse grande vergonha aoiid-

la, que era accusada.» Vila Cinisti, Part.

II, fol. 66.

— Amerger-se, v. rejl. ant. Abater-se,

ir abaixo, soçobrar, immergir, humilhar-

se, succumbir. — « Mas humildosamente

se amergeo, e com o dedo scripveo em
terra. )^ Vita Christi, Part. ii, cap. 65.

AMERGIDO, adj. i). ant. Immergido,

immerso; submerso, afundado, mergulha-

do ; afogado, suffocado, lançado ao fundo.

= Usado na Vita Christi.

AMERGÚDO, adj. p. ant. (O mesmo
que Amergido; na linguagem popular, o

oi» confunde-se frequentemente com o

«u». A maior parte dos participios ter-

minados em í< ido » eram antigamente

terminados em «udo», ex. : conoçuào,

sahudo, etc. Na linguagem oral das ilhas

dos Açores, é notável esta confusão entre

«i» e o «u».) Immergido, iramerso.

AMERGULHADO,a(/J. í;. ant. O mesmo
quo Mergulhado. = Usado na traducção

da Vita Christi.

AMERGULHAR, i'. a. ant. Vid. Mergu-

lhar. == Fora do uso.

— Amergulhar-se, v. rejl. Mergulliar-

se, atola r-sc, afundir, enterrar-se, ir ao

fluido. — uAlguns se amergulham c la-

nham em viços.» Vita Christi, Tom. ii,

cap. 7, fol. 23, V.

AMERICANO, «ú;;. e s. m. O natural da

America
;
que pertence á America, e ex-

tensivamente o que lá residiu. —«Agora
não quero comparar estes meninos Malaba-

res com os americanos, senão com os lio-

manos.-D Padre António Vieira, Sermões,

Tom. 8, p. 167.

— Loc. : Papas americanas, prepara-

do pharmaceutico feito do miolo de pão

e vinho fino, que se usava para evitar a

gangrena. — Barha ã americana, a que

se deixa crescer pior todo o queixo, ra-

pando somente as suissas e o bigode.

AMÉRICO, adj. O mesmo que Ameri-

cano ; usado na linguagem poética. =
Também é usado como nome de homem.
AMERÍM, adj. )Do latim avwrina, per-

tencente á cidade de Amcria.) Nome vul-

gar de uma pêra serôdia, miúda e muito

sumarenta, conhecida vulgarmente, nas

Províncias do Norte de Portugal, pelo no-

me de peras de amorim, corrupção de

Amerim. Em Lisboa, chamam-lhe pej-as

lumhe-lhe os dedos. = Recolhido por Mo-
raes.

AMESERAR-SE, v. rejl. ant. Vid. Ami-
serar-se.=Fóra do uso.

AMESIADO, adj. p. ant. O mesmo que

Homisiado ; na linguagem antiga, o «o»

inicial convertia-se em «a», como cm A-

vençal por Ovençal. = Recolhido por

Moraes.

t AMESINHAVEL, adj. 2 gen. (De me-
sinha, com o prefixo «a» e o suííixo

«avel».) Tudo o que é saudável ou para

o corpo ou para a alma. ^Recolhido por

Viterbo no Dicciouario Portátil.

AMESQUÍNHADO, adj. p. No sentido

antigo, desgraçado, desventurado ; mo-
dernamente, mesquinho, agarrado, cioso,

sem largueza.

AMESQUINHAR, v. a. (De mesquinho,
com o prefixo « a » e a terminação ver-

bal «ar».) Tornar mesquinho, amofinar,

desventurar, carpir ; encurtar, acanhar,

humilhar, deprimir. — «E quando reben-

taesde piedoso, amesquinhaes-i'os muito,

que não tendes, que lhe dar.» Paiva de
Andrade, Sermões, Part. Iii, fol. 24.
— Amesquinhar-se, v. refl. Humilhar-

se, encolher-se abaixando a voz com de-

masiada submissão. Chamar-se desgraça-

do, carpir-se, acobardar-se com a miséria,

abater-se com a infelicidade. — nPedem
soccorro, amesquinham-se, carpem-se, »

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. IV, cap. 29.

AMESTRADISSIMO, adj. sup. Ensaia-
dissimo, pcritissimo, com muita aptidão.

AMESTRADO, adj. p. Ensinado, dou-

trinado, instruído, ensaiado, tornado mes-
tre, aperfeiçoado, adestrado. = Usado
por Garcia d'Orta, e Heitor Pinto.

AMESTRADOR, adj. o s. ??j. Listructor,

ensaiador, adestrador; o que amestra. =
Recolhido nos Diccionarios de Cardoso,

Barbosa e Bento Pereira.

AMESTRAR, v. a. (De mestre, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal «ar».) Instruir, ensinar,

doutrinar, ensaiar, adestrar, industriar.

= Usado pelo padre Bento Pereira na
traducção da Bíblia.

t AMESURADO, adj. p. ant. O mesmo
que Mesurado ; recolhido, recatado, atten-

to, considerado.

— Loc. : Vela amesurada, an-eada,

cassada, colhida.

—

«E não desembarcan-

do em terra, mas só indo ãe vagar com a
vela amesurada, fomos vendo as casas.»

Frei Gaspar de S. Bernardino, Itinerário

da índia por terra, cap. 5.

AMESURAR, v. a. ant. O mesmo que

Mesurar ; recolher, recatar, considerar.

] AMETÁBOLE, s. m. e adj. 2 gen. (Do
grego a, sem, e metabole, mudança.) Em
Entomologia, insectos que não soffrcm

metam órphose.

AMETADE, s. /. (Do latim medietas,iiQ

abl. medietate, dando-se a syncopa do

«d» medial, como em meã-ium, meio;j)?-e-

da, (ant.) prêa; no italiano metate e me-

tade.) O mesmo que Metade ; no portu-

guez antigo ametade. Meia parte d'algum

todo
;
porção egual á outra dividindo o

todo em duas partes ; meio. — «Ao me-

nos tem na obra ametade, qvem bem a co-

meça.» Lucena, Vida de Sani Francisco

Xavier, Liv. i, cap. 10. — Anexim do

século XVI ; recolhido por Bluteau :
—

«Ametade da obra tem feito quem começa

com bom tempo.» Vocab., Suppl.

—Em Direito, Carta de ametade, diz-

se dos casamentos feitos segundo o cos-

tume do reino, em que o marido c a mu-
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Ihcr cnh'íím para o casal com comniuiiluio

de Lcns. Todos os casamentos, feitos sem
contracto acerca de bens, entendem-se fei-

tos j)or caria f/e ametade.— «//« muitos a

quem parece que lasta amar a Deos por

cartas cie ametade, isto é, repartindo o

coração no a7nor de Deos e amor do mun-

do. « Ciiagas, Sermões Genuínos, i^rat. iv,

p. 419.
— Loc: Partir em duas ametades,

talhar de meio a meio.

—

Andar de ame-

tades, ter egualdade. — Ver ametade
das cousas, ser insensato, não conhecer,

não distinguir o verdadeiro do falso. —
Ençjanado em mais de ametade do justo

preço, facto que constituia lesão, no Di-

reito das Ordenações. — Ametade da al-

vm, diz-se daquella pessoa que nos c

cara. — Ter uma ametade, ou a cara

ametade, diz-se da mulher com quem se

está casado. — Descontar ametade da

ametade, estimar uma cousa muito me-

nos do que a encarecem. — Riqueza e

santidade, axa&tAàe da ametade. Anexim
oral. Bluteau colheu-o no século xviii :

— íiDo dinheiro e da verdade, ametade
da ametade.» Bluteau, Voe, Suppl. —
«Bom principio é ametade.» Idem, Ib.

AMETAI, s. f. ant. O mesmo que Me-
tade, talvez do francez moitié. = Keco-
Ihido por Viterbo de ura documento do

século XV.

AMETALLADO, adj. p. Misturado ou or-

nado com metal. =Kecolhido pelo Padre
Bento Pereira.

AMETAMÓRPHOSE, s. f. (Do grego a,

sem, e metamorjjhose.) Em Entomologia,

nome dado por alguns auctores ao phono-

meno que apresentam alguns insectos

que não experimentam metamorpliose,

mudando apenas de casca.

t AMETAMÓRPHOTE, adj. 2 gen . e s.

m. Em Entomologia, o que não soffre

nietamórphosc.

AMETHÍSTA, s.f. Pedra preciosa do em-

rosa ; eserevc-se de preferencia Amethys-
ta, mais conforme com a etymologia lati-

na. — «Saphiras, amethistas, balaxas.i)

Nunes de Leão, Descripção de Portugal,

foi. 3t). Vid. Amethysta.

t AMETHÓDIGO, adj. (Do grego o, sem,
c mc.thodos, niéthodo.) Que não tem me-
thodo, confuso, embrulhado.

t AMETHYSA, s.f. Em Entomologia,

género de diptéros, contendo uma só es-

pécie do Cabo da Boa Esperança.

AMETHYSTE, s. /. (Do grego a, sem, c

methe, embriaguez.) Pedra preciosa côr de
violeta, que ó uma variedade do quart::o

hijalino. — A amethysta oriental dis-

tinguc-se da amethysta ordinária pela

sua muita dureza.

— Em Historia Ecclesiastica, a ame-
thysta ora uma das doze pedras que ibr-

mavam o peitoral do Sacerdote máximo
dos Judeos. — Entro os christãos, é a
jjedra do annel, signal distinctivo da di-

gnidade de Bispo.

—Em Zoologia, espécie de serpente do
género python.
— OiJS. Também se escreve /Lmatis

ta. Ametista, Amethysto, Amethyste e

Amethysíe.

AMETHYSTEA, s. f. Em Botânica, gé-
nero de labicias, do qual a amethystéa
cerúlea, é a única espécie conhecida.=E'
cultivada cm jardins.

AMETHYSTHEA, adj. Em linguagem
poética, que tem a côr roxa ou violeta

;

violáceo.

t AMETHYSTICO, adj. Em linguagem
poética, que tem a côr roxa.

AMETHYSTO, s. w. (Do latim amethys-
tus. ) U mesmo que Amethysta, menos
usado. = Empregado pelo Padre Manoel
Fernandes.

t AMETRÍA, s. f. (Do grego a, sem, e

métra, madre.) Em linguagem medica,
ausência do útero.

t AMETROHEMÍA, s.f. O mesmo que
Amenorrhea. Formado e introduzido na
linguagem medica por Pioriy.

t AMEUDADAMENTE, adv. Repetida-

mente, continuadamente, crebramente. =
Usado na linguagem familiar.

t AMEUDÁDO, adj. p. Repetido, fre-

quente, continuado; crebro, feito a miúdo.
AMEUDAR, V. a. (Da locução adverbial

a meudo, com a terminação verbal «ar».)

Repetir, continuar, insistir.

linguagem

fazer com
frequência a mesma cousa. — aComo to-

dos eram frecheiros ameudaram suasfre-
chas.)' Barros, Década III, Liv. 3, cap. 8.

Vid. Amiudar.
AMÉXA, s. /. ant. Usado no século xvi,

e ainda hoje commum na
oral dos Açores. Vid. Ameixa.

t AMEZÊNDADO, adj. j). Sentado á
meza ; figuradamente: banqueteado, re-

festellf.do. = Recolhido por Bluteau no
Suppl. do Vocab. Baccllar também reco-

lheu, no século xviii, Amensado.
AMEZENDAR, v. a. (De meza, com o

prefixo «a» c a forma verbal «ar».) Sen-
tar ou admittir á meza, recostar á vonta-

de. Moraes traz o seguinte exemplo
sem citar a auctoridade : — «....já o vil-

lão espera que o pobre sogro o amezende
no tambo com a filha dada ásua sórdida

riqueza. y>

— Amezendar-se, v. refl. Usado prin-

cipalmente no sentido figurado e chulo :

repotrear-se, csprcguiçar-se, deixando-se

cair com o pczo do corpo. N'este sentido,

recolhido no principio do século XVii pe-

lo Padre Bento Pereira.

AMEZINHADO, adj. p. Tratado com
mezinha, medicado por curandeiros

;
que

se cura com os remédios de curiosos. =
Usado pela Infanta D. Catherina. No
sentido moderno, é privativo da lingua-

gem chula.

AMEZINHADOR, s. m. O que dá mezi-

nha ou remédios caseiros ; curandeiro.

—

(1 De quantas castas são réos aos doetites os

ameziuhadores do mundofi Frei António

Fêo, Tratado das Festas, Tom. n, foi.

110, col. 2.

AMEZINHAR, v. a. (De mezinha, com
o prefixo «A» e a terminação verbal «ar».)
Curar, medicar, applicar remédios casei-

ros. — «O que vos peço é, que me trateis

e amezinheis, façacs o remédio, que este

mal ha mister. » Frei António Fêo, Trata-
dos das Festas, Tom. i, foi. 179, col. 1.— Amezinhar, v. n. Usar mezinhas,
dar remédio, curar.

—

«Elle sara e amé-
zinha, fere e suas mãos sararam. v Cate-
cismo Romano, íbl, 347.

t—Amezinhar-se, v. refl. Curar-se, tra-

tar-se, raedicar-se, remcdiar-se. — aPo-
rém males do coração, que é a perda da
graça, e o reato da pena, não se amezi-
nham seimo com trcd/alhar muito o pecca-
dor.-o D. Hilário, Voz do Amado, cap.

27, foi. 15U.

AMEZÍO, s. m. ant. (O mesmo que Omi-
zio ; o «o» inicial bastantes vezes se in-

verte em «a», como em Ovençcã, .avençai.)

Ódio, inimizade jurada por vindicta pes-

soal, no velho direito portuguez.

—

Filhar
amezio, coutrahir ódio, que procura in-

stantemente vingar-se por causa de cri-

me de morte praticado na pessoa de al-

gum parente. •— « E como quer que elle

Martim Fernandes fosse de mais peque-
no poder, que este D. Gonçalo Rodrigues,

filhou com el amezio, e matou-lhe muitas
de sás companhas. 3 Dom Pedro, Nobiliá-

rio, tit. XXXVII, foi. 181. Vid. Homi-
zio.

t AMHÁRICO, adj. Em Linguistica,

dialecto corrupto do semítico, foliado na
maior parte da Abvssiuia.

t AMHERSTÍA, /. /. Em Botânica, gé-

nero de leguminosas, do qual a única es-

pécie conhecida é um dos mais magniti-

cos productos vegetaes que se conhecem.
AMIAL, s. m. Logar plantado de amiei-

ros ; mato, bosque de amieiros.— « Da
imagem milagrosa da Sinhora do Amial.»

Sanctuario Marianno, Tom. ii, p. G0.=
Recolliido por líintcau.

t AMIANTÁCEO, adj. Que tem alguma
similhança com o amianto.
— Era Pathologia, tÍ7iha araiantacea,

doença conhecida jjelo nome de p>/tiria-

sis e pviriasis.

t AMIANTINÍTE, s. /. Em Mineralo-

gia, varicilade do actinuto.

AMIANTO, s. m. (Do grego a, sem,

é miaincin, cstragar.t Substancia mineral
(silicato de magnesia'), apresentando-se sob
a forma de massas divisíveis cm filamen-

tos nacarados com um reileso esbranqui-

çado natural, setineos, infusiveis, ineom-
bustiveis, dos quaes se fazem torcidas para
as lâmpadas de álcool. Embebidos em
acido sulphurico, estes fios servem para
extrair os gazes nas analyscs dos com-
postos orgânicos. — «.Ha uma espécie de

linho, a que os naturaes chamam asbcti-

no... outros amianto, palavra Grega, çue

vai o mesmo, que immaculado ou impollu-
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to. -D Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. V. doe. 1, p. 95.

t AMIANTOIDE, aJJ. 2 gen. Em Mine-

ralogia, qne se parece com o amianto :

ex.: o arseriato cie cobre.

j AMIATÍTE, s. Ml. Em Mineralogia,

variedade de sihx resinite concrecionado,

de um branco opaco ; é assim chamado
por se achar no monte Amiato.

t AMIBA, s. /. (Do grego amoihè, per-

mutação.) Em Entomologia, género de

animálcuios infusórios, que se produzem

nas aguas estagnadas, e nos sedimentos

vegetaes. A sua instabilidade é tal que

se lhes chama ^;roíec»s dijfluentes.

f AMICAL, adj. 2 geií. (Do latim ami-

calis.) Que diz respeito á amizade; usa-

do na linguagem poética:— amical convi-

vio.

AMICHELLAR, v. a. (De michello, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar»}.

Em linguagem náutica, dar volta com o

michello, atracando a amarra com o appa-

relho de susj^ender, ou o mastarco e ver-

ga que se iça com o seu andrebello.

t AMICIA, s. /. Em Botânica, género

de plantas leguminosas, indígenas da Ame-
rica e(|natorial.

AMICICIA, s. /. ant. (Do latim ami-

citia ; privativo da linguagem erudita.)

Amizade.

De (odas ns virtudes, a amicicia

Conservava com alUi caridade.

MAN- TliOM., l.^iLLANA, caní. VJI[, CSt. 37.

AMICINDADE, s. f. ant. O mesmo que

Amizade ; na linguagem pojjular também
se diz Amizidade.=Usado por Francisco

Alvares, na Verdeira Informação das ter-

ras do Preste João. = Recolhido por \i-

terbo

.

amicíssimo, adj. stip. ;\ruitissimo ami-

go ; cxtrcmosissimo; que professa a mais

.dedicada amizade. — «Que são os amigos
do liso, sem lhe fazermos aggrnvo, senão

amigos inimicissimos, ou amicíssimos ini-

migos.)) Vieira, Sermões, Tom. iv, serm.

3, § 7, n. U.
AMICLES, s. m. ant. Vestido antigo

de mulheres
; talvez corrupção de amido.

=Eecolhido na sexta edição de Moraes.

AMICTO, s. m. (Do latim amictns, tudo

o que serve para cobrir ou vestir.) No
sentido usual, chlamjde, trajo.

— Em linguagem litúrgica, amícto, é

a primeira das seis vestes communs aos

bispos e presbyteros: amicto, alva, cin-

gido, stola, mantjnão e jjanefa. Véo bran-

co de linho cpie o sacerdote lança sobre

os hombros entre a chamarra e a alva,

quando se reveste para dizer missa. —
«O amicto ou Immeral, a que 8. Jerony-
mo chama Ânaholeum, e corresponde ao
Eplwd de linho da lei velha, significa,

(diz Euperto) a nuvem, com que o Anjo
do grande conselho se encohriu baixando ao
mundo ; isto he a carne pura e virginal,

com que se disfarçou o Verbo Divino. Si-

gnifica também (diz Rábano Mauro) a lim-

peza das obras, que o Sacerdote e o Bisjyo

devem ter.)) Bernardes, Floresta, Tom.
iir, p. r>SG.

t AMICTO, s. m. (Do grego amidos,
puro.) Em Entomologia, género de dipté-

ros, fundado sobre duas espécies, o amicto
oblongo, e o amicto heteroptéro, que ha-

bitam o norte da Africa e o cabo da Boa
Esperança.

t AMIDALICO, adj. (De amido.) Em
Pharmacia, nome dado aos preparados

em que entra o amido.

AMIDÃO, s. m. ant. (Do latim amylum;
o i\» troca-se por od», como em scula,

escarfa.) O mesmo que Amido.

—

nXos nós,

se gera huma. humidade grossa, que pare-

ce como o amidão, quando está muito coa-

lhado.)) (iareia d Urta, Colloquios dos Sim-

ples e Drogas, coUoq. ii, foi. 194, v.

AMIDAS, s. f. pi. Em Chimica, deno-

minação de uma serie de productos orgâ-

nicos, cuja composição elementar repre-

senta um sal ammoniacal menos um átomo
de agua dos seus elementos; de modo que,

sob certas influencias, estas matérias re-

Iiavendo esta agua, passam ao estado do

sal a baí;e de annnoniaco.

t AMIDINA, s. f. (Do italiano amidi-

na.) Em Chimica, substancia opaca, ou
semi-transparente, branca, ou de um bran-

co amarellado, insípido, inodoro, solúvel

em todas as proporções do álcool a GO
gráos centesimaes.=Tambem se diz Ami-
dona.

t AMIDINO, .'í. Mi. Em Botânica, pelií-

cula lisa, que forma a parede exterior de

cada grão de amido.

ÁHIDO, s. m. (Do l.itim amylium; no

francez amidon; no italiano amido, e no

hesj)anhol almidon, d'onde se vê que, nas

principaos línguas romanas, a mudança do

«1» em «d» é uma lei geral.) Fécula de

trigo, extraída de uma maneira especial;

é uma gomma ou substancia branca, sec-

ca, pulverulenta, inalterável ao ar, insí-

pida, insolúvel na agua fria, mas bastan-

te solúvel na agua a ferver, com a qual

se fórraa uma gelêa, depois de arrefecer.

= Xa linguagem usual, gomma de trigo.

— «Amido he gomma de trigo.» António

da Cruz, Recopilação da Cirurgia, cap. v.

t AMIDOLÍCO, adj. Em Medicina, dá-se

este nome a certos medicamentos, que de-

vem a sua existência e propriedades ge-

raes á presença do amido.

t AKIDONA', s. /. Vid. Amidina.

AMIEIRA, s.f. Espécie de salgueiro, co-

nhecido mais geralmente pelo nome de

Amieiro. == Recolhido pelo Padre Bento
Pereira.

AMIEIRAL, s. m. Lngar plantado do

amieiros; também se diz Amial. == Reco-

lhido inu' Moraes.

AMIEIRO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar da hetnla alnus de Linneo; géne-

ro de plantas da família das pctulineas

espécie de salgueiro pequeno.

r.onio eílás. Gil, descançado
A sombra d'esle amieiro !

ROUI!. LOBO, CCl. III.

t AMIERTE, s. /. Teia de algodão da
índia. = Na sexta edição de Jloraes en-

contrase erradamente Aniiestias.

AMIGA, s.f. (Do latim arnica; o «c»

medial desce á sua media «g», como em
ficus, fij/o ; no provençal amiga, bastante

usado nos nossos Cancioneiros do século

XU e xiii.) No sentido primitivo, namo-
rada ; mulher que tem amor ou amizade
honesta. A contar do século xvi, come-
çou a usar-se á má parte, no sentido de
concubina, amásia, manceba, mulher teú-

da, que vive com homem sem ser ca-

sada.

Bem vês as Liisitanicas fadig.is,

Ouc tu já de muito longe favoreço,

Poniuc das Parcas sei minlias aihigas,

Oue me hão de venerar, e ter em preço.

CAMÕES, lcz., cant. i.t, est. 38.

-— Loc: Ser amiga, estar amancebada.
— « Ou Artiga viveo pouco casada com
El-rei, ou não foi mais que amiga sua. -o

Frei Bernardo de Brito, Mouarchia Lu-

sitana, Part. II, liv. 7, cap. '21.

j AMIGAÇÃO, s. /. Na linguagem chu-

la, concubinato, mancebia.

AMIGADO, adj. p. Que está em man-
cebia, que vive com amásia, que tem con-

cubina. = Usado por Vieira. Começa a

tomar-se si'i ;í nui parte.

f AMÍGÃLHAÇO, s. m. Era linguagem
chula, praiide ."anigo.

AMIGAMENTE, adv. ant. Cora amizade
;

predilectamente, á maneira de amigo.

Mas tratarei ei>mti.ío a-,nigatttentc

Do coDsellio (juc pedes

FtRKEiHA, CAUTAS, Pait. I, cart. i2.

AMIGAR, r. a. (Do latim amicare, des-

cendo o u c» á sua media «g», como em
adlocare, aluf/ar.) Fazer amigo, unir em
amizade; reconciliar em amizade. = No
sentido usual, é sempre tomado á má par-

te ; amancebar, fazer que haja trato illí-

cito entre dous sexos.

—

«Este amor liou

e amigou romanos com sabinos.)) Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

V, se. 2.

—

«Havendo na mesma acção duas

ou trez maldades enormissimas ; huma...

e a terceira de haver casar ou amigar com
o índio já casado, a que não era sua mu-
lher. )i Vieira, Cartas, Tom. iir, cart. 2.

— Amigar-se, v. refl. Amancebar-se,
viver em trato iilícito ; tomar uma mu-
lher por couta, ou viver teúda e manteú-

damente. Este sentido, tomado á má parte,

prevaleceu sobre o sentido primitivo : fa-

zer-se amigo, reconciliar-se, contrair ami-

zade. — «Acontece que uma escrava se

amigou com seu senhor...)) Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tom. i, cap.

I, doe. 4, n. 8G.

AMIGÁVEL, adj. 2 gen. (Do latim atni-

cahilis ; no provençal amigable ; o suífixo

«able», em vez de «avel»,é bastante usado
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na lingnngem popular.) Pertencente a ami-

go; amoriiso, atíectuoso, extremoso, amo-
ravel, beuúvolo, complacente.

Pareceo-lhe mandar quem bem nolassc

Debaixo de amigarfí liii^^imento

si oe UE?iEZES, MALACA CONg., CODt. VI, est. 31.

AMIGAVELMENTE, ach. Com amizade;

á maneira de amigo, complacentemente,

benevolamente, aÔectuosamente.— «E lo-

go determinem amigavelmente quanto se-

rá bem, que o tSoih^r Rti dt-.n Frei Luiz
de Sousa, Hist. de Sam Domingos, Part.

1, liv. I, cap. 21.

amígdala, í. /. Vid. Amygdala, mais

conforme com a etimologia grega.

AMIGO, adj. (Do latim amicus ; no ita-

liano amico, e no hespanhol amigo.) Que
trata com amizade, amigável ; figurada-

mente : favorável, benévolo, complacen-

te, affectuoso, benigno, extremoso, afei-

çoado, inclinado, aífecto, dilecto, caro.

Os poTos Abassis, de Christo amigos.

CAMÕES, Lcz., cant. x, est. 93.

Escrevendo por elle uma eiiiranosa,

nissimulada carta, amiga, e branda.

CORTE KfcAL, CfcltcO D£ DIU, CaUt. II.

A volta da fortona. hora que amiga,
Hora imija cruel alça e derriba.

FERREIRA, CASTRO, aCt. I.

AMIGO, s. m. A pessoa que nos ama
ou é amada por nós.= Também se em-
prega no sentido de amante, como termo
de familiaridade, e até como desprezo.
Inclinado a alguma cousa que prefere

;

amador.

Pois por vida de João Braz,
Oue se Inbreíro Mouras.
Õuer di]i2 amiga, quer não,
0'J hei de soltar o airapão,
E mandal-o a Barrabãs.

S1»Ã0 MACnAUO, COMEDIA DB Dir,

Part. I, foi. íõ.

— Loc. : Adeus, meu amigo ! phrase
irónica, com que mostramos nào acreditar

o que nos dizem, ou nào estarmos para
responder. — Amigo da infância, amigo
antigo, desde os primeiros encontros da
eschola ou dos folguedos.—Amigo leitor,

fórmula usada antigamente nos prólogos
e prefácios. Bluteau escreveu, no seu
Vocatulario, prefácios para todo o género
cie leitores. — Amigo até ao altar, o que
está prompto a fazer tudo por outrem,
excepto em matérias de consciência. E'
lambem usada em francez. — Amigo, voz
que se responde á sentinella, quando per-
gunta dcj-ois do sino corrido : Quem vem
lá ? — Amigo como d'antes, mostra de
indifterença pelo que outrem pôde resol-
ver em relação a cousa que nos diz res-
peito.— Amigo velho sem caruncho, ami-
go inalterável

;
phrase de cumj)riniento

usada nas classes baixas. — Amigo de
louvaminhas, o que se mostra aifeiçoado
em quanto llie faz conta. — Amigo só de
heijo-vul-as mãos, hoinom que se mostra
amigo somente em fazer cortczias e nada

I mais. — Venãe}'-se por amigo, inculcar-

I se tal fingidamente. Usada por Frei Hei-

j

tor Pinto.

—

«A casa do amigo rico, irás

sendo requerido ; e a cctsa do necessitado,

sem ser chamado. s> Hernan Xunes, Re-
franes, foi. 2, v. — <sA condição do bom
vinho como a do bom amigo.» Delicado,

Adágios, p. IG. •— aA falta do amigo
ha-se de conhecer, mas não aborrecer.»

Idem, ibidem, p. 16.— «Amigo anojado,

inimigo dobrado. í> Idem, ibid. — «Ami-
go como a cabra do ciitello.» Bluteau,

Vocabulário. — «Amigo de bom tempo,
muda-se como o vento.» Padre Delicado,

Adágios, p. 16. — «Amigo de todos, e da
verdade mais.s Idem, ibid. — «Amigo
de todos e de nenhum, tudo ke um.s —
Idem, ibid. — « Amigo que não presta,

e faca que não corta, que se jierca, pou-
co importa.^ Usual no século xviil. —
«Amigo cpiebrado soldará, mas não sara-

rá.» Bluteau, Vocabulário. — «Amigos e

picheis de vinho tudo acabam.» Idem,
ibid. — «Amigo velho mais vale que di-

nheiro.» Delicado, Adágios, p. 16. —
«Amigos e mulas, fallccem a duras.»
Jorge Ferreira, Euphros., act. I, scen. 2.— «Amigos que se desavem por um pão
de centeio, ou a fome é muita, ou o amor
pequeno.» Idem, ibid. — «A mortos e a
idos não ha amigos.» Idem, ibid.

—

«Ao
bom amigo com ttu pão, e com teu vinho.»

Idem, ibid.— «Ao bom amigo, não encu-

bras segi-edo j)orque dás causa a per-

del-o.» Hernan Nunes, Refranes, foi. 1,

V. — «Aquelle é teu amigo que te tira do
arroido.» Delicado, Adágios, foi. 16. —
«Aquelles são ricos, que tem amigos.»
Idem, ibid. — «.á teu amigo dize-lke

mentira, se te guardar verdade dize-lhe

imridade.» Idem, ibid. —«A teu amigo
ganha-lhe um jogo e bebe-o logo.» Idem,
ibid. — ^Azeite, vinho, e amigo o mais
antigo.» Idem, ibid., p. 5. — «Barca,
jogo, e caminho do extranho fazem ami-
go.» Idem, p. 7.

—

«Boccado comido não
ganha amigo.» Idem, ibid. —íCada um
dança, como tem amigos na sala.» Idem,
ibid. — «Choram olhvs de teu amigo^ c

elle enterrar-te-ha vivo.» Idem, ibid. —
«Co7n teu amigo e cotn teu inimigo o di-

nheiro no bolsinho.» Idem, ibid.

—

iCom
todos faze pasto, e coin o fiu amigo qua-

tro.» Idem, ibid.

—

«De amigo, que não
ralha, e de faca, que não talha, nào me
dá migalha.» Idem, ibid. — «De amigo
reconciliado, e de caldo requentado, nun-

ca bom boccado.» Idem, ibid.

—

«De ami-

go sem sangue, guarte não te engane.»

Idem, ibid. — «De teu amigo u primei-

ro conselho. » Idem, ibid. — «Diogo é

bom amigo, mas nunte de continuo.» Id.,

ibid. — «Dizc ao amigo segredo, e piôr-

te-ha o pé no pescoço.» Idem, ibid. —
uDo amigo o que te quizer dizer.» Idem,
ibid. — «Dous amigos d'uma bolsa, um
canta, o outro chora.» Id., ibid.— «Este
he meu amigo, que mãe no meu moinho.»

I

Id., ibid. — «Honra, que embaixo amigo
se procura, pouco dura.» Id., ibid.

—

«Já
os mortos não são nossos nem os vivos

bons amigos.» LI., ibid., p. 18.

—

«Mais
vai um bum amigo, que parente, nem pri-

mo.» Idem, ibid. — «Alais valem amigos
na praça, (pie dinheiro na arca.» Idem,
ibid. — «Muitos amigos em geral, e um
em especial.» Idem, ibid.

—

«Xem herva

no trigo, nem suspieita no amigo.» Idem,

ibid.

—

«Xão ha melhor espelho que ami-

go velho.» Idem, ibid. — «Xão me pago
do amigo, qiie come o seu só, e o meu co-

migo.» Idem, ibid. — «Não proves o

amigo em cousa de interesse.» Idem, ib.—«Ao queijo e pernil de toucinho conhe-

cerás o teu amigo.» Idem, ibid.

—

«Nim-
ca esperes, que te faça o teu -amigo o que

tu poderes.» Idem, ibid. —«O amigo da
aldêa teu seja.» Idem, p. 9.— «O amigo,

e o genro não te achojn pelo inverno.»

Idem, ibid. — «O amigo fingido conhe-

cel-o-has no arroido.» Idem, p. 18.—«O
convidado mostra-se amigo, mas não letra-

do.» Idem, p. 36.

—

«O moço e o amigo,

nem pubre, nem rico.» Idem, p. 30. —
«Onde ha amigos ha riquezas.» Idem,

ibid.— «Quem a seu amigo dá seu logar,

não o quer de si apartar.» Idem, ibid.,

p. 19.

—

«Quem de todos e amigo, ou he

mui pobre ou muito rico.» Idem, ibid.

—

«Renego do amigo que cobre o perigo.»

Idem, ibid. — « Vida sem amigo, morte

sem castigo.» Idem, ibid. — «Bem estou

com meu amigo, que come o seu pão co-

migo.» Hernan Xunes, Refranes, foi. 17,

V. — <íBo7is amigos, bons conselhos.» —
Camiães, Filodemo. — «Conselho de cimi-

go vai um reino.» Ferreira, Comedia de

Bristo, act. iv, scen. 4. — « Conta de

pertj, amigo de longe.» Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. i, scen. 3. — «De ami-

go lisongeiro, e de frade sem mosteiro.

Hão cures.» Hernan Xunes, Refranes, foi.

32, V. — «De mãos filhos, mãos amigos.

>

Camões, Filodemo. —«Em tempo de figos

não ha amigos.» Gil Vicente, Obras, liv.

V, foi. '2ÍÍ0, V. — liXão se pode viver sem

amigos.» Bluteau, Vocabulário. — «Xão
te fies em céo estrellado, nem em amigo

reconciliado.» Hernan Xunes, Refranes,

foi. 74, V. —tXo jogo se perde o amigo,

e se ganha o inimigo.» Bluteau, Vocab.
— «Xus trabalhos se vêem os amigos.»

Idem, ibid.— «Xunca queiras do teu ami-

go mais do que eUe quizer cointigo.* Her-

nan Xunes, Refranes, foi. 82.—«O ami-

go ha-de-se levar cum sua tacha.» Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. iii, scen. 2.

— t Preso e captivo, não têm amigo.»

Idem, ibid., act. i, scen. G. — «Sísj em
prosperidade, amigo em necessidade, e

mtãher rogada casta, raramente se acha.»

Idem, Ulyssipo, act. i, scen. 1.

AMIGOTE, 5. "1. O mesmo que Amigo.

Auiigii do pouco preço. = Empreg.ido

pelo Padre Manoel Bernardes, e usado

na lingunçem chula
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AMIGUINHO, s. m. (Diminutivo de

Amigo.) Usado de preferencia quando se

falia com crianças.= Recolhido por Blu-

teau, no Vocabulário e no Supplemento.

AMILÁCEO, adj. Vid. Amylaceo.

t AMIMADISSÍMO, adj. sup. Afagado

com milito mimo ou carinho.

AMIMADO, aãj. p. Afagado cora mi-

mos, acariciado, recompensado, disvela-

do.

Do Duque são com festa apasalhados,

E das damas servidos e amima/los .

CAMÕES, LUZ., cant. VI, est. 57.

AMIMADOR, adj. Que amima, acari-

ciador, recompensador, promettedor ; o

que regala, festeja ou favorece. — aPor

hora não queirais que seja eu tão amima-

dor d'esta gente, que antes ãe se lhe aca-

bar o vinho natural, eu lhe dê outro mi-

lagroso. » Amador Arraes, Dialogo X,

cap. (">7.

AMIMAR, V. a. CDe mimo, com o pre-

fixo « a » e a terminação verbal « ar »
.)

Fazer mimos, acariciar, afiigar, desvelar,

acarinhar ; lisongear, seduzir, presentear

;

captar a benevolência, atti-air com pro-

messas ; regalar.

E em quanto o amimo, em quanto d'olle fio.

Está calado c queilo.

fe:\iieiih, poemas luz., ecl. 8.

— Amimar-se, v. rejl. Tratar-se com
mimo. = Forma recolliida por Moraes

;

é pouco usada.

t AMIMETOBÍA, s. f. (Do grego ami-

mctos, inimitável, e hios, vida.) Palavra

que designa vida inimitável, com que

Marco António e Cleópatra designavam

a vida que viviam em Alexandria.

t AMIMÓNE, s. m. Corpo fóssil, clas-

sificado entre os cephalópodes.

t Á MINGOA, loc. adv. Pobremente,
miseravelmente, com deficiência, com fal-

tas. — À mingoa de cahedal, etc. =- Usa-

do por Joào de Barros, nas Décadas e no

Clarimundo.

t AMINGOADO, adj. 2). ant. O mesmo
que Mingoado. == Usado por Yercial.

t AMINGOAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Mingoa, com o suíBso «mento.»
Bastante usado antes do século xvi.

AMINGOAR, V. a. ant. (O mesmo que
Mingoar, sempre usado na fúrma neutra.)

Diminuir, apoucar, encurtar, tolher; tor-

nar menor. — «Assi a castidade amin-
goa e apesta a tempestade da peleja car-

nal.i) Víta Christi, Liv. iii, cap. 12, foi.

34.

AMINÍCULO, s. m. (Do latim admini-
cidum.) Auxilio, prova indirecta, que aju-

da a descobrir a verdade no processo ju-

dicial. — «... quando ouverem prcsuncom
contra elles, ou faina, ou outro amini-
culo.i> Ord. Affons., Liv. i, tit, 2.3, § 42.

AMINISTRAR, v. a. ant. (Do latim

administrare.) Usado por Yercial e Gar-
cia d'Orta. Yid. Administrar.

t AMINTA, s. /. Em Entomologia, gé-

nero dè diptcros, cujas larvas vivem nos

detritos vegetaes.

t À MIRA, loc. adv. De espreita, cm
vigia ; acauteladamente, em observação

;

estar de alcateia. — «Roma, Hollanda,

Castella, Franca, todos estão á mira com

a mesma atteiição.» Yieira, Serm., Tora.

VII, serm. 14, n. 488.

ÁMIRÃO, s. m. Espécie de cardo.

t AMIRÍ, s. m. Em Botânica, arvoro

que dá myrrha. = Também se escreve

Amioris.

t AMÍROLA, s. «i. Em Botânica, sy-

nonymo do género llagunoa, da familia

das sapindáceas.

t AMISALLO, s. m. Em Entomologia,

género de coleoptéros tetrâmeros, que

tem por typo o amisallo tuheroso da No-
va Hollanda.

AMISERAR, V. a. ant. (Do latim mi-

scrari, com o prefixo «a» antigo.) Mover
á compaixão ;

coinmiserar, compadecer.
— Amiserar-se, v. rejl. ant. Cliamar-

se miserável, ter-se por infeliz. Recolhi-

do pelo Padre Bento Pereira. = Pouco

usado.

AMISSÃO, s. /. (Do latim amissionem.)

Perda, pirivação. = Usado na linguagem

jurídica e theológica. — (í Assim como a

saúde eterna depende dos bens espiri-

tuaes, que nesta vida se possuem : assim

a desgraça eterna se segue da inópia, e

amissão ou pi<i'>'da d'estes bens.» Padre
]\lani)el Fernandes, Alma Instruída, Tom.
II, ca]i. 1, doe. lo.

AMISSIBILIDADE, s. f. (Do latira amis-

sibiliías, no abl. amissibilitate.) Quali-

dade do que é amissivel ; o que se pode
perder. Émprega-se na linguagem theo-

lógica. = Recolhido por Moraes.

AMISSIVEL, adj. 2 gen. (Do latim

amissibilis.) Que é susceptível de per-

der-se ; o que pôde perder a efFectívida-

de. Bastante usado na linguagem theoló-

gica. — « Toda a duração creada de si

he amissivel, i)orque se p(klc aniquilar.-»

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. II, cap. 1, doe. 8, n. IG.

AMISTADO, adj. p. ant. (Do verbo an-

tigo Amistar.) Tornado amigo, reconci-

liado. = Usado na linguagem antiga.

AMISTANÇA, s. /. ant. (Do castelhano

amistud, com o suffiso antigo « anca. »)

Amizade, predilecção, = Usado na lin-

guagem mystica.

E a alma coVistrangida

A buscar outra amhtança.

JACOPONE Dl Tom, trad. de pn. uaucos db
LISBOA, CA.NT. XX.

AMISTAR, V. a. ant. (Do castelhano

amistad, com a terminação verbal «ar.»)

Fazer amigos, reconciliar, avindar.

—

<i.E

sendo necessário rirá em 2^<:ssoa amistal-

os e unil-os em Christo.» Padre Luiz Al-

vares, Sermões, Part. iii, serm. 7, § 9.

t AMÍTES, s. m. pi. (Do grego am-

mos, arêa.) Em Mineralogia, corpúsculos

de natureza calcárea, da grossura de
grãos de painço.

AMÍTO, íi. m. ant. Yid. Amicto.

t AMITRE, í. m. (Do grego amitros,

sem faixa.) Em Entomologia, género de
coleoptéros tetrâmeros, formado de uma
imica espécie, o amitre abitácco do Pcrú.

AMITTIR, V. a. ant. (Do latim admit-

tere.) Yid. Admittir.

AMIUDADAMENTE, adv. Frequente-

mente, repetidamente, continuadamente,
instantemente, acceleradamente, sem in-

tervallo, sem descansar. — aOs quaes

amiudadamente, como d competência, wis
aos outros se combatiam.» Festas na Ca-

nonisacão de Sam Francisco Xavier, foi.

216.

t AMIUDADISSIMO, adj. sup. De amiu-

dado. Wà. esta palavra.

AMIUDADO, adj. p. Repetido a miúdo,
continuado com frequência, accelei-ado,

executado sem grande intervallo ou dis-

tancia. — «... muro acompanhado de tor-

res muito amiudadas.» Historia Tragico-

Maritima, Tom. i, p. 294.

AMIUDAR, V. a. (Da locução a miúdo,
com a terminação verbal «ar.») Repetir,

continuar, frequentar, proscguir sem in-

tervallo, accelerar. — tOs quaes soffre-

ram aquelle primeiro ímpeto, como todos

eram frecheiros, amiudaram suas frechas,

que minca mais os nossos espingardeiros

pnideram cevar suas espingardas.» João
de Barros, Década III, Liv. 3, cap. 8.=
Antigamente escrevía-se de preferencia

Ameudar.
— Amiudar, v. n. Rcpetir-se com in-

stancia, dar-se cora frequência.— «Os so-

luços amiudavam tanto, que lhe tomavam
o fôlego.» Frei Luiz de Sousa, Vida do

Arcebispo, Liv. iii, cap. 16.

— Amiudar-se, v. reji. Tornar-se me-
ticuloso ou miúdo nos seus actos ; n'este

sentido, diverge bastante do verbo acti-

vo e neutro.— «D'onde eu infiro se ain-

da em matéria, que não são erros, mas
tem alguma sombra d'cllcs, se está Deos

justificando e amiudando ^:>õr dnr satis-

fação e ahonação de si ao mundo, etc.»

Frei João de Ceita, Sermões, Tom. ii,

foi. 116, col. 3.

A MIUDE, loc. adv. (Do latim ad, e mi-

nutus, dando-se a syncopa do «no medial,

como em cena, cêa.) Frequentemente, re-

petidamente, continuadamente, amiuda-

damente.

Em tão rijos combales, tão a miiiáe.

Que animo bastará, que fortaleza?

FEr.ncinA, cartas, Part. !, cart. 4.

A MIÚDO, loc. adv. (Formado da pre-

posição «a.» e do adjectivo miúdo; tam-

bém A miude.) Repetidas vezes, continua-

damente, com frequência. = Usado na

linguagem popular. •—
• « Que dizem lá :

Onde te querem muito, não vás a miúdo.»

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. iii, scen. 2.
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AMIXIEIRO, s. m. ant. O mesmo que

Ameixieiro. = Usado por Francisco Al-

vares.

AMIZADA, .«. /. ant. O mesmo que

Amizade. = Usado no século xv.

AMIZADADE, s. f. ant. O mesmo que

Amicidade. Amizade.—«Os recados, que

nos Jiiam e vinham, todos eram sobre ami-

zãdade ã'antre o Emhaxador e Jorge de

Abreu. 9 Francisco Alvares, Verdadeira

Informação das terras do Preste João,

foi. 104'.

AMIZADE, í. /. (Do provençal amis-

tatz ; no catalão amistat ; ainda se co-

nhece esta origem nas fornias Amizida-

de e Amicidade ; a geminação « st » mu-
da-se com frequência em «zo e «ss», co-

mo em gusius, gozo ; nostmm, nosso.)

Sentimento que afleiçôa, liga ou faz pro-

pender duas pessoas uma para a outra

;

aífeição profunda, ternura, amor, ligação,

união de amigos entre si ; accordo, rela-

ção pacifica, e de mútua coadjuvação;

benevolência, carinho, desvelo ; attracção,

sympathia; reciprocidade deaffecto; con-

fiança, communicação ; estima, nexo. =
Também se toma á má parte : conver-

sação peccaminosa, amor torpe, mance-
bia, entretenimento censurável.

Com peças, e dons allos sumptuosos,
Se lia dos Reis aitos a amizade.

. CAM., LUZ., cant. viir, est. C2.

— Loc. : Amizade de barca, a que se

toma e larga facilmente. — Amizade de

caminho, o mesmo que a primeira. •

—

Capa de amizade, apparencia falsa para

attrahir a confiança. — Demonstração de

amizade, expressões lisongeiras e exte-

riores de abraços, beijos, que servem pa-

ra encobrir o verdadeiro sentimento. •

—

Amizade forjada, fingida, que não existe

e que procura fundaraentar-se no passa-

do. — Dcscahir da amizade, esfriar, vir

a ser inimigo de outrem.

AMIZADINHA, s. /. Diminutivo de
Amizade.

AMIZIADO, adj. ant. O mesmo que
Homisiado. \'id. Amisiado.

AMIZIDADE, s. /. ant. (Do provençal

amigtatz; para a phouologia, vid. Ami-
zade.)

—

«O^erecendo-lhes suas aunizida-

des como he costume. yi Fernão Lopes,
Chron. de Bom João I, Part. i, cap. 36.
= Ainda usado na linguagem popular.

t AMMAN, s. m. Titulo de dignidade
que na Suissa dão aos chefes de alguns
cantões.

t AMMANNIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de lytináreas, jjertencente á zona
equatorial.

t AMMANNIOIDES, s.f. pi. Em Botâ-
nica, género de lythráreas i-eunido aos
lythrons.
" t.AMMAPTENODYTE, adJ. 2 gen. Em
Ornithologia, nome dos pássaros que não
Voam, e que vivem nas arCas, como o
abestruz.

AMMARAR, r. a. O mesmo que Emma-

rar ou Amarar. Fazer-se ao mar, tomar

o largo, perder terra de vista. = Reco-

lhido por Bluteau.

t AMMATOCÉRO, s. m. (Do grego am-
matos, nó, e heras, corno.) Em Entomo-
logia, género de coleoptéros tetrâm^ros,

correspondente ao platyáthron.

AMMEOS, s. m. Vid. Ameos.
AMMI, s. m. O mesmo que Amêos.

Em Botânica, género de plantas da fa-

mília das umbelliferas, originarias do Le-

vante, das quaes ha muitas espécies. O
ammi commum, o ammi majus, tem as

sementes aromáticas, e é análogo aos co-

minhos ; o ammi visnago é exportado

pelos turcos para palitos de dentes. Ci-

tado por Gabriel Grisley e Garcia d'Or-

ta. Yid. Ameos.

t AMMINEAS, s. /. pi. Em Botânica,

tribu da finniha das umbelliferas, que
tem pnr fypo o género ammi.

t AIMIVIÒBATE^ s. m. (Do grego âni-

mos, arêa, e bater, que anda.) Em Ento-

mologia, género de insectos da ordem dos

hymenoptéros.

t AMMOBION, s. m. (Do grego ammos,
arêa, e biô, cu vivo.) Em Botânica, gé-

nero de compósitas, fundado sobre uma
única espécie o ammobion alado, que
cresce nas partes áridas e arêentas da
Nova IlnlIaiKla.

t AMMOCÉTE, s. m. (Do grego am-
enos, arêa, e coite, morado.) Em Ichthj'o-

logia, género da familia dos cyclóstomos,

ordem dos chondropterj-gianos de bran-

chios fixos, visinho das lampreias.

f AMMOCHARÍS, s. m. (pr. amokáris;

do grego ammos, arêa, e karis, orna-

mento.) Em Botânica, género de ama-
ryllidáceas.

t AMMOCHOSIA, s.f. (pr. amokósia;

do grego ammos, arêa, e keô, derramo.)

Em ]\I<'(li(.'inn, banho de arêa.

t AMMOCHRYSE, s. m. (pr. amokrí-

se; do grego ammos, arêa, e krysos, ou-

ro.) Em Mineralogia, mica pulverulenta

de côr de ouro ; serve para lançar sobre

a escriptn.

t AMMODENDRON, s. m. (Do gr. am-

mos, arêa, e dendron, arvore.) Em ]3ota-

nica, género de leguminosas, fundado so-

bre uma única espécie que habita os step-

pcs da Silieria meridional.

t AMMÓDROMO, s. m. (Do grego am-

mos, arêa, e dromeiís, andador.) Em Or-

nithologia, género de pardaes coniróstros,

formado para duas ou trez espécies da

America do Norte.

AMMODYTE, adj. 2 gen. Em Histori.i

Natural, epítheto dos animaes e plantas

que vivem na arêa.

AMMODYTE, s. wi. (Do grego ammos,

arêa, c diiõ, entro.) Em Ichthyologia, pe-

queno peixe ossoso da ordem dos ophi-

dianos, que se occulta, enroscado em espi-

ral, na arêa durante a maré vasia.

t AMMOGETON, s. m. (Do grego am-

mos, arêa, c gt.iton, visinho.) Em Botâ-

nica, género de compósitas, de que ha
apenas uma espécie na America boreal.

t AMMOIDES, s. /. j^i- (Do gr. ammi,
planta umbellifera, e eidos, forma.) Em
Botânica, género de umbelliferas, consi-

derado como synonymo do género p.ty-

chote.

t AMMOLINA, s. f. (Formado das pri-

meiras syllabas de ammoniaco, e de alú-

men.) Em Chimica, uma das quatro ba-

ses salificaveis oleosas, achadas no óleo

animal de Dippel.

t AMMONÀCEAS, s. f. Familia de mol-

luscos fósseis da classe dos cephalópodes,

que tem por typo o género ammonite.

I AMMONALUM, s. m. Em Mineralo-

gia, synonymo de alúmen ammoniacal.

t ÀMMONEANO, adj. Em Geologia, no-

me dos terrenos secundários, particular-

mente comprehendido entre o cré e o liais,

por isso que encerra um grande numero
de amraónites.

— Em Philosophia, systema de escri-

ptura mysteriosa dos livros de Sancho-

niathon.

t AMMÓNEAS, s. /. pZ. O mesmo que

Ammonèceas.
AMMONIA, s. /. Em Chimica, o mes-

mo que Ammonium. Nome de um radi-

cal hypothético composto, considerado por

alguns chimicos como constituindo a base

do ammoniaco. Considera-se como for-

mado de hydrogéneo e de nitro ; o am-

moniaco resulta, segundo esta theoria,

de uma certa quantidade de osygênio

combinada com este radical.

AMMONIACADO, adj. Que leva sal

ammoniaco ou gomma ammoniaca. —
« Tomai de diahjiiilam ammoniacado. »

Curvo Semedo, Atalaia da Vida, p. 279.

AMMONIACAL, adj. 2 gen. Em Chimi-

ca, que tem ammoniaco
;
que apresenta

esse cheiro ou algumas das suas proprie-

dades. — Yajior ammoniacal.

t AMMONIÁCEO, adj. Em Cliimic<'», o

que contêm ammoniaco.

AMMONIACO, adj. e s. m. (Do grego

Ammon, epitheto de Júpiter, adorado na

Lybia, onde antigamente se preparava

esta substancia.) Em Chimica, substan-

cia branca ou cinzenta, de um sabor fres-

co e picante, solúvel em dez vezes o seu

peso de agua fria, volátil pelo calor ; é

composta de gaz ammoniaco, e de ácido

cldorvdrico. Na Chimica moderna, ó co-

nhecido com o nome de chlorhydrato de

ammoniaco.
— Em Pharmacia, gomma ammoniaca,

resina produzida por uma planta da Ly-

bia, e das índias orientaes, ainda não

descripta scientific.amente ; no entanto,

chama-se-lhe Dorcma ammoniacum, Hc-

rachnn gnmmifcrum, e Fenda pérsica.

AMMÒNÍACÒ, s. »H. Alcali assim cha-

mado porque se extnie do sal ammonia-

co ; era conhecido antigamente pelos no-

mes : alcali volátil flúor; espirito de sal

ammoniaco ; espirito de corno de veado.
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— E' incolor, acre, cáustico, perigoso

para a respiração, apaga a combustão,

e dissolve-se facilmente na agua. — O
ammoniaco é um composto de azote e hy-

drogéneo; dcsenvolve-se em todas as sub-

stancias animaes em putrefacçào. — uSe

queremos evacuar do boje ou do 2}6ito,

viisturfimos sal ammoniaco.» ilorato, Luz

da Medic. Liv. vi, cap. 1.

t AMMONÍACO-MAGNESIANO, adj. Era

Chiuiica, iionie de um sal que contém

ammoniaco e magnesia.

t AMMONIACO-MERCURIAL, adj. Era

Chimica, sal que contém ammoniaco o

mercúrio.

t AMMONÍADE, s. /. Era Antiguidade

grega, bíiixel sagrado que transportava

de Athcnas os presentes e as ofíereudas

parao lemplo de Amuion.
AMMONIATO, s. ni. Era Chimica, com-

binação de aiumoniaco e de ura óxydo
metallico. Davis propoz o nome de Ammo-
niureto para designar estes compostos,

taes como de cobre, de nikel, de 2"'ata,

de ouro, de platina, etc.

t AMMÓNICO-ARGENTICO, adj. Em
Chimica, nume de ura s;d ammoniaco
combinado com um sal argeutico.

t AMMÒNICO-AZOTURÉTO, s. m. Em
Chimica, cuuibinaçào de um azoturelo

com o ammoniaco.

t AMMÓNICO-HYDRICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal ammoniaco com-
binado cora um sul hydrico.

t AMMÓNICOLYTHICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal ammoniaco com-

binado com um sal lythico.

t AMMÓNICO MAGNÉSICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal ammoniaco com-

binado com um sal magnesico

t AMMÓNICO-MERCÚRICO, adj. Em
Chimica, nome de ura sal ammoniaco
combinado cora um sid merciirico.

t AMMÓNICO-MERCURIOSO, adj. Em
Chimica, nome de um sal animoníaco com-

binado cirui um sal mercurioso.

t AMMÓNICO -POTÁSSICO, adj. Em
Chimica, nome de um sal ammoniaco com-

binado com um sal potássico.

t AMMONICO-SÓDICO, adj. Em Chimi-

ca, nijuje de um sal ammoniaco combi-

nado com ura sal sódico.

t AMMÓNICO-URAKICO, adj. Em Chi-

mica, 11(11111' de um sal aiumoniaco combi-

nado cora mu sal uranico.

7 AMMONIDÉA, s. /. pi. Familia dos

moUuscos iósseis da classe dos cephaló-

podes, que tem por typo o género arn-

monite.

t AMMONIFÉLLICO, adj. Corpo ácido

que se eiiconti'a na bilis exposta ao ar

durante ura mez.

t AMMÔNIO-CÀLCICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal ammoniaco com-
binado einii um sal calcico.

T AMMONIO CHLORURETO, s. m. Em
Chimica, coinbinaçào de um chlorureto

com o ammoniaco.

t AMMÓNIO-MERCÚRICO, adj. Em
Chimica, nome de uma série de combi-

nações de ammoniaco e de óxydo de mer-

cúrio. E' anht/dro ou hydratado.

AMMÒNITE, s.f. (Formado da similhan-

ça dos cornos da estatua de Júpiter Am-
raon.i Género de molluscos fósseis, da

familia dos ammonídeos, e da classe dos

cephal('ipodes.

t AMMONIUM, s. m. Em Chimica,

metal hypothético composto de gaz am-
moniaco e de um atoino de oxygéneo

;

de forma que o ammoniaco liquido seja

o óxydo d'este metal, e se combine com
os oxácidos sem nenhum desenvolvimen-

to de gaz.

t AMMONIURÉTO, s. m. Em Chimica,

combin.Mçrui do aiumoniaco com os oxydos

de alguns nietaes, como o ouro, a prata,

o mercurin. a platina, etc.

t AMMONOCERATO, s. m. Em Con-

chyliologia, género de ammónites, mal
caracterisndo.

t AMMONÓIDE, adj. 2 gen. Em Con-

chyliolugia, nome das conchas que se

parecem cora as ammónites.

t AMMOPHILA, s. f. Em Botânica,

género de gramíneas, tendo por typo a

araophila arundinácea, nas bordas e du-

nas do mar.
— Era Entomologia, género de inse-

ctos hymenoptéros. = Também se em-
prega como adjectivo para caracterisar as

plantas ou animaes que se dào na arêa.

t AMMOPHORO, s. m. (Do grego am-
mos, arêa, e phorô, levo.) Em Entomo-
logia, género de coleiq^itéros hcterómeros,

tendo por tvpo o ammophoro peruviana.

t AMMOPTENODYTE s. m. (Do gre-

go amnius, arêa, p-it-ros, aza, e dj/fes,

mergulhador.) Era Ornithologia, familia

de pássaros que correm nas arêas como
o abfstruz.

t AOMMTHÉA, s. f. Género de tra-

cheános pycnog(')nides, tendo por typo

a ammothéa da Carolina.

j AMMOTHEO, s. m. Género de poly-

peiros alcyanianos. tendo por typo o am-

motheo verde do Egypto.

AMMY, .*. m. Vid. Ammi.

t AMMYRSINA, s. f. Em Botânica, sy-

nonvnio do c^eiiero leiophylle.

ÀMMASTONATICO, adj. (Do grego

avann-stus, cheio, e storna, bocca.) Em
Medicina, que dilata os vasos sanguí-

neos.

AMNÉSIA, s. f. (Do grego a,, sem,

e muisis, memoria.) Em Pathologia, per-

da da memoria, considerada por alguns

auctores como uma doença particular

;

mais um svmptoma de doença cerebral.

t AMNÉSTICO, adj. Era Pathologia,

nome dado ás substancias venenosas ou

accidentes cerebraes que fazem perder

a memoria.

t AMNESTÓHATLE, adj. 2 gen. (Do

grego amnesteia, celibato, e tlialeios, flo-

rescente.) Em Botânica, uesignaçiío das

plantas cujos sexos estilo contidos era flo-

res separadas.

AMNICO, adj. Em Medicina, que per-

tence aos amnios, ou ás suas aguas. =
Tamiicni se diz Amniótico.

t AMNICOLA, adj. 2 r/eii. (Do latira

avinis, rio, e culere, habitar.) Era Histo-

ria natural, epitlieto do que vive sobre

as bordas dos rios.

AMNIOMANCIA, s. /. (Do grego amnion,
amnios, e mantida, adivinhação.) Em
Antio-uidade arresra, adivinhação que se

tirava da disposição dos amnios. Na
crença popular, ainda se julga como um
pveságio de felicidade para o rccem-

nascido, se a cabeça se apresentou envol-

vida em uma membrana chamada awnios'

é ao que vulgarmente se chama nascer

empcUiciiilij, iiii nascer em vm folie.

t AMNIORRHEA, s. /. Em Pathologia,

perda ou corrimento do liquido do am-
nios.

AMNIOS, s. m. (Do grego amnion.)

Em Anatomia, a mais interna das mem-
branas que envolve o feto ; é delgada,

inteiramente formada de cellulas epíthe-

liaes, diáphana e unida ao chorion pela

sua face externa ; a sua face interna lisa

e polida, é separada do feto por um liqui-

do pouco albuminoso chamado agua do

amnios, e a que o povo chama simples-

mente aguas. — «O quarto vaso chama-

do Uraco... se recolhe entre os Amnios e

Allontoides, que são duas túnicas.» Antó-

nio Ferreira, Luz Verdadeira da Cirurgia,

Liv. I, p. 17.

t AMNIÓTICO, adj. Em Anatomia, que
pertence ou que diz respeito ao amnios.

f AMNISCÓ, s. m. (Do grego cnnnio

pequeno cordeiro.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptêros tetrâraeros, tendo por

typo o amnisco ohscm-o, da America se-

ptentrional.

AMNISTIA, s.f. (Do grego amnestia, es-

quecimento.) Em Politica, perdão conce-

dido pelo poder moderador aos auctores de

certos crimes ou dclictos, como de rebel-

lião, deserção, etc. = E' híjc bastante

usado este termo na linguagem ofRcial

:

Decreto de 20 de setembro de 1779. Foi

pela primeira vez introduzido na língua

portugueza em 1712, no Vocabulário de

Bluteau, onde se lê:

—

«Este termo ain-

da que grego, usam hoje commummente os

italianos, castelhanos, francezes. Até ago-

ra não o tenho achado em auctores portu-

guezes, mas supponho que os cultos não
terão escrtipido dv usar d'clle.« Não o en-

tendeu assim o Dicciouario da Academia,
em 1793, o qual dando íôro de cidade a

muitos termos recolhidos por Bluteau,

não catalogou este. — A amnistia com-
prchende os accessorios dos crimes polí-

ticos.

— Syx. Amnistia, graça: A amnistia

tem ura caracter mais extenso e geral
;

a graça, é especial e individual ; só se

concede depois de proferida a condemna-
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çâo. Na amnistia coinprehende-se uma
classe inteira de delinquentes, tanto os

condemnados como os que foram simples-

mente pronunciados.

AMNISTIADO, adj. p. Indultado, com-

prehendido na amnistia
;
perdoado, des-

pronunciado de crimes políticos.= Tam-

bém se emprega como substantivo.

AMNISTIAR, V. a. (De amnistia, com

a terminação verbal «ar».) Indultar, per-

doar a pena sentenciada para repressão

de crimes políticos. = Recolhido por

Moraes; hoje bastante usado na linguagem

official.

AMO, s. m. (Para a etimologia, vid.

Ama.) No sentido antigo, aio, pedagogo;

marido da mulher que cria ao seu peito

alguma criança ; no sentido usual no sé-

culo xvili, vendeiro, estalajadeiro. No
sentido moderno, senhor, patrão, dono

de casa, que sustenta família e criados

;

especialmente, senhor de escravos, e tam-

bém denominação dada aos reis e prínci-

pes pelos camaristas, secretários, embai-

xadores e officíaes da casa, e também
por distincção ás pessoas de superior ge-

rarchia.

Foi refaier-se o imigo magoado :

Mas, cora se ofrere':er á dura morte
O OeI tgas amo, foi livrado.

cm., Lcz., eant. iii. est. 35.

— Loc. : «i4 mau amo mau creado.yi

Padre Delicado, Adágios, p. 36.

—

«Anda
a teu amo a sabor, se queres ser bom ser-

vidor. s Idem, Ib., p. 19. — «Com teu

amo não jogues as pêras, que elle come-

te as maduras e deixa-te as verdes.

v

Usual.— (sEmquanto o amo bebe, o cren-

do espere. «Bluteau, Vocabulário.

—

«Hon-

ra é dos amos o que se faz aos creados.v

Delicado, Adágios, p. 19. — «Manda o

amo ao moço, o moço ao gato, e o gato

ao rabo. Tl Idem, Ib., p. 36. — t.Mau

amo has de agradar por medo de empeo-

rar.t Jorge Ferreira, Euphros., act. 1,

SC. 3. — «Mau é ter moço, mas peor é

ter amo.» Delicado, Adágios, p. 20. —
tO melhor penso do cavallo é o penso de

seu amo.» Idem, Ib.^ p. 36. — «O olho

do amo engorda o cavallo. í> Idem, Ib.,

p. 36. — « Que chova, que não chova,

meu amo me dará que coma. d Idem, D)
,

p. 36. — «Sê moço bem mandado, come-

rás á meza com teu amo.» Idem, Ib., p.

36. — «Sam Miguel e Sam João passa-

do, tarifo manda o amo, como o creado.t

Idem, Ib., p. 20.— «Tal amo, taes crea-

dos.i Fernando Galvão, Sermões, Tom. 3,

foi. no, col. 1. — «Tão bom é Pedro
como seu amo. «Delicado, Adágios, p. 36.

AMOBILIDADE, s. /. Qualidade do que

é amovivol. =-T Recolhido na sexta edi-

ção do Moraes.

t AMOCEGADO, adj.p. Amansado, com
mossa ; amolgado ; díz-se principalmente

do gume dos instrumentos cortantes. =
TOL. 1 — 18.

Usado por Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, na Ulyssipo, act. iil, se. 5.

AMOCEGAR, v. a. Fazer mossas, em-

botar, aboleímar, amoigar, abrir boccas.

Diz-se particularmente do fio das armas.

Doeste verbo, diz Bluteau :— «Até ago-

ra... não o achei senão na Prosódia do

Padre Bento Pereira. -d D'onde se con-

clue que era usual no principio do sécu-

lo XVII.

f A MODO, loc. adv. De certa manei-

ra, á similhança, imitante, parecido.

AMODORRADAMENTE, adv. Com modor-

ra ;
com somnolencía. No sentido antigo,

recolhido por Viterbo, modorra também
sisnificava o monte de pedras ou casca-

lho, e d'aqui viria talvez para este adver-

bio um dífferente sentido.

AMODORRADISSIMO, adj. sup. Muito

doente de modorra, entregue a um som-

no lethárgico.

AMODORRADO, adj. p. Na linguagem

antiga, Amadorrado. O que está caído

em modorra, em uma somnolencía pro-

funda. O vigia que vela durante o quar-

to de modorra. -— « Trabalhavam os fra-
des por ter o Santo esperto, porque esta-

va profundamente amodorrado. » Frei

Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.

V, cap. 2. Vid. Modorrado; a forma

Amarroado é corrupção de Amador-
ra.

AMODORRAR, v. a. (De modorra, com
o prefixo «a» e a terminação verbal oar».)

Causar modorra, produzir somnolencía

profunda. = Recolhido por Moraes.
— Amodorrar se, v. reji. Cair em

somno profundo; esquecer-se, engolfar-se.

= Recolhido por Moraes.

AMODYTA, s. /. Em Historia Natural,

serpente côr de areia com malhas pre-

tas.

— Em Botânica, epítheto dado ás

plantas que se dão na areia.

t AMOEBÉA, s. f. Vid. Amebea.
AMOEDADO, adj. p. Reduzido a moe-

da ; cunhado, batido, posto em dinheiro.

No sentido figurado, com bastantes moe-
das, rico, adínheirado.

—

«Eu digo, que não

me mato por formosura tal estreme;

qxianto era muito, que antes a queria

amoedada.» Jorge Ferreira, Aulegraph.,

act. II. SC. 10.

AMOEDAR, v. a. (De moeda, com o pre-

fixo oa» e a terminação verbal «ar».)

Reduzir a moeda, cunhaj-, bater moeda

;

pôr em dinheiro.— «Era fácil este satito

Prelado, em vender, ou fundir, ou amoe-
dar a prata da Igreja para resgate de

cativos. ti Bernardes, Floresta, Tom. iii,

tít. 3, p. 6.

AMOESTAÇÃO, s. /. ant. (Para a ety-

mologia, vide a forma moderna Admoes-
tar.^— «Montiiu pouco esta amoestação pa-

ternal. v Benedictina Lusitana, Tom. ii,

foi. 319, col. -2.

j AMOESTAMENTO, s. m. ant. (Da
baisn iatínidade admonestum, syncopados

o td» e o m» medial; com o sufiBxo

«mento».) Admoestação, impulso, per-

suasão. = Recolhido pela primeira vez
por Viterbo.

AMOESTAR, v. a. ant. (Para a etymo-
logia, vide a forma moderna Admoestar.)
Advertir, avisar, aconselhar. — «Quiz

fazer o officio, que em necessidade é per-

mittido ás comadres, e a occasião amoes-
tava.» Frei Luiz de Sousa, Historia de

S. Domingos, Part. ii, liv. 2, cap. 5.

— Em Disciplina Ecclesiastíca, apre-

goar, lêr os proclamas ou banhos para

o casamento. — « Item nos matrimónios
poderão amoestar os trez Domingos con-

forme a Constituição. -D Constituição do

Bispado do Porto, foi. 65, v.

AMOFINAÇÃO, s. /. Apoquentação, ar-

relia, impaciência, agastamento, enojo,

causado por desgraça. = Recolhido por

Moraes.

AMOFINADO, adj. p. Afflicto, enfa-

dado; tornado infeliz, desgraçado.

AMOFINADOR, adj. Que amofina, ar-

relíador, apoquentador, agastante. =
Recolhido por Moraes.

AMOFINAR, V. a. (De mofina, na lin-

guagem antiga, desventura, desgraça;

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar».) Fazer infeliz, desgraçar, apoquen-

tar, perseguir, affligir, arreliar.

Quando cuidei qne ella andava
Co mea gado onde sohia.

Por Deus, e ella era em Turquia,
E os Turcos amofinara.

GIL TIC, OBRAS, 1ÍT. 1, fol. 23.

— Amofinar-se, v. ref. Chamar-se

mofino, agastar-se, enojar-se com a sua

desventura, entregar-se á tristeza, estoma-

gar-se, apaixonar-se. — «São as musi-

cas e festas que fazem, que parecem dia-

bos... E vosso pae ás vezes se amofina

com ellas.v Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. IV, SC. 5.

AMOIDÃO, s. m. ant. O mesmo que

Amidão ; usado no princípio do século

XVII, e recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira.

AMOJADO, adj. p. Mungido, ordenha-

do ; cheio de leite. No sentido figurado,

díz-se das searas, quando o grão ainda

está em leite antes de se tomar fariná-

ceo. — Trigu amojado.

AMOJAR, V. a. i^Do latim emulgercj

mungir."* Ordenhar, tirar, ou espremer o

leite da teta ; encher de leite ; no sen-

tido figurado, diz-se quando as searas

começam a apresentar o grão em leite.

= Recolhido por Bluteau, da linguagem

oral e popular ; na linguagem culta, diz-

se de preferencia Mungir.
— Amojar, r. íi. Encher-se de leite o

peito, apojar.

AMOJO, s. »i. (De formação popular.)

Apojadura ; o acto de estar a teta cheia

de leite ; enchimento, entumecimento da

mamma. = Recolhido por Bluteau, que

mais do que ninguém consultou a lingua-
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gem oi'al.=Tambeiu se diz dos grãos do

trigo, c de arroz, quando começam a cn-

cher-se de uma, substancia láctea, antes

da maturação.

AMOLAÇÃO, s. f. O mesmo que Amo-
ladura. = Recolhido por Moraes.

AMOLADA, í. /. O mesmo que Melada;

a agua suja que fica no fuudo do coclie

do rebolo em que se amolam facas, etc.

= Usado no Regimento dos pannos de

1690, cap. 67. = Recolhido por Mo-
i-aes.

AMOLADAMENTE, adv. Com bôa amo-

ladura. = Recolhido por Moraes.

AMOLADO, adj. 2)-, Afiíiào, aguçado,

tornado cortante. No sentido usual o de

giria, apoquentado, visto em pancas, met-

tido em roda viva.

—Loc.: Amolado de súhre mão, bem
afiado, feito com descanso, que corta por

tudo quanto pode servir de obstáculo. —
Tem-se amolado, tem-se visto em calças

pardas, tem andado abarbado com diffi-

culdades.

AMOLADOR, s. vi. O que torna cor-

tantes as facas e navalhas dando-lhes fio,

ou adelgaçando-lhes o gume; homem que

anda pelas ruas exercendo o mister de

amolar, afiar tesouras e navalhas.=Rc-
colhido por Jeronymo Cardoso.

AMOLADURA, s. f. O acto de passar

pelo rebolo o gumo do uma faca ou te-

soui'a ; amolação, afiamento, aguçamento.

N'este sentido, recolhido por Cardoso e

Padre Bento Pereira. = Também se dá

o nome de amoladura ao sedimento ou

polmo que fica nos coches das mós do

rebolo.

AMOLAR, V. a. (Formado de mó, no

latim mola, com o prefixo «a» e a termi-

nação verbal «ar».) Afiar, aguçar, adel-

gaçar, tornar cortante o gume ; no sen-

tido antigo, recolhido por Viterbo, com-

por e reparar as vasilhas para receber o

vinho.

Muitos d'csles meninos voadores
EstSo em varias obras trabalhando,
Uns amolando ferros passadores,

Outros liastcas de seitas delj^Mçando.

CAM., LUZ., canl. ií, est. 30.

Aniotaitiío o culcllo meu cuidado,

Mais que as soltas do mesmo amor agudas.

ALV. D"or.IENTE, LUS. TR.VNSF., fol. 15, V.

— Loc. : Amolar ofacão, diz-sc quan-

do alguém se prepara para atacar outrem
na argumentação, ou se prepara para de-

fender-se.' — Pedra de amolar, mó de
barbeiro, rebolo, pedra redonda que gi-

ra sobre um eixo, i-ecebendo o movimen-
to pelo impulso do pé; tem uma parte

da superfície mettida na agua, de modo
que com a rotação está sempre molhada.
— Amolar, v. n. Tomar vigor, agude-

za, ou cautela.

— Amolar-se, v. refl. Na linguagem
da giria, achar-scem difliculdades, pro-

curar modo de sair d'ellas; vêr-se abar-

bado ou .mcttido em talas. — Estar-se

amolando, isto é, em linguagem vulgar,

estar-se preparando para o que succc-

der
;
prevenindo-se.

AMOLDADO, adj. p. Ajustado ao mol-

de, affeito, acostumado, habituado, con-

formado, ajustado, proporcionado. =
Usado por Franco Barreto.

AMOLDAR, t;. a. (De molde, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Ajustar a molde, afteiçoar, acostumar,

affazer, habituar, conformar, ajustar,

proporcionar. — nFui (Sócrates) inven-

tor da Etílica, ou Pkilosojjhia Moral,

com csliidiosidude tão avantajada a todos

os mais Philosophos antigos, que amol-

dou a sna vida eproccdimentos ás regras

d'ella.y> Padre Manoel Bernardes, Flor.,

Tom V, tit. 3, p. 383. Vid. Moldar.
— Amoldar-se, v. rejl. Conformar-se,

aperfciçoar-sc, imitar, rcstringir-se a um
certo modelo.— KD'esta brandura, e do-

cilidade nascia o amoldar-se ás formas
de todos os seus piroximos.» Padre Ma-
noel Bernardes, Sermões, Part. i, serm.

1, §2.
AMOLECER, v. a. Vid. Amoílecer.

AMOLENTAR, v. a. Viterbo recolheu

esta forma no sentido de abrandar," en-

ternecer ; enfraquecer , relaxar . Vid.

Amoílecer.

AM0LEST.4R, v. a. ant. Apoquentar,

inquietar, afdigir, perturbar, causar mal.

— «/Se virdes que um gastou muito em
pintar as paredes das Egrejas, ou em or-

namentos, não o amolesteis nem lhe des-

facaes o que já está feito. )^ Fernandes
Galvão, Sermões, Part. i, foi. 3, col. 4.

Vid. Molestar.

AMOLGADO, adJ. p. Amassado, aclia-

tado, com mossa ; embotado, com bôccas.

= Usado na linguagem poptdar.— «il/e-

Ihor me parece teu jarro amolgado que o

meu sã. -a Padre Delicado, Adágios, p.

36. — «O Turco, depois de grande, nun-

ca foi bem amolgado pelos christãos.»

Queiroz, Vida do Irmão Basto, p. 325,

col. 1.

AMOLGADURA, s. /. Mossa, cava ou

achatamento (|ue fica na cousa amolgada.

Pisadura, trilhadella ; bocca no fio de ura

instrumento cortante. — «2? n'estas mes-

mas covas ou amolgaduras, fazendo-as

maiores e capazes, metterão o emplasto

do cáustico.)} Duarte Madeira, Methodo
de conhecer e tratar o morbo, etc. Part.

I, cap. 44, n. 14.

AMOLGAMENTO, s. m. O mesmo que

Amolgadura; exprime mais o acto de que

este ú o resultado ; amassadella, achata-

mento, compressão. — taCom sununersão

e amolgamento no cérebro.)) António da

Cruz, Recopilação da Cirurgia, Liv. iii,

p. 3.

AMOLGAR, V. a. (Do amollificar.) Fa-

zer mossa em matéria dura ; fazer bôc-

cas, achatar, contundir, dcpriínir, aba-

ter, escavar, encarquilhar. — «E ãeses-

p)erado de poder amolgar lium sojfrimen-

to de tamanha firmeza, tecido, se foi lan-

çar nas profundezas dos fogos eternos.))

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,
Liv. IV, cap. 6.

•— Amolgar, v. n. Amassar-se, receber

mossa ou achatadella, render, ftilhar, fra-

quear, ir dentro. — (.íPorque tamhem
amolga o chumbo, e assim amolgado fica. yi

Bernardes, Floresta, Tom. i, p. 438.
— Amolgar-se, v. refl. Adquirir mos-

sa, pisar-se, trilhar-se ; accommodar-se,
tornar-se flexível. — «O (vaso) de ouro

não se amolga com a caixa ser de pau,
e dura.)) Fernandes Galvão, Sermões,
Part. I, foi. 117, col. 1.

AMOLHAR, i'. a. ant. O mesmo que
Amolgar; talvez assim pronunciado por

influencia italiana, visto que se acha em-
pregado na linguagem erudita. — «Car-

regavam, sobre elle com golpes d'ambas as

mãos, com o que todavia não escapou de o

ferirem na cabeça, amolhando-lhe o ehno

n'ella.)). Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Memorial da Tavola Redonda, Liv. i.

ctip. 30.

AMOLHOADO, adj.p. ojíí. Demarcado,
com balizas, ou malhões ; extremado, di-

vidido.

AMOLHOAR, v. a. ant. (De malhão,

com o prefixo «a» c a terminação verbal

«ar»). Demarcar, pôr marcas ou b.ilizas;

extremar, circumscrever uma fazenda, di-

vidil-a. = Recolhido pela primeira vez

por Viterbo.

-]- A MOLHOS, loc. adv. Em grande

quantidade, com abimdancia ; em feixes.

Bastante usado na lingtuigem popular, e

sobretudo na linguagem poética.

AMOLLECEDOR, s. m. e adj. O que

amolleco, ou torna molle ; emoliente.=
Recolhido por Jloraes.

AMOLLECER, v. a. (Do latim mollesce-

re, com o prefixo antigo ; na linguagem

antiga ainda se encontra Air.ollescer.)

Abrandar, fazer molle, afrouxar, tornar

flascido ; figuradamente : enternecer, tor-

nar-se inerte, perder

A lu-anda deusa, que ella niio couhere,

O jteito brandamente lhe ainollece.

FEn., POEM., EPITOAL.

lista ali.ite os mais daros fortes peitos,

Ainollece a robusta mocidade.

FnA\c. HE ANnn
.

, oerco de DIU, caiit. ix,

fõl.3'.l, col. 1.

— Amoílecer, v. n. Tornar-se molle,

tomar consistência pastosa; ficar brando,

perder a dureza. — «Esta experiência

vemos na cera, que com agua endurece, e

com o fogo amoWece.)) António Ferreira,

Comedia de Bristo, act. iii, se. 2.

— AmoUecerse, v. rcfi.. Corrromper-

sc, perder a virilidade c a energia, tor-

nar-se inerte. — «Porque com as cousas

de Cambaia (como elle sabia) ficava tão

sciosa, que era necessário pêra se não

amollecerem e corromperem com o ócio,

dar-lhe alguma honesta recreação, como é
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a cdcrt.» Joito do Barros, Década IV,

Liv. í, <.-:\\\ li>.

AMOLLECIDO, adj. 2>- Fiwixo, som du-

reza, abvjuulívilo, cntoruocido.—•«Aniolle-

cido com ((n lagrimas de suii mnc.n Viei-

ra, Sermões, Tom. vii, p. 47.

t AMOLLECIMENTO, .v. »). KníViKino-

ciincntd ;
('••ilta tlc dureza ou cousistiMifia;

ciubrandoci monto.
— Em Medicina, amollecimento é uma

losito orgiVnica, caracterisnda por uma
diminuiyào da colicsíto natural a cada te-

cido, couscquoncia do cortas porturba^'õos

iiadigostrio. Amollecimento c('iv/>?7(/'^airoo-

ção prinoipalmcnto do oórobro, o ás vozes

da modulla. Esta moléstia so apresenta sob

duas formas distinetas : o amollecimento

agudo, c o amollecimento chvónico ; \\n

tandioni uma fiunia partieular do amol-

lecimento aíjndti, quo se desi<;'nn j)elo

nomo de atáxico, o ó caraetcrisado jiolo

dclirio que o acompanha. — O amolle-

cimento da viembnDia mucosa do estôma-

go, ciiama-so f/aulrumolacia.

AMOLLENTÁDO, adj. p. Tornado niol-

Ic, amolleeido, abrandado, afrouxado, en-

fraquecido ; enternecido, relaxado.—-Usa-

do por Fernão Lopes, Frei Bernardo

de Alcobaça, c Frei Marcos do Lis-

boa.

AMOLLENTAR, v. a. (Do mollc, com o

prolixo o a terininação verbal fre(juenta-

tiva.) Araolleccr, abrandar, afrouxar, en-

fraquecer lenta o graduabiK^nte ; tornar

mollc o quo era duro.—«O que amollen-

ta osccco, secca o Iimiiidu.» .forgo l<'oi'-

reira de Vasconcellos, Ulyssipo, aet. iii,

sccn. 6.

—Loc: « Quem uvfa, amoWcnia.t ller-

nan Nunes, Refranes, foi. W.- Kecollii-

do por lUuteau no scculo XVIII.

— Amollentar-se, v. rcjl. Tornar-so mol-

lc, afrouxar-sc ; cnterncccr-sc, ficar brando,

compadcccr-sc. — « Quem í ião duro que,

considerando comsigo estas cousas, não se

amollente 'jiera yierdoar aos que o ojfen-

deram. » ]<'rci Marcos do Lisboa, Vidas

dos Santos, Liv. v, cap. 2.

t AMOMACEAS, s. f. 2,1. Em Botânica,

familia do plantas monocotylcdoncas, vi-

vazes, do um só ou dons estamos, do
uma única anthera uiiilocular ou solda-

da o formando uma só anthera bilocu-

lar.

AMÓMEAS, s. f. 2'1. Vid. Amomáceas;
Comprniiondc os géneros Avuniium, Curcu-

ma o Zinziher.

AMÓMO, s. m. (Do grego amxnnnn.)

Em Botânica, género de plantas da fami-

lia das amomôas, cujas i)rincipae8 espé-

cies sito o gengihre, o cardamôm.o o a
meiíiuguetta. — «O bálsamo da tSi/ria <'

o amomo...» Leonel da Costa, Ecl. IV, v.

17, iiot. //.

t AMOMOCARPO, s. VI. (Do grego amô-
mon, c knr2)us, frueto.) Vau Botânica,

fructo fóssil, achado nas argiilas terciárias

da ilha de Shei)pcy, c que, pela sua fi)r-

ma geral, tem alguma analogia com nnii

tas das es|ieeies do género aiiuhno.

AMÓNIA, s.f. (íonero de ar.aelmides mal
caraetcrisado.

AMONÍACO, adj. Vid. Ammoniaco. -

Fói-ma reeoliiida por Bluteau.

AMONIR, r. a. (Do latim tulmonerc; o

«dfl da pre|iosi(;ao identilica-se com a le-

tra inicial da palavra, como cm aAloetire,

alugar.) Adnu)i;star, avisar, reprehender.
;^= Keeolliido por Bluteau, no Vocabnla
rio." l'^óra do uso.

AMONTADO, adj. ji. aut. IMontuoso,

guindado, lev.antado, alteroso como um
nu)uto ; oxtensivanuMite, tranainontado,

desgarrado, erradio poloa monteS.— «Por
que o lagar era amoiitado, Jicoii muito

?íi(í/s forte do que aute era.i> l<\>rnao Lo-

pes, Chrouica do D. João I, l'art. i,

ca]). IHO.

AMONTADO, adj. p. (Do monta, soin-

nia, pi-eeo, valor.) Imjjorlado, recebido

por sorte, lierau<;a ou legitiuni. - • Ueeo-
Ihido i»ir VitiTbo.

t A MONTÃO, I»,-. a<h\ (h\u'inado da
prí^posiy^Io «a», c do «montão», nugmenta-
livo do monte.) Aeeimndadamente, sem
ordem, confuTididamentc,atrapalh.adamen-

U\—Atirar a montão, atirar sem ponta-

ria para o sitio em quo estHo os inimigos

ajuntados. — «... tirando a montão onde

viam a ardência da agua, mn tiro arroin-

hou a manchua.ii Joíto do Barros, Década
III, liv. !•, cap. 9. — Pregadores a mon-
tão, sem seiencia, ineptos.

AMONTAR, 1'. a. {W: monte, com o

jirclixo «a» c a Icrminae.ão verbal «ar».)

Ijcvantar á maneira do monto; cxtenaiva-

mente, desg.arrar, transmoutar, soltar ou
deixar fugir os ;uiimaes para o monte.

AMONTAR, V. a. (Di; monte, com o i)re.-

íixo «a» o a t(U'minaçrío verbal «arx.) Ca-

ber, importar, acontecer na sorte, heran-

ça ou legítima; montar, subir em jjreeo
;

recolliido por Viterbo. •— « ... amonta
a Nirolau. h]aues no seu ter<;o ,'i7t> li-

vras.» Doe. do Rcnd. do 1.'520.

Vno-Ii' íir;i Tliniiií^ nnborn,

(jiiL' ttiiitniti' jiiiiis (jik; rir-iiu;.

siuÁ» MAi:riAiio, Ai.i'i!í, l'i(rt ii, foi. R2, v,

— Amontar-se, r. njl. Andar no mon-
te, lançar s(í a monte, metter se pelos ma-
tos. - ; Rocolliido por Moraes.

i" A MONTE, loc. adv. A montão, des-

«irdfínadamiiile
; amontoadamente; con-

fusamente, cm tropel. IVomiscuamente,
sem discernimento, nem escolha.

—

«Tra-
zer a monte os des2>ojos, jinra dcjiois de

juntas tudas se rcparti ri m. si Severim do

Faria, Noticias de Portugal, foi. 70. —
Avaliarão a montc, a esmo, pouco mais
ou menos. — Cheirar a monte, di/.-8(! da
vcação que tom um certo bcdum.— /»• de

monte a monte, repletissimo, trasbordan-

tc.

—

Tirar a iinrin a montc, levai o con-

tra a corrente <la agua i)ara o lÍTupar.

AMONTOAÇÃO, s.f. Agglomeraçao, nc-

cumulação; ajuutanu^nlo. lueolhido por
Moraes.

AMONTOADAMENTE, adu. Aecunmlnda-
mente, em miiniroi; etmfusamente, ntro-

pelladnmeiílc. Usadn pnr João de Bar-
ros.

AMONTOADO, adj. p. 1'osto a mnuto;
íiecumulado, agglonu'riulo, reunido cm
montões. « As a/iel/ias amontoadas. »

l''raneo llarrelo, Eneida, Liv. VI!, est. 15.

AMONTOADOR, .f. m. O quo amonlon,,
i|im ajunta; extensivamente: usurário,
poupador, económico. ^^ Bcoolliido jmr
(•ardoso e I?(>nto Pereira.

AMONTOAMENTO, s. m. O mesmo .pie

Amontoagao; montão, eúnudo, tila desor-
denada

; ajiuilamento, atropeiliimento. -

« Desejara, eu um galjdia r nmontoamen-
to, de todos OS 2'^eti.^ame)itus atnarasoa.*

Vida do Beato Henrique de Suso, cap.
IO.

AMONTOAR, r. a. (De monte, com o
])relixo «aii o a terminação verbal «ar».)
Aeeumnlar, pôr uni.ts cousas sobre outras

;

ajuntar desordenad.nnrnli', e sem nexo;
apinhoai-, /iggiomer.ir.

c ciniiili' qiianiiilailii

Itr tfli ii nolirÉ' (iiilfilu II íttuíintinimas.

IIUNC.Il IlAIlur.lU, KMIIIJA, liv. III, fut, l.*i.

AMONTOAR, v. n. Erguer-so il manei-
ra de monte, solevanfnr-sc, remonlnr-so,
fazer-se alto, liear dc! altura de um mon-
te.—- « iVo Dilurii) ram a forra das ouihm
e correntes das aguas amontoava nu algu-

mas 2iart<ts a tirra.v Padre Carvallio, Com-
pendio Geographico, Trat. iii, cap. i, p.
Kll.

Amontoar-se, r. refl. Croseor cm
altura, juntai' s(^, acudir sobre, clevar-8c

cm monte ;accumular-8e, nudtipiicar-sc.

—

aE vendo cu que os males, com mara-
nhas suas, c embustes sobre mim se amon-
toavam, não soulir irar-vir.» Frei Pedro
CaUo, Defensão das Lagrimas dos Justos,

P.arl. i\', cap. iL'. ~Amontoam-se as )iu-

vens, .aeeinnulainsc cm niuibos.

AMONTURAR, v. a. (De monturo, com
o prefixo «aiie a terminação verb.al ar»').

Amontoar cousas iununndas ; l'a/i>r pilhnn

de estrume ou lixo. Kecnlhido jior Jlo-

r.aes.

AMÓORADO, adj. j). aut. Refugiado,
ausente, escondido; retirado por causa de
.algum erimc. .

- Hecolhido por Vit(!rbo.

AMÓORAR, V. n. aut. Segimdo \itcr-

bo, espantar, atcmorisar, fazer retirar no

longo ; esconder, encobrir, sonegar. —
«... vem devedes amoorar, ucm furtar
ueuhãa causa dn qur Itauvrr nas hrrda-

mentos ;i> Documento de S. Pedro de Coim-
bra, do século XIV.

— Amoorar se, v. rcjl. Ficar em mo-

ra; occullar-so. := Usndo na Ordenação
AfTonsina.

AMOR, s. Hl. (No latim amor, no pro-

vençal e hcsj)anhol amor.) Em Physiolo-
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gia, conjuncto de phenómenos cerebraes,

nos quaes predominam segundo os sexos,

segundo as edades, e segundo as condi-

ções physiologicas dos individues, ora o

instincto sexual, ora o instincto material.

Tornam-se por si o ponto de partida de

actos intellectuaes e de acções complica-

das, variando, segundo os individues, as

condições sociaes, a educação, tornando

assim mais complexo o conjuncto d'estes

phenómenos, os quaes são muitas vezes a

origem de aberrações numerosas, que o

Lygienista, o medico-legista e o juriscon-

sulto são chamados a prevenir ou a in-

terpretar a fim de decidirem se foram

praticados em estado normal ou em esta-

do de alienação mental.

— Em Theologia, consideram os theo-

logos o amor em Deus, essencial, na-

cional, e pessoalmente. O primeiro é o

acto de vontade com o qual as trez

divinas pessoas se amam. O segundo é a

aspiração activa com a qual o Pae e o

Filho, amando, produzem o Espirito San-

to. O terceiro c o termo produzido do Pae
e do Filho, que se amam, e este termo é

o Espirito Santo.
•—^No sentido usual, inclinação da von-

tade para o bem que se deseja
;
pessoa

amada, objecto que se ama; sentimento

de aíFeição de um sexo por outro; sym-
pathia profunda; afFecto, gosto, estima.

— «Amor é concepto, que tendes de algu-

ma cousa digna de estimação. » Ferreira

de Vasconcellos, Auleg., act. v, se. 6.

Dou-TOs oh Espirito Santo,

Meu aíHor, minha pombinha,
Deos vos guarde de quebranto, etc.

GIL TICBNTE, OBRAS, liv. II, fol. 94, T.

As obras, com que amor matou de amores
Aqueile, que depois a fez Rainha.

CAMÕES, LUZ., cant. III, est. 132.

Bem vejo eu. amor meu, qu5o trabalhosa

Ida farei sem ti.

FRANC. d'aNDRADS, CERCO DE DIU, Caut. III,

foi. 13, col. 2.

— Loc: Por amor de ti, por tua cau-

sa, por tua culpa. — Por amor da tem-

pestade, por causa do temporal; a lingua

portugueza é a única em que a palavra

amor significa motivo, causa, razão, e

este facto coincide com a idéa que os es-

trangeiros formara do génio do nosso po-

vo.— «.Por amor de mim, que repouses.

v

Sá de Miranda, Vilhalpandos, act. i, se.

1.— « Um tão duro trabalho soffrido por

amor da vaidade.» Doin Hilário Bran-

dão, Voz do Amado, foi. 5, v.=Esta lo-

cução é de uso frequente na linguaguem
popular.—Amor divino, o que Deus tem

ás creaturas; modernamente, o ideal de

toda a poesia mystica, a inspiração das

obras da arte cliristà.— «Quiz o amor di-

vino, que todas as cousas fossem, governa-

das e inspiradas por elle.» Frei Filippe

da Luz, Sermões, Part. ii, divisão 2,

foi. 130, col. 1. — Amor j)^'-''^ónico, o

que é espiritiialista, que se desprende

do gozo dos sentidos ; aííeição ideal e

pura, que se eleva de uma forma ter-

restre para a belleza increada ; é assim
chamado por ter sido estudado por Pla-

tão no Banquete. Vid. Platonismo.—Amor
próprio, amor de si, sentimento intenue-
diario ao orgulho e á vaidade ; é para o

espirito como a sensibilidade physica é

para o corpo ; no sentido ordinário, sen-

timento de preferencia exclusiva por si,

opinião exaggerada a respeito dos seus pró-

prios merecimentos. — « Própria con-

dicção é esta do amor próprio, ser inimi-

go de todos, por se querer muito a si mes-

mo, e não querer vêr algum bem no mun-
do, se lhefaltar a elle.» Frei António Fêo,

Tratado das Festas das Santos, Tom. i,

foi. 222, col. 4. — Amor conjugal, o que
se dá entre marido e mulher, resultado da
perfeição do sêr completado no seu par.

—Amor maternal, o que sentem as mães
pelos filhos manifestado por uma abstrac-

ção de si próprias, por uma constante

sollicitude e carinho para com os filhos

;

muitas vezes toma o caracter instin-

ctivo ou animal, obstando ao desenvol-

vimento moral da criança. — Amor pela
activa, vid. Activo.— Amor peZa passiva,

sem esperança, desinteressado. =Empre-
ga-se também á má parte.—Amor da pá-
tria, o instincto que nos leva a amar o

logar onde nascemos, ás vezes pobre e

áspero ou inimigo.

—

«Vereis amor da pá-
tria, não movido por premio vil, diz Ca-
mões, cantando os Luziadas.

—

«Pelo amor
de Deus, fijrmula de quem pede ou insta

;

os mendigos agradecem a esmola dizen-

do: «Seja pelo amor (íe Deus.» Também
na linguagem familiar, significa o desin-

teresse com que se faz alguma cousa: —
« O que não podes haver, da-o pelo amor
de Deus.» Anexim popular.— «Vá pelo

amor de Deos, passemos por elles, como
se tal gente não houvera no mundo.» D.
Francisco Manoel de Mello, Apologos dia-

logaes, p. 361. — Por amor e graça,

sem recompensa, desinteressadamente.

—

*Como o amante verdadeiro faça por amor
e graça aquillo que o servo rebelde faz
por força, etc. » Frei João de Ceita, Qua-

dragenas, Tom. i, p. 243, col. 4. — O
Deus do amor, em linguagem poética, Cu-
pido, divindade da mythologia grega a

quem se attribuia o poder de fazer amar
;

é representado na figura de uma criança,

tendo nos olhos uma venda, e aos hom-
bros um carcaz de settas. — «Se via es-

culpida a imagem ou estatua do Amor cego,

e com arco e aljava, assim como os poetas

pintam o que elles chamam Cupido. »

Vieira, Sermões, Tom. Viu, p. 97.

—

LÍ7i-

do como o amor, termo de comparação da
linguagem usual.

—

O amor j^urdido, ode-

sinha de Moscho, traduzida do grego no

século XVI pelo Doutor António Ferreira.
—O primeiro amor, aspiração ideal, que

se manifesta logo depois da perfeita con-

stituição do organismo, apto para se com-
pletar no par; exprime também uma das

recordações mais doces da vida. — Meu
amor, phrase afiFectuosa que se emprega
no tratamento usual.

—

Os Fieis do Amor,
confraria de poetas italianos no século

XIII, á qual pertenceram Guido Cavalcan-
ti, e Dante Àlighieri. — Cortes de Amor,
sociedade de pessoas de ambos os sexos,

formada na Provença pelos fins do século

XI ; era uma espécie de tribunal onde se

julgavam soberanamente as questões agi-

tadas entre os trovadores no tempo da ca-

vallaria. Estas questões, contidas nos poe-

mas chamados tensões, versavam sobre as-

sumptos de galanteria.

—

Irmãos do amor,
nome adoptado pelos membros de uma seita

de fanáticos que appareceram na Hollanda

pelo fim do século xvi. — Remédios do

Amor, titulo de um poema de Ovidio em
continuação da sua Arte de amar.— Fa-
zer amor, phrase moderna, e pouco ad-

missível ; emprega-se no sentido de ga-

lantear, render finezas.—Amor com amor
se paga, phrase de represálias; diz-se

quando, por um mal que se recebe, se re-

tribua com outro não menor.
— Em Botânica, amor de Hortelão,

planta que tem as folhas largas, que se

pegam aos vestidos dos que lhe chegam.
= Recolhido por Blutcau; nas Ilhas dos

Açores chama-se a esta planta Namora-
dos, — Amor perfeito, nome vulgar da
viola tricolor de Linneo ; tem esta flor a
feição de violeta, mas é de trez cores :

azul, purpiirea ou branca e amarella

;

na linguagem usual, distinguem estas qua-

lidades chamando-lhe amor perfeito sol-

teiro, casado ou viuvo. Consta de cinco

folhas ; e na Medicina do século xviil, era

considerada incisiva, vulnerária, penetran-

te, sudorífica, e boa para as lesões do
bofe. =Recolhido por Bluteau.

— Adag. «Pancadinhas de Amor não

doem. D— «A mão na dôr, e o olho no amor.

»

Fernandes Galvão, Sermões, Part. iii, p.

156, col. 2. — «Amor, amor, principio

mau, e fim peor.» Padre Delicado, Adá-

gios, p. 1.— «Amor co7n amor se paga.ii

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo,

act. III, SC. 6.— «Amor de menino, agua

em cestiriho.» Padre Delicado, Adágios,

p. 1.—«Amor de pães, que todo o outro é

ar.y> Idem, ibid. — «Amor, dinheiro, e

cuidado não está dissimulado. » Idem,

ibid.— «AmorcZe rameira, e convite de es-

talajadeiro não pôde ser, que não custe

dinheiro.» Idem, ibid. — «Amor e reino

não quer parceiro.» Idem, ibid.— «Amor
e senhoria, não quer companhia.» Bluteau,

Vocabulário.— «Amor, fogo, e tosse a seu

dono descobre.» Ilernan Nunes, Refranes.

— « Amor louco, eu j}or ti e tu por ou-

tro.» Dolicadi}, Adag., p. 2.

—

«Esquivan-

ça aparta amor.» Idem, ib., p. 2.

—

«Es-

tado real não tira o amor natural.» Idem,

ibid.— « Um cravo tira outro, um amorfas
esquecer outro.» Idem, ibid.— «Mais vale

pedaço de pão com amor, que gallinha

com dor.» Bluteau, Vocab.

—

«O amor não
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tem ?ei.» Idem, ibid.

—

uNâoha esperança

sem temor, nem amor sem receio. í> Jorge

Ferreira, Ulyssipo, act. II, se. 4.

—

aNem
sabbado sem sol, nem moça sem amor.»
Idem, Euphrosina, act. i, se. 6.

—

uNin-

guem larga sem dor o que possue com

amor.» Arraes, Dialogo II, cap. 15.—«O
amor a ninguém dá honra, e a muitos

dor.» Padre Delicado, Adágios, p. 2. —
«O Amor dos asnos entra a couces, e sae

a boccados.» Idem, ibid.—«O amor e a fé,
nas obras se vê.» Idem, ibid.—«O amor,
no velho traz cu'pa, mas no mancebo

fructo.» Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

I, SC. 1.— o O amor verdadeiro não snjffre

cousa encoberta.» Padre Delicado, Adá-
gios, p. 2. — (íPor amor que não con-

vém, nasce muito mal e pouco bem.» Jor-

ge Ferreira, Euphrosina, act. ii, se. 7.

— « Todo o imigo se ha de temer, mor-
mente o amor. » Jorge Ferreira, Ulyssipo,

act. I, SC. 4. — « Quem tem amor atraz

da portella tanto olha até que cega. » Her-
nan Nunes, Refranes, p. 92.

AMORA, s. /. (Do latim amorum.) O
fructo da amoreira; fructo das silveiras

ou silvedo.

As amoras, que o nome tem de amores.

ciuõss, iDz., cant. ix, est. 53.

— Loc: Amoras de silva, fructo que
nasce pelas sebes e tapumes. — (íE sobre

este tanque que digo, está uma arvore que

dá uma baga que se parece com amoras
de silva, quando deixam de ser vermelhas
e se querem fazer negras. » Castanheda,
Historia do Descobrimento da índia, liv.

II, cap. 23. — Doce de amoras, o que se

faz com amoras de silva; bastante usado
nas ilhas dos Açores.— Tal vai Janeiro
ás amoras ; » locução que exprime o enga-
no com que se pretende alcançar alguma
cousa. = Usado por António Prestes, no
Auto dos dons Irmãos, foi. 78, v. — An-
dar ás amoras, vadiar, preguiçar.

AMORADO, adj. p. Fugitivo, refugiado,

ausente, escondido, a monte, retirado por
causa de algum crime.

—

nÈ lá acharam
outros amorados d'este Reino, com que fi-
zeram corpo de sua abonação.» João de
Barros, Década III, liv. v, cap. 8.

AMORADO, adj. p. De côrde amora, ro-

xo ; vermelho negro.

DIko, que uma iri assentaria
Sobre três carças subida,
Codio rosa ataviud.i,

Toda de seda amorada.
Pois dá na morada vida.

Gir. viCEJirí, oBRíS, liv. MI, foi. 167, v.

AMORANÇA, s. /. ant. O mosmo que
Amor. Um:v única voz empregada na lin-

guagem mystica, por Frei Marcos de Lis-
boa.

K d'elle vinha a praDdo amarauç.a.

JACOPONE iiK Toni, Traduccfio da cunoN.
lios BUNORBS, part. ii,'cap. 10.

AMORAR, V. a. ant. (Da baixa latini-

dadc moras, logar palustre; ou àa mora.

sarça, segundo Du Cange.) Fugir, reti-

rar-se para algum logar, deixando a mo-
rada própria. Extensivamente : espantar,

atemorisar, fazer retirar para longe. —
Esconder, encobrir, sonegar. = N'este

sentido, recolhido por Viterbo. — Amorar
bens ; empregado na Ordenação Affousina,

Liv. III, p. 385. Vid. Amoorar.
— Amorar-se, v. refi. Refugiar-se, es-

conder-se; ausentar-se, horaisiar-se. —
« Depois começaram ellas mesmas de ter

guerra per sua vontade, com que não so-

mente se tiraram de as ter em desprezo,

mas puzeram em mui grande terror de si

a todolos seus visinhos , amorando-se
d'ali. » Sabellico, Eneadas, Part. i, cap.

5, p. 51.

AMORAVEL, adj. 2 gen. Amoroso, bran-

do, terno, aífavel
;
que toma amizade fa-

cilmente
;
que se affeiçôa ás pessoas. —

-

« Dos quaes (índios) licitamente se pos-

sam ajudar, e servir sem outra paga ou
estipendio, que o bom e amoravel trato,

de que elles se contentem. » Padre Viei-

ra, Vozes Saudosas, Tom. i, voz 4, §
1G3.

AMORAVELMENTE, adv. Carinhosa-
mente, com amor, afFavelmente, affeiçoa-

damente. — « Confortando-o tão cimora-

velmente.... » Frei Bernardo de Brito,

Monarchia Lusitana, Liv. 5, Part. ii, cap.

27.

t AMORDICO, s. m. Era Botânica, sy-

nonymo do género momordico.

t AMORE, s. m. Em Botânica, género
de meliáceas, grande arvore das índias
Orientaes.

AMOREIRA, s.f. (Do latim morus.) No-
me vulgar da morus alba, e morus nigra
de Linneo; género de arvores que faz

parte da família das urticáceas, do qual

se conhece para cima de vinte espécies,

que habitam pela maior parte nas regiões

intertropicaes. As folhas da amoreira são

o melhor alimento conhecido para os bi-

chos da seda ; os seus fructos, chamados
amoras, também servem de alimento. —
Amoreira negra, arvore que dá amoras
negras, refrigerantes, com um perfume e

sabor assucarado ; d'ellas se faz uma es-

pécie de vinho depois de o deixar fermen-
tar em agua. — Amoreira branca, que
dá amoras brancas, menos succulentas do
que as da amoreira negra ; as suas folhas

são empregadas de preferencia na alimen-
tação dos bichos da seda. — Amoreira
amarella, privativa da America, e bas-
tante empregada na tinturaria. — Amo-
reira de papel, grande arvore da China,
que dá uma espécie de lios com que se

faz tecidos e papel. — Amoreira tatajiba,

o mesmo que silva fraraboczeira.— « Eu
sou perdida por um ron.rinol, que canta
na nossa amoreira. » Jorge Ferreira, Eu-
phrosina, art. IV, SC 5.

AMOREIRAL, s. m. Campo, terreno ou
bo>quo phmt.ido do amoreiras. = Reco-
lhido pelo Padre Bento Pereira.

AMORES, í. 7?i. pi. A paixão e o tem-
po que ella dura. O objecto da paixão;
affeição profunda e exclusiva por alguma
cousa; namoro, derriço, corte, galanteio.

Meninas que d'antre as Oôres
Sois a rosa, e d'ellaa llor.

Colhei tanibem d'este amor.
Já que sois os meus amores.

ioncB rBuasini, ni.Tss., act. i, se. 3.

— Em linguagem poética. Amores são
as divindades subalternas do Amor, taea
como os Jogos, os Risos, os Prazeres.

o Menino também, que almas accende,
Anita cercando o leito de diversos,
Exlranhos, suavíssimos amores.

CÒRTB RBIL, NiCP. DE SEPCLV. ClUt. IV, fol. 44, T.

— Em Altaneria, amores, diz-se do
cio dos pássaros. — a No tempo dos seus
amores, encontrando-se dous machos com
ciúmes, que cada um tem de sua fêmea,
brigam com tanta cólera.... » Fernandes
Ferreira, Arte da Caça de Altaneria, tit.

6, cap. X.

— Em Philologia, Amores de Ovídio,
titulo da primeira coUecção das Elegias
de Ovidio.

— Loc: Mal de amores, phrase popu-
lar com que se exprime a doença da nos-
talgia. — Andar de amores, galantear,
andar namorado. — Accommetter de amo-
res, seduzir, tentar; bastante usado nos
romances populares. — Morrer de amo-
res, andar mui namorado ; e vulgarmen-
te ter uma exaggerada predilecção por al-

guma cousa.

—

Xão morro de amores por
isso, não se me dá ; não me importo. —
Meus amores, expressão affectuosa, com
que se denomina a pessoa a quem se
ama.—Amores, amores, phrase que pro-
feriam os cavalleiros para se exercitarem
nos combates, lembrando-se das damas a
quem serviam. — Tomar amores, namo-
rar-se. — « Amores de freira, fores de
amendoeira, cedo vem, e pouco duram.*
Hernan Nunes, Refranes, foi. 10.— «Amo-
res e dores com pão são bons.» Jorge Fer-
reira, Ulyssipo, act. i, se. 9.

—

^As sopas,

e os amores, os primeiros são os melho-
res.» Padre Delicado, Adágios, p. 2.

—

nGuerra, caça, e amores, por um prazer
cem dores.» Idem, ibid. — « Obras são
amores, e não palavras doces, t Idem,
ibid. — 1 Pubreza nunca em amores /es
bom feito.» Jorge Ferreira, Ulyssipo, act.

Ill, SC. 6.—«Quem casa por émiores, maus
dias, peores noites.* Idem, ibid., p. 36.
— íQuem casa por amores, sempre vive

em dores.» Jorge Ferreira, Ulyssipo, act.

V, SC. 3.

—

«Quem em caça, guerra e amo-
res se metter, não sahirá quando quizcr.t

Padre Dilicado, Adágios, p. 3. — * Quem
tem amores não dorme, v Pereira da Fon-
seca, Poder do Amor em geral, Hora 11,

p. 2Ú6.— ».l/tit(s/ríi7s «; amores quentes.*

— «-Vãj ha prisões lindas, uem stmores

J^eios.v

AMORES, s. ?!i. pi. Segundo Blutean,
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este plural emprega-sc cTe ordinário no

sentido lascivo. Vid. Amor.
— Em Botânica, amores, nome vulgar

da herva officinal lampasos ou verias-

ciim. = Eccolhido por Bluteau.

AMORÉTE, s. VI. (Na baixa latinidade

amorcte ou avioxere.) Certo tecido, en-

trançado de prata, •— Acha-se emprega-

do em documentos de Hespanha do secu-

culo XII, e em Portugal noí5 Documentos
de Pcndorada de ] 294. = Recolhido por

Viterbo. = E' também diminutivo de

Amor.

t AMOREUXÍA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de rosáceas, herva das cercanias de

México.

AMORÍCOS, s. m. pi. Diminutivo de

Amores, empregado no estylo chulo ; amo-
rinbos, galanteios sem consequências. =
Recolhido por Bluteau.=De uso frequen-

te.

AMORÍFERO, adj. (De amor, e do la-

tim fero, eu levo.) Que incita ou traz

comsigo amor. Usado privativamente na

linguagem erudita. — « Cuidados amori-

feros nem na mesma morte deixam a um.-n

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. III, p. 373.

AMORIM, s. m. (Para a etjmologia,

vid. Amerim.) Nome vulgar de uma es-

pécie de pêra muito summarenta e sem
caroço, assim denominada na pi'ovincia

do Slinho. == Também se lhe chama, em
Lisboa, -jiêra Jamhe-lhe os dedos.

AMORINHOS, s. m. j)^- Diminutivo de

Amores. O mesmo que Amoricos ou Amo-
risGOs.

Arrenego ilos mui accesos

N'estfs amorinhos vãos.

CiXClO.NEir.O GtUAL, fol. 138, V, col. 3.

AMORÍO, s. m. ant. O mesmo qiie

Amor. = Usado pela primeira vez na
célebre canção de Egas Moniz

:

Ab penas do Amtnio.

CiSC. POPUL.

Como não dormem os cães

Co esse musico amorio.

PRESTES, AUTOS IlE FILODEMO,

foi. 133.

I)eu ao demo o fi-anchinote.

Que Ião avesso amorio
Foi fazer com o seu virolc.

SIMÃO MicnADO, ALFEA, part . I, p. 5G.

-— Esta palavra é ainda empregada na
linguagem popular. Viterbo colheií-a no
sentido de benevolência, inclinação, af-

fecto. = Também se usa no estylo chu-
lo.

AMORMADO, adj. p. Doente de raor-

mo ; diz-se geralmente das cavalgaduras
que têm mormeira. Adoentado, no senti-

do insultuoso.— «Esta agua ardente as-

si coada se dará pelas ventas ao cavallo

amormado. » António Pereira Rego, Sum-
mula de Alveitaria, cap. 32.

AMORNADO, adj. p. Morno, tépido, le-

vemente aquecido, — « Com pannos mo-

lhados e amornados. » Azevedo, Correc-

ção de abusos, Part. iii, cap. 19, p.

418.

AMORNAR, i'. a. (Do morno, com o

prefixo « a )j e a terminação verbal « ar ».)

Aquentar levemente, tornar tépido ; com-
municar um calor como o de agua mor-
na

;
quebrar a frieza. = Recolhido por

Bluteau.

AMORNECER, v. n. Tornar-se morno;
ficar tépido, quebrar a frieza.

— Amornecer-se, v. rejl. Fazei--se té-

pido, adquirir uma leve quentura. — «O
ar do ponente, nascendo o sol, se amorne-
ce. )> Luiz Mendes de Vasconcellos, Sitio

de Lisboa, dial. ii, p. 115.

AMORNETAEO, ad. p. (Segundo Mo-
raes, talvez corrupção de Amarnetado,
com debruns chamados marnetes.) Aque-
cido, tépido, com um leve calor. — « Da-
do que como ando de relnço ao uso de

galantes amornetados, etc. » Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Aulegrapliia, Prol.

A opinião de Moraes é inadmissível dian-

te do texto, por isso que amornetado é

um resultado do reluço.

AMOROSA, s. /. ant. Ária tocada á

viola ou outro qualquer instrumento de

cordas, usada no século xviii, para acom-

panhamento das modinhas c cantigas sen-

timentaes. Bluteau a considera muito

grave e suave. ^Recolhido no Suppl. do

Vocabulário.

AMOROSAMENTE, adv. Com amor,

amavelmente, brandamente, suavemente,

carinhosamente, com meiguice. — v. E
Icijandú-lhe a mão, a tomou elle amoro-

samente. » Bernardim Ribeiro, Menina
e Moça, Part. ir, cap. 1.

AMOROSISSIMAMEKTE, adv. sup. Sua-

vissimamcnte, amantissimamente, com a

mais dedicada meiguice. = Usado pelo

Padre Manoel Bernardes na linguagem
mysfica, no Paraizo de Contemplativos.

AMOROSÍSSIMO, adj. sup. Carinhosis-

simo, benevolentissimo, namoradissimo,

afabilissimo. = Usado por Heitor Pin-

to, Vieira e Frei Luiz de Sousa.

t AMOROSO, adv. (Do italiano.) Pala-

vra que se colloca no principio de uma
ária, ou de uma phrase para indicar um
movimento um tanto lento, mas gracioso,

e terno. Privativo da musica moderna.
AMOROSO, adj. Que tem amor; bené-

volo, carinhoso, aíFeiçoado, amoravel, ter-

no, namorado, brando, suave, meigo,

gracioso. Que diz respeito a amor, ou
que imita a expressão do amor.

Como dama que foi do incauto amante
Em brincos amorosos ma\ tratada.

CAM., LDí., cant. ir, est. 38.

Mas logo o amoroso nadador
Ne poz perto do barco

BEBNAULES, ecl. 3.

Que ílzera, se branda, e se amorosa
Lelia Ibe fora assi, como lhe dura ?

FERKEiBA, ecl. 10.

AMÓRPHA, s. f. (Do grego a, sem, e
morphê, forma.) Em Botânica, género de
plantas da familia das leguminosas, ar-

busto da America septentrional, de flores

de um azul carregado ; é conhecida pelo

nomo vulgar de anil bastardo.

— Em Entomologia, denominação sob
a qual se ajuntam em duas secções as

larvas de uma grande parte dos insectos

hexápodes, e tetrápleros.

AMORFHÍA, s. /. Em Historia Natural,

falta de forma, disformidade, vicio de
conformação.

AMÓRPHO, adj. (Do grego amorphos
de a, sem, e morphê, forma, figura.)

Que não tem forma determinada.

—

Sid)-

stancias ou matérias amorphas, nome
commum dado a muitas espécies de ele-

mentos anatómicos ; todos são de matéria
oiganisada que entra como elemento ac-

ccÊsorio na constituição de diversos te-

cidos normaes e mórbidos, a par das fi-

bias o das céllulas, etc. Não tem outra

forma particular a não ser a dos inter-

stieios que preenchem, d'onde se deriva o

nome que lhes é dado. Encontra-se ma-
téria amorpha, na parte cinzenta do en-

céphalo, e na medulla racliidianna ; na
medulla dos ossos; no tecido tuberculo-

so ; nos tumores fibro-plásticos ; nos cel-

lulo-fibrosos. — Feto amorpho. Vid. Ani-

diano.

— Em Mineralogia, nome especifico

dos mineraes que se encontram em mas-
sas irregulares.

t AMÓRPHOCÉPHALO, í. m. (Do gre-

go amorp)hos^ disforme, e líephalê, cabe-

ça.) Em Entomologia, género de colco-

ptéros tetrâmeros, tendo por typo o an-

tigo Irenie itálico.

t AMORPHÓCERO, s. m. (De amorplios,

disforme, e keras, corno.) Em Entomolo-
gia, geneiK) de coleoptéros tetrâmeros,

tendo por typo o amorphocero aveludado

da Cafrpria.

t AMÓRPHOPE, s. m. (De amorplios,

sem forma, a pjoiís, pé.) Em Entomologia,

género da familia dos acridianos ortho-

ptéros, tendo por typo o amorphope no-

tável da Cayenna.

t AMORPHÓPHALLO, s. m. (De amor-

plios, disforme, e i^hallos, membro geni-

tal.) Em Botânica, género de orchideas,

planta vivaz originaria da Lídia, e vi-

sinha do género aron.

t AMÔRPHOPHYTE, s. 2 gen. (Do gre-

go a^ sem, morjJic, forma, ephi/ton, plan-

ta.) Em Botânica, nome dado a diversas

plantas que têm flores irregulares cu anó-

malas.

AMORPHOS, s. m. pi. Em Entomolo-

gia, divisão dos sphingides. Vid. Sme-
rintho.

t AMORPHÓSE, s. /. (Contracção de

Anamorphose.) Em Botânica, degenera-

ção mórbida, ou atypiea, que faz com
que um lichen ou outra qualquer agama
se torne desconhecida. = Também so
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emprega cm Óptica, em sentido especial.

Viii. Auamorphose.

t AMORPHOSOÀRIO, s. m. e adj. (Do
grego Oj sem, morphâ, forma, e zoon,

animal.) Em Zoologia, nome dado a um
typo do género animal, comprehendendo
animaes informes, ou sem forma determi-

nada, como as esponjas.

t AMORPHÓSOME, s. m. (Do grego

atnorjihos, disforme, e soma, corpo.) Em
Entomologia, género de coleoptéros pen-

támeros, tendo por typo o amorphosome
áspero do Cabo da líoa Esperança.

AMORTALHADEIRA, s. /. Jlulíier que
tem por offieio amortalliar defunctos. =
Usad'i na linguagem popular.

AMORTALHADO, adj. p. Envolvido na
mortalha, embrulhado cm burel, ou re-

vestido com o hábito de qualquer irman-

dade, com os pós e mãos atadas, para se

levar á sepultura. Extensivamente, viver

em luto, andar rebuçado.— « Viveu amor-

talhada no capello de Viuva. » Monarch.
Lusitana, Tom. vii, p. 539.
— Luc. : Cigarro amortalhado, diz-se

da porção de tabaco enrolado em uma
pequena folha de papel a que se chama
mortalha.

AMORTALHADOR, s. m. O que amor-
talha ; nome usado nos hospitaes. = Re-
colhido nos antigos Diccionarios de Car-

doso e Bento Pereira.

AMORTALHAR, v. a. (De mortalha,

com o prefixo « a » e a terminação ver-

bal «ar».) Vestir o corpo de defaucto

com uma mortalha ou lençol, hábito de
irmandade, ou qualquer outra cousa que

o envolva para ser lançado na sepultu-

ra ; figuradamente, dizia-se dos religio-

sos que cingiam o habito da penitencia.

= No sentido chulo, apertar um cigarro,

envolver uma pequena porção de tabaco

em papel sem gomma, para se poder
fumar. Fallando de Camões, diz Manoel
Soverira de Faria. — nDi casa de D.
Francisco de Portugal lha m^indarani o

lanool com rpie o amortalharam. » Discur-

sos Vários, foi. 128, v.

— Am^rtalhar-se, v. rejl. Rebuçar-se,

envolver-se no burel da penitencia, viver

cm lucto. — «.Se considerareis, nue ka-
viam de parar as luzes no occaso de

hiimi sepultura.... e amortalhar-SB os lu-

zimentos na nuvem de um escuro burel. »

Frei António das Chagas, Obras, Part.
I, trat. II, golpe ii.

AMORTECER, v. a. (De morte, com o

prefixo « a » e a terminação verbal in-

choativa.) Fazer fiuar como morto, dei-

xar sem movimento; abrandar, afrou-

xar, moderar, temperar, perder o vigor
;

causar desfallecimento ; entorpecer. —
« Vendo que com o desfallecimento do
sangue lhe vinham alguns desmaios, que
o amorteciam.... » Francisco de Moraes,
Palmeirim de Inglaterra, Part. i, cap.
41.

— Amortecer, v. n. Dcsfalleeer, mor-

rer, desmaiar, fazer-sc mortal. — «. E
depois Jesus Christo (appareceu) a todolos

Apóstolos, e desjfois a clle (Paulo) assi co-

mo amorteceu. » Clemente Sanches de
Vercial, Sacramental, Part. ii, foi. 120.
— Amortecer-se, v. rejl. Perder o vi-

gor, afrouxar, enfraquecer, esfriar, en-

torpecer-so, decrescer. — a E se estas

difficiddades concorriam com tanta evi-

dencia na vida do Principe, cujo nas-

cimento festejávamos, quanto mais depois

da nova de sua morte, com que se amorte-
ceram tmnbem as esperanças.... » Viei-

ra, Palavra de Deos empenhada. Tom.
XII, serm. 3, § 6, p. 1G7.

AMORTECIDO, «^(y'. p. Esmorecido, des-

animado, como morto, desfailecido, exá-

niuie, lânguido, frouxo, qiiasi apagado,
sem vivacidade ; morto, defuncto ; sem
sensação ; debilitado, exhausto ; entorpe-

cido, lethárgico.

Piíllída a cor, o gesto amorlecidi}.

CAMÕES, LUZ., cant. iii, est. iJJ.

Mas qu-indo cheja, e vê no peito .imado
Por obni de suas mãos a cniel fiíri(i;i.

E ([Uií quasi assem ;[Iia um céo oablaiJo,

Sem resplendor a face aniJrteci'Ia.

ANDRE' BODniGOES DE MATTOj, JE!1D.=.

LiBERT., cant. XII, est. 81.

AMORTEFÍCADO, adj. p. ant. O mes-
mo que Amortecido. Eneontra-se nos

Inéditos da Academia, Tom. i, p. 69.=
Recolhido por Jloraes.

AMORTEFIGâR, v. a. ant. Matar, dei-

xar por morto, extinguir, extirpar. Ain-

da se usa Mortificar, perdido o prefixo

antigo. — « Bem assi esta mi semente

dos infiéis cresceo tanto na horta do Se-

nhor, que, senão fosse arrancada pelos

fieis e Catholicos Principies, em breve

tempo cresceria tanto, que amortefioaria

toda a boa semente. « Azarara, Ghroni-

ca de D. João I, Liv. iii, cap. 70.

AMORTiaUADO, adj. p. ant. O mes-
mo que Amortecido. = Usado na lin-

guagem poética, no século xvi.

o querer c n.ío querer

,

Já era ti i ala^'ado,

O desejo a'ií'jrli(/ua(lo,

Porque sempre teus a paz.

jvcoposs DE TODf, cauç. XXIV, Irad. do Froi

Marcos de Lisboa, Chr., liv. ii, cap. 10.

AM0RTI3AÇ.40, .«. /. Vid. Amortiza-
ção.

AM0RTI3AR, v. a. Vid. Amortizar.
AMORTiVÍG.iR, v. a. ant. i^O mesmo

que Amarteíicar, p.irquo o «fn desce íl

spirintc «va, e o « c v> desce .á guttural

« g 1) .) Recolhido por Viterbo na phrase

amortivigar ttni papel, isto ó, safar, con-

sumir, ou rompel-o, de sorte que se não
possa ler sem diffieuldadc grande.=Re-
colhido no Diccionario Portátil.

AMORTIZAÇÃO, s. /. Em Direito an-
tigo, graça ou concessão regia ás corpo-

rações de mão morta, como egrejas c com-
munidadcs, do possuírem para sempre

bens de raiz sem obrigação de os alhear,

mas com a condição de pagarem certa
quantidade de dinheiro em compensação
d'aquelle que lhe tocaria em razão dos
proveitos, confiscações e outras mudan-
ças, que poderiam succeder no commer-
cio ordinário do mundo. Estas amorti-
zações terminaram, ou pelo menos se tor-

naram mais raras no reinado de Dom Di-
niz. — Liberdade e isempção de algumas
certas e demarcadas fazendas de todos os

encargos e direitos, que antes pagavam.
Resgate, cxtincção de uma renda, de uma
pensão; diminuição de uma divida pú-
blica. — « Não impuzerão os Reis d'es-

te Reino direito de amortização... Pfon-
de vem que o direito de amortização, etc.»

Frei Francisco Brandão, Monarchia Lu-
sitana, Liv. 17, Tom. V, cap. 8.

— Loc. : Caixa de amortização, o
cofre e administração em que se deposi-

tam fundos para, por prestações, pagar
a divida pública.

AMORTIZAR, r. «. No sentido antigo,

pôr bens de raiz no dominio da Commu-
nidade eeclesiastica, onde, por isso que
os não podem vender, ficam como mor-
tos. — Xo seiítido moderno, fazer livres e

isemptas algumas certas e demarcadas
fazendas, de todos os encargos e direitos,

que antes pagavam. Pagai-, extinguir,

resgatar uma renda, pensão oa divida,

pelo facto do reembolso do capital. ==

Usado na lei de 31 de Maio de 1600.

AMORTIZÁVEL, adj. 2 gen. Que se pô-

de amortizar, ou extinguir ; só se em-
prega fallando de rendas, p-ensões, tri-

butos e empréstimos.

AMORZINHO, s. m. Diminutivo da
amor. = Recolhido por Cluíeau. Vid.

mais usualmente Amorsinho.
AMOS, adj. ant. (O mesmo que ambos;

o (í b » medial também se permuta por
«m», como em ?))jrb;/s,. morjiio, ocanna-
his, cana)«o ; em Amos, pode considcrar-

se esta tendência como causa da homolo-

gação do « b » com o « m ».) Vid. Ambos.
ÁMOSSAR, v. a. Fazer mossa, ^id.

Amoigar. = Recolhido por Moraes.

AM03SEGAR, v. a. Vid. Amocegar.
AMOSTRA, s. /. (O mesmo que Mos-

tra, com o prefixo antigo.) Xo sentido

antigo, demonstração, signal, indicio,

vestígio de alguma cousa.— « Pela amos-
tra que ellc deu de si. » Joào de Bar-
ros, Década III, Liv. viu, cap. 2.

— Em Commcrcio, amostra é uma
pequena porção de um género qualquer

ou exhibidíi em publico, ou dada cm par-

ticular como espécimen, ou parte do gé-

nero á venda. Ha diversas fazendas que
se vendem por amostra, taes como as-

sucar, lã, ospiritos, vinhos, café, etc.

—

o Cujas amostras sendo de bom licor, são

as medidas de agua chilra. » D. Francis-

co Manoel de ^lello, Apologos dialogaes,

p. lõõ.
— Em rintura, amostra, ú uma pín-
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tura que se faz de uma só cor, ou co-

lorida, sobre papel oleado, ou sobre pan-

no apparelhado a óleo. -= Recolhido por

Bluteau.
— Amostra do panno, revelação de

um caracter por um facto particular. —
Panno de amostra, diz se de uma cousa

que anda de mão em mão, e que, por

esse facto, se vae depreciando; quando

86 não quer mostrar qualquer objecto, di-

zem : isto não é panno de amostra. —
Pela amostra conhecer o patino, phrase

proverbial, que significa entender pelo

pouco de alguma cousa o que ella vale

por inteiro. — Fazer amostra, em lin-

guagem militar, passar revista aos solda-

dos debaixo de forma. — Amostra de re-

lógio, no sentido antigo, mostrador, pon-

teiro.

AMOSTRAÇÃO, s. /. ant. No sentido

antigo, recolhido por Viterbo, admoesta-

ção canónica, que devia preceder a sen-

tença da excommunhão. Demonstração,

mostrança, ameaça. Mostra phantástica

de embusteiros, feita por impostores

áquelles que pretendem conhecer ladrões

ou ausentes.— t Ali fez uma amostração,

que já levava escripta, que aquella noite

fizera com requerimento e amostração de

excommunhão em cima, que dentro de irez

horas começassem afazer caminho, etc.»

Francisco Alvares, Verdadeira Informa-

ção das Terras do Preste João, fui. 32.

AMOSTRADO, adj. p. O mesmo que

Mostrado. = Usado na linguagem poéti-

ca por Luiz Pereira, na Elegiada.

AMOSTRADOR, s. m. ant. Que amos-

tra; demonstrador, expositor. — Ka lin-

guagem popular moderna, nome d'aquel-

la parte do relógio em que estão aponta-

das as horas.=Mais usualmente, Mostra-

dor.
— Em Commercio, também se chama

amostrador o balcão, ou espécie de mesa

que serve de teia do estabelecimento, on-

de o mercador desdobra diante do fre-

guez as suas fazendas ou géneros.

í*orque andas pois em lagrimas desfeito,

Feito um amostraáur do teu tormento?

ALV. DO OBIg.MB, I.USIT. TBANSF,, fol. 18, T.

AMOSTRAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Amostração. = Usado unicamente

na linguagem poética do fim do século

XVII.

E o segundo ramo faz chamar,
Porque do saber tem amoslramento.

jicopoNE OB TODi, canç. 28, apud Frei Marcos de
Lisboa, CHi\. DOS MtN., liv. ui, cap. 10.

AMOSTRANÇA, s. /. ant. O mesmo que

Amostra.= Usado no fim do século xiv.

— «Oií por maldade escondida ou por

amosiTàuça fingida, que descobrem, y^ Vita

Christi, Part. iii, cap. 38, foi. 92, v.

AMOSTRAR, v. a. (Do latim monstrare;

modernamente, Mostrar.) Fazer vêr, ex-

por aos olhos, apresentar, indicar, apon-

tar, ensinar.

Vede-o no tosso escudo, que presento

Vos amostra a Tictoria já passada.

CAMuBs, Lcz., cant. 1, est. 7.

— Loc. : Amostrar os dentes, amea-
çar ; e, na linguagem chula, rir-se fora de

tempo. — Amostrar as suas vergonhas,

ficar descomposto.
— Amostrar-se, v. refi.. Evidenciar-

se, apresentar-se, exhibir-se, fazer-se no-

tar.

Quando na Cruz o Filho de Maria,
Amosírando-se a Affonso o animara.

CAMõBs, LUZ., cant. Ill, est. 45.

AMOSTRINHA, s. /, (Diminutivo de

Amostra.) — Tabaco de amostrinha, o

que é da folha do centro do rolo e da

mais amarella. = Recolhido por Moraes.

AMÓTA, s. f. (Da baixa latinidade mo-

ta, com o prefixo « a » da índole da lin-

gua ; mota, corresponde a outeiro, ater-

ro, collina.) Espécie de cães assim cha-

mado em Lisboa, para ter mão nas cheias

do Tejo. :^ Recolhido, n'este sentido es-

pecial, por Bluteau.— Moraes emprcga-o

no sentido geral de Mota.

AMOTADO, adj. j)- Com vallos, cerca-

do de tapumes ; resguardado com sebe.

— «... trazeis o olival limpo e amotado.»

Documentos de Santa Cruz de Coimbra,

ajnid Elucid. de Viterbo.

AMOTAR, V. a. (De amota, com a ter-

minação verbal «ar».) Fazer motas ou

vallos, circumdar com tapumes, resguar-

dar uma fazenda ;
chegar terra para o

pé de uma arvore, ou calçar. = Recolhi-

do por Bluteau, e usado nos Documentos
de Santa Cruz de Coimbra, apud Viter-

bo.

AMOTINAÇÃO, s.f. Motim, rusga, char-

rafusca; sedição, levante, levantamento,

alvoroto. — «Houve sempre entre elles

amotinações, e alvoroços.» João de Bar-

ros, Década IV, Liv 9, cap. 19.

AMOTINADA, s.f. ant. O mesmo que

Amotinação ; na linguagem popular, ain-

da se diz Matinada para significar gran-

de alvoroço. — «E aconteceu, que entre

aquella amotinada naceo uma voz, etc.»

Nunes de Leão, Chronica de Dom João I,

cap. 13.

AMOTINADO, adj. p. Revoltado, sedi-

cioso, alevantado, alvorotado, rebellado,

insurgido ; insurgente, rebelde, revolto-

so.—«A justiça foi proseguindo em suas

averiguações até proscrever como réos de

sedição e cabeças de amotinados a Sesi-

nando Eodrigues e João Barradas. » D.
Francisco Manoel de Mello, Epanaphora

I, p. 136.

AMOTINADOR, s. m. e adj. O que amo-

tina ; revolucionário, dyscolo, faccioso,

sedicioso, concitador, alterador, desordei-

ro. — «Apresentaste-me este homem, como

amotinador e enganador do povo. -n Frei

Nicolau Dias, Tratado da Paixão, cap. 16.

AMOTINAR, V. a. (De motim, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar»;
na baixa latinidade, mota, significa tam-

bém a expedição béllica.) Insurgir, ale-

vantar, concitar, alterar, revoltar, rebel-

lar, armar reboliços, fazer sedições ; al-

vorotar. ^— o O que mais amotinava os sol-

dados pêra não consentir a ida, era seu

filho Pharnaces.y Frei Bernardo de Bri-

to, Monarchia Lusitana, Part. i, liv. 3,

tit. IV.

— Amotinar-se, v. refi. Revoltar-se,

insurgir-se, cspantar-se, alvoroçar-s3. —
« Toda a terra se amotinou de maneira,
que nenhuma pessoa nos quiz mais vir a
bordo. 1^ Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 49.

AMOUCADO, adj. ant. Feito amou-
co ; figuradamente : dedicado servilmen-

te até á morte. Termo asiático, usado

pelos nossos chronistas.— « Outros dizem

que se entaipou, e como vm Brazil em-

perrado e amoucado se deixou estar um
dia, e outro dia, e muitos dias, sem co-

mer, nem beber cousa alguma d'esta vi-

da. i> Padre Francisco de Mendonça, Ser-

mões, Part. i, p. 269, n," 13.

AMOUCADO, adj. (De mouco.) En-
surdecido ; rijo do ouvido

;
que lhe custa

a ouvir, ou se finge mouco. = Usado na
linguagem popular.

AMOUCOS, í. m. pi. Palavra indiana,

com que se designa os homens que entre

os Malabares e em outras partes do

Oriente, juram morrer na empreza que
tomam, e desde logo rapam as barbas de

um só lado da cara, untando-se com cer-

ta composição de minhaudtindi. — «He
fazer amoucos andar mataiido quanta

gente podem, até os matarem a elles, sem
procurarem de se resguardarem, senão de

matar ou morrer, mettendo-se nas armas
dos outros, sem algum temor ou refugio,

até acabar na demanda.» Pinto Pereira,

Historia da índia nc tempo de Dom Luiz

de Athayde, Liv. iii, cap. 27, foi. 76.

=Na linguagem moderna, principalmente

usada na imprensa politica, chamam-se

Amoucos do poder, os que vendem a sua

consciência, e sacrificam a sua dignidade

pessoal ás exigências de um governo.

AMODRISCADO, adj. ant. A' manei-

ra mourisca ; á similhança de mouro. »=

Usado por Frei Pantaleão de Aveiro, no

Itinerário da Terra Santa, cap. 42.

AMODTAR, V. a. Vid. Amotar.

AMOVER, V. a. (Do latim amovere.)

Apartar, afastar, remover
;
privar, des-

apossar. — «E sem fazer caso da muita

ponderação, com que um General de exer-

cito, posto com elle em guerra viva na

terra do inimigo, deve ser n)andado amo-

ver do meio d'elle. n Salgado de Araújo,

Successos das armas portuguezas, Liv.

IV, cap. 11.

AMOVIBILIDADE, s. f. Qualidade do

que é amovível, isto é, que se pôde re-
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mover e tirar
;
que não é vitalício ou col-

lado.

AMOVIDO, adj. p. Removido, destitui-

do, desapossado, privado, demittido. =
Usado por J. Salivado de Araújo e nas

Constituições do Bispado do Porto.

amovível, (idj. 2 (jen. Que se pode

remover
;
que se tira ;

extensivamente :

temporário. == Usado na linguagem ju-

rídica e canónica. — Emprego amovível,

o que não é vitalício. — Vigário amovi-

vel, o que nào é collado. — «Kão quer

o Sijnodo, que haja Vigário algum con-

Jinnado nellas, mas todos serào amoví-

veis no parecer do Prelado. » Synodo

Diocesano, acc. viii, decr. 2, foi. 44.

AMOXAMADO, adj. p. Seccado ; ex-

tcnsivaineiite : magro, resequido como a

moxn;na. = Piecolhido por Sloraes.

AMOXAMAR, v. a. (De moxama, pei-

xe secco ; do hespanhol mojama. Mais
usado Moxamar.) Seccar como moxama,
ou peixe escalado. = Recolhido por Mo-
raes.

— Amoxamar-se, v. refl. Ficar magi-o,

seccar-se, cahir em um grande estado de

magreza.

T AMPACO, s. rn. Gomma de duas ar-

vores das Molucas, pertencentes ao géne-

ro zanfhoxylon. Encontra-se no commer-
eio.

AMPARADO, adj. jj. Protegido com
amparo ; fovorecido, defendido, resguar-

dado, patrocinado ; esteiado, segurado,

fortalecido, abrigado. Também se escre-

via, no século xvi, Emparado, hoje fora

do uso.= Empi"egado jxjr Lucena e Fr.

Luiz de Sousa.

t AMPARADISSIMO, adj. sup. Prote-

gidissimo, muito favorecido.

AMPARADOR, s. m. Protector, patroci

nador, favorecedor, defensor. — «Em os

braços da Sereníssima Senhora Rainha
Mãe, que Deos terá no céo, por arnparado-

ra de obra tão pia.» Padre Luiz Alva-

res, Sermões, Part. iii, scrm. 24, § õ,

n. 13. Vid. Emparador.
AMPARAMENTO, s. m. ant. O mesmo

que Amparo, com o snffixo amento», bas-

tante usado na linguagem do século XV.
— «Foi-se á fronteira para fazer serviço

a Deos, e a El-Rei, e amparamento á
terra.)) Conde D. Pedro, Nobiliário, tít.

X, foi. SO.

AMPARAR, V. a. (Do latim emparare,
e, na linguagem erudita do século xvi,

Emparar.) Estciar, segurar, resguardar,

defender, sustentar ; agazalhar, recolher,

proteger; favorecer, patrocinar.

o nosso Dom Diniz. Hei Lusitano,

Utiu uo seu tvnipo a ruda .Musa ampara.

Di:nKAitDES, carta ixxii.

— Amparar-se, i-. reJI. Acolher-sc, re-

fugiar-se, abrigar-se, defcnder-sc, acos-

tar-se, resguardar-se, estciar- se, firmar-

se. — a Com esta confiança se affrontava

David de lhe dizerem, que debaixo de ou-

lOL. 1 — 49.

tras azas se amparasse de seus persegui-

dores.» Vieira, Sermões, Tom. viii, p.

20L
AMPARAR, V. n. ant. O mesmo que

Emparelhar. Pôr a par, ficar á mesma
distancia. Vid. Emparar, n'este sentido,

ainda bastante usado na linguagem po-

pular.

AMPARO, s. m. (Para a etymologia,

vid. Amparar.) Favor, protecção, patro-

cínio, refugio, asylo, abrigo, recurso
;

.soccorro, esteio, firmeza, segurança.

Com um redondo amparo alto, de seda,

N unia alta e dourada liaslía enxerido,

Um ministro á solar quentura veda

Oue não oflenda e queime o Rei subido.

CAUÕBS, Lcz., cant. ii, est. 96.

f ÁMPEDE, s. VI. (Do grego ana, so-

bre, e pedion, tarso.) Em Entomologia,

género de insectos da ordem dos coleo-

ptéros pentâmeros, família dos sternoxes.

t AMPEIRA, s. f. (Contracção do gr.

anapeira, derivado de anaiJeiraomai , ten-

tar, ensaiar.) Em Antiguidades gregas,

aquella parte do trecho onde se ouviam
os cantores nos jogos pythicos.

t AMPÉLIA, s. f. Em Botânica, plan-

ta que nasce junto da videira.

t AMPELÍDEA, adj. (Do grego ampe-
los, a vinha. / Em Botânica, característi-

co das plantas que se assemelham á vi-

nha.

AMPELÍDEAS, s. f. pi. Família de

plantas dicotyledóneas, polypétalas, hypo-

gyneas, que encerra muitos géneros, dos

quaes o mais importante é a vinha. Esta

família tem sido caracterísada pelos bo-

tânicos com os nomes : viníferas, vitá-

ceas, sarmentáceas, e modernamente am-
pelideas.

t AMPELÍNA, s. /. Óleo que se estráe

da distillaçào dos schistos betuminosos.

t AMPELÍNEAS, s. f. pi. Em Ornitho-

logía, dívísào estabelecida na família dos

baccívoros, cujos géneros príncípaes per-

tencem ás regiões tropicaes da Ame-
rica.

AMPÉLITA, s. f. (Do grego ámpelos,

vinha, i Em Mineralogia e Geologia, schis-

to argiloso negro, assim chamado porque

o deitavam ao pé das vinhas quer para

destruir os insectos nocivos, quer para

servir de estrume. E' uma mistura de

antracite e de matérias phylladianas

schístosas, bastante misturadas com py-
rita branca.= Também se lhe dá o no
me de lai^is dos carpinteiros.

AMPELITIS, í. ./. Vid. Ampelita.

t AMPELODESMOS, s. m. iDo grego
ámpelos, vinha, e dcsmos, laço.) Em Bo- I

tanica, género de plantas da família das I

írramíneas, tríbu das arundináceas. Com-
põe-se de duas ospccics, privativas das

\

regiões mediterrâneas da Ein"opa e Ásia. 1

AMPELOGRAPHIA, s. /. (Do grego «ni-

pelos, vinha, e graphv, descripção.) De- I

scrípeão da vinha ; sciencia da vinicui-
|

tura.
I

t AMPELÓGRAPHO, s. m. (Para a ety-

mologia, vid. Ampelograph'a.) Especia-

lista da viuicultura ; o que escreve sobre

a cultura das vinhas.

t AMPELÒPRAZO, s. m. Espécie de

alho que nasce nas vinhas.

t AMPELÓPSIS, s. m. (Do grego ám-
pelos, vinha, e opsis, simílhança.) Em
Botânica, género de plantas da família

das arapelídeas.

t AMPÉREA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas da familía das euphorbiá-

ceas, dedicada ao sábio Ampere.

t AMPHACANTO, s. m. (Do grego am-
phi, dos dous lados, e acantho, espinho.)

Em Ichthyologia, género de peixes da fa-

mília das teuthías, bastante próximo aos

scomberóides, de barbatanas espinhosas

de ambos os lados.

t AMPHANTO, s. m. (Do grego amphi,
em volta, e anthos, flor.) Em Botânica,

dilatação de um pedúnculo que supporta

ou encerra muitas flores.

AMPHARiSTERO, adj. (Do grego am-
phi, dos dons lados, e arísteros, esquer-

do.) Em linguagem didáctica, que é ca-

nhoto ou desageitado de ambas as màos.

t AMPHASIA, s. f. (Do grego araphi,

em volta, e asis, limo.) Em Entomolo-

gia, género de coleoptéros pentâmeros da
America do Xorte, tendo por typo a am-
phasia fid>-ícola.

t AMPHEMERÍNA, s. /. e adj. (Do gr.

amphi, em volta, e emera, dia.) Em Me-
dicina, nome dado por Galeno a uma fe-

bre cujos accessos voltam todos os dias

irremíssivelmente. Conhece-se hoje um
grande numero de espécies.—Febre quo-

tidiana renitente.

t AMPHERÉPS, s. m. Em Botânica^

synon_>nno do género centrathero.

ÁMPHL.., prefix. Em Glossologia, pre-

fixo que se usa em muitas palavras deri-

vadas do grego e empregadas no uso

scientitico ou technologíco, que significa

dos dous lados, e vem da prcposiçào grega

amphi, correspondendo ao latim ambo, e

tendo o mesmo radical que amphô, si-

gnificando ambos.

t AMPHIACHYRIS, s. /. (pr. anjiáki-

rís ; do grego amphi, em volta, e akt/ron,

palheta.) Em Botânica, sub-genero for-

mado por De Candolle na família das

synanthi'reas astorcudeas.

t AMPHL\NACTO, 5. m. (Do gr. am-
phi. cm volta, e atwx, começo usual dos

dithyrambos. I Era Antiguidades gregas,

nome com qtie se denominavam os poe-

tas díthyrámbicos.

AMPHIÃO, s. m. (Do árabe âjiiín,

opio.i Como se vô pela etymologia, de-

ve cscrevcr-se Anfião ; a primeira fi>rma

acha-se impropriamente usada na Phar-

macopêa Tubalense.

t AMPHIARTHRÓSE, *. /. (Do grego

amphi, do tuna e outra parte, e arthron,

articulação.^ Nome dado por Winslaw a

uma espécie de articulação, que participa
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da diarthrose em quanto á mobilidade, e

da synarthrose em quanto ao modo da

connexão : tal é, por exemplo, a do corpo

das vértebras entre si. A amphiarthrose

consiste na união intima de duas super-

fícies por meio d'um corpo intermediário

fibro-cartilag-inoso simples e elástico.

t AMPHlisiÁNO, adj. Em Zoologia, o

animal que respira no ar e na agua, du-

rante toda a sua vida ou somente em
parte d'ella.

t AMPHIBIÁNOS, s. m. pi. Nome dado

por Latreille aos batrachianos.

AMPHIBIAfiTHRÓSE, s. f. (Do grego

amphi, dos dous lados, e arfhrun, arti-

culação.) Em Anatomia, articulação mix-

ta, que participa da diarthrose em quan-

to á mobilidade, e da synarthrose em
quanto ao modo de connexão.

t AMPHIBICÓRISIS, s. m. pi. (Do gr.

amplúhius, ampliibio, e coris, persevejo.)

Em Entomologia, tríbu da secção dos

heteroptéros, da ordem dos hemiptéros,

comprehendendo os persevejos aquáticos.

AMPHÍBIO, adj. (Do grego amphi, de

uma parte e outra, e hios, vida.) Em Zoo-

logia, o que vive na agua e na terra.

Esta palavra emprega-se em duas acce-

pções physiológicas differentes : 1." desi-

gna os animaes que vivem na agua e

respiram o ar que ella encerra, e que

mais tarde vêm respirai* o ar atmosphé-

rico. 2.° designa as espécies de respira-

ção aérea ou aquática, que podem sub-

trahir-se durante um tempo mais ou me-

nos longo ao seu meio habitual, mas sem
variar no modo de respiração. — Ani-

maes amphibios, são aquolles que ou fre-

quentam a agua para ali procurarem ali-

mento, como o hippopótamo ; ora os que

vivem nos logares húmidos, taes são

muitos reptis ; os que, podendo mergu-
lhar muito tempo, se conservam a maior

parte do tempo na agua, apezar de pre-

cisarem respirar de quando em quando o

ar, taes são as phocas ; os que respiram

agua em certo tempo de vida, e ar em
outra pliase d'ella, taes são as rãs ; final-

mente, os que respiram conjunctaraente

no ar e na agua, taes são os prothéos, a

quem cabe especialmente o nome de am-
phibios. — líSão animaes (os gomares)

grandes na estatura, feios na vista e ter-

ríveis no aspecto c acatadura, que por
natureza são amphibios, vivendo jxirte

no mar, parte na terra. » Padre Baltha-

zar Telles, Chronica da Companhia, Part.

II, liv. 6, cap. 9, n. õ.

— Em Botânica, pjlantas amphibias,

são aquellas que crescem iudiíTerentemen-

te na agua ou fora d'ella.

— Loc. : De um modo amphibio, duvi-

doso, incerto.= Emprega-se á má parte.

t AMPHIBIOCÓRISES, s. m. pi. Vid.

Amphibicorisis.

t AMPHIBIOGRAPHIA, s. f. (De am-
phibio, e tjraphe. deseripção.) Em Zoo-
logia, tratado dos amphibios.

t AMPHIBIOGRÁPHICO, adj. Que c

concernente áquella parte da Zoologia,

que ti-acta dos amphibios.

AMPHIBIÓLITHO, s. m. (Do grego «m-
pliibio, e lithos, pedra.) Em Geologia,

petrificação do animaes amphibios.

AMPHÍBIOLOGÍA, s. /. Parte da Zoo-
logia, que trata dos amphibios.

t AMPHIBIOLÓGICO, adj. Que é con-

cernente ú ampliibiologia.

t AMPHIBIÓLGGO, s. m. O especialis-

ta que estuda unicamente o ramo dos

amphibios na Zoologia.

t AMPHIBLESTRÍA, s. /. (Do grego

ampliihlcstron, rede.) Em Botânica, gé-

nero de cryptogámicas, planta do Chili

de fijrina herbácea e trifoliada.

AMPHIBLESTRÓIDE, s. /. (Do grego

amphihlestron, rede, e eidos, forma.) No-

me dado em Anatomia á retina do olho,

também chamada membrana retiforme,

porque tem a forma de uma rêdc de

pescar.

t AMPHIBLESTROIDÍTE, s. /. Em Pa-

thologia, iiiflauimaçào da retina.

t ÀMPHIBLESTROIDOMALCÍA, s.f. Em
Patholofria, amollecimento da retina.

t AMPHIBOLÍA, s. /. (Do grego am-
p>hibolia, ambiguidade.) Era Philologia,

duplo sentido, equívoco, trocadilho, sen-

tido capcioso. — Amphibolia da rcjiexão,

na philosophia de Kant, obscuridade das

idêas reflexivas, em consequência da con-

fusão dos pkenómenos e noumenos.

AMPHIBÓLICO, adj. Em Mineralogia,

nome das rochas cuja base é o amphi-

bolo.

t AMPHIBOLÍFERO, adj. Em Minera-

logia, que contém amphibolo.

t AMPHIBOLÍNOS, s. m. pi. Era Orni-

thologia, synonymo de amphíbolos, pás-

saro da ordeui dos pardaes.

AMPHIBOLÍTE, s. /. (Do grego amphi-

holos, e litJios, pedra.) Em Geologia, ro-

cha composta quasi exclusivamente de

amphibolo no estado crystallino.

AMPHÍBOLO, s. m. (Do grego amphi-

holos, ambíguo.) Em Mineralogia, géne-

ro de substancias mineraes análogas ao

pj^rexene, que se apresentam do ordiná-

rio em crystaes de um verde carregado.

— Em Ornitbologia, familia da ordem
dos pardaes, contendo pássaros munidos

de dous dedos anteriores c dous posterio-

res, sendo um d'elles interno e versátil.

AMPHÍBOLO, adj. O mesmo que Am-
phibologico. = Pouco usado.

t AMPHIBOLOCÂRPEAS, s. /. pi. Do gre-

go amphiholos, equivoco, c karpos, fru-

cto.) Em Botânica, nome do um dos trez

grupos formados nas fauíilias dos fetos.

AMPHIBOLOGÍA, s. f. (Do grego am-
jjJiíbolos, duvidoso, e logos, discurso.)

Vicio d(i discurso, que o torna ambiguo,

e com sentido capcioso. — « Ha com tu-

do casos, em que é licito por cãguma cau-

sa usar de palavras, que se chamam am-
phibologias, ou equivocações, em que se diz

uma cousa, e se entende outra dos ouvin-

tes. » Padre Diogo Monteiro, Arte de
Orar, trat. xiv.

AMPHIBOLÓGICAMENTE, adv. Com am-
phibologia ; equivocamente, capciosamen-
te, em sentido reservado.

AMPHIBOLÓGICO, adj. Equívoco, am-
biguo, capcioso, com sentido differente

d'aquelle que parece estar expresso.—
« O p7-i.meiro quarteto faz a oração am-
phibologica. » D. Francisco Manoel de
Mello, Cartas, Centúria II, cart. 33.

t AMPHIBOLÓIDE, adj. 2 gen. (Do
grego amphibolia, e eidos, forma, appa-
rencia.) Em Geologia, que tem a appa-

rencia do amphibolo.

t AMPHIBOLONARZON, s. m. Em En-
tomologia, svnonvmo do calyptobion.

AMPHIBOLOSTYLE, adj. 2 gen. (Do
grego amphibulos, ambiguo, e stijlos, es-

tylo.) Em Botânica, nome das plantas

cujo estyleto é pouco apparente.

t AMPHIBOLÚRO, s. m. Em Erpetolo-

gia, synonymo de grammatóphoro.

t ÀMPHÍBÓLUS, .«^. m. (Do grego am-
pjhihulus, ambiguo.) Em Entomologia, gé-

nero de colooptéros pcntâmeros da famí-

lia dos helophóridos.

AMPHIBÀRCO, adj. (Do grego ampiM,
em volta, e brahys, breve.) Em Poética

antiga, nome de um pé formado de trez

syllabas, sendo uma longa entre duas bre-

ves.

AMPHIBRANCHIAS, s. /. pi. (pr. amfi-

brankias; do grego ampihi, em volta, e

brogchos, garganta.) Espaço ao redor das

glândulas das gengivas, que humedecem
a trachea-arteria e o estômago. = Reco-

lhido na sexta edição do Diccionario de

Moraes.

t AMPHIBÚLIMO, s. m. Em Conchylio-

logia, género formado para uma concha
terrestre singular, classificada depois no

género amhrcttn

.

t AMPHICÀRPIDE, s. f. (Do grego am-
phi, em roda, e karp>os, fructo.) Em Bo-
tânica, fructo formado de um gynóphoro
carnudo, coberto de akenos á sua super-

ficie.

t AMPHICÁRPO, s. m. e adj. Em Bo-

tânica, norae das plantas cujos fruetos são

de duas formas, ou amadurecem em duas

épocas differentes. = Também se dá

este nome a um género da farailia das

leguminosas, sub-ordemdas papilionáceas,

tríbu das phaseoladas. — Género da fa-

mília das gramíneas, formado para uma
espécie de milho originário da America
septcntrional.

t AMPHICENIANTHEAS, s. f. pi. (Do
grego amphi, em volta, kenos, vasio, e

anthos, flor.) Em Botânica, grupo de

plantas synanthéreas.

AMPHICÉPHALO, adj. (Do grego am-
phi, dos dous lados, e kejjhalS, cabeça.)

Em Zoologia, que tem duas cabeças op-

postas.

t AMPHICÓRDE, s. m. (Do grego ajn-
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phi, de ambos os lados, e horde, corda.)

Em Botânica, género formado para collo-

car um tortulho particular que cresce nas

adegas, e sobre o excremento do gato.

t AMPHICOMA, s. m. (Do grego am-

phi, de um e outro lado, e coma, cabel-

leira.) Em Entomologia, género de coleo-

ptéros pentâmeros, familia dos lamellicór-

neos, tríbu dos scarabéidos.

t AMPHICONION, s. m. Em Botânica,

synonymo de chrôlèpe.
"

t AMPHICORE, s. f. (Do grego ampki-

coros, que parece estar no meio.) Em
Zoologia, género de annélides, bastante

apropinquado dos ampliitrítes.

t AMPHICRÁNEO, s. m. (Do grego am-

phicranos, que tem duas cabeças.) Em
Entomologia, género de coleoptéros te-

trâmeros, familia dos xylóphagos, tríbu

dos scoljtites.

t AMPHICRÁNIA, s. f. (Do grego nm-
phicranos, que tem a cabeça bifurcada.)

Em Entomologia, género de coleoptéros

pentâmeros, tendo por typo a amphicra-

nia hidentada, do Chili.

t AMPHICTÉNA, s. m. Em Helminto-

logia, género de vermes marinhos, forma-

do para comprebender as annélides, que

se sub-divide em nereides, sabelles e am-
jphitrítes.

AMPHICTYÃO, s. m. (Do grego am-
phictiones, visinbo.) Em Antiguidade gre-

ga, representante de uma das cidades

confederadas da Grécia, que tinham o di-

reito do suíFragio em uma reunião cha-

mada conselho dos amphictyões, o qual

era convocado duas vezes por anno, para

examinar os negócios da Grécia, preve-

nir as guerras, julgar todas as causas,

principalmente os attentados contra o di-

reito das gentes.

t AMPHICTYONATO, s. m. A qualida-

de, a ícerarchia de araphictyào.

t AMPHICTYONIA, s. f. Xome dado
originariamente ao conselho dos amphi-

ctyões. — Direito que tinham as cidades

gregas de mandarem um representante á

reunião amphictvonica.

t AMPHICTYÓNICO, adj. Que pertence

ou diz respeito ao conselho dos amphi-
ctyões. —• Liga amphictyonica.

AMPHICYÓN, s. m. (Do grego amphi,
junto de, e kyon, cão.) Em Zoologia, car-

nívoro fóssil, cujo systema dentar se as-

semelha ao de um cão, em quanto que o

resto da sua osteologia o approxima bas-

tante do urso.

t AMPHICYRTE, adj. 2 gen. e s. m. (Do
grego amjihihjrtoi,, arredondado.) Que
tem uma forma quasi hemisphérica.—Em
Entomologia, género de coleoptéros to-

trâmeros, da familia dos chrysomeli-
nos.

t AMPHIDASÍTE, s. /. (Do grego am-
phidasis, felpudo por ambos os lados.)

Em Entomologia, género de insectos da
ordem dos lepidoptéros, familia dos no-

cturnos, tríbu dos phalenites.

t AMPHIDONTE, s. /. (Do grego am-
phi, em volta, e odons, odontis, o dente.)

Em Conchyliologia, género proposto pa-

ra comprehender as conchas que em na-

da ditferem das grypheas.

t AMPHIDÉRME, s. f. Em Botânica,

synonymo de cúticulo, da epiderme das

plantas.

t AMPHIDERRHIS.s. m. (pr. anfideris.)

Em Botânica, svnon\-mo do género orite.

t AMPHIDESklON, s. m. (Do grego
amphi, em volta, e desmos, laço.) Em
Botânica, género de polypodion, visinbo

do género trichóptcro.

t AMPHIDÉSMÍTES, s. /. pi. Em Con-

chyliologia, familia de moUiiscos acépha-

los, proposto por Latreille para compre-

hender n'elLi o género amphidermo.

t AMPHIDÉSMO, s. m. (Do grego am-
phi, dous, e desmos, laço.) Em Conchylio-

logia, género de conchas bivalvas, notá-

veis por um duplo laço cardinal. Tem si-

do classificado entre os moUuscos acépha-

los da familia dos matráceos.
•— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros tetrâmeros da familia dos longi-

córneos, do qual uma espécie é do Cabo
da Boa Esperança e a outra das cerca-

nias de México.

t AMPHIDÉTE, s. m. (Do grego am-
phidetos, ligado dos dous lados.) Em His-

toria Natural, género de spatangues de

ambulacros não petalúides.

t AMPHIDIARTHRÒSE, s. f. (pr. anji-

diartróse ; do grego amphi, de cada lado,

e diarthrosis, articulação.) Em Anatomia,

articulação que permitte o movimento em
dous sentidos ; tal é a da maxilla inferior

com os temporaes.

t AMPHIDINÁX, s. m. (Do grego am-
phi, em volta, e dinax, canna.) Em Botâni-

ca, género de plantas da familia das

arundináceas, indígenas de Bengala.

t AMPHIDIÓN, s. m. Em Botânica, gé-

nero de musgos, synonymo do género

zygoudon.

t ÁMPHIDO, adj. (Do grego amphi, de
uma e outra parte.) Em Chimica, nome
dado por Berzelius aos saes que resid-

iam da combinação de um oxácido com
uma oxybase, de um sulphide com um
sulphureto, de um selenide com um sele-

niureto, por isso que são devidos á com-
binação de compostos produzidos por cor-

pos amphigéncos.

t AMPHIDÓRO, s. J)!. (Do grego am-
phidoros, esfolado em roda.) Em Ento-

mologia, género de coleoptéros heteró-

mcros, tendo por typo o amphidoro litto-

ral. do ( 'hili.

t AMPHIDOXO, s. m. (pr. anfidokso
;

do grego amphidoxos, controvertido.) Em
Botânica, género duvidoso de compósitas

senecionídeas, originarias do Cabo da
Bo.a Esper.inça.

t AMPHIDROMÍA, s. /. (Do grego am-
phi, cm volta, e dromos, carreira.) Cere-

mónia que se praticava no quinto dia de-

pois do nascimento da creança, e con-

sistia em darem trez voltas com ella em
redor da casa.

t AMPHÍGAMO, adj. (Do grego amphi,
dos dous lados, e gamos, casamento.) Xa
linguagem botânica, emprega-se no senti-

do de agama, e cri/ptogama. = Também
se emprega como substantivo, para de-

signar a quarta classe do reino vegetal,

comprehendendo os licbens, os cogumel-
los e as algas.

t AMPHIGÀSTRO, s. m. (Do grego am-
phi, em volta, e gaster, ventre.) Em Bo-
tânica, nome dado á terceira ordem de
folhas, quando cobrem a parte inferior

ou o ventre do caule.

t AMPHÍGENA, adj. 2 gen. (Do grego
amphi, duplamente, e genos, origem.) Em
Chimica, nome dos corpos simples que
pela sua combinação com outros produ-

zem ácidos e bases.

— Em ]\lineralogia, substancia vítrea

translúcida, na maior parte das vezes in-

color. E' um silicato de alumínio e de
potassa. = Também se lhe chama leuci-

te, leucolithe ou granada branca.

t AMPHIGÉNICb, adj. Em Mineralogia,

que contém crvstaes de amphígena.

t AMPHIGENÍTE, s. /. Em Geologia,

basalto e basanite nas quaes o feldspath

é prehenchido em grande parte pelo am-
phígena.

t AMPHIGLÓSSA, s. /. (Do grego am-
phi, em roda, e glossa, lingua.) Em Bo-
tânica, género de plantas da familia das

compósitas, tríbu das senecionídeas, ori-

ginário do Cabo da Boa Esperança.

t AMPHIGLÓTE, s. m. Em Botânica,

o mesmo que o epidendro.

t AMPHÍGONO, í. m. Em Historia Na-
tural, o nusiiio que Amphiterion.

AMPHIGURÍ, s. m. (Do grego amphi, em
volta, e guros, circulo.) Discurso inintelli-

givel, burlesco e feito calculadamente, de
sorte que nenhuma palavra faça sentido.

Na linguagem chula, escripto ou discur-

so cujas idêas são voluntariamente con-

fusas, inintelligiveis. O mais antigo am-
phiguri conhecido, é o que fez Rabelais

no Pantagruel.
— Em Poética, amphiguri é uma pe-

quena parodia, aproveitando as mesmas
rimas das pessoas que queremos tomar ri-

dículas. Nos cantos popidares, existe tam-

bém o amphiguri. Filinto Elysio tocou

este género.

t AMPHIGÚRICAMENTE, adv. De uma
m.^xneira ampliigurica ; coniusamente, inin-

telligivelmcute.

t AMPHIGYNANTHEAS, í. /. pi. !pr.

anjiginantCas ; do grego innphi. em volta,

gyne, fêmea, e anthos, tlôr.) Em Botâni-

ca, nome dado a um dos grupos da fa-

milia das synanthéreas.

AMPHIHEXÀEDRO, adj. iDo grego am-

phi. om Volta. t.r. seis, e cdra, base.)

Em Mineralogia, nome das substancias

cujos cr^staes apresentara nas suas faces,
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tomadas cm dous sentidos difíerentes, o

contorno do um prisma bexaédro.

t AMPHILASIA, s. /'. (Do grego amjAi,

em roda, e lasios, felpudo.) Em Botâni-

ca, secção do género pctaiácto, da fami-

lia das compósitas.

t AMPHILÉPTO, s. m. (Do grego am-

phi, d'ambiis os lados, e le^dus, fino.) Gé-

nero de infasórios polygástricos, da fami-

lia dos kolpódeus.

t AMPHILOCHIA, s. /. (pr. anfihkía;

do grego amjj/ii, d'ambos os lados, e lo-

kia, creação.) Em Botânica, género de

plantas da familia das vocliysiáceas, que

encerra duas aivores próprias do Brazil.

t AMPHILOCHO, s. m. (pr. anfiloco.) Em
Entomologia, género de coleoptéros te-

trrancros, fundado sobre uma única espé-

cie do Brazil.

t AMPHILOMO, s. m. (Do grego amphi,

em volta, e loma, bordo.) Em Botânica,

nome dado a uma secção do género par-

mélia, familia dos iicbcns.

t AMPHÍLOPHO, s. m. (Do grego am-

2}hi, em volta, e luphus, cr3'sta.) Em Botâ-

nica, género de plantas trepadeiras da fa-

milia das bignoniáceas, tribu das cubi-

gnoniáceas, próprio da America ti-opical.

t AMPHÍMAGRO, adj. e s. m. Em Poé-

tica antiga, nomo de um pé formado de

trez syllabas, sendo uma breve entre duas

longas.

j AMPHIMALLO, s. m. (Do grego am-

phi, em vulta, e mallos, pêllo.) Em Anti-

guidades romanas, espécie de manto,

com pêllo de ambos os lados, que os ro-

manos usavam durante o inverno.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros pentâmcros, familia dos lamellicór-

neos, cujas espécies pertencem á França.

AMPHIMERINA, adj. e s. f. Vid. Am-
phemerina.

t AMPHIMÉTRICO, adj. (Do grego am-
jpJii, em volta, c metron, medida.) Em iVIi-

neralogia, nome das substancias cujos

crystaes apresentam uma incidência cgual

em algumas das suas faces,

t ÀMPHIMIMÉTICO, adj. (Do grego,

araplii, duplamente, e miimtikos, imita-

dor.) Em ilineralogia, nome das substan-

cias cujos crystaes apresentam na sua for-

ma uma dupla imitação da de outros crys-

taes.

t AMPHÍNOMA, s. /. (Do grego amplu-

nomo, volteio, em redor.) Em Zoologia,

género de annélides de sangue vermelho,

que habitam nas regiões tropicaes ou nos

mares visinhos.

t AMPHINÓMEAS, s. /. pi. Familia de

annélides setigcras ou vermes cletópodes,

que tem por typo o género amphínoma.

t AMPHINÓMIA, s. f. (Do grego am-
phi, ambíguo, e nomos, lei.) Em Botâni-

ca, género de plantas que de CandoUe
colloca com dúvida na familia das legu-

minosas
; é indígena do Cabo da Boa Es-

perança.

t AMPHIÓDON, s. m. (Do grego amiúi.

em roda, e oãons, dente.) Em Ichthyolo-

gia, género de peixes da família dos cly-

peiodeados, de dentes numerosos, cóni-

cos e ponteagúdos.

t AMPHION, s. m. Em Zoologia, géne-

ro de crustáceos, da ordem dos stomápo-

dos, do Oceano Indico.

— Em Entomologia, género de coleo-

ptéros tetrâmeros, tendo por typo o am-
phion da Colômbia.

t AMPHIÓNYCO, adj. (Do grego am-
phi, d'ambos os lados, e onyx, onicos,

unha.) Em Entomologia, género de co-

leoptéros tetrâmeros, familia dos longi-

córneos, tribu dos lamiarios, cujas nume-
rosas espécies são todas exóticas.

t AMPHIPHÓN, s. m. (Do grego am-
phi, em roda, e pkáó, eu brilho.) Em
Antiguidade grega, espécie de bolo, que
cercavam de luzes, e que era levado em
procissão ao templo de Diana.

t AMPHIPNEÚSTE, adj. 2 gen. (Do
gi-ego amphi. d'ambos os lados, e pneô,

respiro.) Em Zoologia, nome dos animaes

que respiram conjunctamente por guelras

e pulmões.

AMPHIPNEÚSTAS, s. m. pi. Tribu da
classe dos reptis, comprehendcndo aquel-

les que têm simultaneamente bronchios

e pulmões, ou dous apparelhos respirató-

rios.

AMPHÍPODE, adj. 2 (jen. (Do grego
amphi, duplamente, e podos, de pé.) Em
Zoologia, que tem duas sortes de pés.

Como substantivo, emprega-se no plural

para designar uma ordem da classe dos

crustáceos.

t AMPHIPÔGON, s. wí. (Do grego am-
phi, em volta, e por/on, barba.) Em Bo-
tânica, género de plantas da familia das

gramíneas, tribu das pappo2)hóroas.

t AMPHIPÔLE, s. m. (Do gre^o amjyhi-

poleô, vigio sobre.) Em Antiguidade gre-

ga, nome dos magistrados instituídos era

Syracusa depois da expulsão de Diniz

o Tijrauo.

t AMPHIPORE, s. 971. (Do grego amiM,
d'ambos os lados, e poros, abertura.) Em
Zoologia, género de annélides, da familia

dos gyratricianos.

t AMPHIPRION, s. m. (Do grego am-
phi, em volta, e prion, serra.) Em Ich-

thyologia, familia tle peixes scienóides.

t AMPHIPROSTYLO, s. m. (Do grego

amphi, de uma e outra parte, piro, dian-

te, e stylos, columna.) Em Architectura

antiga, templo que tinha um peristylo em
cada uma das suas extremidades, e que

não apresentava columnas nos lados prin-

cipaes.

AMPHIPTERA, s. /. (Do grego amjM,
em roda, e pteron, aza.) Em linguagem

heráldica, dragão ou serpente de azas,

que se representa no escudo. = Recolhi-

do por Jluraes.

t AMPHIPYRA, s.f. (Do grego am^a",

em volta, e pyr, fogo.) Em Entomologia^

género de insectos da ordem dos lepido-

ptéros, familia dos nocturnos, tribu dos

noctuelites.

t AMPHIPYRIDES, s. /. pi. Em Ento-

mologia, tribu de lepídoptéros nocturnos,

formada dos noctuelites.

t AMPHIRHÁPIS, s. /. (Do grego am-
p>h{, cm Yohíi, erhapis, varinha.) Em Bo-
tânica, género de plantas da índia, que
tem uma grande similhanca com o síjU-

dago ou raras de ouro.

t AMPHIRHÓE, s. m. (Do grego am-
pihi, de um o outro lado, e rheõ, cor-

ro.) Em Zoologia, género de polypeiros

flexíveis, da ordem dos coralíneos, ainda

pouco conhecido.

t AMPHIRRHÓGA, s. /. Em Botânica,

synonvmo de spathuláriu.

j ÁMPHISÁRCA, s. m. (Do grego am-
phi, em volta, e sarhx, polpa.) Em Botâ-

nica, fructo ligneo no exterior, e interior-

mente polposo.

AMPHISBÉNA, s. f. (Do grego amphi,

d'ambos os lados, e hainô, eu ando.) No-
me dado pelos antigos a uma serpente á

qual attribuiam a faculdade de andar pa-

ra diante e para traz.

— Em Erpetologia, género de reptis,

da familia dos aniphisbenianos. — « Am-
phisbena, que é divisa do Enleo, é um
(/viiero de cohra de estranhissima nature-

za, porque de uma parte e de outra,

sem differenqa alguma, tem a mesma in-

venção de cabeça, como as cousas do en-

leo, a que não achaes principio, nem fim. »

Diogo Fernandes, Continuação do Pal-

meirim de Inglaterra, Part. iv, cap. 22.

t AMPHISBEMANO, adj. Em Erpetolo-

gia, que se assemelha a uma amphisbe-

na. = Também se emprega como sub-

stantivo masculino, significando uma fa-

milia de reptis classificados ora com os

ophidíanos, ora com os sauríanos, porque

tem relação çnm ambos.

t AMPHISBENÓIDE, adj. de 2 geri. Vid.

Amphisbeniano.

t AMPHISCEPS, s. m. (Do grego am-

phi, em voita, askepc, invólucro.) Em En-

tomologia, género de insectos da ordem
dos hemíptéros, familia das cigarras, sec-

ção dos hamoptéros.
' AMPHÍSCIOS, s. m. pi. (Do grego amphi,

d'ambos os lados, e skia, sombra.) Em
Geographia, dá-se este nome aos habitan-

tes da zona tórrida, que têm a sua som-

bra umas vezes dirigida para o sul, ou-

tra para o norte, conforme está o sol

d'um ou d'outro lado do equador.

—

«Os
que habitam na Zuna Tórrida se cha-

mam Amphiscios
;

porque em diversos

tempos do anno suas sombras meridianas

vão para o Norte, quando o Sol está de

suas cabeças para a parte do sul ; outras

vezes para o Sul, quando o Sol está para
a p)arte do Norte nos signos Boreaes. »

Carvalho, Via Astronómica, Part. i, sec.

I, trat. I, cap. 14.

t AMPHISCOPÍA, s. /. (Do grego am-

phi, em volta, e skopia, observação.) Em
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Botânica, pequeno arbusto do Brazil ain-

da pouco conhecido, do qual se formou

um género na família das acantháceas,

tribu das dicliptéreas.

t AMPHÍSE, s. m. Em Entomologia, o

mesmo que tortrix, espécie de borbole-

tas.

AMPHISIBÉNA, s.f. O mesmo que Am-

phisbena. = Usado na linguagem poéti-

ca do século svil.

Amphmhena vil, vibora Ijuniana

Deve de ser

UANOEL TDOUAZ, INSDLANA, Carlt- 11, CSt. 36.

t AMPHISÍLE, s. m. Em Ichthyologia,

género de peixes, avisinhadissimo dos

centriscos.

AMPHISMÍLO, s. m. (Do grego amijhi,

d'ambos os lados, e smila, faca.) Em Ci-

rurgia, escalpello ou bisturi de dous gu-

mes.

t AMPHISPÓRE, s. m. (Do grego am-

phi, de um e outro lado, e poros, buraco.)

Em Botânica, género de tortulhos da fa-

milia dos gasteromycetes.

AMPHISTAURO, s. m. (Do grego am-

phi, d'arabos os lados, e stauros, estaca.)

Em Entomologia, género de colcoptéros

pentâmeros, familia dos lamellicórneos,

tribu dos scarabéidos melitóphiles, forma-

da á custa do género cetonio.

t AMPHISTÉGINE, s. f. (Do grego am-

phi, em volta, e steigue, camará.) Género

de entomostegnes asterigerinídeas, con-

chas de espira abraçante, das ilhas de

Sandwich, das Antilhas, etc.

t AMPHiSTÓME, s. m. (Do grego am-

pki, em volta, e stoma, bocca.) Em Hel-

mintologia, género de vermes intestiuaes

da ordem dos fiísciolários ; encontram-se

principalmente nos pássaros. Nome da-

do por Rudolphi a estes vermes da or-

dem dos treraatodes, em razão da dispo-

sição dos poros ou sugadouros.

't AMPHITÁNA, s. f. (Do latim ampJii-

thana, do grego amphi, de um e outro la-

do, e teino, estendo.) Em Mineralogia,

pedra que os antigos diziam encontrar-

se nas minas de ouro da índia, á qual

attribuiam as propriedades do iman ; o

que leva a crer que fosse um pyrito ma-
gnético.

t AMPHITHALE, s. /. (Do grego am-
2)hifalcs, que floresce em volta.) Em Bo-

tânica, género de plantas da familia das

leguminosas, sob-ordem das papilion;i-

ceas, tribu das lóteas, sub-tríbu das ge-

nistcas, peculiar da Africa austral.

AMPHITHEATRÀL, adj. 2 gen. Que
pertenço ao auiiihithe;ltro.

AMPHITHEÁTRO, s. m. (Do grego am-
phi, em volta, e theatran, theatro, du-

plo theatro.) Grande edifício redondo ou
oval, em redor do qual se collocavain

interiormente degraus, d'onde se podia

vêr os combates dos gladiadores ou das

feras. O amphitheatro de Vespasiano,

em Roma, cliama-se hoje o Colyseo ; o

amphitheatro de Verona é um dos mais

bem conservados.

Amphitheatros, machinas. e muros.
CASTRO, ULTSSBA, cant. ir, esl. 6.

Depois que encheu de Turcos o haráihro

E a Tanger fez da morle ampkukealro.
GALUeOÚS, TEMPLO DA UBUORIA, C. 11, fist. 131.

— Em Pedagogia, chama-se amphi-

theatro o logar onde um professor dá

suas licites, e faz suas demonstrações, as-

sim chamado porque os ouvintes estão

assentados em degráos semicirculares. =
Extensivamente, dá-se este nome ás salas

de dissecação, a que entre nós se chama
theatro anatimuco.

t AMPHITHERION, s. m. (Do grego

amphi, preposição de duvida, e therion,

animal.) Em Zoologia, género formado

para coUocar o fóssil de Stonefield, con-

siderado por alguns auctores como um
didelplio, e por outros como um sauriano

ou um peixe.

f AMPHITHOÉ, s. m. Em Zoologia, gé-

nero de crustáceos, da familia dos ezópo-

des.

t AMPHITHÓITE, s. m. Género de po-

lypos fósseis, também chamado Caulini-

tes.

t AMPHITRETÍA, s. f. (Do grego am-

phitrKt<js, furado d'ambos os lados.) Em
Botânica, género de cogumellos, cujas

duas superflcies são porosas,

t AMPHITRICHE, s.

phi, em volta, e trix, trikos, cabellos.

Em Botânica, género de tortulhos, ainda

mal conhecido ; a única espécie conheci-

da dá-se nos pinheiros cortados e expos-

tos ao ar.

AMPHITRÍTE, s. f. (Do grego amjjhi-

tres, o mar.) Na linguagem poética, di-

vindade marítima; o mar.

m. (Do ícrego am-

Acaasa vae em fu^ja atravessando

De Amphilrite os campos espaçosos.

HANOBL mOMAZ, ixscLA^-A, cant. n, act. 77

— Em Zoologia, género de annélides

tubícolas, da classe dos chetópodes, fami-

lia dos amphitríteos. As espécies são nu-

merosas, c encontram-se em todos os ma-

res

t AMPHITRÍTEAS, s. /. pi Em Zoolo-

logia, familia de annélides tubícolas, que

têm por typo o género amphitríte.

t AMPHITRÓPE, adj. (Do grego nm-

phi, dos ilous lados, e trepein, tornar.)

Em Botânica, nome do embryão, quando

está de tal forma curvado, que as suas

duas extremidades se dirigem para o hi-

lo, como n \s carvophylleas e crucíferas.

t AMPHITROPÍA, *•. /. Em B >tauica,

phenómeno que tem logar quaiulo o

embryão se enrola sobre si mesmo nas

duas extremidades.

AMPHITRYÃO, s. vi. Na linguagem fa-

miliar, omprcga-se como appellativo, pa-

ra designar o amigo que paga a despeza

da patuscada.

t AMPHIÚME, s. m. Em Zoologíti, gé-

nero de reptis da família dos amp.hiu-

móides, originários da America do Nor-
te.

t AMPHIUMÓIDES, s. /. pi. Em Zoo-

logia, faraiiia de reptis do grupo dos tre-

matóderos, tendo por typo o género am-
phiume.

t ÁMPHODE, s. m. (Do grego ampko-
dons, que tem dentes por ambos os la-

dos.) Em Botânica, género de plantas da
familia das leguminosas, sub-ordem das

papilíonáceas, tribu das phaseoladas. A
única espécie sobre que se funda dá-se

nas Antilhas.

t AMPHODELITE, s. /. Em Mineralo-

gia, metal risinho do feldspath, que se

acha na Ku=sia.

t AMPHODIPLOPÍA, s. f. (Do grego am-

phos, dous, diplous, duplo, e ops, vista.)

Em Pathologia, vício da visão, que faz

ver os objectos duplicados nos dous olhos.

t AMPHONYX, s. m. (Do grego amphi,

d'ambos os lados, e oní/x, unha.) Em En-
tomologia, género de insectos da ordem

dos lepidoptéros, família dos crepuscula-

res.

ÀMPHORA, s. /. (Do latim amphora ; do

grego amphi, d'ambus os lados, e pherô,

levo.) Em Antiguidade romana, vaso de

duas azas, em que se trazia o vinho pa-

ra a meza ; em linguagem poética, em-

prega-se no sentido de copo, cymbío, cá-

lix, pote, malga, garrafa, cangirão. An-
tigamente servia entre os gregos e ro-

manos de medida de capacidade para os

liquides; continha pouco mais ou menos

trinta e oito litros. — « Dizem que esta

amphora era certa medida, como entre

nós os potes, pelos quaes se mede o vi-

nho, e em muitas partes o azeite. » Frei

Christovão de Lisboa, Jardim da Escri-

ptura, foi. 157, n. 2.

— Em Botânica, amphora é a viilva-

la interior de certos fructos, que se fen-

dem transversalmente na época da mata-

ração. Vid. Pyxide, saboneteira.

— Em Astronomia, nome que os anti-

gos davam ao Baixel, signo do Zodíaco.

AMPHORAL, adj. 2 gni. Em lingua-

gem poética, (pie traz amphora ; que vem
dentro em ampboras. = RecoUudo por

Moraes.

t AMPHÓRICO, adj. Em linguagem me-

dica, .«im amphorico, som stethoscópico,

que c uma variedade da vibração mctal-

lica.

t AMPHRADENION, s. vi. (Do grego

amphos, amphros. sem musgo, e oderif

adenos. ghindula.', Em Botânica, género

separado dos polypodes, sob o nome de

adcni>phir.i.

t AMPHYMENO, s. »i. iDo grego am-

phi, em volta, c i/menion, membrana.)

Em Botiinica, género de plantas da fami-

lia das leguminosas, tribu das papilíoná-

ceas, secção das d.ilbergicias, que perten-

cem ti America equatorial.
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t AMPHOTERO, ad.j, (Do grego ftm-

'plwteros, ura e outro.) Em Chimica, no-

me dos corpos que uuo são ácidos, nem
básicos, nem alcalinos, taes como a gly-

cese, os fenos, etc.

t AMPHYSO, s. m. (Do grego plujsô,

eu incho.) Era Entomologia, género de

colcoptúros lieterómeros, da familia dos

melásomos.

AMPLAMENTE, adv. De uma maneira

ampla; dilatadamente, largamente, diffu-

samente, desenvolvidamente. — «Puis a

ultima condição, que é a bolsa sem ser-

radoiiros, não vejo eu Santo, ao qual Deus

ião amplamentô déssc, como a este. » Frei

João de Ceita, Sermões, Part. i, foi. 181,

col. 1.

AMPLÁSTICO, adj. O mesmo que Em-
plastico; que tem a natureza de emplas-

to.—

«

...pela virtude amplastica que tem. s>

Azevedo, Correcção de Abusos, Part. i,

trat. 3, cap. 14, p. 373.

AMPLECTIVO, adj. Em Botânica, diz-

se que os rudimentos das folhas ainda não

desenvolvidas são amplectivos, quando

estas folhas estão dobradas longitudinal-

mente, e têm as duas orlas dobradas e

fechadas em uraa outra folha, dobrada da

mesma manoira.

t AMPLEXÀTIL, adj. 2 gen. (Do latim

amplexatilis.) Em Botânica, nome da ra-

dícula quando ella se alarga, e envolve o

embryào.

t AMPLEXICÁUDA, adj. 2 gen. (Do la-

tim amplexus, abrasado, e cauda, rabo.)

Em Zoologia, nome dos animaes cuja

cauda está comprehendida era uraa mcra-

brana estendida entre as coxas.

AMPLEXICÁULE, adj. 2 gen. (Do latim

«mph.vus, abraçado, e caulis, tronco.) Em
Botânica, nome da parte cuja base rodéa

o caule.

AMPLEXIFLÔRE, adj. 2 gen. (Do la-

tim umjjlexus, rodeado, e Jlos, Jloris,

flor.) Em Botânica, nome de todas as

partes que rodêam uma flor.

t AMPLEXIFÓLIA, adj. (Do latim am-

plexus, rodeado, efolium, folha.) Era Bo-

tânica, nome das jjlantas cujas folhas são

amplexicaules.

AMPLEXO, s. m. (Do latim amjilexus,

abraço.) Na linguagem poética, abraço

apertado e intimo. E' também bastante

empregado na linguagem mystica.— «£7»

hreve se desfez aquella antiga travação

dalma e corpo, no amplexo do Divino Es-

poso. 1) Jorge Cardoso, Agiologio Lusita-

no, Tom. II, p. 2G3.
— Em Histoi-ia Natural, amplexo, gé-

nero de polypos fósseis que parece ser

uma hipparate do terreno cretáceo e vi-

sinho dos cyalóhphilos.

AMPLIAÇÃO, s. f. (Do latim ampliatio,

no acc. anipliationem.) Desenvolvimen-

to, augmento, accrescentamento, dilata-

ção. — (í E posto que todos os dias da
Octava se reputam por uma só solemni-

daãe, ou ampliação d'ella... r> Jorge Car-

doso, Agiologio Lusitano, Tom. i, Aãvert.

XI, p. 47.
. . ,— Em Direito e Administração, du-

plicata, cópia dupla de um recibo.

AMPLIADAMENTE, adv. Alargadamen-

te, desenvolvidamente, dilatadamente ; es-

tendidamente, diífusamente. = Recolhido

por Moraes.

AMPLIADISSIMO, adj. sup. Desenvolvi-

díssimo, dilatadíssimo, alargadissimo.

AMPLIADO, adj. p. Alargado, dilata-

do, ditiuso, estendido, desenvolvido. =
Usado por Frei Bernardo de Brito.

— Em Botânica, Elytres ampliados,

os que são desproporcionalmente largos

na sua extremidade.

AMPLIADOR, adj. e s. m. Dilatador,

augmcntador, que desenvolve, que alar-

ga. — « Que se não fora ceder ao in-

ventor por sua auctoridade, pudera pa-

recer autor d'ella, quem d'ella foi am-

pliador nesta cidade. » Pinheiro, Sura-

mario da Pregação, foi. 15, v.

AMPLIAR, V. a. (Do latim ampliare.)

Tornar amplo, alargar, estender, dilatar,

desenvolver, acrescentar, augraentar, pro-

longar. — « Porque em todo o discurso

d'esta nossa Azia, mais trabalhamos no

substancial da historia, que no ampliar as

miudezas , que enjadam, e não deleitam. »

João de Barros, Década I, Liv. 7, cap. 8.

t AMPLIATIFLORE, adj. 2 gen. Em
Botânica, nome dado ás plantas cujas flo-

res têm corollas alargadas ou dilatadas

na sua base.

t AMPLIATIFORME, adj. 2 gen. Em
Botânica, nume das corollas das compó-

sitas, quando ellas se assemelham ás das

ampliatiflores.

AMPLIATIVO, adj. Que augmenta, que

ajunta, que dilata, que proroga. Usa-se

de preferencia na linguagem canónica,

fallando dos breves apostólicos que am-
pliam outros. == Empregado no Decreto

de 19 de Novembro de 1790, na phrase:

— «... mercê ampliativa. » = Recolhido

por Muraes.

AMPLIDÃO, s. f. (Contracção do latim

amplitudo.) Vastidão, largueza, espaço,

extensão; augmento, accummulação, gran-

deza. = Usado na linguagem poética mo-
derna. = Recolhido por Moraes. Vid.

Amplitude.

AMPLIFICAÇÃO, s. /. (Do latim ampli-

ficatio, no acc. amplijicationem.) Augmen-
to, dilatação, desenvolvimento.-

—

•iAquel-

les Portuguczes, que por meio de tantos

trabalhos procuraram dar principio ú

amplificação de nossa santa fé... » Ma-
noel Corrêa, Commentarios dos Lusía-

das, cant. IX, est. 95.

— Em Rhetorica, figura que consiste

em desenvolver o que se diz pela enu-

meração larga de circumstancias particu-

lares.=Tambem se entende por amplifica-

ção o discurso que fazem os discípulos

sobre um assumpto que lhes é distri-

buído. Exprime o sentido de exag-

geração, e toma-se de ordinário á má
parte, significando desenvolvimento in-

supportavel, e sem resultado, ajuntamen-

to confuso de palavras, e phrases sem
idèas ; trabalho forçado e estéril de espí-

ritos que miram somente a parecerem fe-

cundos. — « Do fundamento cVesta ra-

zão se colhe outra tão semelhante, que

parece consequência ou amplificação d'es-

ta. » Duarte Ribeiro de Macedo, Discur-

so Politico e Moral, p. 18.

— Era Óptica, amplificação significa o

augmento do diaraetro de um objecto

visto por uma lente. A amplificação de

ura óculo astronómico simples de dous
vidros é equivalente ao numero de vezes

que o raio de csphericidade, ou a exten-

são do foco do objectivo, contém o raio

de csphericidade do ocular.

AMPLIFICADAMENTE, adv. Exaggera-
damente, dilatadamente, difi"usamente.="

Recolhido por Moraes.

AMPLIFICADO, adj. p. Alargado, des-

envolvido, augmentado, dilatado, prolon-

gado. ^ Usado por Diogo de Couto e

Vieira. — Era Botânica, amplificado em-
prega-se no mesmo sentido de Ampliati-

forme. Vid. esta palavra.

AMPLIFICADOR,.s. «í. Qadj. Que am-
plifica, ou dú mais extensão; augmenta-
dor, prolongador, engrandecedor. = No
sentido rhetorico, palrador, exaggerador,

que amontoa palavras por qualquer cou-

sa sem nunca concluir razão ou prova.

« Imitemos ao menos o exemplo do nosso

grande Conquistador el-Eei Dom Manoel

de felicissima memoria, tão amplificador

do seu império, como do de Christo. » Pa-

dre Vieira, Sermões, Tom. iv, serm. 15,

§ 7, n. 580.

AMPLIFICANTE, adj. 2 gen. Que au-

gmenta ou engrandece. E' bastante em-
pregado na linguagem scientifica, para

designar em Physica os vidros de au-

gmentar. = Recolhido por Moraes.

AMPLIFICAR, V. a. (Do latim amplifi-

care.) Acrescentar, augraentar, dilatar,

estender, alargar, prolongar, fazer maior,

avançai", desenvolver; exaltar, elevar,

exaggerar com argumentos e descri-

pções.

Ouanlo mais i|ue de Cliristoa lei tiiumpliante

D fste moilo se csleiíde, e se ampUpia.

MOUSIMIO DE (JLEVEDO, AKFONSO AFRICANO,

cant. I, foi. 8, v.

— Amplificar-se, v. refl. Tornar-se

maior, dilatar-se, alargar-se, engrandecer-

se. — « Os jeitos illustres dos Athenien-

ses e Romanos crecêram e amplificaram-

se com a eloquente penna de seus escri-

tores. » Amador Arraes, Dialogo IV,

cap. 3.

AMPLIFICAVEL, adj. 2 gen. Susceptí-

vel de amplificação; que se presta á exag-

geração rhetorica
;
que ofierece elemento

para longas declamações. = Recolhido

por Moraes.
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AMPLIFICO, aãj. O mesmo que Amplo;

é privativo da linguagem poética.

Mas ciinluTiT lU' Deos a cssoncia amplifica,

Será traftalho. ijtie nSn t''ni o Eíypcio

Vara o mostrar Ião alta HierogUlica.

FRRNÃO ALTAUBS D^ORIENTE, LUSITÂNIA TRA.\SF.,

foi. 93, V.

t AMPLIPENNE, adj. 2 gen. (Do latim

amphis, largo, e penna^ aza.) Em Orni-

thologia, caracteristico de pássaro que

tem azas grandes e largas.

AMPLISSIMAMENTE, adv. Extensissi-

mamcnte, dilatadissimamente, com a

maior largueza. = Usado por Mariz e

Balthazar Telles.

amplíssimo, adj. sup. Muito amplo;

desenvolvidíssimo ; extensíssimo, vastís-

simo. = ISfeste sentido, usado por Bar-

reiros e Arraes.

— Em Pedagogia, titulo honroso que

se dava antigamente ao Reitor da Univer-

sidade de Paris.

j AMPLITUD, s. f. (Do latim amplitu-

do.) Forma recolhida no século xviii por

Bluteau, no sentido de largura, extensão,

e conservada no Diccionario da Academia.

= Está fora do uso. Vid. Amplitude.

AMPLITUDE, s. /. (Do latim amplitu-

do ; no provençal amjditiit, e no hespa-

nhol amplifud.) No sentido usual, exten-

são, dilatação, vastidão, largueza, âmbi-

to. — « Purém todo o Céo, amplitude e

capacidade do corn.qão e ã'alviaj devemos

levantar, e estender ás cousas celestes. »

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. III, trat. ii, cap. 1, n. 168.

— Era Greometria, amplitude é a re-

cta horizontal que mede a distancia do

ponto onde o arco parabólico começa,

áquelle onde acaba. Este termo é par-

ticularmente empregado no arremesso dos

projectís. — Amplitude de arremesso,

arco da curva que descreve um projéctil,

parte da horizontal comprehendida entre

a trajectória e a bateria.

—Em Astronomia, amplitude, é o ar-

co do horizonte comprehendido entre o

ponto onde um astro se levanta, e onde
se immerge e os verdadeiros pontos de
leste e oeste. A amplitude é ortiva, quan-
do é contada do ponto do oriente para
um astro que se levanta ; a amplitude é

occidua, quando se conta do ponto do
occidente para um astro que se põe. A
amplitude tanto ortiva, como occidua, o

sempre septcntrionid para os astros que
estão entre o equador e o celeste polo do
norte ; e (•. meridional, para aquelles que
estão entre o equador e o polo do sul.

—

«Este apartamento ou distancia, que o

Sol tem cada dia ao 7iascer do Leste pta-

ra o Norte, ou para o Sul, se chama
amplitude ortiva ou largura ortiva, e a
que tem ao pôr-se do Oeste para o Nor-
te, ou para o Sul, se chama amplitude ou
largura occidua. i-^ Luiz Serrão Pimentel,

Arte Pratica deNevegar, Part. i, cap. 12,

p. 18.

— Em Náutica, amplitude é um
meio de achar a declinação da agulha

magnética, ou a variação do compasso.

A amplitude de um astro é sempre o

complemento do seu azimuth, de modo
que umd'estes arcos determina immedia-

tamente o outro. Vid. Bússola.

AMPLO, adj. (Do latim amplus, no abl.

amplo.) Largo, espaçoso, vasto, extenso,

dilatado, estendido, prolongado, grande,

copioso, completo. — «As virtudes são

muitas, e cada uma tem a sua esfera am-

pla e a caridade a tem mais ampla que

iodas. « Padre Manoel Bernardes, Luz e

Calor, Part. i, doutr. 6, n. 119.

— Loc. : Amplos poderes, poderes

discricionários, sem restricção. — Senti-

do mais amplo, extensivo, comprehensi-

vo.

AMPOLHAR, V. n. (Do prefixo antigo

«am» em vez de «in)),edo \atim jjuUus,

frango, com a terminação verbal «ar».) O
mesmo que Empolhar, incubar, chocar.

— (íAs colméas se crestarão por Junho,

e as escarçam por Fevereiro, antes que as

abelhas ampolhem. » Manoel de Figueire-

do, Chronographia, Part. iv, cap. 31.

AMPOLLACEO, adj. Em Botânica, que

tem a fúrma de ampolla ou vesícula.

AMPOLHETA, s. f. Vid. Ampulheta.

Forma recolhida por Bluteau, mas não

acccita no Diccionario da Academia.

AMPOLLA, s. f. ant. (Do latim ampul-

la; modernamente Empola.) Bolha, bexi-

ga, phlyctena : assim se chama um pe-

queno tumor formado pela serosidade

derramada entre a derme e a epiderme.

Dá-se mais particularmente o nome de

ampollas aos pequenos tumores d'esta na-

tureza que SC manifestam nos pés na oc-

casião de marchas forçadas. — Na lin-

guagem popular, assim se chamam uns

tumores com matéria que nascem na ca-

beça das crianças. — «Do que. aguelle

delicado príncipe trazia as mãos cheias

de chagas e ampollas.» Duarte Nunes de

Leão, Descripção de Portugal, p. 83.

AMPOLLINHA, s. /. ant. (Diminutivo

de Ampolla.) = Usado por Duarte ]\Ia-

deira

.

t AMPONDRA, s. /. Em Botânica, no-

me dado ao invólucro das folhas, e aos

spathos floraes de certas palmeiras da ilha

de Madagáscar ; os naturaes servem-se

d'ellas para recolher e conservar as aguas

pluviaes, c empregam-nas como telhas

para cobrirem as casas.

AMPROM, adv. ant. Adiante, em di-

reitura, ao longo, acima. — «... vac-se

por riba desse rio amprom.» Doo. de La-

mego, do século XIV. = Recolhido por

Viterbo lío Elucidário c Diccionario Por-

tátil.

AMPRÓRA, 'idv. ant. Adiante.

AMPULHETA, s. /. (Diminutivo de Am-
puUa ; no franecz ampoulctte.) No sentido

primitivo, ambulasinha, frasquinho em
que se continha alguma essência preciosa.

— «Accrescenta Sigisberto, que este Bis-

po se chamava Adeodato, e que repar-

tia em varias ampulhetas este sangue por
todas as Igrejas.» Padre Manoel Bernar-

des, Floresta, Tom. iv, doe, 15, p. 223.
= Está fora do uso.

— No sentido moderno, ampulheta,

nome de dous vasos cónicos de vidro,

cheios de areia impalpável que passa al-

ternadamente de um para o outro, para

medir o tempo a bordo dos navios. — A
ampulheta era conhecida dos romanos,

mas a areia estava substituída por agua,

e por isso lhe chamavam CUipsydras. A
bordo dos navios a ampulheta está a car-

go do homem do leme; medem de ordi-

dario uma hora ; também as ha de qua-

torze e vinte oito segundos para o cal-

culo da barquinha. — A ampulheta é

também empregada nos estabelecimentos

de instrucçào publica, principalmente nos

concursos, em que se mede o tempo das

provas ; contam de ordinário meia hora.

D'aqui vem a locução pedagógica caliir

a ampulheta, tombal-a para indicar que

está o tempo acabado. = Também se

chama ampulheta ao tempo que leva a

passar a areia de um cone para o outro.

— < No relógio de areia a ampulheta

de baixo guarda o que vae perdendo a

de cima para tornar a medir outra

hora.» Padre Manoel Bernardes, Flores-

ta, Tom. i, doe. 6, p. 240.

t AMPULEX, s. m. Em Entomologia,

género de insectos da família dos fugiti-

vos.

AMPULLA, s.f. ant. (Do latim ampviL-

la ; na linguagem moderna Ambula.)

Frasco, botija, garrafa pequena
;
galhe-

ta. — «Depois se achou este divino tke-

zouro mettido dentro de uma ampulla, fa-
bricada, segundo cremos, pelos Anjos. m

Padre João de Lucena, Vila ds S.Fran-

cisco Xavier, Liv. xi, cap. 2.

t AMPULLÃCEO, adj. (Do latim am-
piãlacens, em forma de garraf^'.) Em
Historia Natural, que tem forma <ie uma
garrafa, ou de uma bexiga. — Corolla

ampuUacea, concha ampuUacea.

j AMPULLÀCERO, s. 7)í. (Palavra hy-

brida formada do latim ampulla, garra-

fa, e do grego kej-as, corno, "i Em Zoo-

logia, género de raolluscos de concha

ventruda, fechada por um opéi-oulo cór-

neo ;
classificado umas vezes entre os ne-

rites, outras vezes entre os hélices.

t AMPULLAR, adj. 2 gen. Que tem a

fóriíKi de apipuUa.

AMPULLARIA, s. /. Familia dos mol-

luscos de concha univalve, tendo por ty-

po o género ampullareo ; habitam nas

a"uas doces dos paizes quentes. Algumas

de suas os]iPcios são fósseis.

t AMPULLINA, .«. /. (Do laíin» ampul-

Una. diminutivo de ampulla.) Em Con-

chvlioloíria. género de conchas fósseis.

I AMPUTAÇÃO, s. /. (Do latim amjmta-

j tio.) Operação pela qual se separa do
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corpo com um. instrumeuto cortante, um
ijiembro, uma porção de membro, ou

qualquer parte saliente. Empregada sim-

plesmente, a palavra amputação designa

a separação de um membro. — A ampu-
tação é na continuidade do uieuibro ou

na articulação, e n'este caso chama-se

amputação no artlcuJo. — A amputação
circular, a amputação cónica, e a am-
putação obliqua ou ovalar, são os trcz

modos operatórios usuaes. = Na lingua-

gem usual, também se diz amputação
do pescoço, para designar morte por es-

trangnlaçào.

AMPUTADO, adj. p. Que sofíVcu al-

guma amputação ; mutilado, aleijado, ma-
neta.

AMPUTAR, V. a. (Do latim amputare.)

Cortar, mutilar. •— Na linguagem ana-

tómica, praticar a operação da amputação
em qualquer membro. = Recolhido por

Moraes.

f AMRÍTA, s. m. Alimento dos deoses

na niythologia da índia ; corresponde á

ambrósia dos gregos. = Usado na lin-

guagem poética.

t AMSÍNKIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da lamilia das asperifóiias ou borra-

giuáceas.

t AMSONIA, s. /. Em Botânica, género

de plantas da familiadas apoeyneas, sub-

ordem das enapocyneas, Iribu das phiino-

sas.

AMUADAMENTE, adv. Obstinadamen-
te, pertinazmente; teimosamente, com pcr-

rice, de máu humor. = Eecolhido nos
antigos Diccionarios de Barbosa e Bento
Pereira.

AMUADÍSSIMO, adj. sup. Irapacientis-

simo, obstinadíssimo, com muita perrice.

AMUADO, adj. p. Eenitente, perro,

impaciente, vexado, obstinado, pertinaz;

segundo Bluteau, o que desgostado se

alasta, e persiste no enfado sem mani-
festar a causa. E' próprio das crianças.

= Usado por Dom Francisco Manoel de
Mello, nas Cartas.

— Loc. : Dinheiro amuado, que está

paralysado, que não rende.

—

Fogo amua-
do, que não arde, e apenas lança iunio.

AMUAR, V. n. (Segundo Bluteau, no
Vocabulário, deriva-se de mu, animal
duro de domar, e obstinado. E' mais na-
tural derivar-se de luna onomatopêa in-

stinetiva, por isso que se encontra em
linguas muito diversas, como no grego
muao, no inglez mouth, no írancez moue,
significando o gesto de quem manifesta
com silencio o seu mau humor.) Mostrar-
se descontente, recolher-se enfadado, ob-
stinar-se no enfiado, conservar o silencio

no resentimento , dar-se por oíiendido
sem se queixar ; extensivamente : emper-
rar, não avançar, teimar, ficar na mes-
ma. — « Ou tamhem se o tumor amuar
a não madurar, he necessário san//rar-se

o doente. í> Duarte Madeira, Methodo de
conhecer e tratar o morbo, etc. Part. i,

cap. 12, n. 2. ^ Moraes traz este ver-

bo na forma activa.

— Amuar-se, v. refl. Recolher-se em
si oíiendido, calar-se com o resentimento,

obstinar-se. — « Eu itão fallo a homens

que se amuam como meninos. s> Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act.Ji,

SC 4.

AMULAR, V. a. ant. O mesmo que

Amolar. = Recolhido por Moraes.

AMULATADO, adj. p. Que tem côr de

mulato, que se parece com mulato ; tri-

gueiro, tostado, apretado. — «Entrou uvi

homem amulatado, na catadura horrível,

e lhe deu uma caria. y> Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. iii, p. 35õ.

AMULÉTICO, adj. Que pertence ou se

parece com amuleto
;
que diz respeito á

superstição popular dos amuletos. —
íiMuitos remédios amuleticos, que obrum
por virtudes occidtas.í^ Curvo Semedo,
Observações Medicas, obs. iii.

AMULETO, s. m. (Do latim umideium,

ou do árabe hamail, preservativo.) Me-
dalha, inscripção, carantula, bentinho, ve-

nera, nóniina, figa, figura ou qualquer ob-

jecto que se traz dependuiado au pesco-

ço, cosido ao fato, ou conservado com
cuidado, na persuasão de que elle pôde
preveniras doenças, cural-as, destruir os

malefícios, e desviar todas as calamidades.

O uso dos amuletos no povo portuguez

é ainda um resto da sua convivência com
os árabes, e podemos considerar a sua

fé um dos elementos da poesia da raça

mosárabe. Bluteau traz no seu Vocabulá-

rio alguns factos do século xviii, que aqui

transcrevemos : — « Um dente de cão

macho, arrancado estando vivoj'urando-o

,

e trasendo-o ao pescoço que toque na car-

ne, dizem que preserva das dores de den-

tes. — As bisnagas trazidas nas algibei-

ras por tempo de seis mezes, secam e de-

sincham cts ulmorreimas. — O queixo de

um ouriço caxeiro trazido ao pescoço tira

as dores de dentes, que procedem de cor-

rime7itos. » Idem, ib. •— <s.Torno a affir-

mar, he amuleto e especijico muito expe-

rimentado. v Curvo Semedo, Polyanthêa

Medicinal, tiat. iii, cap. 8, p. 58
AMUMIÁDO, adj. p.

"
como uma múmia; com uma extrema
magreza. = Recolhido por Moraes e

abonado com os seguintes versos cujo au-

ctor não declarou

:

Ni m alvaiadíis, nem carmins postiços

Te cucarnanj mais o rosto amumiado.

t AMUNICIADO, adj. p. (O mesmo que
Municiado; do francez amunitionné, m-
troduzido no século xvii, no tempo do
marechal Schomberg.) Provido, provisio-

nado, apetrechado com o necessário. —
«Qual ha de suhir a guarnição com suas

bandeiras, tocando caixas e trombetas,

com suas armas, cordas accessas, e os

soldados amamciaàQs.^ Mercúrio de 1GG4.

Magro e mirrado

AMUNICIAR, V. a. (Do francez amuni-
tionncr, introduzido no tempo em que o

marechal Schomberg commandou as tro-

pas portuguezas.) Em Arte Militar, pro-

ver com as munições necessárias uma
fortaleza, ou qualquer força ; entende-se

o dar provisões para trez mezes. = Re-
colhido por Moraes. No século xviii,usa-

va-se Municionar, como se acha empre-
gado no Capitão Portuguez. Vid. Muni-
cionar.

AMUO, s. «i. (Do francez moue, no in-

glez mcuih, ou, melhor, de formação ono-

matojiaica.) Tnmba caida, descontenta-

mento silencioso, obstinação no enfado
;

malquerença não revelada. Modo como
as crianças manifestam a sua má von-

tade ou máu humor. — o De sorte

que toda esta inquietação e amuo nasceo

da p)rejcrencia da honixt.» Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tcm.i, doo.

2, cap. 2, n. IDG.

AMURA, s. f. (Do francez amure, se-

gundo Bescherelle do latim ad murum.)
Cabo grosso que vae do punho da vela

grande do traquete á borda da náu, pa-

ra estender as velas, quando o vento é

escasso. Contra a opinião de Bescherelle,

diz Bluteau, que não tem termo corres-

pondente latino.

Os calabros da escota e nuiis da amura.

FIUNCO BARHETO, ENlilDA, CaUt. X, est. 55.

— Loc. : Amura do navio, c a curva

horizontal d'cllc, desde a primeira baliza

ou casa mestra, ate á bochecha da proa.

— «Elle lhe tirou, e deu-lhe por baixo

da amura ao lume cfugoa, e passvu-lhe

ambos os costados. n Castanheda, Historia

do Descobrimento da índia, Liv. ii, cap.

101. Vid. Amuras.

t AMURA ! voz interj. (Do verbo amu-
rar, na forma imperativa.) O mesmo que

dizer : Ala a amura, até beijar no gorne

onde labora, ou no cunho em que dá vol-

ta.

AMURADA, s. /. Em linguagem náuti-

ca, todo o lado do navio da parte inte-

rior da pôi^a á proa, onde se fixam as

amuras. 13orda falsa. — «Com o primei-

ro tiro deu a Meri em huma entenna

grossa, que trazia de fora de amurada,

com que matou e feriu muitos dos inimi-

gos.)) Castanheda, Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. ii, cap. 62.

AMURADO, adj. p. Com as amuras

fixadas em um dos bordos.

AMURAR, V. a. (De amura, com a ter-

minação verbal «ar».) Puxar pela amu-
ra de uma vela, para que forme um an-

gulo conveniente com o vento ; alar a

amura até beijar no gorne onde labora, ou

no cunho em queda volta.— uMandou lo-

go amurar a cevadeirae traquete. y> Frei

Cíaspar de S. Bernardino, Itinerário da

índia por terra, cap. 1.

AMURAS, s. f. pi. Em linguagem nau-
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tica, nas velas de estai d'entre mastros, nas

latinas e papa-figos, é o angulo formado

pela testa costeira da vela; nos de proa o

angulo que forma a esteira com o guru-

til, dando-sc também este nome aos cabos

que servem de fixar os referidos punhos.

— Nos cutellos c varredom-as, a amura
enfia no lais do prui a ij^ue pertence, os

papa-figos têm nos punhos um cabo fixo

pelo seio, um de cujos chicotes serve al-

ternadamente de amura, e o outro de

escota : a este aggregado se dá o nome
de escotas de arrastar.

AMURUJAR, V. a. unt. (Na baixa la-

tinidíide, ama, e amula, significam raso

aquário, para regar ou apagar incêndios.)

Cobrir de agua, regar, limar o prédio.

— «... agua do rio 2^nra amurujar seus

campos. » Estatutos da Universidade,

de 1440. = Recolhido por ^'iterbo, no

Elucidário.

AMUTINAR, r. a. O mesmo que Amo-
tinar. = Recolhido por Moraes.

AMUYA, s. /. ant. Contracção do Al-

moiuha. = Recolhido por Viterbo no

Diccionario Portátil.

fAMYCTERO, s. m. (Do grego ««i^cíer,

sem nariz, sem tromba.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrâmcros,

familia dos curculiónides, divisão dos cy-

clómides, cujas espécies habitam a No-
va HoIIanda.

t AMYCTICO, adj. (Do grego avujcti-

Tcos, dilacerante.) Em lledicina, díz-sc

dos medicamentos que corroem e caute-

risani.

t AMYDA, s. VI. Era Erpetologia, o

mesmo que Trionix.

t AMYDETA, s. m. Em Entomologia,
género de coicíjpetros pentrmicros, tendo
por tvpo o amydeta queimado, do Bra-
zil.

AMYDO, s m. Vid. Amido.

t AMYDÓLEO, adj. Em Medicina, no-

me dos medicamentos preparados por ex-

tracção c contendo féculas.

t AMYÉLIA, s. /. (Do grego a, sem,

e mijelos, medúlla, miolo.) Em Anatomia,
ausência, privação d;i medúlla espinhal.

t AMYELOKÉRVIA, s. /. (Do grego a,

sem, myelos, medúlla, c nervtiv, nervo.)

Falta de acção, paralysia da medúlla es-

Ijinlial.

t AMYELOTROPHÍA, s. /. (Do grego «,

sem, myelos, medúlla, e trophc, alimen-

to.) Em Anatomia, atropina da medúlla
es])inhal.

AMYGDALAS; s./. 7);.(Do grego aviyr/-

dalil, am('ndoa.)Eni Anatomia, nome das
glândulas ou duas formações de follícu-

los mucosos, ovóides, de um vermelho cin-

zento, do comprimento de treze a dezoi-

to millímetros, situados do cada lado, en-

tre os pilares do vco palatino, e formados
por um tecido de apparencia polposa.

—

«As fauces he todo aqueUe espaço que se

vê, em alerta a lôcca ; tem duas glân-

dulas, que jicam aos lados, a que cha-

\0L. I.—50

mam amygdalas ou agalhas.v António

Ferreira, Luz Verdadeira da Cirurgia,

Liv. I, p. 43. Vid. Agalhas.

t AMYGDÁLEA, adj. Em Botânica, o

que se parece ou tem analogia com a

amendoeira.

AMYGDÁLEA, s. f. Em Botânica, di-

visão estabelecida na familia das rosá-

ceas, qu<' têm por tvpo a amendoeira.

t AMYGDALIFERÒ, adj. Em Historia

Natural, o que apresenta amêndoas ou

partes em forma de amêndoa.

AMYGDALÍNA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia crystallisavel solúvel no álcool, in-

solúvel na agua, descoberta nas amên-
doas amargas, por Chalard e Robiquet.

AMYGDALINO, adj. (Do grego am?/-

gddlê, amêndoa.) Em Pharmacia, o que

é feito com amêndoas.— Sabão amygda-
lino.

— • Em Geologia, rocha amygdalina,

rocha composta de partes ovóides aperta-

das umas contra as outras e como liga-

das por nina rede.

AMYGDALÍTA, s. f. Em Jíedicina, no-

me scientifico da esquinencia, inflamma-

ção das amygdalas ou agalhas, também
chamada angina toncillaria.

AMYGDALÍTHE, s.f. Em Geologia, pe-

dra que tem a forma de amêndoa.
— Era Botânica, lierva similhante á

amendoeira.

t AMYGDALÓIDE, adj. 2 gen. Que se

parece na fornia cora a amêndoa
;
que

tem manchas brancas cm fíirma de amên-
doa. — Benjoim amygdaloide.

t AMYGDALÓPHORO, s. m. Em Botâ-

nica, synonynio de Amendoeira.

t AMYGDALÓTOMO, s. m. (Do grego
amygdalé, as glândulas amygdalas, e fem-

noin, cortar.) Em Anatomia, o mesmo
que Tonsillitomo, ou seccator das amy-
gdalas.

AMYLACEO, adj. (Do grego amydon,
amido.) Que se parece ou assemelha ao

amido; /ecH?(( amylacea ; cdimcnto amyla-
ceo.

t AMYLÉNA, s. /. Em Chimica, cor-

po descoberto em 1844, pela combinação
do acido amylico, com uma dissolução de
chlorureto de zinco. Substiue vantajosa-

mente o chloroformio ; a sua inhalação

se faz como a do ether.

t AMYLIACO, s. /. Em Chimica, alca-

lóide artificial que se obtém pela acção

da potassa sobre o ether que se extráe

do olco de batatas, com o acido cvanico.

t AMYLICO, Cf f//. e s. m. Em Chimi-

ca, corpo descoberto por Chevrcul ; exis-

te no estado de liberdade ou de sal na
planta ch.imada rihurnum ojyalus. Perten-

ce á serie amylica, e obtem-se pela ex-

oxydação do álcool amylico. Tem uma còr

citrina, um cheiro forte e aromático, um
sabor acro c nuiito picante.

t AMYLIDES, 5. «I. pi. Em Chimica,
familia de conqjostos orgânicos, que cu-

ccrrani amido.

AMYLÓIDE, s. /. Em Chimica, sub-
stancia visinha do amido, extraída das
sementes da hymenuia courlaril, e do
tamarindus indica, e de outras plantas.

t AMYLONÍNA, s.
f.
Em Chimica, sub-

stancia particular que produzem certos

ácidos obrando sobre o amido.

AMYMÓNA, s. m. Em Zoologia, cruss-

táeeo monóculo, ou eyclope.

t AMYNTHIA, s. f. Em Entomolo-
gia, género de lepidópteros diurnos da
tribu das piérides. Corresjjonde ao géne-
ro rhodocevo.

AMYRTICO, adj. Do grego amyntikos,
fortificante. j Em Pharmacia, que conser-

va, defende ou fortifica. — Emplasto
amyntico.

t AMYOSTÉNIA CYSTURICA, *. /. Em
Pathologia, paralysia da bexiga. Palavra
formada e introduzida por Piorry.

t AMYRIDÁCEA, adj. O mesmo que
Amyridea.

t AMYRIDE, s. f. (Do grego amyros,
não perfumado.) Era Botânica, género de
plantas da familia das amyrideas, conten-

do arbustos resiniferos, privativos da Ame-
rica Meridional.

AMYRIDEA, adj. Em Botânica, que
se parece com uma amyride.

AMYRÍDEAS, s. f. pi. Era Botânica,

familia de plantas antigamente confundi-

da com as terebintháceas, e que têm por
typo o género amyride.

t AYRÍNA, s. f. [Do allemão amyrin.)

Em Cliimica, matéria crvstallisavel, bran-

ca, insolúvel na agua, e apenas solúvel

no álcool frio, descoberta por Bonastre
na resina êlcmi.

t AMYRIS, s.f. Era Botânica, género
de plantas da octandria monogynea de
Lynneo, conhecida com o nome vulgar
de Balsameira, porque quasi todas as

suas espécies produzem resinas impro-
priamente chamadas bálsamo.

t AMYTIS, s. m. Era Oruithologia, no-

me dado a dous pássaros da Nova HoI-

Ianda, que parecem ter relação com o
ophenóstomo.

t AMYXIA, s. f. (Do grego a, sem, e

myxa, muco.) Em Pathologia, falta de
muco ; ausência de secreção do muco
normal.

ANA, s. /. ant. (Do latim ulna, vindo
pela baixa latinidade alena, do gothico

aleina ; o «1» em quasi todas as linguas

romanas vocalisa-se, assim no provençal
encoutra-se as duas formas alua, axina /

no francez awie.) Jledida antiga de trez

pês, sete pollegadas, dez linhas, e cinco

sextos, correspondendo boje a um metro
e 182 millimctros. — «JVas tcn-as do
Norte ana é a medida com que os merca-

dores medem o jj<jh<ío de liiiho, lã e seda

que vendem, c os mLrcadores portuguezes

que compram estes géneros reduzem oí

Anãs do Xorte a varas portugufzas h'cs-

ta forma : Duas aoias de Hamburgo fa-
zem uma vara nossa. Duas anas de Am-
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sterãam fazem cinco varas nossas. Huraa

de Londres jaze hum covaão e hum terço,

c huma ana de Flandres em Londres,

que é a medida das laétas, faze hum
<.ovado nosso.)) Bluteau, Vocabulário. =
Está fora do uso.

ANA, s. f. (Do grego ana, significan-

do repetição.) Era Medicina, palavra que

.serve nas fórmulas para indicar partes

oguaes, tanto de uni corno do outro. —
«Tunchagem, Erva Moura, ana uma man-
chéa / rosasas seccas, zarugutoa, ana um
punhado.)) Ferreira, Cirurgia, p. 223.

Vid. AA.

f ANA , prefixo (Do grego ana, em,

através.) Esta palavra é com preferencia

empregada na comjiosição como parte

inicial. Assim se diz ku&lyse, Anachore-

ta, knagramma e Ana.tomia.

f . . . . ANA, suj/ixo e s. /. Terminação

ajuntada a um nome próprio para indi-

car uma coilecção de pensamentos desta-

cados, de bons ditos, do trechos históri-

cos, de aventuras ou lances chistosos que

se attribuem a uma dada pessoa ; coilec-

ção de tudo quanto diz respeito a um ho-

mem célebre. Assim se diz: Formar uma
Camoniana., significando ajuntar, a todo o

custo, a maior parte das edições de Ca-

mões, medalhas, poesias, quadros, estu-

dos que versem acerca d 'este poeta. —
A Camonid.na mais completa e célebre

foi a de Thomaz Northou, hoje perten-

cente á Bibiiothcca de Lisboa. — Boca-

giaaa, colleeção dos bons ditos e aven-

turas de Bocage. = Também se empre-

ga como substantivo para designar este

género de eoUeeçào ; a primeira obra a

que se deu um nome terminado por ana,

foi a coilecção dos ditos, observações e

jiiizos de Scaligero, publicada em 1666
com o titulo de *Scaí/^í'erana.

ANÃ, i. f. e adj. (Do grego nanos, tor-

nando-se inicial o «a« medial, pela attrac-

ção dos dous (inn».)Na linguagem usual,

nome dado a um ser feminino organisado,

principalmente da espécie humana, cuja

estatura é muito inferior á estatura me-
diana da sua raça. GeofiVoi Saint-Hilai-

re reserva esta jjalavra para os casos úni-

cos em que a exiguidade de estatura de-

pende da diminuição de volume de todas

as partes do corpo.=^Tambem se emprega
como adjectivo, e se applica ás cousas.

(íHuns alegretes grandes da banda de fora
dapiôppa, plantados de romeiras, maciei-

ras e laranjeiras anãs.» Padre Joíio de
Iiucena, Vida de S. Francisco Xavier,

Liv. X, cap. 10.

t ANABACÉRTHIA, s. /. Em Botânica,

secção de plantas do género anabate.

t ANABAINA, s. f. (Do grego anahai-
nô, eu subo.) Em Botânica, notne do gé-
nero de certas algas filamentosas micro-

scópicas, formando massas mucosas, que
S8 acham fluctuando á superfície de al-

gumas aguas tliermaes.

fANABAINÉLLA, s. f. (Diminutivo de

Anabaina.) Em Ichthyologia, género de
peixes commum na índia, tendo por typo

a anabainelia flahellifórme.

t ANABANTÓIDE, adj. 2 gen. (Do
grego anulas, trepador, c eidos, fónna.)

Em Ichthyologia, que se parece com um
anabás.

ANABAPTÍSMO, s. m. (Do grego ana,

de novo, e baptizo, eu baptiso.) Doutri-

na que nasceu na Allemanha, no tempo
da Reforma, em 1525, cuja instituição se

attribue a Storcli e a Muncer, a qual con-

sistia eru sustentar que o baptismo só

devia ser conferido aos que estavam no

uso completo da sua razào, e d'aqui con-

cluiam que devia de ser renovado o ba-

ptismo n'aquelles que o .tinham recebido

na primeira iiifiincia.

ANABAPTÍSTA, s. 2 gen. (Para a ety-

mologia, vid. supra.) Em Historia reli-

giosa, o que professa ou ensina a dou-

trina do anabaptisino; o que sustenta a

necessidade de reiterar o baptismo nos

adultos a qnem este sacramento fora con-

ferido na primeira infância.

—

^Erro ge-

mio coirmão de outro dos Arinenios, e Aua-

baptisías.» Padre Bernardes, Paraiso dos

Contemplativos, cap. iii, annot. 4.

t ANABÁS, s. m. (Do grego anabai-

nô, cu subo.) Em Ichthyologia, género de

peises da familia dos leptosómos, funda-

do sobre luna única espécie do mar das

índias, que trepa, segundo- se diz, nas

pkntas aquáticas, e que pôde viver bas-

tante tempo f<')ra da agua.

ANABASARTA, s. f. e adj. (De forma-

ção popular.^ Apertada em extremo, im-

pérvia. Diz-se, na lingungom chula, da
donzella já idosa, com quem se não pô-

de ter cópula por muito apertada.= Re-

colhido por Moraes.

t ANABASE, s. /. (Do grego anabasis,

acção de subir.) Em Botânica, género de

chenopódoas saJsóleas, arbustos ou sub-

arbustos próprios dos steppes salinos da

Rússia.
— Em Pathologia, o primeiro período

das doenças.

t ANABASEO, adj. Em Botânica, o

que tem relação com a anabase.

ANABASIANOS, s. m. pi. Em Antigui-

dades, correios que andavam a cavallo

ou em carro.

fANABASÍTE, s. f. Em Ornithologia,

género de pardaes trepadores da Ameri-
ca meridional, tendo por typo a anaba-

sitina trigueira.

7 ANABASITÍNA, s. /. Género de par-

daes da America.=Tambem se diz Ana-

bazenopse.

j ANABATE, «. m. (Do grego anabates,

estalão.) Em Ornithologia, género de

pardaes tenuiróstros.

—Em Archeologia, escudeiro quecon-
corrria aos prémios dos jogos olympi-

cos com dous cavallos.

ANABATICO, adj. (Para a etymologia,

vid. Anabase.) Em Pathologia, o- que

augraenta, que cresce sempre, fallando

das doenças. Vid. Acmastico.

t ANABATÍNEA, adj. e s. /. Em Or-
nithologia, o que se assemelha a uma ana-
bate. = Também designa a sub-familia

dos pardaes tenuiróstros.

t ANABENA, adj. e s. m. Era Zoolo-

gia, diz-se de qualquer reptil que trejia so-

bre as arvores.

t ANABENODACTYLO, adj. Em Zoo-
logia, non)e dos animaes que têm os

dedos conformados para treparem.

t ANABENASAURAINO, adj. e s. m.
Em Erpetologia, nome de imi reptil sau-

riano, que trepa sobre as arvores.= Co-
mo substantivo, designa af;iniiliados sau-

rianos canieiioniános.

t ANABÍCE, s. m. (Do grego anabiô,

eu revivo.) Em Botânica, parte epígea

das cryptogámicas, exceptuando a fructi-

ficação.

t ANABLÂSTEMO,.-?. m. Em Botânica,

producção particular da folhagem de cer-

tos lichens.

t ANABLASTÉSE, s. /. Em Botânica,

producção dos órgãos que se chamam
anablastemos.

—Em Jledieina, recuperação de vista.

t ANABLÉPSE.í. m. (Do grego anable-

2}ô, eu levanto os olhos.) Em Ichthyolo-

gia, género do peixes malacopterygianos

da Guyana, tendo por typo o anablepse

tetrophtháhno.

j ANABÓLE, s. f. (Do grego ana, ao

alto, e ballõ, arremesso.) Em Patholo-

gia, evacuação pela bôcca, de certas ma-
térias.

t ANABOLIA, s.f. (Do grego anabole,

acção de cavar.) Em Entomologia, géne-

ro de insectos phryganianos, tendo por

typo a anabolia nervosa, da Europa.

fANABROCHISMO, s. m. (pr. anabro-

lismo; do grego ana, com, nbrohos, nó.)

Em Medicina, operação imaginada para

remediar a inversão dos cilios contra o

globo do olho. Esta operação está hoje

abandonada, e a palavra anabrochismo

designa o arrancamento de duas ou trez

pestanas por meio de um fio.

ANABRÔSE, s. f. (Do grego ana, com,

e hroskô, eu rôo.) Em Pathologia, eru-

pção, ulcex'ação espontânea, conhecida dos

antigos ; corrosão, ulceração superficial.

= Também se diz Anabrosis.

t ANABRÓTICO, adj. Em Pathologia,

que róe, da natureza da anabrose ; no-

me dado ás substancias que ideeram as

superficies com que estão em contacto.

t ANACALYPTE, s. f. (Do grego ana-

calt/ptô, eu me descubro.) Em Botânica,

género de musgos da Allemanha, notá-

veis por um peristomo idêntico.

t ANACALYPTERIA, s. /. (Do grego

anacahjpteria, acção de descobrir.) Em
Historia antiga, festa grega, no dia em
que a noiva tirava o véo, e se mostrava

em publico.

t ANACALYPTERIANOS, s. m. pi.
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Aquelles que dirigiam as ceremonias dos

anaealyptérios.

f-ANACÁMPSERO, í. m. Em Botânica,

género de plantas crassuláceas.

t ANACÁMPSIDE, s. /. ',Do grego ana-

camjisis^ aeçào de recurvar.) Em En-

tomologia, género de insectos Icpidópte-

ros noctunos.

t ANACÁMPTICO, adj. Em Physica,

que reflecte os raios da luz ou do som
;

que reproduz as curvas feitas pela refle-

xão da luz. Vid. Gamptico.

t ANACÁMFTICAMENTE.rtcZf. Em Phy-

sica, de uma maneira anacamptica ; com
reflexão.

t ANACÁMPTIDE, s.f. (Do grego oh«-

camptõ, eu recurvo.) Era Butaniea, géne-

ro de orchideas, da Europa, tendo por

typo a anacamptide pyraniidal.

t ANACÀMPTODON, s, m. (Do grego

anacamptõjGU curvo, c ocZwís^ dente.) Em
Botânica, género de musgos, visinho do

género nechera.

t ANACAMPYLO, s. m. (Do grego
ana, sobro, e kamjrijlos, curvado.) Em
Botânica, escama aberta e recurvada no
vértice, sobre algumas plantas ágamas.

t ANACANDÉF, s. m. Era Erpetolo-

gia, género de pequenas serpentes de Ma-
dagáscar, que. segundo se conta, se intro-

duzem no corpo dos animaes para lhes

roerem as entranhas.

t AKACÁNTHO, s. m. (Do grego a,

sem, 71 euphonico, e ahantha, espinha.

j

Em Ichthyologia, género de peixes da fa-

milia das raias, tendo por typo o anacan-
t\íO orhicular, do Blar Vermelho.
—Em Entomologia, género de insectos

coleoptéros, tendo por typo o anacantho
do Brazil.

ANÀCARA, s. m. Espécie de tambor
usado pela cavalleria no oriente.

ANACARDÍNA, s. /.. Confeição, conser-

va de auacardos. — Na Sledicina popu-
lar, remédio para augmentar a monioria.

— « Tomar a conserva dos anacardos a
que chamam anacardiua.» Morato Roma,
Luz da Medicina, p. 183. Vid. Nicardina.

ANACARDÍNO, adj. Em Botânica, o

que pertence ou se parece com o ana-

cardo. — «.4 confeição anacardina.» Cur-
vo Semedo, Atalaya da Vida, p. 29.

ANACARDO, s. m. (Do grego ana,
conforme, parecido, c cárdia^ coração.)

Em Botânica, género de plantas da fa-

milia das terebintháceas, segundo Jus-

sieu ; confunde-se muitas vezes o Acajú
(Anacardium occídeiitale), com o anacar-

do verdadeiro (Anacardium orienfale, ou
longifuUium). Segundo Dom João Vclas-

quez de Azevedo, em El Feniz de Miner-
va, Liv. I, liç. 11, p. 40, os portnguezes
pozeram a' esta planta o nome vulgar de
Fava de Malaca. — « Queria saber do
anacardo, pois é nome grego, derivado de

cor<trãu, cuja feição e cor d Os gre-

gos modernos lhe puseram este nome por
a razão, que dix'estes agora, porque po!*»

era mesinha usada per escritoi'cs Ará-
bios, não era razão que lhe mudaram o

nome d^ella : porque elles lhe chamam ba-

lador... Os índios lhe chamam bibo, e nós

os portuguezes, Fava de Malaca. y> Garcia

d'Orta. Colloqnios dos Simples e Drogas,

coll. V, foi. IG, v.=Tambein se diz Ana-

cardio.

ANACARTHARSÍA, s. /. (Do grego ana,

ao alto, e katairen, purgar.) Em Jledi-

cina, purgação pelo alto, expectoração de
uma matéria qualquer.

t ANACATHÁRSICO, adj. Em Medici-

na, nome dos medicamentos que excitam

a expectoração ; expectorante.

ANACATHÁRTICO,«f(;". \'id. Anacathar-

sico.

t ANAÇADO, adj. p. Revolvido, mistu-

rado, confundido. = Usado por João de
Barros. — « Aguagens que saem debai-

xo do mar anaçadas em grande nhura
do movimento d'elle.ií Década ÍI, foi. 187,

col. 1.

ANAÇAR, y. a. (Segundo Moraes, do
grego ana, indicando repetição, e sciein,

agitar.) Revolver, misturar, agitar, con-

fundir, remexer. Diz-se dos licores, e

matérias liquidas que se suculejam. —
aCom a força do ímpeto do mar, quando
os nortes tesos lhe anaçam as aguas de-

baixo a cima.n João de Barros, Década
II, Liv. 8, col. 1.

ANACEPHALÉOSE, s. 2 gen. (Do gre-

go ana, de novo, e kephalé, cabeça, ca-

pitulo.) Em linguagem didáctica, recapi-

tulação summaria dos pritfcipaes pontos
de tim discurso. — « Como traz o Padre
António de Vasconcellos em seus Anacepha-
leoses. » Jorge Cardoso, Agiologio Lusi-

tano, Tom. III, p. 218.

t ANACHARIS, s. /, (pr. anákaris ; do
grego ana, augmentativo, e karis, gra-

ça.) Em Botânica, género de plantas hy-
drocharídcas, tendo por typo o anacha-
ris callitricóide, de Montevideu.
— Em Entomologia, género de inse-

ctos hymenópteros, tendo por typo o

anícliaris cucharidióide, da Europa.

ANAGHORÉTA, «. m. (pr. anakorêta ; ào
grego ana, de longe, á parte, e koreô, eu

vejo.) Religioso que fugia do trato com-
mum da sociedade para viver no deserto;

eremita, cenobita, solitário ; figuradamen-

te : homem que vive retirado, que se não
associa, que não gosta da convivência.

= Também se emprega na forma femi-

nina. — « O primeiro anachoreta da Eu-
ropia foi Félix, junto a Rafes, no anno
de Christo 45, como se vê do Breviá-

rio Brc(charense na vida de S. Pedro
de Rates. » Monarch. Liisit., Tom. iii,

foi. 79. — «A lição espiritual, a que
commumentc se dava, era a di^s Santos
Religiosos e Solitários auachoretas. «

Jorge Cardoso, Agiologio, Tom. m, p.
204.

ANACHORÉTICAMENTE, adv. pr. ana-
korijticaititjntt:.) A' maneira do anachoreta;

eremíticamente
;
solitariamente, retirada-

mente ; insociavelmente.— o N'estas lou-

váveis acções, e santos exercidos perse-
verou aqui dez annos anachoreticamen-
te. » Jorge Cardoso, Agiologio, Tora. ii,

p. 29.3. ^ Fora do uso.

ANACHORÉTICO, adj. (pr. anakorãi-
co.) Eremitico, como anachoreta, solitá-

rio, retirado. — «Assim também com a
preseverança da sua (vida) contemplati-

va, ressuscitou n'eUa o anachoretico mo-

do da Thebaida. » Jorge Cardrso, Agio-

logio, Tom. II, p. 591.

ANACHORETISMO, s. m. (pr. anakore-
tismo.) A vida contemplativa e solitária;

o estado da vida eremítica. — « ...n'este

senão começou a ser mui frequente o ana-
choretismo. « = Recolhido por Moraes,
que não cita a auctoridade.

ANACHORISTA, s. m. ant. (pr. ana-
korista.) O mesmo que Anachoreta.

—

iA
estes (Monges) porque longe se aparta-
vam, chamavam Anachoristas. » Frei Mar-
cos de Lisboa, Vitía dos Santos, Liv. i,

cap. 9.

t ANACHREMPSiA, s. f. Em Jledicina,

o mesmo nn" ox!iectoraçào.=Pouco usado,

t ANACHRONICO, âdj. (pr. anakróni-
co.) Errado em quanto á data, falso em
quanto á época; figuradamente : absurdo,
inconveniente, fora de tempo, extempo-
râneo, retrógrado. = E' quasi sempre
empregado ;í má parte.

ÁNACHRONISMO, s. m. (pr. anakronis-

mo ; do grego ana, -acima, e kronos,

tempo.) Em Chronologia, c um erro no
calculo do tempo, pelo qual um aconte-

cimento é collocado antes da época real

em que succedeu. — k Z)e um anachro-

nismo notaram os criticos a Virgílio,

quando fedia em Dido. » Bluteau, Voca-

bulário.

— Syx. Anachronismo, farachr:.nis-

mo : o anachronismo colíoca um facto

antes da sua data; o /irtí-acAro<i/siiío col-

loca-o depois
;
porém este ultimo termo,

por pouco usado, anda quasi sempre cou-

fundido com o primeiro, que abrange os

dous sentidos.

t ANACINÉMA, s. f. (Do grego ana,

acima, e kiiuò, movo, agito.) Comuio-
ção em todas as partes do corpo como
conscouencia de exercicios gymnásticos.

- f ANACIS, p. m. Em Botânica, syno-
nvmo do gonoro chrysostemme.

'

t ANACLÁSE, s. /. (Do grego annchla-

sis, rcfracção.") Em linguagem didáctica,

desviação de partes. = Menos usado que
o adjectivo.

ANACL.4STICA, í. /. ^Do grego ana,

de novo, e l:h:0, eu i-ômpo.) Parte da
Óptica, que trata das propriedades e leis

da refracção da luz, o ensina o modo de
fiizer e gradunr as lentes. Vid. Dioptri-

ca.

ANACLÁSTICO, adj. Em Óptica, nome
antigo com que se designava a Dioptri-

ca, que tem por objecto a propagaç.HO
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da luz jjela refracção. = N'este sentido,

emprega-se na forma feminina, como
substantivo.

— Loc. : Curvas anaclasticas, nome
dado por Mairan a certas curvas appa-

rentes que se formam no fundo de um
vaso cheio de agua, quando o ollio do

observador está collocado pela parte su-

perior. — Ponto anaclasíico, ponto on-

de um raio de luz se quebra encontran-

do uma superfície que produz a refrac-

ção. — Vasos anaclasticos, espécie de

frascos sonoros, fabricados particularmen-

te na Allcmanha, que têm a proprieda-

de de serem flexíveis, e de produzir um
estalo violento quando se aspira com a

bocca o ar que elles contém.

t ANACLETÉRIAS, s. /. p?. (Do gre-

go anachlesis, declaraçào.) Festas sole-

mnes, que se faziam quando os reis che-

gavam á maioridade.

ANACLÉTICO, uílj. Canto dos gregos

quando elles iam ajjoz o inimigo.
^
t ANACLINOPALE, s. /. Em Archeolo-

gia, lueta cm (pie os athletas combatiam
deitados sobre a areia.

t ANACLINTERE, s. f. (Do grego ana,

ao alto, e ldint<:r, cadeira comprida.) Em
Hygiénc, cadeira comprida para repouso

;

voltcriana.

t ANACLÍSIA, s. f. Em Patiiologia,

posiyrio deitada ; diz-se do doente no lei-

to.

ANÁCO, a<]j. Que tem um anno ; usa-

do rerado ha um
auno; diz-sc dos cabritos. = Recolhido

por Sloraes.

t ANACÓCHE, s. /. (Do grego anacô-

clieC), eu demoro.) Eetenção, retardamen-

to, demora.

t ANÁGOLE, s. m. (Do grego ana, so-

bre, e holijs, estropiado.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros longicórnios,

tendo por typo o anacole negro da Ame-
rica.

ANACOLLÉMA, s. m. (Do grego ana-

koUaô, eu comprimo por um medicamen-
to applicado.) Em Medicina, remédio col-

lante, para fazer parar uma hemorrhagia
ou compriuiir uma iluxíio.

t ANACOLLÉMATE, s. m. O mesmo que

Anacollema.

ANACOLLEMATOS, s. m. O mesmo que
Anacollema. — Kccolhido por Moraes.

t ANACOLÚPPA, s. /. Em Botânica,

nome malabar de uma planta trepadeira,

que se refere á zapania noãijióra, cujo

sueco é tido por antídoto contra a mor-

dedura da serpente do gcnero naja.

ANACOLÚTHO, s. 5?i.(Do grego a, sem,

n euphonico, c acolonthos, companheiro.)

Em Grammatica, ellipse pela qual se

supprime cm uma phrase o correlativo

ordinário de uma das palavras expres-

sas.

t ANACÓMIDE, s. m. (Do grego ana-

comizein, refazer, restabelecer.) Em Me-
dicina, restabelecimento da saúde.

t ANACOMPTIS, s. m. Em Botânica,

arvore de Madagáscar, pouco conheci-
da, cujo fructo serve para coagular o

leite.

t ANACONCHYLISMO, s. m. (Do grego
anaJconli/Uazô, eu gargarejo.) Em The-
rapeutica, gargarejo, acçào de gargare-
jar.

t ANACONDO, s. m. Em Erpetologia,

nome de uma espécie de ophidiano do gé-
nero eunecte.

ANACORETA, s. m. Vid. Anachoreta,
niais coufurme com a etjmologia.

ANAÇOADO, aclj. ant. (De nação, com
o prefixo da Índole da língua, denuncian-

do o participio a forma verbal «ar».)
De nação, ou natural, cora natureza ou
dotado de certa índole, conformado ou
com certa condição de génio.

Já TOS linha bem tleixada,

E lorn,iva-me a perfler,

Nom querendo conhecer.

Nem loirando de sal)er.

Quani mal sois ana(ufi'ia.

CANCIONEIRO (iEBAL. fol. ICS, V., COl. 3.

ANACREÓNTICO, adj. (De Anacreon-
íe.) Em Arte Poética, nome de um cer-

to género de poesia lyrica, distinguindo-

se emquanto á essência, porque só canta

os prazeres, amor, voluptuosidade; em-
quanto á forma, porque se comjjõe de ver-

sos de arte menor, taes como de duas,

trez, cinco, seis e sete syllabas, forman-
do estrophes pequeninas. Castilho tradu-

ziu em portuguez as Odes anacreouticas,

sobre a versão franceza.

t ANACRÍSE, s. f. (Do grego, ana,

a travez, e krinô, eu raciocino.) Em Ju-

risprudência, inquérito fornecido pelo in-

terrogatório das testemunhas, ou da par-

te, ou por confrontação.

ANACRONISMO, /. m. Vid. Anachro-
nismo.

t ANACTESiA, s. f. (Do grego ana,

de novo, e Idaomai, eu busco.) Em Me-
dicina, recobramento das forças.

t ANACTÍDEA, s. f. Era Botânica, di-

visão do género matricária.

t ANACTILENA, s. f. (Do grego a, sem,

n euphonico, actis, raio, e laina, invólu-

cro.) Em Botânica, secção do género cas-

sinia.

ANÁCTIS, s. m. (Do grego a, sem, n
euphonico, c actis, raio.)Em Botanict!, gé-

nero de plantas reunido commummente
ao género acarna.

ANACYCLICO, adj. (Do grego ana, de

novo, e kijlãos, circulo.) Era Philologia,

nome de uns certos versos que exprimem
um sentido quer se leiam de traz para

diante ou de diante f)ara traz.

f ANACYCLO, s. m. (Do grego a, sem,

n euphonico, e kyklos, circulo.) Em Botâ-

nica, género de j^lantas compósitas sene-

cionídcas, hervas annuaes da região medi-

terrânea.

t ANACYSTO, s. m. (Do grego ana,

sem, e kj/stis, bexiga.) Em Botânica, gé-

nero de plantas phyceas nostocmeas, vi-

sinho do género microcyste.

ANADAL, s. m. ant. O mesmo que

Anadel. = Empregado na Ordenação Af-

fonsina, Liv. i. tit. G8.

t ANADALLARÍA, s. /. ant. Districto

em que o capitão dos besteiros tinha ju-

risdicção e poder, em ordem aos da sua

esquadra ou companhia. Cargo, officio,

ou ministério do anadel. Vid. Anadella-

ria.

ANADABA, 5. /. Em Conchyliologia,

conciía Ijivalve.

ANADARÍA, s.f. ant. (O mesmo que Ana-

dallaria.i *.) cargo de anadel; imposição

antiga, provavelmente cm relação cora o

anadel.— « ...lhe quitou para sempre, que

não jycigusse releguo, jur/ada de pão e vi-

nho, mordomado, anadaria, açougagem,
méaJharia, ctc. » Nunes de Leão, Chro-

nica de D. João I, cap. .38.

ANADDIDO, adj. p. (Do hespauhol ana-

dido.) Acrescentado, ajuntado, augmen-
tado. = Us;ido nas Constituições de Gòa.

ANADDIR, 1-. a. (Do castelhano aha-

dir.) Addir, acrescentar, augmentar,

ajuntar. — « Anaddilhe por hien venido,

que já saheis, que amor de Julianeta, este

c mas ha de passar. » Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Aulegraphia, acto i, sce-

na S.

ANÁDE, *. m. Segundo Moraes, o mes-

mo que Aden. = Usado por Cabreira,

no Compendio de Remédios.

ANADEAR, c. a. Vid. Anediar. = Re-

colhido pelo Padre Bento Pereira.

ANADEL, s. m. (Do árabe annadev, o

vigiador, o observador ; d'aqui vem a

forma Anadem, e Annadel.) Maioral, che-

fe, capitão dos besteiros e outra gente de

guerra. — Anadel mór, aquelle a quem
pertencia o alistamento dos Besteiros do

conto (isto é do numero que em cada ter-

ra havia de haver sem falta), e dos ga-

liotes ou homens do mar. — «Nas his-

torias dfestes lieinos ha muita menção de

Anadeis, ainda que não excedem o tempo

dei Rei Dom Fernando. Pelo que j)are-

ce entraram estes ojjicios no Reino junta-

mente Com os de Condestable, e Marechal,

ao que ajuda o mesmo nume, que dizem

ser inglez... Aos Anadeis pertencia ser

Capitão de Besteiros assi de cavallo, co-

mo da guarda do coido e do monte, que

chamavam de Fraldilha, e também de Es-

pingardeiros. » Manoel Sevcrim de Fa-

ria, Noticias de Portugal, disc. ii, § õ,

p. 43.

ANADELLARÍA, s. /. ant. Vid. Anadal-

laria. = Recolhido j)or Moraes.

ANADÊMA, s. f. ant. Faxa com que os

reis da Pérsia cingiam a cabeça. Ornato

usado pelas mulheres ; espécie de diade-

ma.

t ANADÊNA, s. f. (Do grego anadainô,

eu incendeio.) Em Ornithologia, género

de pássaros cuculides, reunido ao género
buiu.
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t ANADÉNIA, s. f. (Do grego a, sem,
íi euphonico, e aãen, glande.) Em Bo-
tânica, género de plantas proteáceas, pe-

culiar da Nova Hollanda, tendo por ty-

po a anadenia hcllasinha.

ANADIPLÓSE, s. f. i
Do grego nua, de

novo, e diplon, eu dobro.) Em Klietori-

oa, figura que consiste em começar uma
proposição pela palavra que termina a

antecedente.

—Em Pathologia, rcdobramcnto, prin-

cijDalmente nas febres intormittentos.

A NADO, loc. adv. Nadando, no acto

da uataçào, atravessando a agua, flu-

ctuante, sustido sobre a agua'.

Perdido tudo no mnr,
Sahindo o grão Zeno a nado.

SÁ DE MiitiNDA, Cart. IV, est. d5.

ANADO, s. m. ant. O mesmo que Na-

do. — Usado por João de Barros, na
Década III, Liv. 7, cap. 8. = Recolhido

por Moraes, e ainda empregado na lin-

guagem popular.

t ANADÓSE, s. /. (Do grego ana, cora,

e didômi, eu dou.) Em Physiologia, dis-

tribuição dos priucipios nutritivos nos

diiferentes vasos; cliylificação ; diadóse.

ANÃDROMO, .«. íH. (Do grego ana, pa-

ra traz, e dromos, carreira.) Em Patho-

logia, transporte de um humor das partes

inferiores para as superiores.= Também
se chama a este phenómeno Anastase.

ANÁDROMO, adj. Em Ichthyologia,

nome dos peixes que saem dos mares
para os rios.

ANADUVA, s. /. (Para a etymologia,

vid. Adua.) Serviço a que os vassallos

eram obrigados no trabalho das cavas,

fossos, e muralhas do castello.

ANADÚVIA, s. /. ant. O mesmo que
Adua.

t ANADYOMENA, s. f. (Do grego ana-

dyomay, eu saio da agua.) Género de po-

lypeiros flexiveis, vulgarmente chamados
•musçjos da Curseçia.

t ANAEDOE, ad). (Do grego an, sem, e

aiãiun, partes genitaes.) Em Anatomia,

que tem falta de todos os órgãos sexuaes,

ou dos órgãos sexuaes externos somente.

t ANAEMIA, s. f. Vid. Anemia.

t ANAEROIDE, adj. (Do grego a, sem,

e aer, ar.) Em Physica, nome dado a um
apparelho ha pouco construído para sub-

stituir o uso do barómetro.

t ANAESTESIA, s. f. Vid. Auesthesia.

ANAFA, 6./. Em Botânica, espécie de
trevo, bastante parecido com elle na fo-

lha c côr da ílôr. == Recolhido por Mo-
raes.

ANAFADO, adj. p. Nédio, luzidio; ce-

vado, engordado, nutrido, chorudo. —
Diz-se propriamente dos cavallos, bestas e

animaes ; e, na linguagem familiar, tam-

bém se applica ás pessoas. — « Os cor-

pos dos ricos e anafados. » Vieira, Ser-

mões, Tom. IX, p. 403.

ANAFAIA, s. /. (Do castelhano ana-

fallos, segundo Bluteau; o «1»,.segundo
a índole da lingua franccza, quando me-
dial, vocalisa-se.) A primeira seda que os
bichos fiam antes que comecem a tecer o
casulo. = Usado no Tratado pratico de
criar seda, cap. 9. = Bluteau escreve
Anafaya.

ANAFAR, V. a. Cevar, engordar, nu-
trir, alimentar, tornar nédio e luzidio pe-

la mantença. = Emprega-se com refe-

rencia aos animaes. — « Horas inteiras

manda gastar em o pensar e anafar, alim-

2'>ar e lacar. i> A. de Vasconcellos, Tra-

tado do Anjo da Guarda, Part. v, p. 14.

ANAFEGA, s. f. Maceira ou macieira
que dá maçãs doces ; o fructo d'estas ma-
cieiras era empregado como remédio na
velha Jledicina. — « As quaes arvores ti-

nham um fructo vermelho, feito a modo de

maçãs de anafega. » Frei Pantaleão de
Aveiro, Itenerario da Terra Santa, cap. 64.

ANAFIL, s. m. (Do árabe annajír ; o

«r» fiaal troca-se com frequência por
«1 » ; ex. : annuir, anil.) Trombeta mou-
risca, egual, direita, sem voltas, cora me-
nos bocca e mais largura do que as nos-

sas e similhante ao clarinete. Manoel Cor-
reia, commentando Camões, diz que o—
« Anafil, ê um instrumento da feição da
charamella, com menos bocca e mais lar-

gura, porem de metal. »

Com toucas na cabeça ; e navegando
Anafis sonorosos vão tocando.

CAMÕES, LUZ., cant. I, est. 47.

Faz soar o anafil, larga o estandarte.

FRANCISCO OE ANDRADE, CEftCO DE DIU, Cant. IX,

est. 40, col . 1

.

ANAFIL, s. m. (De Anafe, cidade da
Africa d'onde veiu certa setnente de tri-

go.) Em Botânica, espécie de trigo da
Barbaria de pragana negra ; figuradamen-
te, trigo excellente. —• « Era aquella ci-

dade também celebrada e nomeada pelo
muito e bom trigo, que em sua comarca
se colhe, donde veiu a semente do trigo,

que em Portugal se chama anafil, que

quer dizer Anafe. » Nunes de Leão,
Chronica de D. Affonso V, cap. 38. =
Também se diz anafil de Castella: trigo

anafil. = Também se escreve Anafaya.

ANAFÍLEIRO, s. m. O que toca anafil,

troinbetoiro. = Recolhido por Moraes.
ANAFIM, s. m. ant. O mesmo que Ana-

fil; usado por Galvão.

ANÁFORA, .«. /. Vid. Auàphora.
ANAFRAGAR, v. n. ant. (Corrupção de

Naufragar.) i'\Iorrer; ou por qualquer mo-
do impossibilitar-sc para servir. = Usa-

do nos Foraes antigos, e recolhido por

Viterbo no Elucidário.

ANAGAÇA, s. /. ant. O mesmo que Ne-

gaça. -^ Usado por João de Barros.

t ANAGALLÍDEA, s.f. Em Botânica, o

mesmo que priíniiláep;). ou Jvsimáchca.

t ANAGALLIDIASTRO, s. m. Em Bo-
tânica, svn->nviiio de ccntónculo.

t ANÀGALLIDION, «. »». Em Botânica,

género de plantas gencianáceas, hervas
ephémeras e muito ramosas.

t ANAGÁLLIS, s. f. (Do grego anage-
lao, rir ás gargalhadas.) í]m Botânica,
género de planta primulácea, assim cha-
mada porque os antigos julgavam que
ella excitava a hilaridade; tem por typo
a anagallis do campo, de flores verme-
lhas e azues. O seu nome vulgar é Tnor-

rião ou marugem. — «O cosimento da
herva anagallis (vulgo morrião ou maru-
gem) bebido ordinariamente ajuda muito
a curar este affecto dos amantes. » Cur-
vo Semedo, Atalaya da Vida, p. 22.

t ANAGENÉSIS, s. f. (Do grego ana,
indicando rediiplica, e génesis, restau-
ração.) Em Medicina, restauração de par-
tes destruída.-;.

t ANAGENiTE, s. m. (Do grego ana,
preposição reduplicativa, e genes, nasci-
mento.) Etn Geologia, nome de uma es-

pécie de rochas talcosas, de aspecto e de
contextura protegínea, pertencendo aos
terrenos de transição.

t ANAGLYPHICÒ, adj. Nome de uma
superfieie culjcrta de relevos.

t ANAGLYPHO, s. m. (Do grego ana-
glyphos, cinzelado em relevo.) Em Botâ-
nica, género de sub-arbustos do Cabo da
Boa Esperança, e da família das compó-
sitas.

•— Era Anatomia, quarto ventriculo do
cérebro. = Está fora do uso.

— Em Bellas Artes, obra esculpida

ou cinzelada em relevo.

t ANAGLYPTO, s. m. (Do grego ana-
ghjptos, levantado em bossa.) Em Ento-
mologia, género de coleópteros longicor-

neos, tendo p>r typo o anaglypto nujsti-

co, de França..

t ANAGNÒSTE, s. m. (Do grego aim,
de novo, e gnoscô, eu conheço.) Em
Antiguidade romana, escravo encarrega-

do da leitura durante o jantar.

ANAGOA, s. /. Saia curta, feita de pan-

no branco, ou de linho, que as mulheres
usam logo por cima da camisa.

Oue esta dani.i por ver ruas,

Uma noilc se disf]rc.i.

Trocando oiu espadj a roca,

Em cilçues mudando anagoas.

ACADIUIA DOS SINCILARES, lom. II, SMf. 10.

— Em Botânica, anagoa <7e Vénus,

nome vulgar de uma espécie de camélia
branca.

t ANAGÓGE, s. m. (Do grego ana, ao

alto, c agô, empurro.) Em Pathologia,

vómito.

ANAGOGÍA, s. /. (Do grego ana, para

o alto, o agô, levanto.) Em Theologia

c Philologia, elevação da alma p.ira as

cousas cspirituaes. Interpretação mystica

do sentido litteral das Escripturas.

ANAGOGICAMENTE, adv. Elevadamen-
te, remontadamcnto, suspeusivaraonte, il-

luminadauiente; mysticamonte, em senti-

do anagogico. « Como entendeu anago-
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gicamente São Hilário. » Frei Filippe

da Luz, Sermões, Part. i, foi. 82, col. 1.

ANAGÔGIGO, adj. Em Theologia, que

eleva a alma até sentir o desejo da união

mystica em Deus.
— Em Exegética, sentido anagogico,

um dos quatro com que se esplicaiu as

palavras da Escriptnra ; o que resulta da

iriteiyit-tução anagogica ou inversão do

sentido litteral ou vulgar em um pensa-

mento allegórico e mystico. — « Tem as

sentenças da Escritura dehaixo de

hurnas mesmas 2^(''^('-vras muitas signifi-

cações ou sentidos : Litteral, allegó-

rtcoj tropológico , anagogico Em fim
se representam cousas pertencentes ao

estado da Igreja triumfante, ou de

qualquer matéria da outra vida, ainda

que seja inferno, se chama sentido anago-

gico.» Piidre Diogo Monteiro, Arte de

Orar, trat. xiv, cap. 10. — Homem ana-

gogico, contemplativo das cousas do céo
;

quG se entrega á ascese divina.

ANAGRÁMMA, s. m. (Do grego ana,

inversamente, e granima, letra.) Em Lit-

teratura, divertimento frívolo, que consis-

to na transposição das letras de nm no-

me ou de nuiitas palavras, de maneira

que com esta nova combinação forme no-

vamente uma ou muitas palavras com um
sentido diíferente. A invenção do ana-

gramma 6 attribuidaa Lycophronte, poeta

que existiu duzentos e oitenta annos an-

tes de Christo. Muitas vezes, a esta nova
disposição das letras, liga-so nm sen-

tido propliético. Este género foi muito
usado pelos Jesuítas, que publicaram mui-

tos volumes contendo só anagrammas, e

pelos poetas antigos, principalmente os

do século XVI, que assim velavam o seu

nome. Vejamos alguns exemplos. Do
Aristóteles, se fez : Sol erat iste. De
Pilastre des Eosiers, grande aerostático,

se fez : Tu es le premier roi de 1'air.

Bernardim Ribeiro usou muito do ana-

grainrna no livro das Saudades ; assim
Bimnarder, é anagramma de Bernardim;
Belisa é-o de Isabel ; Avalor de Alvai-o

;

Arima, de Maria ; Lamentor, anagram-
ma imperfeito de Manoel. Bocage fez o

anagramma de seu nome em Elmano

;

Camões fez do nome Catherina, Nather-
cia ; Christovam Falcão, contemporâneo
de Bernardim Ribeiro, servindo-se das
primeiras syllabas do seu nome, tomou o

nome de Chri/sfal. — « Os anagrammas
c tudo mais _ deste género estimarei. ^

Padre Vieira, Cartas, Tom. i, cart.

3L
t ANAGRAMMÁTICAMENTE, adv. De

uma maneira anagrammatica. — « Con-
ta-se que sendo Jesus interrogado por Pi-
latos: Quid est veritas? lhe respondera
anagrammaticamente : Est vir qui adest.
Pia inn_u<;uo dos anagrammatistas. »

t ANAGRAMMÁTICO, adj. Que perten-
ce a anagramma; que segue as mesmas
regras.

ANAGRÂMMATISTA, s. 2 gen. O que

se occupa em fazer anagrammas.
ANAGRÁMMATISAR, v. a. (De ana-

grammatista com a terminação verbal

« ar » ; Anagrammar é considerado como
um barbarismo.) Fazer anagrammas, in-

verter a ordem das letras de uma ou mais

palavras, para formar outras palavras com
diíferente sentido.

ANAGRÀMIVIATÍSMO, s. m. A arte ou

prática de fazer anagrammas ; adivinha-

ção pelas letras de um nome. Ex. : De
Revolution française, quando Bonaparte

subiu ao poder, se fez : Un Curse la fini-

ra.

ÁNAGRÀMMATISADOR, s. m. e adj. O
mesmo que Anagrammatista.

t ANÀGRAPHD, s. m. Em Medicina,

receita, prcsciipção medica.

t ANAGRO, s. m. Em Entomologia,

género de insectos oxyurian<>s bymenó-
pteros, tendo por typo o aiiagro átomo.

ANÁGYRO, s. m. (Do grego ana, para

o alti), e gyros, circulo.) Em Botânica,

arbusto da familia das leguminosas, e

da decandria nionogynia. = Também se

lhe chama anagyro fétido. Vid. Codeço.

Citado por Brotero.

t ANAHAMEN, s. m
me árabe dOnde se deriva anémona, usa-

do em linguagem grega, latina, e cm to-

das as linguas romanas.

t ANAÍTE, s. f. Em Entomologia, gé-

nero do insectos lepidóptcros nocturnos.

ANAL, adj. 2 gen. (De uJius.) Em Ana-
tomia, que pertence ao anus, que lhe

é concernente. — Região anal.

— Em Ichthyologia, larlutona anal,

aquella que os peixes têm de ordinário ao

jjé da abertura do anus.

ANALÁBO, s. on. Estola de monge. =
Recolhido por Moraes.

t ANALAMPO, s. m. Em Entomologia,

género de inseclos coleópetros, tendo por

lypo o analampo concolore do Brazil. Em
Botânica, género de sub-aibustos do Mé-
xico, da familia das compósitas senecioni-

deas.

ANÀLCIMO, s. m. (Do grego a, sem,

n euphonico, c alkimos, forte.) Em Mine-

ralogia, substancia assim chamada por

causa da sua pccpiena força eléctrica, a

qual affecta paiticulai mente a forma tra-

pezóide. O analcimo é composto de silí-

cio, alumina, soda e agua.

t ANÀLCIPO, s. m. (Do grego analkis,

impotente, e 2^oits, pé.) Em Ornithologia,

género de pássaros correspondente ao

Em Botânica, no-

grego analcis.t ANALCIS, s. m. (Do
impotente.) Em Entomolgia, género de
insectos coleópteros, tendo por typo o anal-

cis Ironscado, da America scptentrional.

t ANALDÍA, s. f. (Do grego a, sem, n

euphonico, e aldcò, faço crescer.) Em
Pathoh>gia, languidez, marasmo. = Fora
do uso.

ANALECTO, s. m. (Do grego anale-

ctos, recolhido.) Em Litteratura, fragmen-
tos, trechos ou excerptos tirados de um
auctor. x^juntamento ou collecção de va-
rias cousas de pouca importância. = Re-
colhido pela pi-imeira vez por Bluteau,

no Supplemento do Vocabulário.
—

• Em Antiguitlades gregas e roma-
nas, restos do festim ; escravos que la-

vam a sala do banquete.

ANALÉMMA, s. m. (Do grego analem-
ma, altura.) Em Astronomia, é uma pro-

jecção orthográphica da esphera sobre o

plano do meridiano, suppondo que o olho

está a uma distancia intinita, e collocado

no ponto oriental ou occidentaldo horizon-

te. Esta projecção, na qual o equador e

o horizonte são representados por linhas

rectas, dá por uma simples operação

gráphica, a altura do sol para uma hora

qualquer, e vice-versa. Também serve

para determinar o tempo do nascer ou pôr
do sid para uma latitude, ou um dia

determinado.

t ANALEMMÁTICO, adj. Que diz res-

peito ao analemnia.— Quadrante aiialem-

matico, instrumento sobre o qual estão

traçadas linhas que indicam a hora pela

sombra de ura estylete, ou por um raio so-

lar. = Também se chama Gnomonico, e,

na linguagem vulgar, relógio do sol.

ANALÉFSIA, s. /. (Do grego ana, de
novo, e lumlianein, sustentar.) Em Pa-

thologia, restabelecimento das forças, de-

pois de uma doença ; synonymo de con-

valescença. = Também se emprega, ain-

da que raras vezes, no sentido de epile-

psía si/mpálhica.

ANALÉPTICA, s. /. Parte da Medicina,

que trata da arte de conservar a saúde
;

synonymo de Hygiéne. = Recolhido por

Jloraos.

ANALÉPTICO, adj. Em Pathologia, no-

me de tudo o que tema propriedade de
restabelecer as forças dos convalescen-

tes. As féculas, as sopas, as gelêas ani-

maes são alimentos analepticos, que con-

vém ás pessoas exhaustas do muito traba-

lho, ete. A ciasse dos tónicos apresenta

medicamentos analepticos.

ANALFABETO, s.7n. Vid. Analphabeto.

t ANALGESIA, s. f. (Do grego u, sem,

e algos, dôr.) Em Pathologia, ausência

da dôr, indolência da sensibilidade ; este

facto de physiologia pathológica dá-se na
maior parte dos casos de hysteria, de
chorea, em que ha insensibilidade ás pi-

cadellas, etc.

t ANALGÍA, s. /. O mesmo que Ana-

glesia.

ANÁLISE, s. f. Melhor orthographia

Analyse. Vid. esta palavra.

ANALOGÍA, s. /. (Do grego ana, se-

gundo, e lugos, razão.) No sentido usual,

relação, espécie de similhança, conformi-

dade das cousas, proporção, conveniência,

hariuonia, homologia, similhança, approxi-

maçào. — « Pela analogia e correspon-

dência de humas linguas a outras.
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podem saber a origem ãe muitos vocábu-

los. « Nunes de Leào, Orthog., p. 20.

— As palavras analogia c análogo,

são termos da linguagem nsual, que ser-

vem para indicar que ha uma siuiilhança

de conformação, de constituição e de re-

lação entre dous ou mais objectos ; ou

também, que os actos e phen(Smenos se-

guem no seu cumprimento leis que são

correspondentes, c que ofiereccm pontos

communs. Em Anatomia, designam de

uma maneira geral as partes do organis-

mo que têm certa similhança por serem

constituidas segundo as mesmas regras,

sob o ponto do vista da forma ou cstru-

ctura, offerecendo por isso as mesmas
relações. Vid. Eomologia.
— Em Mathematica, analogia é syno-

nymo de proporção. — cNofim tratare-

mos outras analogias, que seroem para
achar as áreas. i> Luiz vSerrào Pimpntel,

Trigonometria Pratica, Liv. iii, § Õ80.

—

Analogia de Nejier, nome com que ordi-

nariamente se designam quatro formas

descobertas por este geómetra para a re-

solução dos triângulos esphérieos ; foram
apresentadas sem demonstração, e ainda

se ignora como clle as descobriu.

— Em Astronomia, analogia differen-

cial, relações entre as diíferenciaes dos

ângulos e dos lados de um triangulo es-

phérico.

— Em Graramatica e Philologia, ana-

logia exprime particularmente as relações

que existem entre uma letra e outra,

entre uma palavra e outra, ou entre duas

ou mais línguas.

— Em Philosophia escliolástica, racio-

cinarpjr analogia, formiir juízos sobre as

relações exteriores e quasi sempre acci-

dentaes de uma cousa com outra. Esta

ordem de raciocinios é a mais emprega-

da na sophística. — «Donde me occorre

Jiuma fácil solução, que dar aos Dialé-

cticos acerca da analogia, que dizem nas-

cer da mídtidãj das cousas, e falta de

nomes, que lhe nftribuiu.a Fr. Bernardo

de Brito, Mon. Lusit., Part. i, Liv. i, c. 1.

ANALOGICAMENTE, af?y. Com analogia;

proporcionalmente, conformemente, na
mesma relação. — «Por isso veio a pala-

vra disciplina analogicamente ou per ana-

logia a siqnificar açoutes. « Frei Joào de

Ceita, Sermões, Tom. i, foi. loí3, col. 1.

ANALÓGICO, adj. (Do latim analogicus.)

Que tem analogia; símilhaute, proporcio-

nal, conforme, relativo. — mPosto que

se entenda d letra do Reino militante,

que he a Igreja presente, se pode também
em sentido analógico entender do reino

trinmfantfí, he a gloria da oittra vida. »

Frei Filíppc da Luz, Sermões, Tom. i,

foi. <S1, c-.il. ?,. Víd. Analogistico.

ANALOGÍSMO, .'. m. Onusmo que Ana-
logia; argumento de similhança; conclu-

são da causa para o cfFeito. = Pouco
usado.

—Em Jlodicina antiga, curar por ana-

logismo, era tratar uma doença desconhe-

cida com os medicamentos de outra doença
com que tivesse mais ou menos analogia.
—«Quando o Morbo Gallico appareceu,

tentaramto dos os médicos cural-o por
analogismo u modo de lepra, com medi-

camentos f/'tíZía.» Duarte Madeira, Metho-

do de conhecer e iratar o morbo, etc.

Part. II, quest. 46, art. 2. — «Analo-

gismo é o conhecimento de um remédio

por comparação a outro similhante.ri Id.,

íb., Part. II, quest. 18, art. 1.

ANALOGÍSTICO, adj. O mesmo que

Analógico que se deduz por analogia,

em paridade de circumstaneias. =Usado
na linguagem medica antiga. — uE as-

si fazendo consequência analogistica co-

meçaram também de applicar este vn-

guento d sarna. ..v Duarte Madeira, Me-

thodo de conhecer e tratar o morbo, etc.

Part. I, quest. 25, art. 1.

ANÁLOGO, adj. O mesmo que Analó-

gico ou Analogistico, porém com senti-

do mais extenso. Que tem proporção, que

é conforme, ou está em paridade de cir-

cumstaneias, similhante, approximado,

conveniente.

—

vO leite da mulher é mais

análogo c^rn a nossa natureza. -d Curvo Se-

medo, Polyanth. Medic, p. í525, n. (3.

— Em Philologia, linguas análogas,

aquollas que, na construcção, seguem pou-

co mais ou menos a ordem analytica das

idêas; distinguem-se por esto facto das

linguas transpositivas.

— Em G-eologia, chamara -se análogos

os corpos organisados fósseis, que, sem
serem idênticos aos seres que vivem
actualmente, têm eomtudo mais ou menos
similhança com elles. O anoplaterion é

um análogo do género da ordem dos pa-

chydérmes.
— Em Physiologia, theoria dos aná-

logos; Saint Hiiaire deu o nomo de aná-

logos aos órgãos que, sem terem a mes-

ma forma nem as mesmas proporções nos

diversos animaes, offerecem as mesmas
connesões com os órgãos visinhos. — A
theoria dos análogos é um resultado da

apjílicação do processo intellectual de

comparação ao estudo dos órgãos; estudo

comparado.
— Em Physica, pAo análogo da tur-

malina electrisada, aquelle que concorda

pelo signal de electricidade que adquire

com o signal da temperatura.

— Em Ourivesaria, oui-o análogo, o

que não tem todas as qualidades do na-

tural. — «Este ouro é csp>uro e análogo,

e a experiência mostra não ter todas as

qualidades do natui-al.r> Bernardes, Flo-

resta, Tom. TV, p. 2,"i8.

t ANALOPONÒTE, s. m. (Do grego a,

sem, 7} eu[)honico, cdoj)oS, revestido de

escamas, e nofos, dorso.) Em Erpetolo-

gia, gonoro do iguanianos pleurodontes,

cuja pellc por cima do corpo é effectiva-

mcnte desprovida de escamas.

f ANALÓSE, s. /. (Do grego analosis.

I perda.) Em Pathologia, depauperaçâi'),em-
pobrecimento, enfraquecimento,

t ANALÓTE, s. m. (Do grego analoíes^
que consome.) Em Entomologia, género
de insectos coleoptéros, visinho do géne-
ro gymnognathe, e tendo por typo o ana-
lote discoide, do Brazil.

ANALPHABÉTO, s. m. (Do grego o,

sem, n euphonico, e alphabeta, as duas
primeiras letras do abecedario grego, ou
o próprio abecedario.) O que ignora os
primeiros rudimentos das letras; ignoran-

tão que aborrece o trabalho de instruir-

se, que tem aversão aos livros ; estúnido,

boçal, bronco. — «Herodes, o analphabe-
to.» Padre Bernardes, Floresta, Tom. V,

p. 3.31. := Recolhido pela primeira vez
por Moraes.

t ANALYSADO, adj. p. Observado, cri-

ticado, estudado por partes, submettido
ao mothodo analytico.

ANALYSADOR, s. m. Analysta, que se

entrega a trabalhos analyticos ; no senti-

do usual, observador, crítico, maldizen-

te, expectador malévolo, satyrisador.

ANALYSAR, i'. a. (Para a etymologia

vid. Analyse, com a terminação verbal

«ar».) Fazer analyse, dissecar, vêr por

partes, decompor para explicar a natureza

e formação de uma cousa ; submetter á
crítica, observar successivamente e com
ordem, proceder analyticamente.

ANALYSAVEL, adj. 2 gen. Capaz ou
susceptível de ser submettido aos proces-

sos da analyse, que merece ser analy-

sado. ^= Recolhido por Moraes.

ANALYSE, s. f. (Do grego analyo, re-

solver ; formado de ana, de novo, e lyo,

desligar.) No sentido didáctico, solução

de uma cousa era seus elementos, de um
todo em suas partes ;

decomposição, ob-

servação parcial, exame reflectido.

— Em Grammatica, analyse é a ex-

posição de todos os accidentes e proprie-

dades das palavras ou das phrases. —

A

analyse grammatológica consiste em fa-

zer conhecer as letras, as syllabas, os si-

gnaes orthográphicos. — A analyse espe-

cífica das palavras c a decomposição de

uma phrase ou de um discui-so, segundo

as espécies do palavras que n'elle entram.

— A analyse etymológica consiste no

estudo de todas as palavras de uma phra-

se com relação á sua etymologia, isto é,

indicar as primitivas e as derivadas, as

simples e as compostas. — A analyse ló-

gica consiste em explicar exactamente a

natureza, o numero e a composição das

oraçííes, e a determinar os diôerentes

termos. A analyse syntilvica é aquel-

la que nos faz conhecer a correspondência

que as palavras têm umas com as outras.

—'Analyse grammatical é a analyse syn-

ta.vica e a analyse especifica reunidas,

feitas simultaneamente na mesma phrase.

—Em Litteratnra, analyse significa o

extracto, o resumo de um livro ou de

lun discurso.
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— Em Lógica, analyse, métliodo pelo

qual nos elevamos dos effeitos para as

causas, ou das consequências para os

principies, do particular para o geral,

do composto para o simples. Contrapõe-

se a synthese. Os pliilosoplios entendem

por analyse a operação por uieio da qual

o espirito separa em difterentes grupos

objectos ou qualidades que se acham reu-

nidas.
— líni Chimica, analyse é a decom-

posição de um corpo não simples e a

separação dos seus principies constituin-

tes, por meio de reagentes apropi-iados.

—

A analyse ch'mica divide-se em quali-

tativa, ou a que determina a qualidade

de um composto, sem se occupar da sua

quantidade: analyse quantitativa éaquel-

la que determina o peso, o volume, ab-

solutos ou proj)orcionacs, das partes ob-

tidas pela analyse qualitativa. Moderna-
mente este processo tem obtido um grande

desenvolvimento, e se lhe chama analyse

volumétrica.—Analyse immcdiatuj a que

separa as partes de que um corpo com-
plexo é composto. — Analyse ehmtntar,

aquella em que se attende somente ao

peso e á natureza dos elementos chinii-

cos ou corpos simples. Existe moderna-
mente a analyse t^pectral, pela decompo-
sição da luz. Tambcm se conhecia impro-

priamente com o nome de analyse mecla-

nica, a que era feita pela trituração, pres-

são ou lavagem ; analyse sponiánea, a

que era feita com as forças da natureza.
— Analyse jvjr via nccca, quai.do se em-
pregam os reagentes no estado seeco cem
intermediário do calórico. — Analyse ^o?-

via húmida, aquella em qnc principal-

mente se emprega a agua como vchicu-

lo, como reagentes, as dissoluções alca-

linas, acidas ou salinas. Hoje estão ba-

nidos da sciencia as chamadas aualyses

animal, vegetal, mineral, ete.

— Em Mathematioa, analyse c o no-

me do methodo de resolver os problemas
por cálculos geraes. Extensivamente dá-

se o nome de analyse a todos o ramos
da sciencia dos números ; assim a Álge-
bra é a analyse finita, o calculo difíeren-

cial, analyse infinitesimal, e analyse
transcendente, abrangendo tambcm o cal-

culo integral.=Tambcm se chama ás ve-

zes analyse ás applicações da Álgebra, á
Geometria ou Geometria geral. Deve po-

rém dizer-se que estas designações são

imj)roprias. porque na sciencia dos núme-
ros o critério supremo é a synthese.

— Syjs". Analyse, inducção : Analyse é

própria e essencialmente a resolução do
composto em seus elementos ; contrapõe-

se a synthese, que é a reconstituição dos
elementos no seu composto. Porém, quan-
do se diz que a analyse é o methodo que
se remonta dos efleitos paia a causa,

dos consequentes para o principio, do
particular para o geral, liga-se á ana-

lyse uma idêa que se tem do methodo

inductivo, ou inducção. — A inducção é

a analyse considerada quanto á indaga-

ção da causa, do principio, do geral. E
n^este sentido que a analyse é considera-

da muitas vezes como methodo das des-

cobertas.

— Loc. : Em idtima analyse, conse-

quentemente, finalmente.

ANÁLYSIS, s. /. O mesmo que Analy-

se. :^ Forma usada por Bluteau.

ANALYSTA, s. vi. e adj. 2 gen. Em
Lógica e Matheraatica, o que é versado

nos processos da analyse ; o que se entre-

ga aos trabalhos do calculo, ou analyse

transcendente.

ANALITICAMENTE, adr. Por methodo
analytieo, por meio d'anályse, conforme

á analyse.

ANÀLYTICO, adj. Deduzido pela ana-

lyse, que tem habito de analyse. No sen-

tido usual, e figuradamente : honícm que
analysa, que tem o espirito meticuloso,

que decompõe todas as cousas. — o Tra-

tado analytieo dividido em três partes.

n

Velasco de Gouvêa, Justa Acclamação,
no tit.

—Em Mathematica, mccJianica analy-

tica, geometria analytica, tratados que as-

sentam sobre o emprego da álgebra ou do
calculo infinitesimal.-

—

Calcido das func-
eões analyticas, nome proposto por La-
grange para substituir o calculo differen-

cial por um métliodo artificial.

— Em Pedagogia, methodo analytieo,

o que consiste em observar os individues,

cm decompor as noções particulares e

complexas, para tirar d'ellas as idcas

mais geraes e mais simples, de maneira
a elevar-sc assim gradualmente ate ás

concepções mais abstractas. Contrapõe-se

a meihodd synihéiico.

t ANAMÀRTÉSIA, s. /. (Do grego a,

sem, n cuphonico, e ennartanõ, falto.)

No estylo didáctico, infallibilidade, impec-

cabilidade.

t ANAMÉNIA, s. /. Em Botânica, no-

me árabe do um ranúnculo, synonymo do
gcncro hiiirirliiinia.

,t ANAMIRTÍNA, s. /. Em Chimica,

corpo gordo, extraído particularmente do
frueto da nnamirta coccidus.

t ANAMÍRTO, s. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas monispermáceas, cVonde
provém um frueto pouco conhecido na
Europa.
ANAMNÉSIA, s. f. (Do grego etnam-

nesis, recordar-se.) Em Pathologia, re-

miniscência, recordação, acudir á lem-

brança. No estylo didáctico emprega-se
designando a arte de recordar-se.

ANAMNÉSTICO, adj. (Do grego ema,

de novo, e mnesis, lembrança.) Em Me-
dicina, que faz recordar, que restabe-

lece a memoria. —Signaes anamneticos,

signaes por cujo auxilio se descobre o que
ba precedido. = Também se deu o nome
de ananmestico aos remédios que se jul-

gavam próprios para avivar a memoria.

t ANAMÓRPHICO, adj. Em Mineralo-

gia, nome dos crystaes de nó central.

ANAMORPHÓSÈ, s. /. (Do grego ana,

através, e morj^hê, forma ou imagem.)
Em Óptica, projecção monstruosa ou re-

presentação de uma imagem desfigurada

sobre um plano ou sobre uma superficie

curva, e que comtudo parece regular e

feita com exactas proporções, sendo vis-

ta de um certo ponto.

— Em Botânica, nome dado ao con-

juncto das mudanças que em certos li-

chens e outras cryptogámicas se mani-

festam em toda ou em certa parte da
planta em determinadas condições ; do
modo que podem ser collocados em trez ou
quatro géneros diíTerentes os indivíduos

modificados de uma mesma espécie. =
Tanilicm se diz Anemorphcsis.

ANAMORPHÓSICO, adj. Perspectiva

que produz efleitos visuaes oppostos.

t ANAMPSÉS, í. m. Era Ichthyologia,

género de peixes labroides, do mar das
índias.

AKAN, s. /. Vid. Anã.

ANANÁS, s. V7. Em Botânica, nome
vulgar da Iromelia ananás, planta da ín-

dia e da America Meridional, que produz
o frueto delicioso e refrigerante, conheci-

do com o mesmo nome. — «Haveis des-

crever estas fiructas cjue chamam ananás,

porque certo qrte é Bei das fiructas no sa-

bor e muito mais no cheiro. y> Garcia
d'Orta, Colloqnios dos Simples e Drogas,

coll. Lvui, fel. 224, V.

ANANASEIRO, «. m. Em Botânica, gé-

nero da íiuuilia das bromeliáceas, tribu

das ananásseas, commum em todas as par-

tes interfropicaes da Ásia e da America.
— O ananaseiro é uma planta herbácea

de folhas longas, dispostas em roseta e

cuja infiorescencia condiste na espiga den-

sa, carnuda, cónica, e terminada por uma
coroa de folhas.

t ANANCHYTE.s./. (Do grego a, sem,

n cuphonico, c ankô, estrangulo.) Géne-
ro de echinodernios fósseis, visinho dos

spathaiigos c achando-sc quasi exclusiva-

mente nos terrenos cretáceos.

— Em Mineralogia antiga, pedra em-
pregada pelos mágicos na hydrománcia
ou adivinhação por meio da agua.

j-ANANCYCLO,.ç. m. (Do grego a, sem,

n cuplionico, e anhilos, colchete.) Em
Entomologia, género de insectos colcópte-

ros, tendo por tj-po o anancyclo omhri-

fiero, de Java.

ANANDRÁRIAS, e^lj. e s.f.jÀ. (Do grego

«^ sem, n eujilionico, e a;ícj'j homem.) Em
Botânica, nome das flores cujos estames

faltam ou se transformam cm pétalas.

ANÁNDRÍA, .«. /. (Do grego a; sem,

n euph.onico, e aner, undros, varão.)

Em Botânica, género de compósitas, hcr-

vas ephémeras, sem órgão masculino,

originárias da Sibéria.

ANÁNDRICAS, adj. cs.fi. O mesmo
que Anandrarisas.
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ANANDRÍNAS, adj. es. pi. O mesmo que

Anandrarias.

ANANICAR, V. a. (De formação popu-

lar.) Fazer anào; apoucar, abater, aca-

nhar, amesquinhar, enfraquecer. — Ana-

nicar as oliveiras^ tornal-as pequenas pa-

ra colher o fructo á mão.=Recolhido por

Moraes.

ANANÍCO, adj. Que pertence ou tem

analogia com o que é anão ou extrema-

mente pequeno. = Pouco usado, a nào

ser na linguagem poética. = Recolhido

por Moraes.

ANANO, s. «i. ant. (Do latira namis,

com o prefixo da iudole da lingua.) Anão,

pigmeu. — «E dos Pigmêos, dizem al-

guns, que os ananos que agora vemos, pro-

cedem d'elles.» Frei Gaspar de Sara Ber-

nardino, Itinerário da índia por Terra,

cap. VIII.

ANÃO, s. wí. (Do grego nanas, no latim

nanus, dando-se a metathese do «a».) Pes-

soa de marca mais pequena do que a

mediana. No sentido usual, nome dado

a todos 08 seres organisados, e especial-

mente aos individuos da espécie humana,
cuja proporção é menor do que o vulto

médio da sua raça. Os povos anãos ha-

bitam geralmente os paizes frios ; nos

paizes sêcco3 e sem pastos, os animaes

também se resentem no seu tamanho

;

nas plantas também as localidades influem

no seu crescimento.

o alemo de Alcides, que em (randera
Parece que do céo busca a altura.

Gigante só das arvores mais bellas.

Como o myrto de Veaus anão d'ellas.

UA.*<OBI, THOMAZ, INStJLANA, Caht. X, est. 90.

— Em Mythologia scandinava, o anão

era um sér elementar aualogo ao gnomo.
Nas tradições populares da Allemanha,

õs anãos são os phautasticos povoadores

dos algares e minas.

ANÃO, adj. Em Zoologia, emprega-se

muitas vezes como denominação especifi-

ca, exprimindo somente a pequenez abso-

luta ou relativa ao corpo a que se applica.

— Ovo anão, o ôvo de gallinha, quando
nào tem gcmma.
— Em Horticultura, arvores anãs,

fructeiras que não crescem, ou que ape-

nas se deixam crescer a uma altura me-
díocre. — d liuns alegretes grandes da
banda de fora da poppa, plantados de

romeiras, macieiras, elarangeiras anãs.»

Lucena, Historia da Vida de S. Francisco

Xavier, IJv. x, cap. 19.

t ANÀNTHA, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, n euphónico, e anthos, flor.) Em
Botânica, a planta que não tem flores.

t ANANTHÈRIX, s. m. (Do grego a, sem,

n euphtinico, e (ni</it')'!'a', espiga.) Em Bo-
tânica, género de asclcpiadáceas, tendo
por typo o anantherix verde.

t ÀNANTHOCYCLO, s. m. Em Botâni-

ca, género synonymo de Colida.

t ANÀNTHOPÈ, s. m. Em Botânica,

synonymo de Commelina.

t ÀNAPAUSIA, s. /. (Do grego ana-

fai. 1—51

.

payô, eu allivío.) Em Botânica, secção do

género gymuóptero, da familia dos fe-

tos.

f ANÃPERO.s. m. {Do grego anaperos,

mutilado.) Em Entomologia, género de in-

sectos dípteros, tendo por typo o ana-

pero pallido, cujas azas parecem estar

mutiladas.

ANAPÉSTICO, adj. Espécie de versos

em que entram anapestos dactylos e

spondeos.

ANAPÉSTO, s. ra. (Do grego anapais-

tos; de ana, indicando reduplicação, e

paien, bater.) Em Poética grega c latina,

pé de verso composto de duas syllabas

breves e uma longa ; também se lhe

chama antidacti/lo. Na metrificação ba-

seada sobre a quantidade e não sobre a

acccntuação, era empregada nos epitha-

lamios.

Entrai n'elle e compondo o anapesto
A este Hymeneu o verso feraemno.

QAL., TEMPLO DA MKM., liv. IV, eSt. 200.

t ANAPÉTIA, s. f. (Do grego ana,

a través, e ptetaô, abro.) Em Medicina,

dilatação dos vasos ou do orifício de cer-

tas vi.sceras. = Pouco usado.

t ANAPHALANTÍASIS, s. m. Em Pa-
thologia, queda dos pêllos das sobrance-

lhas. = Pouco usado.

t ANÁPHALE, 's. f. Em Botânica, gé-

nero dehorvas ephémeras, originário das

montanhas mais elevadas da índia, e vi-

sinho das gnaphales ou perpetuas.

t ANÁPHE, s. m. (Do grego anaphê,

impalpável.) Em Entomologia, género de
insectos oxyurianos, tendo por typo o

anaphe /wsci^JeHíie, de França.

t ANAPHIA, s. f. (Do grego a, sem, e

aphê, tacto.) Em Entomologia, género de
aráchnides tracheanos, tendo por typo a

anaphia pallida, da Carolina do Sul.

t ANAPHLASE, s. m. íDo grego ana,

repetição, ephlas, futuro de p/í?as(5, mur-
cho.) Em Medicina, masturbação, ona-

nismo.

t ANAPHONÉSE, s.f. (Do grego ana,

para o alto, e jjkonê, voz.) Em Physiolo-

gia e Musica, exercícios da voz, garga-
lhadas, acção de gritar.

—Em Therapeutica, emprego de cxer-

cicios vocaes para desenvolver os pul-

mões, e as vias respiratórias.

ANAPHORA, s. f. (Do grego ana, para

o alto, e phorõ, levo.) Figura de Rheto-

rica que consiste na repetição da mesma
palavra no começo de duas ou mais ora-

ções ou de dous diversos membros de um
periodo. Ex.

:

À ti oh doce esposa, a li canl.iva,

À li sosinlia na deserta pna,
A li M vir do dia, >i li da noite.

CiU.. IVl-,

t ANAPHÚRICO, adj. Em Grammati-
ca, nome de um periodo que encerra a

figura anáphora.

— Em Medicina, que evacua, pelo al-

to ; n^este sentido, fora do uso.

ANAPHRODÍSIA, s. f. (Do grego a,

sem, n euphónico, e Âphroditê, Vénus.)

Em Pathologia, ausência dos desejos ve-

néreos ; diminuição ou privação da sen-

sibilidade dos órgãos genitaes. ^Empre-
ga-se no sentido de Impotência, mas sem
a mesma extensão.

t ANAPHRODISÍACO, adj. O mesmo
que Antiaphrodisiaco.

ANAPHRÓDITO, *. m. e adj. 2 gen.

(Do grego a, sem, n euphónico, e Âphro-
ditê, Vénus.) O que é insensível ou que
nào experimenta desejos venéreos; o que
se acha actualmente inapto para exercer

o coito ; imjiroprio para a geração.

t ANAPHRODITICO, adj. Em Patho-

logia, diz-se de um corpo organisado que
se desenvolve sem o concurso dos sexos,

isto é, que não é producto de uma gera-

ção propriamente dita.

t ANAPHYSE, s. /. (Do grego ana, de

novo, e physis, natureza.) Em Physio-

logia, regeneração, acção de renascer.

t ANAPLASIÀ, s. f. (Do grego ana-

plasis, acção de formar de novo.) Em
Cirurgia, consolidação de um osso fractu-

rado. = Emprega-se no mesmo sentido

que Anaplastia.

t ANAPLASTIA, s. f. Em Cirurgia,

arte de restabelecer a forma normal das
partes mutiladas ; emprega-se no senti-

do de antoplastia, seudo esta ultima mais
usada, ainda que menos própria.

ANAPLASTICO, adj. Em Cirurgia, o que
pertence aos processos da restauração das
partes mutiladas. — Banda anaplastica,

a que é talhada na pelle sà, para servir

á restauração das partes visinhas.

t ANAPLÉCTO, s. m. (Do grego ana,

para traz, e plectos, dobrado.) Em Ento-
mologia, género de insectos orthópteros,

tendo por typo o anaplecto unicolor, da
Colômbia.

ANAPLERÓSE, s. /. (Do grego ana,

indicando renovação, e pltroô, encho.)

Em Cirurgia, synonymo de Prothese.

ANAPLEROTICO, 'adj. Nome dos me-
dicamentos a que se attribuia a proprie-

dade de determinar a reproducção das

carnes, e de facilitar a cicatrisaçào das

chagas com perda de substancia. O mes-
mo que Incarnativo.

t ANAPNÉUSA, 5. /. (Do grego ana-

2>ncô. eu rospirn.'' Em Medicina, o mesmo
quo Transpiração c Respiração.

t ANAPNÒICO, adj. ^Do grego aiia-

pnon, respiração.) Era Pathologia, nome
dos remédios que favorecem a expe-

ctoração.

t ANAPODÓPHYLLO, í. w. Em Botâ-

nica, synonymo do género podophyllOf

geralmente adoptado. !

t ANAPÔREAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, tribu de phuitas aráccns, de .anthe-

ras dchiscoiitcs.

t ANAPTYSIA, 5. /.• (Do grego ana.
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jjara o alto, cptuo^ cuspir.) Em Medici-

na, salivação.

ANARÁNTE, adj. 2 gen. ant. (Corru-

pção popular de ignorante, usada na lin-

guagem cómica do século xvi ; na lingua-

gem antiga a combinação de «gn» apre-

sentava a syncopa do «g», como era mtdi-

no, maIi(;no; dino, digno ; o povo ainda

diz inorante, por ignorante ; a mudança
do «i» inicial em «a» é frequente, como
cm inter, antre.) Ignorante, estúpido,

sandeu. == Usado por Gil Vicente, nas

Obras, Liv. iii, foi. 186, v.

ANARCHIA, s. /. (pr. anarhia ; do
grego a, sem, ncuphonico, e arche, poder.)

No sentido politico, estado de um povo
ou do uma cidade, que não tem auctori-

dade a que obedeça ; desordem, confu-

são dos poderes. —• <ílsto pertenãem todos

os Hereges, pois desejam uma lisenciosa

anarchia 2^'^'''('' encaminharem todos os

golpes ã ruina das Monnrchias.» Alva-

res daCunlia, Escholade Verd., Verd. v,

§ 4. —No sentido moderno : negação do

principio da auctoridade, extincção da

soberania, como factos abusivos, toman-

do, como impulso ou força de todas as

nossas acções para o justo, os dictamcs

da consciência individual. N'este sentido,

a anarchia ó ainda uma utopia.

ANARCHICO, adj. (pr. anárkico.) Que
pertence á anarchia, desordenado, confuso,

atropellado.

t ANARCHISMO, s. m. (pr. anarkis-

ono.) Em Politica, systema ou opiniões

anarchicas.

ANARCHISTA, s. w. (pr. anarhista.)

Partidário da anarchia; fautor de desor-

dem ; desmoralisador da soberania.

ANARÉTE, s. m. (Do grego a, sem,

n euphonico, e arete, virtude.) Em En-
tomologia, género de insectos diptéros,

visinho dos lectremios, e provavelmente

o mesmo que o género cecidomya.

ANARGYRO, s. m. Em Botânica, o

mesmo que o Hanargyro, do qual é uma
secção formada por opposição.

t ANARHYNCO, s. m. (Do grego ana,

para o alto, e rhynkos, bico.) Em Orni-

thologia, género de pássaros pcrn'altos,

tendo por typo o anarhynco albirostro,

da Nova Zelândia.

t ANARMÓSTICO, adj. (Do grego a,

sem, sí eupliónico, earmos, ajuntamento.)

Em Mineralogia, uma das substancias

mineraes, cujos crystaes apresentam fa-

cetas accidsntaes e anormacs.

t ANARRHÉA, s. /. (Do grego ana,
ao alto, c rheô, corro.) Em Pathologia,

affluxo dos humores para as regiões supe-

riores.

ANARRHEGNYMO, adj. (Do grego ana,
de novo, e regnymi, cu rompo.) Em Pa-
thologia, nome de uma ulcera aberta pela

ruptura da cicatriz.

t ANARRHÉICO, adj. Em Medicina,
epitheto do certas substancias que fazem
aiffluir os humores para o cérebro.

t ANARRHICO, s. m. (Do grego anar-

rhikasthai, ir para o alto.) Em Ichthyo-

logia, nome do género do peixe chamado
vulgarmente lobo do mar, gato marinho,
etc, da Islândia e dos mares do Norte.

t ANARRHÍNA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas scrophularíneas, tendo

por typo a anarrhina bellifolUada.

t ANARRHÍZEO, adj. Em Botânica,

designação das plantas acotyledóneas,que,

sendo privadas de sementes, não têm nem
radículas, nem raizes.

ANARRHÓPIA, «. /. (Do grego ana,

para o alto, e rhepô, trepo.) Em Patho-

logia, fluxão ; tendência do sangue a ele-

var-se para a cabeça.

t ANARRHÓPICO, adj. Que pertence á
anarrhopia.

t ANARTA, s. /. Em Entomologia, gé-

nero de insectos lepidópteros nocturnos,

e tendo por typo a anarta viãgar.

t ANÀRTHRIA, s.f. (Do grego «, sem,

n euphúuico, c arthron, articulação.) Em
Botânica, género de restiáceas, hervas

ephémeras, indígenas da Nova-Hollanda.

t ANÁRTHRO, adj. Em Anatomia,
falto de articulação.

t ANARTHROSÍNA, .s. /. (Diminutivo

de anarthros, desarticulado.) Em Botâ-

nica, género de leguminosas, visinho do

género desraodino, e indígena do Cabo
da Boa-Esperança.

ANASARCA, .s. /. (Do grego ana, em
volta, c sarx, carne.) Em Pathologia, in-

tumescência geral, ou quasi total do cor-

po e dos membros, produzida pela sero-

sidadc infiltrada no tecido celiular. Hy-
dropesia geral do tecido celiular

;
quando

a hydropesia c parcial, constituo o (ede-

ma. — A anasarca divide-se cm primi-

tiva ou essencial, quando provcui de

consequências das jjcrturbações da diges-

tão ; a anasarca symptomática, depende

muitas vezes de mna lesão do coração,

dos pulmões ou do fígado, e sobrevem

de ordinário no ultimo período das doen-

ças. — «E eu vi neste hospital curar

alguns hydropigos da anasarca com esta

agua suando, e sararam.» António da

Cruz, Recop. da Cirurgia, Liv. iv, cap.7.

ANASÁRCO, fidj. O mesmo que Anasár-

tico, o que soffro anasarca. — o O qiial

estando hydropico, ascitico e anasarco.»

Curvo Semedo, Atalaya da Vida, p.248.

ANASÁRTICO, adj. Que soffre anasar-

ca, que é concernente á anasarca, ou per-

tence á sua cura. — «He remédio luu-

vadissimo de graves auctorcs para hy-

dropisias anasarticas, e asciticas sarjar

as pernas com sarjaduras poucas c super-

Jiciaes.» Curvo Semedo, Atalaya da Vida,

p. 247.

t ANASPADIAS, s. m. (Do grego ana,

para o alto, c sjmO, eu divido.) Em Ana-

tomia, abertura da urethra, pela parte su

perior do i^énis, por vicio de conforma-

ção.

ANASPÁSO, s. m. (Do grego anaspasis,

contracção.) Em Medicina, contracção

das paredes do estômago.

t ANÁSPE, s. m. (Do grego a, sem,
n euphonico, e aspis, escudo.) Em En-
tomologia, género de coleoptéros angua-

tipeunes, tendo por typo o anaspe fron-
tal, da Europa.

ANASSAR, V. a. Vid. Anaçar.
ANASTÁLLICO, adj. (Do grego ana,

para traz, e stellein, apertar.) Em Medi-
cina, adstringente, styptico.

t ANASTATICA, s. /. (Do grego anasta-

ticos, que excita.) Em Botânica, género
de plantas crucíferas, o typo da qual é

a anastatica hierocántica, vulgarmente
chamada rosa de Jerichó.

ANASTATÍCEAS, s. /. x>l- Era Botâni-

ca, grupo de plantas cruciferas, cujo ty-

po ó o género ana&tãtico.

ANASTECHIÓSE, s. f. (Do grego ana,
através, e stoikeion, elemento.) Em Pa-
thologia, resolução de um corpo ou de
mna parte nos seus elementos primários.

t ANASTÓME, s. «i. (Do grego ana,

sobre, e stuma, bôcca.) Em Conchyliolo-

gia, género de conchas univalves, cuja es-

pira se revira subitamente na base visi-

nha dos hélices.

t ANASTOMOSÁNTE, adj. 2 gen. Que
se ajunta nas extremidades. = Empre-
gado por Brotero, no Compendio de Bo-

tânica.

ANASTOMOSAR-SE, v. refl. Em Cirur-

gia, unir-se pelas extremidades ; crabocar

um dentro do outro. = Recolhido por
Jloraes.

ANASTOMÓSIS, s. /. (Do grego anasto-

môsis, ramificação dos vasos.) Em Anato-
mia, nome dado ás communicações ner-

vosas quando se julgava que ellas eram
canaes onde circulava fluido nérvieo. —
Na velha Medicina, a anastomose era a

extravasação do sangue ou abertura das

veias, quando os seus orifícios se abrem
e se dilatam mais do natural. — «E co-

mo, ao meu entender, não só a anastomo-

sis dos vapores adustos, mas também a
onetastasis ou mudança arrebatada, etc.»

Curvo Semedo, Observações Medicas,

obs. XVI, n. 2.

— Em Botânica, reunião das diversas

partes ramosas unuis com as outras.

— Em Entomologia, o ponto espesso

ou stigmate dos .ntomologistas.

ANASTOMÓTIGO, adj. Que tem rela-

ção com as anastomoses.— liamos anas

tomoticos, que estabelecem uma comnni-

nicação entre dous vasos.

— Na velha Medicina, cmpregava-se

como substantivo, significando os aperiti-

vos.

t ANASTRÉPHIA, s.f. (Do grego anas-

irepihô, eu reviro.) Em Botânica, género

de plantas compósitas, arbusto originá-

rio da ilha de Cuba, cujas folhas são si-

milhantcs ás do carvalho.

ANASTRÓPHE, s. /. (Do grego ana,

inversamente, e strephô, viro.) Em Gram-



ANAT ANAT ANAT 46»

matica, figura, ou antes vicio de con-

strucção, inversão desusada.

—

«Sc se tro-

car 'i direita ordem da composição, se

diz anastrophe.» Aiuaro de Keboredo,

Methodo Grammatical, Liv. iii, cap. 4,

p. 76.

ANATADO, adj. Coberto de nata, ou

nateiro ; estercado, adubado ;
empregado

na traducção das Eneadas.

ANATÀSE, s. /. Era Mineralogia, es-

pécie de mineral do género titane, assim

chamado pela forma alongada dos seus

crystaes.

f ANATE, s. /. 'lintura vermelha em-

pregada nas índias (_)i ientaes, com a flOr

do arbusto do mesmo nome.

ANATE, s. f. ant. (Do latim anãs, ana-

tis; no portuguez antigo o «u» era syn-

copado, e o «t» descia á media «d», e

assim se escrevia Aade, e Adem, forma-

do do accusativo.) Ganço, pato. —«Junto

ás Ilhas Orcaães, está hicm bosque cheio

de muitas arvores, de cujas folhas cuhin

do na terra, se geram as aves anates,

excellentes para a sustentação e mantimen-

to humano. V Frei Bernardino da Silva,

Defensão da Monarchia Lusitana, Part.

I, cap. 34. Vid. Aade.

t ANATES, *. m. Em Pathologia, doen-

ça do anus.

ANÁTHEMA, s. 2 gen. (Do grego

anathema, exposição, e também, pessoa

exposta.) Em Disciplina ecclesiastica, ex-

communhão, maldição, separação da com-

munhão dos fieis. No sentido usual, re-

provação, censura ou condemnação geral;

opprobrio, execração.

—

«E quando se pu-

blicar estarão presentes doze Sacerdotes

com sobrepelizes, e terão todos velas acce-

sas nas mãos e no fim da carta da anathe-

ma, as lançarão no chão,as pizarão comos
pés e se apagarão os mais lumes que na
egreja houver, etc.» Constituição de Bra-

ga, Tit. 44, const. 11, § 1. — Anathema
abjuratorio, fórmula imposta a um recem-

convertido para condemnar soleninemente

a opinião que abandona.—Anathemajm-
diciario, o que é pronunciado por um
concilio, por um papa ou bispo, jírohibin-

do a entrada na egreja, na communhão
e na sociedade dos fieis.

—
• Syn. : Anathema, Excommunhão:

Anathema é a sentença pronunciada as

mais das vezes contra categorias, opi-

niões ou seitas. — A excommunhão é mais

ordinariamente pronunciada contra ac-

ções particulares e em certos casos de
opposição das pessoas ás vontades ou ca-

prichos do poder ecclesiastico. Apezar
d'estas diíferenças, o anathema e a excom-

munhão são idênticas quanto ao princi-

pio, e são apenas duas manifestações dif-

fcrentcs do mesmo principio de auctori-

dade.

ANATHEMATISAÇÃO, s. f. Acção de
anatliciuatisar ; cxcoaiuiunhão, execração,

obsccração. — « Accrescentando ao que se

contem 7ia bulia de Pio quarto, anathe-

matisação ãe todos os erros de Nesto-

rio. » D. Frei António de Gouvêa, Jor-

nada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap.

lU.

ANATHEMATISADO, adj. p. Fulmina-

do com anathema ; condemnado com exe-

cração, reprovado, excommungado, =
Empregado por Vieira e Amador Arraes.
— «...e todas no Rosário anathemati-

sadas. » Vieira, Serm., Tom. v, p.

3G9.

ANATHEMATISAR, v. a. (Do grego

ancdhematisein, amaldiçoar.) Excommim-
gar, fulminar anathema, condemnar, re-

provar, execrar, maldizer ; detestar, abo-

minar, desmembrar da communhão dos

fieis; abjurar. — «. No qual concilio anã-

thematisaram tão pernicioso contagio. »

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, Liv.

II, p. 291.

ANATHEMATÍSMO, s. m. Em Discipli-

na ecclesiastica, cânon ou decisão que in-

clue anathema; maldição, reprovação.

t ANÁTHERO, s. m. (Do grego a, sem,

?! euphonico^ eaí/íer^ barba de espiga.) Em
Botânica, género de gramíneas reunido

ao género andropogon.

t ANATHRÓTUS, s. m. (Do grego a7ia-

throseô, eu salto.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros pentámeros, corre-

spondente ao género athous.

f ANÁTIlO, adj. Que se parece com
um pé de pato.

t ANÀTIDE, adj. 2 gen. (Do latim

anãs, anatis, adem.) Em Ornithologia,

que se parece com vim pato, ou que é

concernente ao ganço.

t ANÁTIFE, s. m. (Do latim anãs, pa-

to, e fero, produzo.) tíenero de cirrhópo-

dcs, tendo por typo o anatife liso.

t ANATIFERÁCEO, adj. Que se asse-

melha a um anatife; como substantivo,

família de molluscos.

t ANATIFÉRIDE, adj. Vid. Anatifero.

t ANATIFERIFÓRME, adj. 2 gen. Mol-

lusco que tem a forma de um anatifero.

t ANATÍFERO, adj. e s. m. Nome de

uma concha, á qual se attribuia a virtu-

de de produzir adens, depois de estar

alguns dias fura da agua.

t ANATIGRALLA, s. f. (Do latim ajias,

pato, e gralla, pern'alto.) Em Ornitholo-

gia, género de pássaros palmípedcs, for-

uuido sobre o pato de Gambia.

t ANATIGRALLÍNEAS, s. f. pi. Em
Ornitiiologi^i, sub-faniilia das anatídeas.

t ANATIGRALLINO, adj. Que tem pare-

cenças com uuKi anatigralla.

t ANATÍNA, 5. /. (Do latim anatinus,

que tem a forma do bico de um pato.)

Género de conchas bivalves, finas, frá-

geis e quasí pquilateraes.

f ANATÍNEA, adj. Que se parece cora

luna aiiatiiia.

t ANATÍPEDE, adj. 2 gen. (Do latim

anãs, anafis, pato, e pes, pedis, pc.) O
mesmo que Anàtico, que se assemelha a

um pé do pato.

ANATOCISMO, s. m. (Do grego anatos-

sismon, renovação dos juros.) Em lin-

guagem bancária, conversão dos juros emi

capital. — Em Direito commercial, con-

tracto chamado usurário, pelo qual se

reúnem os juros com o capital, formando-

do todo um capital a juros compostos. ==
Também se define o anatocismo, a estipu-

lação dojuro.— « Segundo a antiga juris-

j)rudencia, que a nossa ainda não refor-

mou, este contracto é illicito.... Por certo

eu não posso descobrir a razão da prohibi-

ção do anatocismo. Em commercio este

contracto é de uso diário^ principalmen-

te na reforma de letras; e esta nova-

ção legitima o contracto, a Ferreira Bor-
ges, Diccionario Juridico-Commercial.

t ANATÓLICO, s. m. (Do grego anu-

tolicos, oriental.) Em Entomologia, gé-

nero de coleoptéros melasomes, indigeno

da Rússia meridional, oriental, etc.

t ANÁTOME, s. m. (Do grego anato-

me, incisão.) Género de molluscos spi-

rorbes, accidentalmente fendidos sobre o
bordo.

ANATOMIA, s. f. (Do grego anatome,

de ana, distributivamente, e tome, sec-

ção.) No sentido restricto, dissecção ; ex-

tensivamente, estudo do conhecimento do
numero, formas, situação e estructura,

bem como de todos os caracteres dos cor-

pos organisados. = Figuradamente, aná'

lyse exacta e methódíca, exame, investi-

gação parcial e demorada das partes de
um todo; averiguação miúda. = Em sen-

tido absoluto, esqueleto
;
pessoa muito

magra. — « Que cousa he Anatomia ? He
uma direita divisão e determinação dos

membros de qualquer corpo, e princi-

i palmcnte do corpo humano. » António

da Cruz, Recopilação da Cirurgia, cap.

universal, foi. 9, v.

O' avara, e invicta aualoiaia,

Arroganlc, cruel, nocturna Estria.

, LEIZ PBKEllll, El^GIÀDl, CaOt. XTII, fol. 163, V.

— Em sentido especial. Anatomia ci-

rúrgica, é a applicação de todas as no-

ções de anatomia quer normal, quer pa-

thológica, para o estudo das doenças cha-

madas cirúrgicas e internas, consideradas

nas suas causas, nos seus symptomas e

na sua therapeutíca. — Anatomia topo-

graphica, ou das regiões, é o estudo de to-

das as partes que se encontram em tal ou
tal região, considerada da superfície p>ara

o centro ; o estudo da posiçào resjtectiva

dos músculos, nervos, vasos, ossos, etc,

que se apresentam successivjuuente sob

o escalpello do operador. — Anatomia /-a-

fhologica ó a que se occupa das altera-

ções que podem sotVrer os órgãos ou os

seus tecidos. — Anatomia geral, é & que
tem por objecto as espécies de pax-tes

do corpo, que, uma vez observadas cm
uma região da economia, ficam conhecidas

para todas as outras ; esUis partes são a

ncvrologia, a histologia, e hi/grologia^ e a
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homceomerologia. — Anatomia compara-

da, é o estudo comparativo de cada par-

te dos seres com relaçSo ás modificações

de sua estructura nas diversas classes de

auimaes e de vegetaes. — Anatomia ar-

tificiul, é a arte de modelar e de repre-

sentar com cera ou cartào os difíerentes

órgãos ou differentes partes do corpo hu-

mano no estado sào ou no estado de doen-

ça.— Anatomia descriptiva é a que tem

por objecto as partes do corpo cujo exa-

me deve de ser feito especialmente, e que

tem por fim o conhecimento do seu mo-

do de connexão, e de sua constituição.

— Estas partes são órgãos e apparelhos.

— Anatomia clássica ou sistemática é a

applicaçào do conhecimento da organisa-

ção á classificação dos animaes. — Ana-

tomia microscópica, a que pelo auxilio

do microscópio penetra no íntimo da

organisação e distingue formas que não

se elevam a mais do que trez centésimos

de millímetro ; esta designação tende a

ser banida da sciencia. — Anatomia ^:iií-

toresca, conhecimentos anatómicos das

formas exteriores, do jogo dos músculos,

para os pintores e esculptores ; Miguel

Angelo e Tintoreto tinham um profundo

conhecimento deste ramo da anatomia.

— Anatomia dos monstros, vid. Terato-

tomia. — Anatomia philosóphica, estudo

da organisação em si para estudar de-

pois as suas leis. — Anatomia geológica,

applicaçào dos conhecimentos anatómicos

geraes e especiaes aos restos dos corpos

oraanisados enterrados nas revoluções do

elobo nas differentes camadas, afim de

os reduzir ao seu género, á sua íamuia

e classe. Vid. Paleontologia. — Anato-

mia do homem, vid. Anthropotomia, ou

Androtomia. — Anatomia dos animaes,

vid. Zootomia. — Anatomia das plantas,

vid. Phytotomia.
—

• Syn. Anatomia, Sematologia, Mor-

pihologia, Organologia : A anatomi^ é a

sciencia que tem por objecto os corpos

organisados, considerados no estado de

repouso, e por fim o conhecimento da sua

organisação ou constituição. -— A sema-

tologia é o primeiro processo da anato-

mia ; consiste em considerar o corpo que

se estuda como um todo, e indagar to-

dos os caracteres successivaniento. — A
morphologia, comprehende o sentido es-

pecial expresso por anatomia jyittoresca.

— A organologia, é o estudo das partes

interiores do corpo, chamadas appjnrelhos,

que se subdividem em órgãos, que se

agrupam em sr/st<ímas, divisíveis cm te-

cidos e em luimores.

ANATOMICAMENTE, adv. Segundo as

regras da anatomia ; com processos ana-

tómicos. — a Tertuliano escreve, que He-

rophilo, Medico, abrira seiscentos cor-

pos humanos para escrutar anatomica-

mente a natureza. » Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. ii. n.

46.

ANATÓMICO, adj. íDo latim anatomi-

cus.) Pertencente á anatomia ; também
se emprega como substantivo, significan-

do Anatomista. — «A' mSo chamam os

anatómicos órgão de todos os órgãos. »

Padre Manoel Bernardes, Floresta, Tom.
I, p. 36o.
— Em Pathologia, tubérculo anatómi-

co, tecido cinzento, avermelhado, polpo-

so, fácil a esmagar, e como cedematoso,

que se forma por efteito das picadellas

anatómicas. — Picadella anatómica, fe-

rida leve, recebida no acto da dissecção,

ou fazendo uma operação cirúrgica, don-

de resulta intíammação dos lympháticos

do braço, febre maligna, com uma inflam-

mação ditfusa do tecido cellular.

— Loc. : Theatro anatómico, logar

destinado ás dissecções e demonstrações

anatómicas ; modernamente diz-se Am-
phitheatro de anatomia. — Gabinete ana-

tómico, sala onde se conserva uma col-

lecção de peças de anatomia. — Partei-

ra anatómica, titulo de uma engraçada

comedia do século xviii. — Anatómico
jocoso, livro de anccdotas, bastante vul-

garizado no século XVIII.

ANATOMISADO, adj. p. Dissecado, es-

calpellisado ; examinado segundo os pro-

cessos da anatomia. = Usado por Pinto

Pacheco. = No século xviii, escrevia-se

Anatomizado.
ANATOMISAR, v. a. Escalpellisar, dis-

secar, fazer a anatomia de algum corpo.

= Figuradamente : averiguar, examinar,

observar, investigar, analysar parcial-

mente e com miudeza. — « Mas p>ara os

homens doidos, que sabem anatomisar as

entranhas dos remedias, não lhe fará
medo o saber que a macella he quente,

para se temerem cVella nos plcurizes. »

Curvo Semedo, Atalaya da Vida, p. 261.

t ANATOMISMO, «. m. Em Physiolo-

gia, abuso, que consiste em querer achar,

nas partes de estructura simples, disposi-

ções complicadas, que se suppõem sus-

ceptíveis de conhecer physica ou cirurgi-

camente os phenómenos orgânicos ou vi-

taes, que apresentam, taes como a se-

creção, a sensibilidade especial, etc.

ANATOMISTA, s. m. O que se entre-

ga aos estudos da anatomia ; anatómico

;

na linguagem antiga Anotomista. - « Tem
(a lingua) em si a modo da rede, dizem

os anatomistas, o sentido do gosto, com
que se percebe a differença dos sabores. »

Frei João de Ceita, Sermões, Tom. ii,

foi. 39, col. 4.

—
• Em Pathologia, doença dos anato-

mistas, accidentes terríveis e mortaes pro-

duzidos pela inoculação de uma matéria
' orgânica em i^utrefacção ou por absorpção

I dos gazes ou miasmas que os rodeam.

i
ANATOMIZADO, adj. p. Operado, es-

calpollisado. — i Xo logar que mostram

as letras na cabeça anatomizada. « Pin-

to Pacheco, Tratado da cavallaria de

I

Gineta, p. 31. Vid. Anatomisado.

ANATOMIZAR, v. a. Vid. Anatomi-
sar. = F(jrma recolhida por Bluteau.

t ANATRÉSE, s. /. (Do grego anatre-

sis, perfuração.) Em Cirurgia, trepana-

ção ; também se emprega como synohy-
mo de Transfixão. • • '{

ANATRÉSIA, s.f. Vid. Anatrese, mais

usado.

ANATRIPSIA, s. f. (Do grego anatri-

psis.) Em Therapeutica, fricção.

ANATRIPSIOLOGÍA, .«;. /. Tratado so-

bre as fricções. = Também se escreve

Anatripsologia.

t ANATRÍPTICO, adj. Que diz respei-

to ou é concernente ás fricções.

ANÁTRON, s. m. O mesmo que Na-

tron. Era [Mineralogia, carbonato de so-

da, sólido natural, ordinariamente mistu-

rado com sal marinho e com sulphato de

soda. = E' empregado no embranque-
cimento do linho e no fabrico do vidro,

t ANÀTROPE, adj. (Do grego ana, re-

duplicação, e trepein, vii"ar.) Em Botâ-

nica, diz-se do óvulo vegetal, quando
vergado, isto é, quando o exostómo e a

chalaze estão dinmetralmente oppostos.

= Também se diz do embryão, quando-

o seu eixo é rectilíneo. •-'''' -^^ -'V^ '^

ANAUDIA, s. /. (Do grego a', seifi; é àu-

de, voz.l Em iMedicina, extincção da voz.

t ANAÚLACO, s. m. (Do grego a sem,

)i euphónico, e aulax, sulco.) Em Ento-

mologia, género de insectos da ordem dos

coleópteros pentámeros, tendo por typo o-

analauco serlcipenne, de Java. '

t ANAÚLCEA, s. f. Género de gaste-

rópodes pontinibránchos ; encontram-se vi-

vos e fossilisados na Europa e na Ame-
i-ica.

ANAVALHADO, adj. p. Feito á manei-

ra de navalha; imitante a uma navalha.

— « Será necessário rasgal-os (aos ca-

vallos") mui bem com esporas anavalhadas,

das que chamam juistas de oliva. » An-

tónio Pereira Rego, Instrucção da Caval-

leria de Brida, cap. 61.

t ANAVINGUE, s. /. Em Botânica, sy-

nonymo de Casearia.

t ANAX, .«. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos da ordem dos nevró-

pteros, tendo por typo o anax azidado,

da Europa. .í::,í3.L

ANAXAR, s. 7». O mesmo que Anaxa-

tre.

t ANAXATRE, .«. m. O mesmo que na-

xadar, dando-se a raetathese do « r » fi-

nal, e descendo o «d» á sua forte «t».

O mesmo que sal ammoníaco. = Reco-

lhido pela primeira vez pelo Padre Ben-

to Pereira.

t ANAXÉTON, s. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas da família das compósi-

tas, sub arbustos do Cabo da Boa Espe-

rança.

t ANAZÓTICO, adj. Em Chimica, no-

me dos corpns não azotados.

t ANAZOTÚRIA, s.f. (Do grego a, sem,

azote, e ouron, ourina.) Em Pathologia,
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affecção na qual a ourina vertida em quan-

tidade regular apresenta uma diminuição

notável, ou, ás vezes, o desapparecimento

total da urèa.

t ANBLÁTON, s. m. Em Botânica,

género de orobáncheas, planta do Cáu-

caso.

ANCA, s. f. (Da baixa latinidade an-

ca; no alto-allemão ancha, perna.) Qua-

dril, cadeira, nádega, coxa, parte infe-

rior da barriga da perna até á coxa
;
par-

te posterior dos cavallos e bestas, garu-

pa, quartos trazeiros.

Qual cos peanachps do i\sai> açouta as ancas.

CAMÕES, J.CS1ADAS, cant. VI, est. Gi.

Selladouro de palmo, anca fendida.

Que n'ella podem bem jogar os dados

.

LUIZ PEREIRA, ELEGIADA, Cant. XVI, fol. 23i, T.

— Loc: Caminhar nas ancas, ir á

garupa ; ir no seguimento, ou no encal-

ço. — Consentir ancas, ser sofFredor. —

•

Fazer uma cousa 7ias ancas de outrem,

seguidamente, apoz, sem interrupção. —
Fender as ancas pelo meio, engordar mui-

to. — Vi)'ar a anca; em linguagem náu-

tica, dar a popa ao vento; e, no seiatido

usual, dar costas, fugir. — Trazer nas

ancas, estar próximo, trazer apoz :

Que quem quízer acertar,

Hade trazer sempre o dar
Nas ancas do prometter.

D. FRANCISCO MANOEL, VIOLA DE TIIAI.IA,

ecl. 56.

ANCÁDO, s. m. Em Veterinária, doen-

ça dos cavallos, que consiste era uma for-

te contracção dos tendões e músculos com
insensibilidade. == Recolhido no Diccio-

nario Universal, de 1818.

ANCÀTHIA, s.f. Em Botânica, género

de plantas dos montes Altai, visinho das

círsis.

t ANÇARÍNHA, s. f. Em Botânica, no-

me vulgar da cicuta; herva que produz

um talo como de funcho, ôco e ramifica-

do cm pequenos canudos, grosso, liso e

manchado, a modo de pello de cobra ; as

folhas são raiudaineute retalhadas.— « Se-

mentes de coentro, alface, de meimendro,

de ançarinha {cicuta por outro nome. )y)

Azevedo, Correcção de abusos, p. 373.

ANCÉJO, s. «!. ant. Vid. Ensejo. =
Empregado nos Inéditos da Academia,
Tom. ir, p. 231,

ÁNCHERA, s. /. ant. O mesmo que

Ãnchora. = Usado no Cancioneiro do

Rezende, foi. I(i4.

t ANCHIÉTEA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de violariêas, tendo por typo a An-
chietea saltitar do Brazil ; na linguagem
popular também se lho chama piragaia,

c suma.

t ANCHILÓPS, .«;. /. (Do grego ank,/,

próximo o ops, olho.) Em Pathologia,

pequeno tumor situado uo grande angu-
lo do olho, adiante ou ao lado do sacco

AííCH

lacrymal, e não n'este sacco, característico

que distingue a anchilops do lacrijmal. A
anchilops é {nflammatoria, quando não
passa de um phlégmon ou furúnculo, que

cede a um tratamento antiphlogístico ; a

anchilops é enklstada, quando permane-
ce largo tempo estacionaria.

ANCHO, adj. ant. (Do hespanhol an-

cho, ainda que a opini.ão de Duarte Na-
nes de Leão, na Origem da Lingua Por-

tugueza, p. 7, que o deriva do latim am-
2}lus, seja verdadeira, segundo a phono-

logia, por isso que a combinação « pi » se

muda em «eh». Ex. : plorare, cAorare;

^laeja, cAaga ; implere, encher.) Largo,

espaçoso, amplo, dilatado, vasto, exten-

so, grande, espaçoso ; com referencia ás

pessoas, exprime a sua alentada corpulên-

cia. —- « Então tornando a caminhar pe-

lo pau, teve em tão pouco seus meneos,

como se o fizera por alguma ponte mui
segura e ancha. » Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, Part. ii, cap.

58.

ANCHO, s. m. ant. () mesmo que

Anchora. Largura, extensão, tamanho,

distancia. — « El-Rei mandou buscar o

rio, que era em ancho um grão tiro de bes-

ta. y> Fernão Lopes, Chronica de D. João

I, Part. it, cap. 3.

t ANCHOLIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de helleboráceas, conhecido antiga-

mente pelo nome de aquilégia.

t ANCHOMENA, s. m. (pr. nnkómena;
do grego ankomenos, estrangulo.) Em
Entomologia, género de cleópteros pcn-

támeros, tendo por typo a anchoraena

pallípede, das margens do Sena.

t ANCHOMENIDES, s. m. pi. (pr. an-

koménides.) Sub-tríbu de coleópteros pen-

támeros, muito lindos e agilissimos.

t ANCHONE, s. m. (pr. ánkone; do

grego ankonios, que estrangula.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, próprio da America.

ANCHONIEAS, s. f. pi. Era Botâni-

ca, tríbu de crucíferas» O mesmo que

Anchoneas.

t ANCHÓNION, s. ))!. (Do grego mito-

nios, que estrangula.) Em Botânica, gé-

nero de crucíferas, planta que nasce no

Líbano. ' 'j' '^;-

ANCHORA, s. /. «)!<. (pr. ánkora

;

conforme a etymologia latina, anchora.)

Amarra, antena. Vid. Ancora, mais- usa-

do.

t ANCHORÉLLA, s. f. Venero de lér-

neas, visinho do género clavella.

ANCHOSCELLE, s. m. (pr. ankoscelle

;

do grego ankos, estrangulo, e celin, man-

cha.) Em Entomologia, género de lepi-

dópteros nocturnos, tendo nas azas su-

periores uma mancha renifórme sempre

estrangulada.

ANCHOVA, s. /. (No allemão Anscho-

ve ; no ingloz anchovt/, no hespanhol an-

choa e anchova. Mahu deriva anchova

do vasconço antzua e anchua, que quer
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dizer sêcco.) Nome vulgar de uni p>eqae—

no peixe do género Clupea enchasiotdtts^

de Linneo. — « A mais abundante pes-
ca das anchovas se faz no Mediterrâneo,
nas costas de Veneza, Roma, Génova,
Catalunha, e Provença, do principio d&
dezembro até meado de marido. » Diccio-

nario da Academia.—No século xviii era

bastante usado nas mezas portviguezas,

como vemos por esta passagem de Blu-
teau: — « Trazem os estrangeiros a Por-
tugal este peixinho, e se deita nas sala-

das. »

ANCHURA, s. f. ant. (Para a etymolo-

gia, vid. Ancho.) Largura, largueza, ex-
tensão, tamanho, espaço, dimensão. —

•

« Passa (o Minho) ^Je?(3s muros da Cidade
de Lugo, primeiros em anchura e forta-

leza da Iíesp>anha. » Salgado de Araújo,

Successo das Armas Portuguezas, Liv. i,

cap. 18.

ANCHUSA, s. f. rpr. ankúsa.) Em Bo-
tânica, nome de uma planta officinal,"

também conhecida pelo nome de orcanet-

to, e buglossa; género de asperifólias.

t ANCHUSATO, s. m. (pr. ankusáto.)

Em Chimiea, sal produzido pela combi-

nação do acido anchúsico com uma base.

t ANCHUSEAS, s. f. pi. (pr. ankti-

seas.) Em Botânica, tríbu de plantas as-

perifólias, tendo por typo -o género an-

chusa.

t ANCHÚSICO, adj. pr. ankúsico.) Em
Ghiinica, nome de um acido que consti-

tue o principio colorante do orcanetto.

t ANCHUSINA, s. f. Em Botânica,

principio colorante vermelho do orcanet-

to ;
matéria de aspecto resinoso, que se

dissolve no álcool, que tinge de verme-

Iho-carinira, que se extrae da anchiisa

tinctoria. de Linneo.

ANCHYLOPS, s. /. Vid. Ankylops.

ANCHYLOSE, s. f. Vid. Ankylose.

ANCHYLOSO, adj. Vid. Ankyloso.

ANCIÃ, s.f. (Contracção do latim anxi-

tas ; no portuguez antigo anxia.) Angustia,

anciedade, afflicção, agonia, inquietação,

aperto do coração ; desgosto, pena, má-
goa, desejo, pressa, vehemencia, effica-

eia. — «O imigo lhe não deu logar pê-

ra tanto, porque logo espirou com uma
anciã terribel. » Frei Bernardo de Brito,

Chronica de Cister, Liv. ii, cap. Ití.

— Loc. : Anciãs de vomitar, contrae^

ções involuntárias c convulsivas dos mús-

culos abdominaes, e do diaphrágma. —
Anciã da moi-te. paroxismo, ralo, ester-

tor do moribundo. — Correr com anciã,

com ligeireza, com pressa ou soffrogui-

dão.

ANCIÃ, .'. /. Vid. Ancião. — ' As
velhas e anciãas se tinham por mais di-

qnfis <f " rici". v Frei António Fco. Tra-

tado das Festas, P.art. ii. foi. 2PS, col. 2.

ANCIADO, adj. p. Atormentado, affli-

cto com alteias ; agoni.ado, desgostado,

angustiado, afadigado. = Usado por Jor-

ge Cardoso e Padre Bento Pereira.
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ANCIANÍA, s. /. ant. (Para a etymolo-

gia, vid. Ancião.) O mesmo que Ancia-

uidade; velhice, antiguidade, edade avan-

çada, madureza da edade. — «Estava
aqitelle Pontífice, e seus conselheiros, se-

tenta e dons anciãos asse^Hados em suas

cadeiras de estado, com suas varas, ott

bordões, ou bengalas nas mãos para re-

jpresentarem sua autoridade e anciania. »

Padre Francisco de Mendonça, Sermões,

Part. I, p. 394, n. 18.

ANCIANIDÁDE, s. f. (No provençal an-

cianetat ; no hespanhol ancianidad.) Qua-
lidade do que é ancião ; tempo immemo-
rial

;
prioridade de recepção em um cor-

po, segundo a antiguidade. — Velhice,

edade avançada.— «... conforme as suas

ancianidades e precedências beijaram a
mão... » Miguel Leitão, Miscellanea, dia-

logo XVIII, p. 116. — « Costume tão an-

tigo n'elles, como sua seita, que tem ja
de ancianidade mais de mil annos. » Frei

Luiz de Sousa, Historia de Sam Domin-
gos, Liv. 1, Part. I, cap. 14.

ANCIÁNO, adj. ant. (No hespanhol an-

ciano, no provençal aneian.) O mesmo
que Ancião ; antigo, velho, imniemorial.

Não havia em Portufíal

Nos tempos mais anãmios
Taolas maneiras de eng:ioos.

Nem tantos males «rum mal.

eiL yilEME, OBRAS, 1ÍT. II, fol. 115, V.

ANCIÃO, adj. (No provençal aneian;
no hespanhol anciano, e no francez an-
cien.) De provecta edade, amigo, velho,

de muitos annos, do tempo passado, atra-

zado, remoto, vetusto, antiquado; que
existe de ha muito tempo. — « Escassa-
mente pôde haver á mão hum jwbre ves-

tido, com que cobrisse humas anciãs e

honradas carries. » Historia Tragico-Ma-
ritiraa, Tom. i, p. 92.

— Ancião, s. m. (Segundo Du Can-
ge, em Génova e em algumas cidades da
Itália, dava-se o nome de Anciani na
baixa latinidade aos patrícios ou nobres,
que, pela sua edade, auctoridade e honra,
tinham precedência entre os outros cida-

dãos. Diz liluteau : segundo Mestre Ve-
ncgas, deriva-se Ancião do latim ante e
canus, como se disséramos o que tem
cans na barba.) Homem ou mulher de
provecta edade; velho venerando e au-
ctorisado. Titulo de dignidade.

Vi soberba nos vilões

E baixeza nos honrados,
Vi cobiça nos prelados,
Deicuido nos ancim'.^.

CABCIA Dí RBIENDE, MISCÍLLANEA, fol. JC8.

— Em Historia sagrada, ancião, no-
me dado pelos hebreus aos chefes das
tribus ou de grandes famílias. Durante o
primeiro captiveíro, o governo dos an-
ciães substituiu o dos reis. — « £ isto

era o porque enviando Deos Moyses aos
anciões do jyovo Judaico, ete. » Arraes,
Dialogo III, cap. 17.

— Em linguagem bíblica, o Ancião

dos dias, expressão de que se serve o

propheta Daniel, para designar Deus.
— Em Disciplina ecclesiastica, Cóne-

gos anciãos, os que passam de quarenta

annos de edade. — « Entre os Cónegos

ha novos_, antigos e anciãos. Novos se

chamam até terem vinte annos de Eeli-

gião. Antigos, depois que passam de vin-

te até quarenta. Anciãos, como passam
de quarenta. » Constituições dos Cóne-

gos Regulares, Part. i, cap. 11, fol.

14, V.

— Em Politica, Conselho dos Anciãos,

nome que recebeu na Constituição france-

za, dita do anno III, uma das assem-

blêas de que se compunha o corpo legis-

lativo ; era formada de 2õO membros, de

40 annos de edade, pouco mais ou menos.
— Syn. : Ancião, velho : Ancião refe-

re-se ao século ; velho refere-se á edade

;

o primeiro não admitte termo de compa-
ração; pelo contrario pôde dizer-se mais

ou menos velho.

— Obs. : O plural d'este nome acha-

se diversamente formado : Anciães, e an-

ciões estão hoje íóra do uso. = O mais

empregado e conforme com a formação
do plural, é Anciãos.

ANCIAR, v. a. (De anciã, com o prefi-

xo «a», e a terminação verbal «ar».)
Causar anciã, angustiar, atribular, suíío-

car. — « Além de que a purga esquenta,

anciã, trabalha, e catisa dores nos intes-

tinos, í António Pereira Rego, Summu-
la de Alveitaria, cap. 82.

— Anciar, v. n. Estar ancíado; dese-

jar muito, anhelar, aspirar com vehemen-
cia. — « Não tem coração de rei, quem
além dos confins de uma tão breve vida,

não anceie estender a sua gloria. » D.
António Alvares da Cunha, Eschola de
Verdades, verd. xvi, § 13.

— Anciar-se, v. refl. Padecer ou sen-

tir anciãs, affligir-se, angustiar-se. —
<t ...para que se não ancie (o enfermo)
com o pezo da roíqxi. » Morato Roma,
Luz da Medicina, Liv. i, cap. 16.

ANCIEDÁDE, s. f. (Do latim anxietas,

no abl. anxietate, descendo a dental « t

»

á sua media « d » como em cetate, edade
;

no provençal anxietat.) Anciã, aíBicção,

angustia, aperto do coração, suíFocação,

auhelo, aspiração, desejo ardente e irre-

pressível. = Recolhido por Moraes.

t ANCILIA, s. /. Em Entomologia, fa-

mília de myodaríos.

ANCILLA, s. /. (Do latim ancilla.) Es-
crava, serva, creada. = Emprega-se na
linguagem mystíca. — « Peclro, á pri-
meira pergunta da vil ancilla começou
a titubar. » Frei Pedro Calvo, Homilias
da Quaresma, Part. ii, p. 622.

ANCILLAR, «. m. "

podes pectíníbránchos, visinho dos olívos
;

acham-se vivos e no estado fóssil na Eu-
ropa e America.

t ANCILLO, s. m. O mesmo que An-
cillar.

Género de gasteró-

t ANCILO, s. m. Em Antiguidades Ro-
manas, pequeno escudo de bronze, tido

em Roma como uma espécie de palladio.

t ANCINA, s. m. Género de crustáceos

isópodes spberomiános.

ANCINHO, s. m. (De formação popular;

Moraes dá-lhe uma etymología grega
imaginaria.) Ensiuho, engaço ; espécie

de pente grande de pau com seis a oito

dentes, e com um cabo comprido com
que nas eiras se arrasta a palha, deixan-

do ficar o grão. = Também se usa de
ferro, empregado na terra lavrada, para

quebrar os torrões, deixando a terra apla-

nada para a semeadura.= Bastante usa-

do na linguagem provincial do Minho. —
« Nem se deleitava 7nais em trazer mi-

tra ou anneis, que trazer nas mãos hum
ancinho ou um sacho de cavão. » Frei

Gonçalo da Silva, Vida de Sam Bernar-

do, Liv. II, cap. 19.

N5o;consenlirá'mais a terra ancinhos.

LEONBL DA COSTA, ecl. IV, V. 17.

ANCIÓSAMENTE, adv. Com anciã, sol-

licitamente, apressadamente, vehemente-
mente ; angustiosamente, afflíctivamente.

Assim foi discorrendo ancioaawtnte

Ouc o itiais difíicil mais o estimulava.

BODniGlES IlE MATTOS, JERISALEM LIBEHTADA,

cant. XIX, est. 73.

ANCIOSÍSSIMO, adj. sup. Com bas-

tante anciedade; vehementíssímamente,

com o maior anlielo, com desejo arden-

te. = Usado na linguagem familiar.

ANCIÕSO, adj. (Do latim anxiusus.)

Anciado
;
que tem anciã de alguma cou-

sa; desejoso, desvellado, anhelante, ve-

hemente ; afflíctivo, mortificado, cuida-

doso, desassocegado.

Inquieto, sollicito, an.rioso.

FRASCISCO D'ANnRAIlE, CEHCO flE DIU,

cant. IX, est. Í4, col. 4.

ANCÍPITE, adj. (Do latim anceps, an-

cipitis.) Na linguagem poética, incerto,

duvidoso; empregado por Filinto Ely-

sio. Obras, Tom. vii, p. 204. = Na lin-

guagem scientifica da Botânica, compri-

mido, que tem os bordos mais ou menos
cortantes.

t ANCÍSTRO, s. m. (Do grego ankis-

tron, colchete.) Em Botânica, género de
rosáceas, próprio da America.

t ANCISTROCÁRPO, s. m. Em Botâ-

nica, synonymo de Mícrotea.

t ANCISTROCÉRO, s. »i. (Do grego an-

kistron, colchete, e heras, corno.) Em
Entomologia, género de odyneras, tendo

por typo a vespa dos muros, commum
em quasi toda a Europa.

t ANCISTRODÉRO, s. m. (Do grego

ankistron, anzol, e dere, pescoço.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, tendo por typo o ancistrodero

do México.

t ANCISTROIDE, adj. 2 gen. Que tem



ANCO ANCO ANCY 40T

a fórma de um anzol, que se parece com
um colchete.

t ANCISTRÓLOBO, s. m. (Do grego
ankistron, colcLete, e lobos, coxa.) Em
Botânica, género de hypericáceas demo-
stcmóneas, da Ásia equatorial.

t ANCISTRÓPODE, adj. 2 gen. Em
Zoologia, epitheto do animal que tem nos

pés luihas aduncas ou recurvadas.

t ANCISTROSOMA, s. f. (Do grego
ankistron, anzol, e soma, corpo. j Em
Entomologia, género de coleópteros pen-

támeros do Peru, visinho do género sciu-

rópe.

t ANCISTROSTIGMA, s. /. Do grego
ankistron, colchete, e stigma, stigmata.)

Em Botânica, género de portulacáceas,

lierva da Nova floUanda.

t ANCISTROTE, s. m. (Do grego an-

kistrotos, guarnecido de colchetes.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, tendo por typo o ancistrote

hamaficollo, do Brasil.

ANCO, s. m. (Segundo Bluteau, do la-

tim ancon, ou contracção de angulo.) An-
gulo ou cotovello de terra nas enseadas

e portos, onde se costumam abrigar as

embarcações ; enseada, angra, abra. —
a Que ajudasse a defender as caravellas

que ficavam viettidas naquelle anco da
terra. » João de Barros, Década I, Liv.

7, cap. 7.

ANCOLIA, s. f. Em Botânica, aquile-

gia, da polyandria pentagynia de Lin-

neo ; floresce no verão, e era empregada
era Medicina como antiscorbútica, aperi-

tiva e diurética.

t ANCONAGRA, s.f. (Do grego ankÓ7i,

cotovello, e agra, preza.) Em Pathologia,

dôr arthritica na articulação do cotovello.

t ANCÓNEO, s. m. e adj. (Do latim

anconeus.) Em Anatomia, nome dos mús-

culos que se prendem na eminência do

cúbito que fórma o cotovello ; estes mús-
culos são o grande anconeo, o externo, o

interno e o pequeno; os trcí primeiros são

hoje conhecidos pelo nome de triceps

hrachial ; o ultimo, a que se dá somente

este nome, é o condylo cubital.

t ANCONOCACE, s.f. (Do grego ankôn,

cotovello, e kakos, doença
.
) Em Patholo-

gia, doença da articulação do cotovello.

ÂNCORA, s.f. (Do latim ancora ou an-

chora.) Em linguagem náutica, instru-

mento destinado a segurar os navios em
qualquer ponto determinado, mediante

as amarras que n'elle se talinga.-—A an-

cora comp3e-se de haste, braços, patas,

cruz, unhas, cepo e anete, — Na lingua-

gem figurada : esteio, apoio, firmeza, se-

gurança.

As ancoras tcnaces \3o levando,

Com í náutica grio costtituaJa.

c\H., !,cz., cant. ii, est. 18.

Oh que raravella esla.

Pue baiidoiras, ijue é de fcsU,
Verga alia, ancora a pique.

ciL vic, ODR., liv. r, rol. ii.

— Loc. : Ancora sagrada, a maior das
trez ancoras; também se lhe chama an-

cora de salvação ou de misericórdia. =
Recolhido no Diccionario de Barbosa.

Esta ancora ao ser deitada ao mar era

sempre acompanhada de oraçSes ; hoje é

a ancora de quatro mil kilogrammas. —
Ancora a pique, diz-se quando o navio

está em acto de partir. — Estar sobre a
ancora, ter a embarcação aferrada e se-

gura. — Estar sobre uma só ancora, ter

um só recurso. — Levar ancora, o mes-

mo que levantar ferro. — Fazer as an-

coras portantes, tornal-as levadiças. —
'(Mandando fazer as ancoras portantes

coma poppa da naupor diante, foi alar-

gando as amarras, e governando a bom-

bordo e estibordo se sahio da enseada. -d

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. vi, cap. 17.— Ancora de

montante, a que está ferrada da parte

d'onde a maré enche. — Ancora de ju-

sante, a que está d'onde a maré vasa.

—

Lançar a ultima ancora, tentar o ultimo

esforço em uma situação desesperada. —
Zarpar ou sarpar ancora, é leval-a, sus-

pendel-a, ou tiral-a do fundo. — Callar

ou largar ancora, fundear. —- Boiar an-

cora, pOr-lhe a bóia ou marca pelo arin-

que.— Talhar ancora, perdel-a.

— Syx. Ancora, ferro ; o primeiro é o

instrumento que se lança ao fundo do

mar, e a que se segura o navio ; o se-

gundo exprime a mesma idêa, mas figura-

damente, tomando a matéria de que é

feita pela própria ancora.

ANCORAÇÃO, s. f. O mesmo que An-
coradouro ; logar aonde os navios es-

tão ou podem amarrar-se lançando ferro.

Fundeadouro, sitio em que se dá fundo.

Na linguagem juridico-commercial, é sy-

nonymo de Ancoragem, Jazeda, Amarra-

ção, segundo a opinião de Ferrreira Bor-

ges. = E' pouco usado, a não ser no

sentido do acto de ancoi-ar. — aOs nos-

sos portos e ancorações são tão seguros

de todolos tempos contrários, que... »

Azurara, Chronica de D. João I, Part.

III, cap. 5.

ANCORADO, adj. p. Fundeado, surto,

que está sobre a ancora ; estacionado no

ancoradouro, que não segue viagem. —
d Que nos lagares, onde em hum regno

soem ser ancorados narws atéumalegua,

não pudessem ser tomados pelos naturaes

e súbditos de outro regno, ctc.» Leis Ex-

travagantes, Part. VI, tit. I, lei 8.

N3n eram ancarados, quando a gente

Extraniia pelas cordas já subia.

câx., luz., cant. i, est. (9.

ANCORADOURO, s. m. E', em qual-

quer paragem maritima, o logar onde se

podem amarrar os navios cora maior

vantagem e commodidade. Fundeadouro,

amarração.— Também da banda dj Oes-

Suducste, em Matasilho, tem ancoradou-

ro.» António Carneiro, Roteiro do Bra-
zil, foi. 170.

ANCORAGEM, s. f. O acto de fundear,
ou ancorar; logar ou sitio próprio para
ancorar as embarcações. Segundo Fer-
reira Borges, emprega-se na linguagem
juridico-commercial, no sentido de An-
coradouro ; em sentido translato, certa

quantia que se paga para ancorar em um
porto ou enseada, que anda a cargo do
navio, salvas as condições que, acerca
das despezas de porto, se possam fazer

no contracto de fretamento ; figurada-

mente : estancia, paragem, pouso.— «A^a
bocca do rio estavam umas casas em que
pousava hum Almoxarife, que arrecadava
as ancoragens das náos que alli aporta-
vam. yi Castanheda, Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. ii, cap. 112.

ANCORAR, V. a. (De ancora, com a
terminação verbal «ar».) Lançar ferro,

fundear, dar fundo, lançar ancora ao

mar ; extensivamente : aportar, atracar.

Mas forçado dos \cnt05 aucoiei
A cjuasí já perdida frola aqui.

LCit ptc, ELEG., canl. II, est. 124.

— Ancorar, v. n. Fundear. N'esta

fórma, bastante usual, predomina o sen-

tido metaphorico.

. . . . como vissem
Que no rio os navios anccratam
Neiles ousadamente se subiram.

ctM., Lcz., cant. ii, esl. 17.

ANCORETA, s.f. (Diminutivo de An-
cora; o mesmo que Ancorote, menos
usado.) Pequena ancora, que pesa de or-

dinário a terça parte da maior ancora do
navio era que serve.

ANCORETA, s. /. Em linguagem náuti-

ca, dá-se também este nome a uma vasilha

de aduelas, chata e longa, que se costuma

trazer nos escaleres com agua, ou outra

qualquer bebida. Barril achatado, assim

denominado por causa da sua similhan-

ça com o cepo da ancora.

ANCOROTE, 5. m. ('Diminutivo de An-

cora ; diíFere da Ancoreta, porque esta

pesa a terça parte da maior ancora

do navio, e o Ancorote pesa de ordi-

nário a quinta parte dessa maior anco-

ra ; é empregado era vários serviços do

navio.) — *Dar fundo sobre os ancoro-

tes.) Brito, Hist. Brazilica, p. 130. =
Recolhido pela primeira vez por Bluteau.

Moraes dá-lhe o sentido de barril chato,

t ANCYLANTHO, s. m. (Do grego anky-

los, recurvo, e anthos, flor.) Era Botâni-

ca, género de rubiáceas guettárdeas. ar-

busto indígena de Angola.

f ANCYLO, í. vt. (Do grego ankylos,

curvo.) Em Entomologia, género de hy-

1

menópteros, correspondendo ao género

! de leiophron.— Na fórma feminina, ge-

I nero de gasterópodes.

t ANCYLOGA, s.f. (Do grego anky-

los, curvo, e ckô, tenho.) Em Entomolo-
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^ia, género de locustianos orthópteros,

tendo por typo o ancyloca lunulí(jer&,

de Java.

t ANCYLÓCERO, s. m. (Do grego an-

leylos, curvo, e keras, corno.) Em Ento-

mologia, género de coleúpteros tetráme-

ro6, tendo por typo o ancylocero rugicvl-

lo, da America.

t ANCYLOCHEIRO, s. m. (pr. ancilo-

Jceiro; do grego ankylus, curvo, e heir,

mão.) Em Entomologia, género de co-

leópteros bupréstides, tendo por typo o

ancylocheiro rústico, da Europa.

t ANCYLÔCLADE, s. m. (Do grego an-

cylos, curvo, e klndus, ramo.) Em Botâni-

ca, género de plantas da família das apo-

cynaccas.

t ANCYLODADE, s. f. Em Botânica,

género de apocyneas
;
género formado

para algumas espécies de eupatorias.

t ANCYLÓDON, s. m. (Do grego «»%-
loSj curvo, e odons, dente.) Em Iclitliyo-

gia, género de peixes da familia das

scienóides.

t AINCYLOGLOSSA, s. m. Em Anatomia,

adlierencia da língua. Vid. Ankyloglossa.

t ANCYLOGNATHE, #. ?«. (Do grego

ankylosj curvo, e gnatJws, maxilla.) Era

Entomologia, género do coleúpteros he-

terómeros do Cabo da Boa-Esperanf a.

ANCYLÓMELO, s. m. (Do grego anky-

los, curvo, e imãi , sonda.) Em Cirurgia,

sonda íiirva.

t ANCYLÔNOTE, s. m. (Do grego an-

IcyloSj curvíí, e nôtos, dorso.) Em Ento-

mologia, género de coleópteros pentáme-

ros do Senegal.

t ANCYLÓNYCO, s. m. (Do grego cmlcy-

Zos, curvo, e owjx, unha.) Em Entomolo-

gia, género de insectos coleópteros pentá-

jmeros, familia dos lamellicórneos.

t ANCYLÓPERO, s. m.Em Entomologia,

synonymo de Tortrix o Pkoxopterix.

ANCYLÓPERO, *. m. iDo grego anky-

los, curvo, e nieris, parte, artículo.) Gé-

nero de ampliypodes da família dos liy-

perinos.

t ANCYLORHYNCO, s. m. (Do grego

anliylos, curvo, e rJiynkos, bico.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, tendo por typo o ancylorhyn-

CO variarei, do Brazil. >;:íj "

t ANCYLÓSCELO, s. vi. (Do grego cm-

/c^Zos, turvo, e *A(7os,perna.) Em Entomo-
logia, género de meilíferos da America
meridional.

t ANCYLOSTERNO, s. m. (Do grego
ankylos, curvo, e í/eí'/ít)S^ peito.) Ehi En-
tomologia, género de coleópteros tetrú-

merfs da America.

ANCYLÓTOMO, x. m. (Do grego mily-
los, curvo, e tomo, eu corto.) Em Cirur-

gia, bisturi curvo, para cortar o freio da
língua.

ANCYRODÓIDE, s.f. Em Anatomia, ex-

crescência da parte superior da omoplata.= líetolliido por Moraes.

t ANCYRÓIDE, culj. 2 gcn. (Do grego

ANDA

ankylos, curvo, e eidos, forma.) Em Ana-
tomia, que tem a forma de um colchete.

Vid. Coracóide.

ANDA, s. m. Em Botânica, nome bra-

zílico de uma arvore do matto virgem,

cujo lenho é leve e esponjoso. O seu fru-

cto é empregado na Medicina, como pur-

gativo e algum tanto emético. Citado na

Pharmacopêa Tubalense, Lív. i, p. 190.

ANDA-ASSÚ, s. m. Em Botânica, nome
vulgar no Brazil da Anda, Gamesií, de

Jussieu
;
grande arvore da familia das

euphorbiáceas, cuja casca lançada na

agua serve para inebriar os peixes. Do
seu fructo, que contém duas amêndoas,

extrae-sc um óleo que purga como o de

rícino. = Também se lhe chama Andas-

sú, Anda de Pisão, e Judaiaça.

ANDÁBATA, «. m. (Do grego anadetos,

coberto do uma faixa, e hainô, caminho.)

Gladiador que combate a cavallo e com
os olhos fechados.=Usado na linguagem

poética do século xvi.

AiiadabalasnxK ferem ás escuras,

E sem cerleza dão por esses ares.

SÃ BE M1[IA>DA, CAniA VII.

ANDAÇO, s. m. Nome vulgar de EjJi-

dcmia; doença que ataca ao mesmo tem-

po muitos indivíduos de uma mesma ter-

ra ; enfermidade contagiosa que se dá

nos homens e animaes.-— «...e ^or andar
correndo se chama andaço. i> Bluteau, Vo-

cabulário.

Morrcu-Ie o p.ndo niimio.

Foi iim uiittafo !;eia].

sa' DEMiniaDA, scL. mi, n. '20.

ANDADA, s. /. AcçíJo de andar ; cami-

nhada, estafa, ida, trajecto, viagem, pas-

seio. — «Segundo se mostra no lavar dos

])és, em a repartição dos pães, em a

saiide, qtte dava. nu as andadas que fa-
zia, etc.» Vita Christi, Part. iii, cap. 21,

foi. 56, V.

— Em Direito antigo, andada era o

caminho que o oíRcíal de Justiça fazia
;

também significa a espórtula ou provento
revebido. — Escrivão das andadas do vi-

nho, o que fazia o varejo para a cobran-

ça fiscal.

ANDADEIRA, í. /. ant. Direito de car-

reira que pagavam os almocreves ou
pessoas a isso obrigadas, por determina-

ção dos foraes, ou por convenção das

partes nos prasos. = Eecolhido por Vi-
terbo no Elucidário.

ANDADEIRAS, s. /. ^^Z. Faixas com
que se cingem as crianças pela cintura,

a que se prendem cordões ou tiras de
panno com as quaes alguma pessoa as le-

vam afim de segurarem e aprenderem a

andar. = Eecolhido no Diccionario da
Academia.
—Loc. : Passear sem andadeiras, an-

dar solto ; não precisar de conselho d'ou-

trem, reger-se por si, ainda que sem pru-

dência. — Não saher andar sem anda-

ANDA

deiras, guiar-se pelo que lhe dizem, não
saber determinar-se por si.

ANDADEIRO, adj. Que anda muito,

com velocidade de andarilho ; fácil de an-

dar, viável, bom para andar. — « E
d'ahi em uma faca andadeira partiu pê-

ra Pondú.y> Diogo de Couto, Dec. VII,

Liv. 1, cap. 2.

ANDADO, adj. j}. Decorrido, passado,

trilhado. Applica-se tanto ao espaço co-

mo ao tempo ; dizia-se particularmente

para determinar o dia certo de algum
mez. — «.lá trinta dias andados, chega-

ram de soccorro ao inimigo trinta galés

hem 2írovidas de gente. -o Brandão, Monar-
chia Lusit., Part. iv, liv. 13, cap. 12.

—Loc: Meio caminho andado, diz-se da
difficuldade quasi vencida. — «Como ella

faz dehumas, que treslêm, temos meio ca-

minho andado, que não as engana Satha-

naz senão de treslidas.» Jorge Ferreira,

Euphrosina, act, i, se. 1.

ANDADOR, adj. Que anda muito,

veloz, ligeiro no andar. = Emprega-se
no mesmo sentido de Andadeiro.— «Con-

tra elle vinha apressada uma donzella em
hum palafrem andador e soherljo.y> Jorge

Ferreira, Memorial das Proezas da Se-

gunda Távola Redonda, Liv. i, cap. 11.

ANDADOR, s. m. ant. O que guardava

os presos nas cadeias publicas, e os leva-

va do uma para outra parte, e servia em
outros misteres enfadonhos do Concelho.
— O cobrador das rendas ou lóros do

Concelho. Sentidos recolhidos p'r Viter-

bo no Diccionario Portátil. No século

xviii, significava o que tem a seu cargo

levar recados ou papeis ; carrinho ou

cesto em que semettcm as crianças para

aprenderem a andar.—«O Contador com
o seu Escrivão, depois que cada hum dos

Mordomos acabar de servir, dentro de

hum mez lhe tomará conta de todo o mo-

vei da confraria... e da veste rosca do an-

dador.» Estatutos da Universidade, Liv.

I, tit. lõ, art. 7.

— Loc. : Andador das almas, nome
de um homem que anda pelas ruas com
um painel ou com uma bacia e ópa pe-

dindo esmola para suíliagar as almas do

purgatório. — Andador do almotacel, of-

ficial que antigamente chamava ou cita-

va para o juízo da almotaçaría. — Anda-

dor das rendas do concelho, era antiga-

mente o nome do cobrador. JP '

AKDADCRA, adj. p. Andeja, mulher
que anda de uma para outra parte ; cpi-

thcto dado ás mulheres que nâoparíim cm
casa, que passam a vida bisbilhotando.

—

«Minha comadre axíAaáora, tirando a sua

casa, em todas as outras mora.í> Anexim
recolhido por Bluteau.

ANDADORÍA, s. f. O cargo ou officio

de andador. O sentido antigo está hoje

completamente obliterado. O cargo ou

exercício de andador de uma irmandade.
— <iA andadoria e$^á ociosa.» Dom Fran-

cisco Manoel de Mello, Cartas, cent. v,
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cart. 83. = Também se escreve Ando-

ria.

ANDADURA, s. f. A acção de andar;

o movimento que se faz andando; a pres-

teza de quem anda; jornada, caminho;

passo em que a cavalgadura levanta suc-

cessivamente a mão e pé com movimento

egual, andando assim com velocidade e

commodo. Modo de se conduzir cora

artimanha. — «.Porque nunca dormia

nem socegava de dia e de noite, e queria

que todos tomassem a sua apressada an-

dadura. » João de Barros, Década II, Liv.

IV, cap. 6.

— Loc. : Não olhes para o tamanho,

olha-lhe para a andadura, diz-se em sen-

tida irónico do que bebe por cálix pe-

queno ; do cavallo de marca pequena, que

vale pouco por isso. — Andadura de um
dia, jornada. — Aprendera andadura,

acostumar-se aos hábitos de certos loga-

res.— « Nunca faltauma jubilada, tombo

das antiguidades do Paço, e em entrando

a noviça.... ensinam-lhe a andadura. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aule-

graphia, act. ii, se. 1.

ANDAIMARÍA,s. /. Toda a armação dos

andaimes em que se trabalha, e andam
os constructores de um edifício. = Re-

colhido pjor Moraes.

ANDAIME, s. m. (Do árabe adãeame,
armação de madeira de que usam os pe-

dreiros e carpinteiros nas altas obras
;

isto se conforma com a manifestação do

grande génio architectonico da raça mo-
sárabe.) Espécie de bailéus, feitos de tá-

boas atravessadas sobre barrotes, que, nos

muros e obras altas, servem de andar
n'elles os pedreiros á medida que vão fa-

zendo as fiadas na construcção. Tablado,

palanque feito de muitas táboas unidas,

por onde se pode andar.

— Em linguagem náutica, nome com
que se designam as pranchas que se ar-

mam á roda do navio, para o seu concer-

to e calafeto.

— Na linguagem erudita, encontra-se

de preferencia Andaimo; na linguagem
popular, Andaime e Andame : são mais
conformes com a etymologia árabe.
— LoC: Um andaime de panno, se-

gundo Bluteau, chamam os náuticos a

todas as velas necessárias para a mastrea-
ção e marcação de um navio.

ANDAIMO, s. m. O mesmo que Andai-
me; porém mais empregado na lingua-

gem erudita do século xvi. Parte anne-
xa a qualquer edifício perpendicular, co-

mo torre, parede, muro, a qual, saindo fo-

ra e ficando parallcla ao terreno, dá lo-

gar a que por ella se ande. Táboas as-

sentes sobre barrotes mcttidos nos agu-
lheiros ou buracos que se deixam nos mu-
ros em construcção. Tablado, palanque.

Foram de sós dous liomons cnfontrados,
D"csp'riti mais gup forit-, mais qiio duro,
Que sobre o anduiiuo lá do l).iliiarl«

Faiem parar dos Turcos o osloridarlt*.

rRAKc. d'índ.. cerco I)K Diu.fcant. I,

est. 7J, co:. 14."

ANDAINA, s. f. Ordem, renque, fileira,

série de cousas postas na mesma linha

horizontal ; andar ; em linguagem náuti-

ca, andaina ú o complexo de velas neces-

sárias a qualquer navio. Uma andaina ou
duas de sobrecellente, uma ou duas quan-

tidades eguaes áquellas que se acham en-

vergadas. — «A nau, que fez dar á cos-

ta o pataxo, era de duas andainas de

grossa artilharia. » Vieira, Cartas, Tom.
Ill, p. G4.

— Loc. : Parede de duas andainas de

palmeiras, de duas faces, deixando vão

em meio. — Duas andainas de dentes,

diz-se de certos animaes que têm duas

e trez ordens de arcadas dentares.— Uma
andaina de fato ou vestimenta, uma roupa

completa própria para qualquer estação.

ANDÁJEM, s. f. ant. Casa de um só

andar. = Recolhido por Viterbo no Dic-

cionario Portátil, e no Elucidário.

ANDALUZ, adj. 2 gen. Que nasceu ou

é pertencente á Andaluzia ; em linguisti-

ca, dialecto hespanhol que mais raizes

árabes conservou. — «Infinitos milhares

de gente, assi Portugueza, como andaluz.

Brito, Monarchia Lusitana, Part. i, liv.

2, cap. 20.

ANDALUZ, s. ?íi. Natural da Andaluzia;

dá-se es^jecialmente este nome aos cavai-

los elegantes da provincia da Andaluzia,

notáveis pelo seu ar nobre e gracioso,

crina abundante, cauda longa e abaste

cida que vem cair quasi em terra.

t ANDALUZITE, s.f. Era Mineralogia,

substancia composta de silicium, de alu-

míniume de potassa, commum em Hespa-

nha, França, Inglaterra e Escócia ; risca

o vidro e o crystal de rocha.

ANDÁME, s. m. O mesmo que Andai-

me ; é bastante empregado na linguagem

popular.

ANDAMENTO, s. m. 3Iodo de andar ou

proceder ; era pouco usado no século

XVIII. O logar por onde se vae. — a...

parece pelos seus andamentos e pratica,

que teve, sollicitar este negocio differente-

mente do que lhe foi commetido jwr sua

instrucção.» Alvares Pires de Távora,

Historia dos Varões Illustres do appe-

lidode Távora, p. 271.
— Em jMusica, andamento, indica,

em uma fuga, imi assumpto repetido e

um pouco longo. = Também se empre-
ga como adjectivo e adverbio, significan-

do um movimento regular e sereno.

ANDÁMO, s. VI. ant. Passagem, atra-

vessadouro, carreiro, caminho estreito e

de pé, atalho. = Recolhido por Viterbo

no Diccionario Portátil, onde traz a for-

ma no plural. Andamos, c Andhamos.
ANDANÇA, .f. /. ant. U mesmo que

Andadura
;
procedimento, acção, maneira

de obrar; aventura ou successo de caval-

leiro andante ; successo, fortuna, felicida-

de, dita. N'este sentido, qualifíca-se com
os adjectivos boa ou má. Contrapõese

a Estanca. — tMande-se V. M. ficar, ou

ir muito embora ; e o guarde Nosso St-

nhor em todas as suas andanças e estan-

cas, como desejo. y> D. Francisco Manoel
de Mello, Cartas, cent. iv, cart. 56.

— Loc. : Boa andança, ventura, feli-

cidade. — « Qiie lhe fazia certo, que

aquelle seu filho havia d'haver tão boas

andanças, que em todalas batalhas, que

entrasse, sempre d'ellas seria vencedor.»

Fernão Lopes, Chron. de D. Joãol, Part. i,

cap. 34. — Má andança, fortuna adver-

sa, desastre, contratempo. — <íA má an-

dança aproveita mais os homens, que a
boa ventura. t Empregado na traducção

Vita Christi, Part. ii,cap. 6.

ANDANTE, adj. 2 gen. Que anda ou
caminha de uma parte para outra ; erran-

te, vagabundo, sem domicilio certo.

Quando ludo era fallanle.

Pascia o cervo hum bom prado,

Hi veio nm cavallo andante.

Quíz comer algum boccado
Poz-se-lhe o cervo diaole.

si' DK UIR&NDA, ICL. XIII., Cfit. 73.

— Em Heráldica, andante, epítheto

dos animaes pintados ou esculpidos nas

armas em acção de andar. — o O leão

ha de estar rapante, o elephante andan-

te.» Sampayo Villas Boas, Nobiliarchia

Portugueza, p. 268.
— Em Musica, andante, designa um

movimento moderado, gracioso e bem
cadenciado. = Emprega-se como adver-

bio e substantivo.

— Loc. : Cavalleiro andante, na lin-

guagem antiga, o que ia pelo mundo á

busca de aventuras, castigando os maus,

protegendo os opprimidos e sustentando

com a lança em riste a honra e a bel-

dade da dama dos seus pensamentos. —
Os cavalleiros andantes, os encantado-

res e os gigantes contra quem combatiam,

bem como as fadas, formam o principal

entrecho das novellas de cavalleria. —
(lEntão C07itava historias de Cavalleiros

andantes.» Bernardim Ribeiro, Menina
e Moça, Part. i, cap. 3.— Bem andante,

que tem boa andança, afortunado, bem
succedido, feliz, ditoso. — c Tendo-se por
ditoso e bem andante de seu soccorro ser

feito a pessoas de tanta valia.* Francis-

co de Sloraes, Palmeirim de Inglaterra,

Part. I, cap. 28. — Mal andante, de»-

venturado, infeliz, perseguido, que caiu

em mal andança.

Mo 90 .-.chando o bom afortunado.

Que quinhão delle tem por mal aiia^lf

Loii rinciii, tLic. canl. i'. m Hl.

ANDANTE, s. m. ant. O mesmo que

Andador
; que tira esmola pelas portas

com a arqueta de algum santo.

Hia ao N^do da Ermida
Cada Santa Marcirid.i.

E dará esm.^la aos críívift.

eiL ricLXTi. o*., liT. I. foi. ãi.

ANDANTE, *. e adv. (Do italiano an"

OVl. I. 51
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danfe.) Um dos cinco movimentos funda-

mentaes da musica, que equivale a nem
muito de pressa, nem muito vagaroso

Vid. o participio activo Andante.

fANDANTÍNO.s. m.e adv. (Diminutivo

de andante.) Em Musica, moviraeuto um
pouco mais animado do que o indicado

pela palavra andante ; o trecho de musi-

ca escripto n'estc movimento.

ANDAR, y.w. (Da baixa latinidnde an-

ãare, como se vê nos documentos cita-

dos por Du Cange pertencentes ao sécu-

lo XII. A etymologia d'esta palavra é

muito discutida, porque, na diversidade

de formas que apresenta em todas as lín-

guas romanas, não tem sido possivel en-

contrar-lhe uma origem commum, ou um
fundamento histórico. Assim oborguinhão

anlai e ailai ; o provençal e o catalão

anar ; o hespanhol, o portuguez e italia-

na andar e andare, derivaram se de

dous radicaes aditare e adnarc, ou de um
só d'elles? Pelos processos phonologicos

deFrederic Diez, ainda não foi resolvida

a questão que Littré solve com a hypóthe-

se de ser adnare o radical das linguas

cisalpinas, c aditare o radical das linguas

liispauo-itaiicas.—Poderíamos apresentar

esta questão etymologica na sua extensão,

mas, formando-se a língua portugueza,

quando a italiana e a hespanhola já es-

tavam constituídas, é facílde deduzir qual

o radical que nos serviu, se é que não

adoptámos o verbo já completo.) Passar

de um logar para outro, caminhar, es-

tar em movimento, jornadear, seguir,

pôr-se a caminho, dirigír-se a alguma

parte, separar-se, ser levado, vagar, dis-

con'er, correr , residir, morar, estar,

existir, trabalhar, fazer diligencia, convi-

ver, pairar, cruzar, decorrer, ir passan-

do ; obi'ar, proceder, postar-se, conduzir-

se. São innumeros os sentidos em que

se pôde empregar este verbo, que com-

prehende toda a acção que se executa

com movimento progressivo, pelo mo-

do que declara o substantivo expresso.

Fortíssimos consócios, eu desejo

Ha muito já de andar terras estranhas.

CAH., LUz.jCant. ví, est. 54.

Começa o reino Ormuz, que (odo se a7ida

Pelas ribeiras,que inda serão claras.

iD.. ID., cant. X, est. lOi.

Mas os Mouros, que andavam pela praia,

PorUie dcleiider a agua desejada.

ID., iB., cant. I, est. 86.

Andam pela ribeira alva, arenosa,

Os bellicosos Mouros acenando.

iD., iB.,cant. I, est. 87.

— Loc. : Andar assim, em linguagem

náutica, seguir o rumo que mostra a agu-

lha n'aquelle momento. — Andar á esjm-

ãa, matar ou morrerás estocadas, passar

tudo a cutello. — Andar em paço, estar

ou andar na sala livre, que antigamen-

te se chamava casa de Adova; poi'que

n'ella andavam os presos por culpas le-

ves com grilhões ou algemas, á dífferença

dos que tinham grandes crimes que eram
postos nas enxovias e ligados a cepos ou
cadêas de ferro. = Recolhido por Viter-

bo. — Andar « toda a roupa, roubar a

todo o panno, sem dístíncção de pessoas

ou cousas. — Dar a andar, pGr-se a ca-

minho, começar a jornada. — « E pela

ribeira dando a andar rijo, desappare-

cêra e nunca mais o vira.» Bernardim
Ribeiro^ Menina e Moça, Part. i, cap. 29.

— Ir-se andando, avançar, separar-se da

companhia de alguém. — Andar a mon-
te, caçar, vaguear, correr como fugitivo.

— Andar ás apalpadellas, não saber

por onde vae, sem ver o caminho que
trilha. — Andar á toa, sem saber aon-

de quer ir ter. — Andar de gatas ou
gatinhas, cora mãos e pés pelo chão. —
Anda ! voz de animação, com que se in-

sta alguém para repetir o mesmo movi-

mento. — A mais andar, com a maior

pressa. — Andar de mão em mão, diz-se

das cousas que se mostram. — Andar
nas bôccas do mundo, ser assumpto de

murmuração. — Vamos andando, vive-

mos nem bera, nem mal. — i'Vt3er andar

o relógio, dar-lhe corda. — Andar bc7n,

em linguagem escholastica, dar bem a

sua lição. — Andar o carro adiante dos

bois, contra toda a ordem natural.— An-

dar d mira, ter em vista, trabalhar para

algum fim. —• Quem andou não tem imra
andar, ditado das pessoas edosas, allu-

sivo ao pouco tempo que têm de vi-

da. — Andar de Herodes 2)ara Pilatos,

ser enviado de uma pessoa para outra sem
despacho. — Andar Seca e Meca, correr

o mundo. — «A besta que muito anda,

nunca falta quem tanja.» Padre Delica-

do, Adágios, p. 57. — «Andando ganha
a azenha, e não estando queda. n Idem,

Ib., p. 56. — «Andar a andar, corpo a

enterrar. -it Idem, Ib., p. 141.— «Andar
a ])ago não p>ago, não he obra defidalgo. -o

Idem, Ib., p. 28. — «Andar a pião em-

prestado, fome jwe.-n Idem, Ib., p. 61.

—

«Andar com furão morto á caça,y> Idem,

Ib., p. 30. — «Andem as mãos que pin-

tam as uvas.» Idem, Ib., p. 56. — «Ao
revés o vesti, ande-se assi.» Idcra, Ib.,

p. 174. — «Besta de andar, chão para
mim e pêra meu irmão.» Idera, Ib., p.

24. — « Cuidado anda caminho, que não

moço frelidido.» Idem, Ib., p. 33.

—

«Di-

ze-me com quem andas, dir-te-hei as ma-
nhas que tens.» Idem, Ib., p. 179. —
íiEm chão de couce quem não piider an-

dar que c/íOMÍe.» Idem, Ib., p. 34.

—

«Es-

se mal farás, que andes, e não comas.

»

Idem, Ib., p. 34. — «Mcd vae á raposa,

quanda anda aos grillos.» làem, Ib.,22.

—«O ganho, e a lazeira andam de feira
em feira.» Idem, Ib., p. 69. — «Pão e

vinho anda caminho, que não moço gar-

rido.» Idem, Ib., 35. — «Perdi a roca

e o fuso não acho, trez dias ha que lhe

ando pe^o rasto. »\à.,lb., 154.

—

«Perdi-

do he quem traz perdido anda.» Idem,
Ib., p. 71. — «Pés costumados a andar
não podem quedos estar.)) Idera, Ib., p.

35. — «Pés e mãos caminho andam.»
Idem, Ib., p. 35. — «Quando durmo
canço, que fará quando ando.» Idera,

Ib., 35. — «Quem afama tem perdida,

morto anda ainda em vida.» idem, Ib.,

78. — «Quem anda em demanda, com o

diabo anda.» Idem.Ib., p. 109.

—

«Quem
de vagar anda,pt/ííco alcança.» Idem, Ib.,

p. 35. — «Quem mal anda, mal acaba.»

Idem, Ib., p. 180. — «Quem muda fitos,

com mal anda.» Idem, Ib., p. 73. —
« Quem não anda por frio, e sol, não faz
seu prol.» Idem, Ib., p. 73. — «Quem
não se aventura, não anda em cavallo,

néon mula.» Idem, Ib., p. 73. — «Quem
jyrimeiro anda, primeiro manja.» Idem,
Ib., p. 52. — «Alcaide em andar, moi-

nho em moer, ganham de comer.» JMuteau^

Vocab., Suppl.

—

«A mulher e a gallinha,

por andar se jjerde azinha.» Idem, Ib.

— «Anda a cabra de roça em roça, como
o bocejo de bocca em bocca.» Idem, Ib.

— «Anda o homem a trote por ganhar
capote.» Idera, Ib. — «Andar como gato

2Mr hrazas.» Idem, Ib. — «Andar como
sapo por alqueves.» Idem, Ib. — «Andar
de mal em pieor.» Idem, Ib. — «Andare
andar, ir morrer á beira.» Idem, Ib.

—

Andar no cavallo dos frades, » isto é, a

pé. Idem, Ib.—^ «Andar 2ía''a traz como

o caranguejo.» Idera, Ib. — «Andar por

onde anda a raposa.» Idem, Ib. — «An-

dar ventura até sepultura.» Idem, Ib. —
«Andava na égua, e perguntava p>or ella.y>

Idem, Ib. — «Ande eu quente, ria-se a
gente.» Idem, Ib.

—

«Aquelle vae mais são,

que anda pelo chão.» Idera, Ib.

—

«Assi

anda o demo ás avessas, e o carro com
os bois.» Idem, Ib. — «Carrega a náo
trazeira, andará avela dianteira.» Idem,

Ib. — «Mal vai ao fuso, quando a barba

não anda em cima.» Idem, Ib.

—

«No an-

dar e no beber conhecerás a mulher.»

Idem, Ib.— «Quem não jióde andar, que

corra.» Idera, Ib.— «A^o andar e no ves-

tir serás julgado entre cem mil . » Nunes,

Refranes, foi. 81, v. — «Quemcom o de-

mo anda, com elle acaba.» Idera, Ib., foi.

97, V. — «Quem não anda não ganha.»

Idem, Ib., foi. 96, v.

ANDAR, s. m. (Formado do verbo an-

dar.) Andadura, passo, modo como se

anda ; figuradamente : porte, procedi-

mento, theor de vida. — « No seu doce

andar, e meneos seguros do corpo, e do

rosto, e do olhar, parecia d'acatamento.»

Bernardim Bibeiro, Menina e Moça, Part.

i, cap. 2.

ANDAR, s. m. Sobrado, estancia, pa-

vimento superior, a contar dores do chão

ou loja. Direitura, egualdade da altura

do edifício.

—

«Nesta sala, que he o pri-

meiro andar, estão miradouros e varan-

das, que descobrem parte da cidade.»

Cartas do Japão, Tom. i, foi. 272, col. 1.
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— Loc. : Casa de um andar, que tem

todos os quartos sobre a loja a um mes-

mo correr. — Andar nohre, o mesmo que

primeiro andar. — O ultimo andar, a

trapeira, as aguas furtadas. — Pôr-se

no andar da rua, despedir-se, pôr-se ao

fresco. — <xMandou-me que me puzesse no

andar da rua.y> Jorge Ferreira, Euphro-

sina, act. iii, se. 2. — Andar da sala, o

meio d'ella.

ANDARÉJO, adj. ant. O mesmo que

Andejo; que anda ou caminha muito;

andejo, que não pôde estar parado, cor-

riqueiro. == Emprega-se de ordinário na

forma feminina.

Assi digo eu por esta bocca.

A casada, Ires horas na Igreja,

E o mais que em casa esteja,

E não Já que troque a roca.

Pelos gostos de aiidareja.

ANT. PREST., AUTO DO MOCIiO ENCA.NT.

Vide Andejo, mais usual.

ANDARÉNGO, adj. ant. O mesmo que

Andarejo ; ligeiro no andar, presto, rápi-

do, veloz na andadura.-— « Que lhe man-

dasse sellar, huma faca baia mui andaren-

ga.i) Damião de Góes, Chronica de Dom
Manoel, Fart. ii, cap. 29.

ANDARÍLHO, s. m. No século xviii,

designava o lacaio ligeiro, que seguia

por officio a dianteira dos carros ou das

cavalgaduras, vestido á ligeira e com
um bastão na mão ; emissário, próprio,

portador de cartas. N'este sentido reco-

lhido por Bluteau, no Supplem. do Voca-

bulário. No sentido usual, homem que

d;l espectáculos de carreiras, que se de-

safia a quem corre com mais pressa.

ANDARÍM, s. m. O mesmo que Andari-

lho, porém menos usado.=Recolhido por

Bluteau, no Supplemento do Vocabulário.

ANDARIVÉLLOS, s. m. pi. Em Náutica,

cabos para içar e arrear mastaréos.

ANDAS, s.f. pi. Leito em forma de

liteira, sobre varaes, sem caixa, tirado

por homens ou animaes ; varaes tirados

por bestas, onde se colloca a tumba ou
esquife dos defuntos. Charola, andor, pa-

diola, palanquim.— líEm humas ricas an-

das, que Lamentar na não trouxe, hiam
as duas irmàs.)i Bernardim Ribeiro, Me-
nina e Moça, Part. i, cap. 5. Moderna-
mente, díl-se o nome de andas, a uma es-

pécie de muletas, de pau, da altura de um
homem, da grossura de trez ou quatro
pollegadas, tendo, quasi a altura do meio,
duas cunhas pregadas, sobre as quaes as-

sentam os pés como cm estribo, seguran-

do as màos ás extremidades superiores,

para sustentar o cqiiilibrio na marcha.
Servem para andar em terrenos pantano-
sos

; entre nós são divertimento dos ra-

pazes.

ANDAVEL, adj. 2 gen. Que anda, fá-

cil nos movimentos; andejo, expedito em
andar. — «São preguiçosos, pezados no
andar, pouco andáveis, escarnecedores,

burladores.yi Figueiredo, Chronographia,

Part. II, cap. 28.

ANDÉCHA, s. f. O mesmo que Ende-

cha. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira.

ANDÉIRO, adj. O mesmo que Andejo,

andarengo, andarejo, ou andarilho; que

anda muito, ligeiro no andar. — <iA mu-

lher andeira diz de todos, e todos dizem

d'ella.» Bluteau, Vocabulário. — «... em
huma faca andeira.» Diogo de Couto,

Década VII, Liv. i, cap. 11.

ANDEJO, adj. Que anda muito; amigo

de andar; que não pôde permanecer no

mesmo sitio. Volante, alevantado, des-

vairado.— «O coracum travesso e desavia-

do, e andejo per errores, e atribulado

per louçainhas e oufanas.yi Vita Christi,

Part. II, cap. 3, foi. 27.
—

• Loc. : Mulher andeja, a que não

pára em casa
;
que anda pelas portas dos

visinhos a bisbilhotar.

—

«Comadre ande-

ja, não vou a parte, onde a não veja. d

Padre Delicado, Adágios, foi. 135.

f ANDERÉ, s. m. ant. (Corrupção do

nome próprio André.) Viterbo também
recolheu as formas Andrel, Andreu.

t ANDERSÓNIA, s. /. Era Botânica,

género de plantas da familia das convól-

vulas, peculiar da Nova Hollanda.

ANDES, s. f. ant. O mesmo que An-
das.=Usado na Grammatica de João de

Barros, talvez, segundo o Diccionario da

Academia, erro de impressão.

t ANDÍCOLA, adj. 2 gen. Em Historia

Natural, que se dá, ou vive nos Andes.

ANDÍLHAS, s.f. pi. (Diminutivo de

Andas.) Armação de quatro paus encru-

zados dous a dous, pregada a outros

dous paus que assentam sobre a albarda

das bestas, e sobre as quaes passa a si-

Iha que segura. Servem para se assenta-

rem as mulheres. No século xviii, dizia

Bluteau:

—

«Hoje é poucousada. Em Lis-

boa usam d'ella as parteiras. «Vocah. —
«Pois prometto-vos eu, segundo lhe tomei

tento no pezo ao subir das andilhas, que

é valente.» Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. i, scen. 1.

t ANDINO, adj. Em Historia Natural,

que vive e cresce nos Andes.

f ANDÍRA s. /. Em Botânica, género

de leguminosas da America e do Senegal.

= Também se lhe chama Angelim e An-

durababajari.

ANDIRÓBA, s. f. (De jandi-irová,

azeite amargoso.) Em Botânica, arvo-

re do mato virgem do Brazil ; do fructo

se extrán bom azeite para luzes e sabão.

ANDITO, s. m. (Da baixa latinidade

anditus, no italiano audito.) Via, ádi-

to, pateo, trajecto, passeio; corredor,

passagem estreita, bêcco, viella; espa-

ço quo se deixa para andar em vol-

ta. — «Sobre este estrado dcixaiido-lhe

trez palmos de andito em torno.» Frei

Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.

VI, cac 17.

ANDOÉNÇAS, s. f. pi. ant. Vid. En.
doenças.

ANDÔNE, s. m. ant. (Segundo Moraes,
talvez corrupção de Brandone ou Bran-

dão. Na Mythologia indiana, os Andones
representam o mundo visivel.) Palavra
oriental, de significação incerta, e com-
pletamente obliterada. — «Por toda a rua
larga, que vae até a cruz, puseram
os portuguezes arvores mui altas de

huma parte, e da outra, e n'ellas muitas

lanternas e andones acessos.» Cartas do
Japão, Tom. i, foi. 117, col. 2.

ANDOR, s. m. (Da voz pérsica anduL)
Carruagem portátil da índia, usada nas

terras em que se não servem de bestas;

é um engenho a modo de andas desco-

bertas, que quatro homens levam aos

hombros. Gestatoria.

—

«Na mesma hora,

que Vasco da Gama desembarcou, ofez o

Catual tomar em um andor, que são a modo
de andas descobertas, que levavam quatro

homens aos hombros por estado, estes

são tão destros n'este officio, que o que

vae no andor, posto que elles vão ás ve-

zes correndo, quasi que não sente, que o

movem, a par dos quaes vae outro homem
com um sombreiro de esparaval, posto em
uma haste comprida pêra lhe tomar o

jl. chuva. y> Damião de Góes, Chro-

nica de Dom Manoel, Part. i, cap. 39.

ANDOR, s. m. Charola ; certo throno

sustentado sobre varas, onde se levam
as imagens ou relíquias dos santos nas

procissões. —• «E no fim a Senhora das
Mercês no seu andor, com coroa imperial

na cabeça.» Miguel Leitão, MisceUanea,
Dial. XII, p. 321.

ANDORÍA, s. /. a7it. (Contracção do
Andadoria.) O officio ou cargo de Anda-
dor do Concelho. =Recolhido por ^'iter-

bo, no Diccionario Portátil.

ANDORÍNHA, s. /. (Do latim hirunão,

hirundinis.) Em Historia Natural, géne-

ro da familia dos fissiróstros, tendo a
cabeça arredondada, inteiramente cober-

ta de pennas, o bicco curto, deprimido,

a lingua larga, dividida cm duas na sua

extremidade. — a Ao parecer da primei-

ra andorinha.» Sá de Miranda, Vilhal-

pandos. Prol.

—Em Conchyliologia, nome dado pelos

mercadores á espccie mais commum da
avicula, porque a sua côr negra, e sobre

tudo a disposisão das suas orelhas dão-

Ihc alguma similhança com a andorinha,

de azas abertas.

—Em Ichthyologia, andorinha do mar,

nome vulgar dos peixes voadores.

— Em Botânica, hcrva andorinha, no-

me vulgar do Ooli/ganum nivcum Lvbei-

lii; tem as folhas como o ranúnculo
;

as flores sãoamarcllas; tem quatro folhas

com bagens cheias de sementes amarel-

las e redondas.

—

«Conhecem estes passa-

rinhos }nna lurva do seu nome que se

c/iawfl andorinha, «i«t" conhecida de todos,

a qual nasce pelos campos, em muitas
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partes, em terras seccas de pedrinhas

viiudas, e pelas rnas...i> Fernandes Fer-

reira, Arte da Caça de Altaneria, Part.

VI, cap. 19.

— Eni linguagem brazílica, carrua-

gem da praça, na cidade do Rio de Ja-

neiro, de quatro rodas, e assento para

duas pessoas: é puxada por um só ani-

mal e guiada por um só cocheiro.

— Loc. : Comer de andorinha, comer

andando sempre.

—

«Uma andorinha não

faz i^erão.» Padre Delicado, Adágios,

p. 22. Isto é^ não se pode tirar conse-

quência de nm só exemplo.

ANDORINHÃO, s. m. O mesmo que Al-

vão, Gaivão ou Martinête; espécie de an-

dorinha preta, e um pouco esbranquiça-

da na garganta. = Recolhido por 'Mo-

raes.

ANDORINHO, s. m. Em Ornithologia,

andorinha pequena. — «Costumava eu a

ter andorinhos 7iovos, etc.» Fernandes

Ferreira, Arte da Caça, Part. i, cap. 6.

—Em linguagem náutica, andorinhos,

são os cabos nos quaes em um dos chico-

tes se aguenta um sapatilho, e no outro

se faz rabixo de gaxeta: servem de pear

convenientemente os estribos das vergas.

— Andorinho surdo das jiennas, espécie

de garuncho, de madeira, que se aguen-

ta no punho da penna das velas de estai,

e de entre mastros.

ANDORRIAES, s. m. pi. ant. Vid. An-

durriaes.

ANDORSINHO, s. vi. (Diminutivo de

Andor.) Empregado nas Cartas do Japão,

e de uso popular.

t ANDRÂCHNE, s. f. Em Botânica,

nome grego da planta pé de gallinha.

ANDRAJO, s. TO. (Segundo Bluteau,

do grego nndracas, porção, pedaço.) Far-

rapo, frangalho, trapo, bocado de panno

sujo, roto e inútil. Vestimenta de pedinte.

— a Deixando em lagar dos vestidos, huns

andrajos do mais pobre, quepediria esmo-

?a. «Padre Manoel Fernandes, Almainst.,

Tom. II, doe. 1, cap. 10. = O plural é

mais frequente.

ANDRAJOSO, adj. Esfarrapado, esfran-

galhado, roto, desbragalado, coberto de

trapos ou remendos mal cosidos. — «Tz-

veram. ao pobre andrajoso na sua estima-

rão por doudo. yi Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tom. ii, p. 194.=
Acha-se também em Fernão Mendes Pin-

to.

t ANDRALOGOPÉLIA, s. /. (De «ne/%

andros. homem, aIofj'is, incoherente, e

pelos, membro.) Em Teratologia, mon-
struosidade pela qual o corpo de vim ho-

mem apresenta apparentemente membros
de um bruto.

ANDRANOTOMÍA, s.f. (Do grego aner,

andros, homem, e anatome, anatomia.)

Anatomia do homem. O mesmo que An-

drotomia.

ANDRAPODÓCAPELO, s. m. (Do grego

andrapodon, escravo, e hapilos, vende-

dor.) Em Historia antiga, mercador de

eunucos e escravos.

ANDRARTHROCÀCIA, s. /. (Do grego

aner, andros, homem, arthron, articula-

ção, e kakon, mal.) Em Medicina, carie

das articulações no homem.

t ANDRASPE, s. m. (Do grego aner,

andros, homem, e aspis, escudo.) Em
Botânica, género de primuláceas, e syno-

uvmo do género androsácea.
"

t ANDRÉA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de cryptogámicas, distiuctas dos mus-

gos e das hepáticas.

t ANDREÁCEAS, «. /. pi. Em Botâni-

ca, familia de plantas, visinha dos mus-

gos e das heptáicas.

t ANDREASBERGOLÍTHE, s.f. Em Mi-

neralogia, mineral esbranquiçado, silica-

to aluminoso, que se encontra nos schis-

tos argilosos, e nas rochas de origem

ígnea.

tIANDREBÉLLOS, s. m. jjl. Em lingua-

gem náutica, cabos destinados a içar e

arrear mastarcos, vergas, paus de cute-

los e mais objectos de qualquer nature-

za, em quanto se trata de os coUocar

ou apartar do logar que lhes compete

no apparelho.

t ANDREION, s. «i. Em Antiguidades

gregas, nome dos banquetes públicos,

na ilha do Creta e Lacedemónia.

ANDREL, s. ni. ant. Corrupção do no-

me de André, nos documentos antigos.

= Recolhido por Viterbo.

t ANDRENA, s. m. Em Entomologia,

género de hymenópteros melliferos, tendo

por typo em França a andrena pilipe.

t ÀNDRENÉTAS, s. /. pi. Em Ento-

mologia, tríbu de insectos hymenópteros

melliferos, visinho das abelhas.

t ANDRENÍDE, adj. Que se assemelha

a uma andrena.

t ANDRENÍTE, adj. O mesmo queAn-

drenide.

t ANDRENÓIDE, adj. 2 gen. Em En-

tomologia, epitheto de certos insectos que

se assemelham ás andrenas.

t ANDREÓIDE, adj. 2 gen. Em Botâ-

nica, que se assemelha a uma andréa.

ANDREOLÍTHA, s. /. O mesmo que

Andreasbergolithe.

ANDREÓSKIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de crucíferas.

ANDREU, s. m. awí. (Corrupção do

nome de André.) Vid. também Andrel e

Anderé.

t ANDREUSIA, s. /. Em Botânica, o

mesmo que Centaurella, género formado

para duas plantas da America septentrio-

nal que diÔerem das gencianas pelo nu-

mero das partes da flor e pelo ovário.

t ANDRIALE, í. /. Em Botânica, gé-

nero de semiflosculosas, ou chicoreáceas,

hervas da Europa austral.

t ANDRIALOIDES, s. /. pi. Em Botâ-

nica, familia de plantas ephémeras das

montanhas da índia.

t ANDRIEUXIA, s. /. Em Botânica,

género de compósitas, seneeionídeas, plan-

ta ephémera do México.

ANDRINO, adj. (Do castelhano endri-

no, segundo Moraes.) Da côr das costas

das andorinhas ; côr com que se distin-

gue certa raça de cavallos. — «As cores,

em que dominam dos humores a melan-

cholia, e dos elementos a terra, são o

mursello, o melroado, e andrino, o cas-

tanho escuro, o pardo, o pello de rato.i>

António Pereira Rego, Instrucção de

Cavalleria de Brida, cap. 6.

ANDRIO, í. m. Espécie de serpente,

cujas mordedellas produzem vómitos de

cólera.

—

«Os mordidos da serpente cha-

mada Andrio j>adecem vertigens e vómi-

tos de cólera fetidissima, e outros movi-

mentos desordenados; e o logar, onde mor-

deu, gasfa-se como que o roeram.-» Padre
Manoel Bernardes, Floresta, Tom. v, p.

408.

t ANDRIOPÉTALA, s. /. (Do grego an-

dreios, macho, ej^etalon, pétala.) Em Bo-

tânica, género de proteáceas hákeas do

Brazil.

ANDROCEPHALÓIDE, s. /. (Do grego

andros, genitivo de aner, homem, fce-

phalê, cabeça, e eidos, forma.) Em
Mineralogia, espécie de pedra que tem a

forma de uma cabeça humana.

t ANDRÓCERO, s. /. (Do grego aner,

andros, homem, estáme, e keros, corno.)

Em Botânica, género de solanáceas.

t ANDROCTONE, s. m. (Do grego an-

droktonos, assassino.) Género de ara-

chnides pulmonares, tendo por typo o

androctone funesto de Dongola.

t ANDROCYMBION, s. m. (Do grego

aner, andros, homem, estáme, e kymhium,

pequena barca.) Em Botânica, género de

melantháceas verátreas do Cabo da Boa
Esperança.

t ANDRODAMAS, s. m. (Do grego a»er,

andros, homem ,edanaô, eu domino.) Pe-

dra que 03 antigos julgavam própria pa-

ra refrear a cólera.

t ANDRODYNAME, adj. 2 gen. (Do

grego aner, andros, homem, macho, e

dynamis, força, desenvolvimento.) Em
Botânica, nome das plantas cujos está-

mes chegam a' um grande desenvolvi-

mento.

t ANDROÉCIA, s. /. (Do grego aner,

andros. macho, e oikia, morada.) Em
Botânica, conjuncto dos estámes, quer

este agrupamento se forme de um só ou

de muitos verticellos, de um só estáme

ou de muitos eixos de estámes. = Es-

ta palavra é para os órgãos masculinos

o mesmo que as palavras cálice e corolla

são para os invólucros.

ANDROGENESIA, s. /. (Do grego aner,

andros, homem, e génesis, geração.) Era

Philosophia, estudo ou sciencia do desen-

volvimento physico e moral da humani-

dade.

t ANDROGENÉSICO, adj. Em Philoso-

phia, que é concernente á androgenésía.

I
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t ANDROGÉNIA, s. /. (Do grego aner,

andros, homem, e genaô, gero.) Repro-

ducção do homem, ou que pertence ao

homem na reproducção.

t ANDRÓGEO, s. m. Em Botânica, diz-

se do conjuncto dos estámes de uma
planta.

t ANDROGLOSSE, s. m. (Do grego

aner, andros, homem, e glôssa, lingua.)

Em Ornithologia, género de pássaros aos

quaes se ensina facilmente a fallar.

t ANDRÓGRAPHA, s. f. (Do grego

aner, andros, homem, e graphis, pincel.)

Em Botânica, género de acantháceas,

plantas herbáceas da Ásia tropical.

t ANDROGYNARIO, adj. (Do grego an-

dros, genitivo de aner, homem, e gt/nê,

mulher.) Em Botânica, nome das flores

que se tornaram duplas pela transforma-

ção das duas espécies de orgàos sexuaes,

sem alteração dos tegumentos.

t ANDRÒGYNETE, s. f. Em Botânica,

synonvrao de Stachygynandron.

t ÀNDROGYNIA, s. f. (Do grego an-

drogynos, que reúne os dous sexos.) Em
Botânica, reunião dos dous órgãos se-

xuaes, quer sobre um mesmo individuo,

quer n'um mesmo periantho. O mesmo
que Monécia e Herraaphroditismo.

t ANDROGYNIFLÓRE, adj. 2 gen. Em
Botânica, nome do capitulo ou caláthide,

quando se compõe unicamente de flores

hermaphrodítas ou andrógynas; contra-

põe-se a masridijióra , e feminiflóra.

t ANDROGYNI-MASCULÍFLÓRÈ, adj. 2

gen. Em Botânica, nome das plantas,

quando apresentam flores masculinas e

flores hermaphrodítas.

t ANDROGYNISMO, s. VI. Estado de

um ser, quando reúne os dous sexos.

ANDRÓGYNO, adj. e s. m. (Do grego

androgynos, que reúne os dous sexos.)

Em Botânica, nome das plantas que, sen-

do monoicas, têm flores machas e flores

fêmeas sobre o mesmo pedúnculo.
— Em Zoologia, individuo no qual

estão reunidos os órgãos dos dous sexos

;

andrógyno é synonymo de hermapkro-
dita.

— Em Astronomia, planetas androgy-
nos, os que são ora quentes, ora frios.

ANDRÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego
aner, andros, homem, e eidos, forma.)

Que se parece com o homem, sobretudo
pela constituição do espirito.

— Em Mechanica, emprega-se como
substantivo para designar ura autómato
que tenha a figura humana e que por meio
de varias molas e motores execute algu-

mas funcções apparentes da vida. Um dos
mais célebres trabalhos deste género é o

tocador de flauta de Vaucanson, construi-

do em 1730 : o autómato tocava muitas
árias, e imitava todos os movimentos de
um musico.
— Svx. : Andróide, autómato. O an-

dróide c unia das fórinas do autómato.
Dá-se geralmente este ultimo nome a to-

da e qualquer machina que tem em si o

principio do seu movimento similhante

aos corpos animados.

t ANDROLEPSIA, s. /. (Do grego

aner, andros, homem, e lambanô, pren-

do.) Em Antiguidade grega, espécie de
direito de represálias que competia aos

athenienses, de tomarem trez habitantes

da cidade em que se tivesse refugiado

um assassino, até este ser castigado.

t ANDROMACHIA, s. f. Em Botânica,

género de compósitas vernónias, hervas

ou sub-arbustos do novo continente.

ANDROMANÍA, s. /. (Do grego aner,

andros, homem, e mania, loucura.) Em
Pathologia, synonymo de Nymphomania.
Furor uterino.

ANDROMANÍACA, adj. f. Affectado de

andromania.

ANDRÒMEDA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de ericáceas, arbustos sempre ver-

des da America tropical.

— Em Astronomia, nome de uma
consteliação do hemisphério boreal, com-

posta de cincoenta e nove estrellas.

Olha a Carreia, attenta a CyDOSura,
Anilromeda, e sea pae, e o Drago horrendo,

ciiõss, LDZ.,cant. i, est.

t ANDROMÉDEAS, s. f. pi. Tríbu de

ericáceas, cujo typo é o género andróme-

da.

ANDROMINAS, s. f. pi. Palavra de gí-

ria; embu.-<tes, tregeitos, enredos, menti-

ras. =: Recolhido na sexta edição de

Moraes.

t ANDRON, .9. m. Logar destinado aos

homens, na egreja grega.

t ANDRONÍTIDES, s. m. pi. Em Ar-

chitectura grega, salas reservadas para

os banquetes dos homens, a que as mu-
lheres não podiam assistir.

ANDRONOTOMIA, s. f. (Do grego aner,

andros, homem, e tome, dissecção.) Dis-

secção do corpo humano.

t ANDRÓPADES, s. m. Em Ornitholo-

gia, género de merúlide, melro importu-

no da Africa.

t ANDROPÉTALA, s. /. (Do grego an-

dros, genitivi) de aner, macho, e pétala.)

Em Botânica, pétala proveniente de um
estáme metamorphoseado.

t ANDROPETALÁRIO, adj. Nome dado
por De Candolle ás flores nas quaes os

estámes se transformaram em pétalas, fi-

cando o pistilo são.

ANDROPHOBIA, s. f. (Do grego aner,

andros, homem, e phobos, horror.) Aver-

são pelos homens ; rancor contra o géne-

ro huniaii'!.

t ANDRÓPHOBO, adj. Que foge dos

homens, que tem horror á humanida-

de.

t ANDRÓPHORO.s.ni. (Do ^re^oandros,

genitivo de aner, macho, ephorô, levo.'!Em
Botânica, nome dado por Mirbcl ao sup-

porte das authéras quando os cstilmes es-

tão reunidos. O andróphoro não é mais
do que os filetes estaminosos, soldados

conjunctamente. Se os filetes estão reuni-

dos em um só andróphoro, os estámes

se chamam monadélphos, e diadélphos se

estão soldados em dous fascículos.

t ANDROPOGON, s. m. (Do grego aner.

andros, homem, e pôgon, barba. "i Em Bo-
tânica, género de gramíneas, tendo por

espécies principaes o andropógon squar-

roso ou vétiver das índias ; o andropó-

gon nardo, aromático e excitante.

t ANDROPOGÓNEAS, s. f. pi. Familia

de gramíneas, tendo por typo o género

andropógon.

t ANDROSACE, s. m. Em Botânica,

pequeno crenero de agaríco.

t ANDROSCEPIA, s. /. Em Botânica,

género de gramíneas ; tríbu das andro-

pogóneas, originaria das Molucas.

t ANDRÓSÈMA, adj. 2 gen. (Do gre-

go andros, gen. de aiier, homem, e si-

ma, sangue.) Em Botânica, nome das

plantas cujos fructos encerram um sue-

co vermelho como sangue.

ANDROSEMO, s. rn. Em Botânica, gé-

nero dhypericáceas hypericeas, conheci-

do com o nome vulgar de herva de Setm

Julião.

t ANDRO-SPHINX, s. m. Nome da sphin-

ge do Egypto, cujo tvpo primitivo não

tinha peitos e se parecia com um ho-

mem.
t ANDROSTÉMMA, s. f. (Do grego an-

dros, gen. de aner, homem, e stemma,

coroa.) Em Botânica, género de hemodo-

ráceas, visinho dos conostylis, cuja única

espécie foi observada em a Nova Hollan-

da Occidental.

t ANDROSTYLroM, s. m. Em Botâni-

ca, órgão chamado também gynóstemo ca

columna, formado pelos estámes soldados

com o stylo, de modo que as anthéras fi-

cam todas ao lado do stigmate, como nas

orchídeas.

t ANDROTOMAS, s. /. pi. Em Botâ-

nica, plantai da familia das svnanthé-

reas.

ANDROTOMÍA, s. /. Vid. Andranato-

mia.

t ANDROTRÍCHON, s. m. (Do grego

a?j<;r,, andr^.s. honiom, e thrix, trikos, ca-

bello.) Em Botânica, divisão do género

abildagardia, que cresce no Brazil meri-

dional.

t ANDRÚM, s. ??i. Palavra indiana la-

tinisada, dada por Kaempfcr a uma es-

pécie de elephantiásis do scrotum. endé-

mica na Ásia meridional, e no Japão.

ANDÚ, s. tn. Em Botânica, nome vnl-

srar dado no Brazil a um legume, qna

nasce em um arbusto ; tem flores ama-

rellas, saindo de cada flor uma ba-

gem, cujo grão é amarellado, vermelho

ou r.ijado de amarcllo e roxo, quasi tão

bom c^imo as ervilhas. = Recolhido no

Diccionario de Moraes.

ANDDJOS, s. m. pi. nnt. (Talvez cor-
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rnpção de Antojos.) Segundo a significa-

ção hypothética, dada por Moraes, ca-

chorros.

S3o conhecidos de cujos.

São esU'S lindos sabujos,

He bem cerrar-lhe os andijos

Pêra casta natural.

CAKCIOBEIRO CEBAL, fol. 20), V, Col. 3.

t ANDURABABAJARI, s. m. Planta tra-

zilica ; o mesmo que Angelim.

ANDURRIÁES, s. m. jjI. ant. Legares

pouco aceiados, mas bastante trilhados.

= Usado na linguagem popular do sé-

culo XVI :

Meus desatinos onde me levacs ?

Vadiamente assi de monte em monte,

Ou, como dizem, por andurriaes ?

SÁ DE MIRANDA, cart. \ir.

AMEUZÉIRO, s. VI. Planta ou arbusto

que dá o andú ou guanduz. = Recolhi-

do por Moraes.

ANECEÓTA, s. /. (Do grego anecdo-

ctorij inédito ; de cin, privativo, eh, indi-

cando extensão, e dotes, dado.) Particu-

laridade secreta ou pouco conhecida, e

ordinariamente satyrica, relativa a cer-

tos acontecimentos históricos ou á vida

intima de uma pessoa. Conto engraçado.

— Em Bibiiographia, chamava-se anec-

dotas ás obras antigas que ainda nào ti-

nham sidn impressas.

ANECDÓTICO, adj. Que tem o cara-

cter de anecdota ; coUecção anecdotica.

ANECLOTÍSTA, s. 2 gen. Que conta

anecdotas, que recolhe ou applica anecdo-

tas.

I ANECTASIA, s. /. (Do grego a, sem,

n eupliónico, e eldasis, extensão.) Em
Anatomia, nome dado por Grassi á falta

de extensão habitual de um órgão.

ANEDEÁR, V. a. Fazer nédio. = Reco-

lhido por Cardoso e Barbosa.

ANEDIADO, adj. p. Alizado, engorda-

do, cevado, lustroso com a gordura.

ANEDIAR, V. a. O mesmo que Ane-

dear, porém mais usado.

f ÁNEDO, s. m. (Do grego anaiãos,

impudente.) Em Entomologia, género de

insectos coleópteros, tendo por typo o

anedo equinoxial, de Carthagéna.

ANEGAÇA, s. m. (O mesmo que Nega-

ça, com o prefixo antigo.) Chamariz, cou-

sa que convida com engano ; aceno, se-

ducçào; isca.

De sedes não sei que faea,

Ou liado, ou de graça,

Mano, soccorro demora,
Que Iraijo jà os olhos fora,

Como rola d'ajiec/aça.

GIL VIC2NT8, OBRAS, liv. V, Tol. 260, V.

ANEGÁDO, adj. p. Submerso, coberto

de agua.
— Anegado, s. m. Rochedo coberto

de agua ; recife. — « E sendo caso que

bordeges pêra o Sul, trarás loa vigia, por-

que estão alguns anegados.» António Car-

neiro, Roteiro do Brazil, foi. 20.

ANEGÁR, V. a. ant. (Do italiano «níie-

gare, submergir, afogar ; na baixa lati-

nidade, anecare e negare.) Submergir,

metter a pique, afogar na agua, cobrir

de agua. — « Ou o mar com supitas tor-

mentas anegou snas núos e destruiu suas

grossas Jrotas, » Fiancisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, Part. ii, cap.

93.

ANEGOCIÃDO, adj. Occupado com ne-

gócios. = Usado nas Ordenações Affon-

sinas.

AKEGRÁDO, adj. p. Denegrido, de

côr tirante a negro. — «...vns são pes-

tHenciaes e tem um circião livido ane-

grado, ete. » Moraes, vb." Carbíinculo.

t ANEILEMA, s. /. Em Botânica, com-

melina, planta da familia das monocoty-

ledoneas.

t ANEILÉSIS, s. f. (Do grego aneile-

sts, passagem.) Em Medicina, transporte

dos gazes intestinaes para a parte supe-

rior do canal digestivo.

t AKEIMIA, s. f. (Do grego aneimon,

nú.) Em Botânica, género de fetos os-

mundáceos da America meridional.

ANEL, s. m. (Do latim anelJus, e an-

nulus ; no italiano anel e anello.) Vid.

Annel, mais usado, posto que pela ety-

mologia se deva adoptar a primeira for-

ma.
ANELAR, s. m. Em Astronomia, nome

da estrella marcada por aljiha sobre a

cabeça de Castor, constellaçào de Gemi-
nis.

ANELAR, V. a. e n. (Do latim anhe-

lare.) Vid. Anhelar, mais conforme com
a etymologia. — « Anela a natureza a
jyerjjctuur-se nos Jlllios. » Macedo, Dcmi-

nio sofcre a fortuna, p. 18.

t AKELASTO, s. m. (Do grego a, sem,

n cuphónico, e elastes, que salta.) Em
Entomologia, género de coleópteros pen-

támcros stemoxos, tendo por typo o ane-

laste drurei, da America do norte.

ANELÉCTRICO, adj. (Do grego a, sem,

ehctron, electricidade.) Em Physica, epí-

theto dado aos corpos conductores de

electricidade, nào porque se nào possa

desenvolver n'elles a propriedade eléctri-

ca, mas simplesmente porque a perdem
no próprio momento em que c produzi-

da.

ANELHO, adj. O mesmo que Anejo
;

de um anno.=: Usado no Regimento dos

verdes : vaccas anelhas. = Segundo Mo-
raes, talvez paridas de anno.

AKÉLITO, s. m. O mesmo que Anheli-

to, mais conforme com a etymologia la-

tina.

ANELO, s. m. Vid. Anhelo.

t ANELÓPTERO, adj. e s. m. (Do gre-

go a, sem, elytron, estojo, e pteron, aza.)

Em Entomologia, nome dado aos inse-

ctos de quatro azas, das quaes as supe-

riores não têm a consistência de elytros.

t ANELYTRCS, adj. e s. m. Em En-
tomologia, nome dos insectos que não

têm elytros ou estojo para guardar-lhes as

azas.

t ANEMA, s. m. (Do grego anemia,
vento.) Em Entomologia, género de co-

leópteros heterómeros, taxicórneos, tendo

por typo o anema do Senegal.

t ANEMAGROSTÍA, s. f. Vid. Agros-

tide.

t ANEMARRHENÊA, s. f. (Do grego
ânimos, arrhen, macho.) Em Botânica,

género de liliáceas antheríceas das altas

montanhas da China boreal,

ANIMÁSIS, s. f. Anemia dos mineiros;

é epidcmica e manifesla-se por cólicas

violentas, falta de respiração, palpitação,

prostração de forças, meteorismo do ven-

tre, dejecções verdes e negras; esta doen-

ça é chiónica, e dura muitas vezes um
grande niimero de mezes.

f ANEMERO, s. m, (Do grego aneme-

ro, de um aspecto duro.) Em Entomolo-
gia, género de insectos coleópteros, do
Senegal.

AREMÍA,s./. (Do grego a^sem, e aima,

sangue.) Em Patholcgia, estado opposto

á plethora, que consiste não como a pa-

lavra indica, em uma falta de sangue, mas
na diminuição dos glóbulos d'este liqui-

do. A anemia pode ser o resultado de

causas mórbidas, taes como a privação

dos alimentos necessários, o uso de sub-

stancias pouco nutritivas, evacuações

abundantes, etc. Alguns auetores preten-

deram substituir a palavra anemia por

Oligamia, e por Hypemia. — Anemia
dos mineiros, Vid. Anemasis.

f AKÉMICO, adj. Que nào tem no san-

gue os glóbulos vermelhos normaes. —
Estado anemico.

ANEMÓBATA, s. 2 gen. (Do grego ane-

mos, vento, e lateô, marcho,) Em Anti-

guidade grega, marinheiros que voltea-

vam no ar sobre cordas. Dançarino de

corda; funámbulo.

t ANEMOCÉTE, s. m. (Do grego ane-

mos, vento, e koitaô, adormeço.) Em
Antiguidade grega, nome de certos má-

gicos de Coryntho, aos quaes se attribuia

o poder de apaziguar os ventos.

ANEMCCÓRDIO, s. m. (Do grego ane-

mos, vento, e korde, corda de instiumen-

to,) Em Musica, o mesmo que harpa eólia.

AKEMOGRAPHÍA, s, /, (Do grego ane-

mos, vento, e grapkê, descripçâo.) Em
Physica, descripcão dos ventos.

t ANEMOGRAPHICO, adj. Que perten-

ce A dcpcripção dos ventos.

ANÉMOLA] s. /, Corrupção de Ané-

mona. Vid, esta palavra.

ANEMOMETRÍA, s. f. Em Physica, ar-

te de conhecer a direcção e a velocidade

dos ventos.

ANEMÓMETRO, s. m. (Do grego ane-

mos, vento, e metron, medida.) Appare-

Iho próprio para medir a velocidade ou

a força do vento, ou somente indicar a

sua direcção. O catavento é um anemó-

metro simples, que, coUocado em gran-
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des alturas, serve para fazer conhecer a

direcção do vento. = Também se diz

Anemoscópio, e Anemometrógrapho.
ANEMOMETRÔGRAPHO, s. m. (Do gre-

go anemos, vento, metvon, medida, e

graphõ, descrevo.) Em Physica, instru-

mento que produz sobre o papel um tra-

ço indicando a duração e velocidade do

vento. E' um anemómetro adaptado a um
pêndulo que faz mover um ponto fixo ou

um lápis que risca sobre o papel as va-

riações successivas do vento. = Tam-
bém se dá este nome áquelle que escre-

ve sobre a variação do vento.

ANÉMONA, s. /. (Do grego anemos,

vento
;

planta que um sopro murcha.)

Em Botânica, género o mais brilhan-

te da família das ranunculáceas, lin-

das plantas cujas cores são magnifi-

cas e variadas, e entre as quaes se dis-

tingue a anémona pulsátil, a anémona
umbella, a anémona hepática, e a ané-

mona dos floristas.

t ANEMÓNEA, adj. f. Em Botânica, que

se assemelha a uma anémona ; como sub-

stantivo, dá-se este nome á tríbu ou sub-

tríbu das ranunculáceas.

t ANEMONÉLLA, s. /. Em Botânica,

género de ranunculáceas, tendo por ty-

po a anémona thalictróide.

t ANEMONÍDION, s. m. Em Botânica,

sub-genero da secção das anémonas.

t ANEMONIFOLÍÁDO, adj. Em Bota-

tanica, que tem flores similhantes ás da
anémona.

t ANEMONÍNA, s.f. Em Chimica, ma-

téria acre, ainda pouco conhecida, que

se extrác da Anémona pratensis e da

pulsátil, que parece ser o principio acti-

vo das anémonas. = Também anda des-

cripta sob o nome de acido anenionico.

t ANEMANÓIDE, adj. 2 gen. E.n Bo-

tânica, o que se assemelha a uma ané-

mona.
ANEMOSCÓPIO, s. m. (Do grego ane-

mos, vento, e scopeô, observo.) Instru-

mento que faz conhecer a direcção dos

ventos, e as suas variações.

ANEMOSCÓPO, s. m.' O mesmo que
Anemómetro. Vid. esta palavra.

t ANEMOSPÉRMO, s. m. Em Botâni-

ca, synonymo de planta Oriba.

t ÀNEMOTROPE, s. m. (Do grego ane-

mos, vento, e treptj, volteio.) Em Techno-
logies, motor pelo vento, apropriado a

uma raachina destinada a fabricar cho-

colate.

t ANENCEPHÀLIA, s. /. (Do grego a,

sem, e enkephalon, cncéphalo.) Em Tera-
tologia, ausência de cncéphalo. Nome da-
do por Isid. Geoffroy Saint-IIilairc aos

monstros privados de cérebro c de espi-

nlial nicdulla.

t ANENCEPHALIÁNO, adj. Em Tera-
tologia, nome dos monstros unitários au-
tositos, cujo caracter geral consiste na
ausência do cncéphalo c da totalidade ou
porção da medulla espinhal. — Como

substantivo, designa a familia dos mon-
stros unitários, que comprehende os ace-

phalos, e derencéphalos.

t ANENCÉPHALO, adj. Que é sem en-

céphalo, ou sem cérebro, fallando-se de
um feto.

t ANENCEPHALOHEMIA, s. f. (Do gre-

go a, sem, enkephalos, cncéphalo, e aima,
sangue.) Falta de sangue no cérebro

;

syncope.

t ANENCEPHALONÉRVÍA, s. /. (Do
grego a, sem, enkephalos, encephalo, e

nev7-on, nervo.) Falta de acção nervosa
do encephalo.

t ANENCEPHALOTROPHIA, s. /. (Do
grego a, sem, enkephalos, encephalo, e

trop)heò, alimento.) Diminuição do volume
do cérebro.

t ANENCHELON, s. m. (Do grego ana,
preposição de affinidade, e enkelus, en-

guia.) Em Ichttiyologia, género de peixe

fóssil scoraberóide.

ANENÉRGIGO, adj. Sem energia; re-

colhido por Moraes.

t ANENTEREMIA, s. f. (Do grego a,

sem, enteron, intestino, e aima, sangue.)

Em Medicina, falta de sangue nos intes-

tinos.

t ANENTÉREO, adj. (Do grego a, sem,
enteron, intestino.) Nome dos infusórios

que não têm canal intestinal. — Como
substantivo plural, familia de infusórios

polygástricos, sem intestino nem ânus.

t ANENTERONERVIA SATURNINA, s./.

Em Medicina, paralysía do intestino cau-

sada pelo chumbo.

t ANENTEROTROPHIA, s. f. (Do gre-

go a, sem, enteron, intestino, e tropheo,

alimento.) Em Medicina, diminuição do
volume dos intestinos.

ANEPÍGRAPHO, adj. (Do grego a, sem,
e epigraphe, inscripção.) Em Numismáti-
ca, sem titulo ; epítheto de qualquer me-
dallia sem legenda.

t ANEPIPLÓICO, adj. (Do grego a,

sem, e epiploon.) Nome dado aos mon-
stros desprovidos do epiploon.

t ANEPISCHESE, s. f. (Do grego a,

sem, e episkôs, eu detenho.) Em Patholo-

gia, incontinência, paralysia de um sphin-

ster.

ANEPITHYMIA, s. /. (Do grego a, sem,
e cpithi/mia, desejo.) Em Medicina, perda
dos desejos, dos appetites, como da fome,
da sede, do appetite venéreo, etc.

ANEQUIM, s. n». (Do castelhano ane-

quim.) Tosquia por ajuste, a tanto por
cada ovelha. — Encontra-se geralmente
empregado Enequim. = Recolhido por
i\Iorac3.

t ANERETE, s. m. (Do grego aneretos,

destruidor.) Em Entomologia, género de
colcóptcros lameilicórneos, tendo por tj'-

po o anerete tinhoso, da America Septen-
trional.

ANERETHISMO, s. m. (Do grego a,

sem, e erdliismos, irritação.) Em Medici-

na, ausência de irritabilidade.

f ANERPÓNTE, adj. 2 gen. (Do grego
anerpôn, anerpontos, trepador.) Em Bo-
tânica, que pôde trepar pelas arvores e
pelos muros.

ANÉRVIA, s. f. (Do grego a, sem, e
nevron, nervo.) Em Medicina, falta de
acção nervosa

;
paralysia.

t ANERVISMO, s. m. O mesmo que
Anervia

;
palavra formada j)or Piorry,

para designar a abolição da acção senso-
rial e motriz dos nervos.

t ANERYTHROBLEPSIA, s. f. (Do gre-

go a, sem, eri/thros, vermelho, e blepein,

ver.) Caso de daltonismo caracterisado
pela impossibilidade de distinguir o ver-
melho, que se confunde com o pardo
acinzentado.

t ANES, s. f. pi. Era Astronomia, es-

trellas da constellação de Câncer, assim
designadas no Almagesto de Ptolomeu.

ANESIA, s.f. (Do grego anesis, afrou-

xamento.) Em Medicina, remissão, me-
lhora nos symptomas de uma doença.

t ANESIPOME, adj. e s. m. (Do gre-

go anesis, liberdade, e poma, opérculo.)

Em Ichthyologia, nome dos peixes que
têm o opérculo móbil.

t ANE30RHIZA, s. f. (Do grego ane-

son, aneth, e rhiza, raiz.) Era Botânica,
género de urabellíferas, herva do Cabo da
Boa Esperança, de raiz fusifórme, tendo
o cheiro do aniz.

ANESTHÉSIA, s. f. (Do grego a, sem, e

aisthcsis, sensibilidade.) Em Physiologia,

privação geral ou parcial di faculdade de
sentir. Entende-se por anesthesia, toda
a privação ou enfraquecimento da sensi-

bilidade em geral, ou da sensibilidade de
um órgão em particular, produzida quer
por uma doença, quer por agentes anes-

thésicos. Anesthesia aspkt/xica, nome da-
do por Faure á paralysía da sensibilida-

de que sobrevêm em todos os géneros
de asphyxia propriamente dita.

t ANÈSTHÉSIGO, adj. Que pertence á
anesthesia

;
que produz anesthesia. Dá-

se este nome a diversas substancias cu-

ja propriedade é de extinguir momenta-
neamente a sensibilidade ; taes são o

éther, o chlorofórmio, o aldehyde, o óleo

de naphte artificial, a amylena, etc. São
utilisados com vantngcm para supprimir

a dòr nas operações cirúrgicas. — Me-
thodj auesthesico, vid. Etherisação.

t ANESTHETE, s. /. (Do grego anais-

thetos, estupidecido.) Em Entomologia,

género de coleópteros iongicórneos, ten-

do por typo a anesthete testacea, de
França.

ANETE, s. Hl. Em linguagem náutica,

arganéo das ancoras e ancoretes, onde se

fazem fixas as amarras, viradores, osta-

xas, etc.

t ANETH, (Do grego ancthon.)

Em Botânica, género de plantas da fami-

lia das umbelliferas, do qual duas espé-

cies são empregadas em Medicina.

t ANETHEMO, s. m. Em Chimica, par-
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te a mais volátil da essência do aneth

amargo.

t ANETIA, s. /. (Do grego unaitin,

innocencia.) Em Entomologia, género de

insectos coleópteros longicórneos.

AMÉTICO, adj. (Do latim aneticus.)

Em Medicina, nome dos remédios que

adoçam os soffrimentos, ou diminuem a

intensidade dos symptomas. O mesmo

que Panegórico.

ANÉTO, s. m. O mesmo que Aneth,

cujo nome vulgar é o endro.

't ANEUGMEUNA, s. m. Em Entomolo-

gia, divisão do género empliyte dos ten-

thrediuiános hymenópteros, notável por

que as suas azas posteriores apresentam

duas céllulas medianas.

t ANEÚRA, s. f. (Do grego aneuros,

sem nervura.) Em Botânica, género de

hepáticas, tendo por typo a jungermán-

nia oleosa.

t ANEURAXEMÍA, s. f. Em Patholo-

gia, falta de sangue no eixo nervoso.

t ANEURAXOGENESÍA, s. /. Falta con-

genitnl do eixo nervoso.

t ANEÚREAS, s. /. pi. Em Botânica,

tríliu de hepáticas, composta do género

aneura, e do trichostylion, notáveis pela

ausência completa de nervuras.

t ANEUXOTROPHÍA, s. f. Atrophia do

eixo nervoso.

t ANEURHYNCO, s. m. (Do grego aneu,

sem, e rlnjnkos, Lico.) Em Entomologia,

género de oxyurianos hymenópteros, cujo

typo c o aneurhynco çialtsijúrme.

t ANEÚRIA, s. /. Vid. Aneureas.

t ANEURÍSCO, s. m. (Do grego aneti-

riskô, eu descubro.) Em Botânica, duplo

emprego do género moronohea^ da famí-

lia das guttíferas.

ANEURISMA, s. m. (Do grego aneurhis-

ma, dilatação.) Em Pathologia, tumor

produzido sobre o trajecto de uma arté-

ria pela dilatação das membranas : aneu-

risma verdadeiro. -— Também se dá es-

te nome aos tumores formados pelo san-

gue derramado fora de uma artéria : aneu-

risma falso. — Tem-se dividido os aneu-

rismas em traumáticos e espontâneos, con-

forme são ou não produzidos pelas con-

sequências de uma ferida. — « Toda a

aneurisma é mui diffícidtosa de crirar. »

Ferreira, Cirurgia, p. 82. — Aneurismas
do coração, dividem-sc em activos c jjíí^-

sívos. — Os primeiros são impropriamen-

te chamados aneurismas, porque consis-

tem ordinariamente em ura desenvolvi-

mento das paredes d'este órgão, que di-

rainue as cavidades em vez de as dilatar:

mcliior se chama hypertrophia. —O aneu-

risma passivo, consiste no adelgaçamen-

to das paredes do coração, d'onde resulta

uma maior cavidade, e o afrouxamento
das suas funcções.

— OiiS. Apesar da citação que extraí-

mos da obra sobre Cirurgia de Ferreira,

Aneurisma é um nome masculino ; esta

natureza conserva em todas as línguas

modernas. — Em Portuguez também o

encontramos na forma masculina, em An-

tónio da Cruz, Recopilação da Cirurgia,

p. 107. — « Todos os aneurismas são

rtuii perigosos e qnasi incuráveis. »

ANEURISMAL, adj. 2 gen. Que per-

tence á aneurisma. •—
• Saco, ou kysto

aneurisma], cavidade formada pela dila-

tação das túnicas arteriaes e pelos te-

cidos visinhos. — Variz aneurismal,

o mesmo que Aneurisma arterio-ve-

noso.

ANEURISMATICO, adj. Que tem aneu-

risma; que pertence ao aneurisma.

t ANEUROHEMIA, s. /. Falta de san-

gue nos nervos.

t ANEUROMMESTHESÍA, s. /. O mes-

mo que Amaurose.

t ANEUROSTESÍA, s. f. Cessação da

acção sensorial dos nervos.

ANEXIM, s. m. Axioma vulgar, ordi-

nariamente em verso e com allitcração,

em que se contém uma regra prática de

moral, com um sentido satyríco e allu-

sivo, e em forma metaphórica. — « Pon-

ãe-vos em rasões com um escudeiro

grammatico, e vereis onde his ter que

são a jjropria origem dos anexius. »

Francisco de Moraes, Dialogo I, p. 9-

— Syn. Anexim, Adagio, Rifão, etc.

Vid. bastante desenvolvido na palavra

Adagio.

ANFESTO, adv. ant. (Segundo Moraes,

do francez en faist, para o alto ; na

baixa latinidade fastum, de fastigium.)

Andando ou correndo para cima. Vid.

Enfesto, e Enfesta. = Recolhido por Vi-

terbo.

ANFIÃO, s. m. (Do árabe áfiiim.) O
mesmo que Ópio. — « Todos lhe chamam
afiom, só os Mouros, donde o tomaram
os Gentios, e nós mais corrompidamcnte

lhe chamamos anilão, e a causa dos Mou-
ros o chamarem afiom ou ofiom he piorqxie

os Arábios tomaram muitos nomes da

lingua grega {á qual elles chamam jhuna-
ni) quasi lingua jónica, e porque os Gre-

gos lhe chamam opium, e piorque acer-

ca dos Arábios a letra f, e a letra p são

nmito irmãs, e põe-sc 7miitas vezes uma
por outra, chamaram-lhe elles ofiom,

afium. » Garcia d'Orta, Colloquios dos

Simples 8 Drogas, col. xii, foi. 154, v.

ANFRACTO, s. m. (Do latim anfra-

ctus.) Caminho tortuoso, rodeio, curva-

tura, sinuosidade. — « Cabe a matéria,

umas vezes no estômago, outras vezes

nos intestinos, outras vezes na bexiga pe-

los anfractos das vêas. » Curvo Semedo,

Observação XII, p. 1. Vid. Anfractuosi-

dade.

ANFRACTUOSIDADE, s. /. Cavidade

profunda, volta irregular. Em Anatomia,

dá-se este nome ás cavidades sinuosas

que separam as circumvoluções do cé-

rebro. = N'este sentido, usa-se no plu-

ral.

ANFRACTUOSO, adj. (Do latim anfra-

ctuosus.) Que é cheio de rodeios, de vol-

tas irregulares, ou de sinuosidades. Em
Anatomia, dá-se este nome aos canaes

cujas voltas são irregulares. — « Por
razão da figura, (os intestinos) huns são

rectos, outros anfractuosos. » Curvo Se-

medo, Observação I, p. 3.

t ANFRACTURA, s. /. O mesmo que
Anfractuosidade.

ANGÁ, s. /. Nome brazílieo de uma
planta fructífera do mato virgem ; fru-

cta da feição de uma fava.

ANGARIA, s. /. ant. (Na baixa latini-

dade angaria,- segundo Du Cange, do
grego angaria, coacção ; bastante usado

no Código Theodosiano, no Código Wi-
sigóthico, e na antiga legislação portu-

gueza.) No sentido antigo, alquile ou
aluguel de bestas ou outros quaesquer
animaes de carga e tiro. — Legares,

mudas ou estações em que estavam prom-
ptas as bestas de alquile. O preço da
conducção d'estes animaes. Quaesquer
encargos ou pensões a que eram violen-

tadas as pessoas nos seus corpos ou fa-

zendas. Toda e qualquer violência, ve-

xação, injúria e tristeza. O dia certo e

determinado em que o vassallo ou o en-

phyteuta havia de pagar os feudos ou

tributos ao respectivo senhorio. Castigo

affrontoso que se dava aos réos de gran-

des crimes. Taes são os sentidos reco-

lhidos por Viterbo no Diccionario Por-

tátil.

— Em Direito Commercial, angaria,

corresponde ao que vulgarmente se diz

hoje requisição para transporte; é a

obrigação que um príncipe impõe aos na-

vios aportados a seus portos, de trans-

portar por sua conta e ordem, em tem-

po de qualquer expedição sua, soldados,

armas e outras munições de guerra me-

diante um salário. Nenhum navio pôde

escusar-se d'este ónus ainda sendo ex-

trangeiro. Vid. Angueira e Paranga-

ria.

ANGARIADO, adj.p. Allíciado, attrai-

do por boas palavras ; seduzido, obriga-

do, compellido, violentado. = Usado na

linguagem familiar.

ANGARIAR, v. a. (De angaria, com a

terminação verbal «ar».) No sentido an-

tigo, e totalmente obsoleto, forçar a um
tributo, compellir a pagar certo feudo

;

alugar. No sentido moderno e figurado,

alliciar, attraír por boas palavras, cha-

mar a<j seu interesso, vexar, atormentar.

ANGARIARI, s. /. Em Botânica, arvo-

re de Angola, empregada na Medicina

antiga, como diurética e como um lítho-

diályse, ou substancia que tem a pro-

priedade de desfazer a pedra na bexiga.

— «Pedra de angariari... Esta arvora

se cria em o reino de Angola: o pau da

dita arvore, e os fructos que são huns

caroços compridos, como caroços de tâ-

maras, tem grandissima virtude j}a7-a

pirovocar a ourina, e para desfazer a

1
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pedra dos r/os.» Curvo Semedo, Memo-
rial de Vários Simples, p. 24.

ANGARÍLHA, s. /. (De formarão popu-

lar.) Cesto ou invólucro tecido de vimes

ou de palha em volta de qualquer vaso

de vidro ou de barro, para que este se

não escape das mãos e se não quebre por

qaalquer toque.

t ANGEIAL, adj. (Do grego aggdon,

vaso.) Em Anatomia, vascular, cheio de

vasos. Denominação de certos tecidos.

ANGEIOGRAPHÍA, s. /. Vid. Angiogra-

phía.

ANGEIOLOGÍA, í. /. Vid. Angiologia.

ANGEíOSCÓPIO.s. ?í!. Vid. Angioscopio.

ANGÉL, s. m. Em Ornithologia, certa

espécie de aves do tamanho de uma per-

diz. = Recolhido por Moraes.

ANGELÁDG, adj.p. ant. O mesmo que

Angelical ou Angélico; com attributos ou

qualidades de anjo. = Usado na lin-

guagem cómica do século xvi.

E eu sou apostelíida,

Aufielaila, marlcUada,
E liz obras mui divinas.

GIL VlC.j OBRAS, IÍV. i, fol. 4"

t ANGÉLIA, s. f. (Do grego aggelos,

que annuneia.) No sentido litteral, men-
sageira; em linguagem poética, nome da

Aurora.

ANGÉLICA, s. f. (Do grego aggelos,

anjo ; no latim angelicus, cousa que per-

tence aos anjos, em razão das suas

virtudes medicinaes.) Em Botânica, plan-

ta aromática, e polpósa, da famillia das

umbelliferas ; todas as suas partes são

recommendadas como estomacacs, diafo-

réticas, emenagogas ; c conhecida com o

nome botânico, dado porLinneo, de An-

gélica archangélica, classificada entre as

pentandrias digynias. = Também se dá

este nome á espécie angélica do cam-

po, (angélica sijlvestris), a uma flor ele-

gante e aromática (Polyaiithes tuherosa,

Linneo) e a certa arvore da America
meridional. — «Toinae de cascas de raí-

zes de saLsadas hortas, de língua de vac-

ca, e de angélica, de cada cousa d'estas

Imma onça.n Curvo Semedo, Obeservação

IX, p. 6. — «Melhores são ás vezes os

hemmequeres do campo, que as angélicas

dos jardins. )i Frei António das Chagas,

Cartas, Tom. ii, p. 23.

— Em Lithurgia, chama-se angélica,

a lição que se canta para a benção do
cirio paschal, no sabbado santo.

ANGELÍCA, s. /'. (Corrupção do nome
angélica, ou melhor, como entende Bbi-

teau, do francez angeltque, porque os

francezes assim denominavam esta bebi-

da.) Espécie do rosasólis ou confeição

de aguardente; nome de uma conserva

feita de assucar queimado e com talos

de angélica, com virtude estomc;lhica.

—

«Agua ardente, rosasólis, angélica, vi-

nho, tomados em grande quantidade, ou

VOL. 1—53.

em jejum, fazem grandes ãamnos.v Cur-

vo Semedo, Atalaia da Vida, cap. vi.

ANGELICAL, adj. 2 gen. O mesmo que
Angélico

;
porém de preferencia emprega-

do na linguagem poética.

Foi levantado por rei

Dos reinos de Portujjal

O Príncipe Dom João,
Principe angelical

.

GILVIC, OBaAS, liv. V, fol. 235.

ANGÉLICAMENTE, adv. Com maneiras
ou apparencias de anjo; como faria um
anjo. — Cantar angelicamente. — «Na
matéria de anjos, escreveu (S. Thomaz)
angelicamente.» Franco Barreto, Fios
Sanctorum, Tora. i, p. 395, col. 2.

ANGELICÁTO, adj. Vid. Angelicina.

t ANGELICEAS, s. f.pl. Em Botânica,
tribu de umbelliferas, tendo por typo o
género angélica.

t ANGELÍCICO, adj. Em Chimica, no-
me de um ácido crystallisado, branco,
fusivel a 45°, volátil, que se extráe da
raiz da angélica, junto com ácido vale-
riánico e acido acético.

ANGELICÍDA, s. m. O matador de
anjos

;
nome ou epítheto dado a Lúcifer,

que fez perder a gloria celeste aos anjos
que se revoltaram com elle ; n'este sen-
tido, usado na linguagem theologica. —

•

li Parece que melhor lhe quadrava cha-
marlhe angelicida, ^JOís tanta formosura
de Anjos fez cahir d'esses coros celestes. )>

Frei João de Ceita, Quadragenas, Tom.
I, fol. 17, col. 2.

t ANGELICÍNA, s.f. Em Chimica, sub-
stancia crystallisavel que se extráe da raiz

da angélica archangélica, a principio in-

sípida e depois com um sabor ardente.
ANGÉLICO, adj. Concernente, próprio,

ou pertencente aos anjos; e extensiva-
mente, bello, formoso, lindo, harmonioso.

Em batalha cruel o peito humano,
Ajudado da angélica detcza,
Não só contra tal fúria se sustenta,
Mas o inimigo aspérrimo afugenta.

C4M., LDZ., cant. Ill, est. 31

.

— Em Medicina, agua angélica, pur-

gante agradável, feito de crcmor de tár-

taro, manná,agua e sumo de limão. Cita-

do por Curvo Semedo.

—

Pós angélicos, cm
Pharmacia, o mesmo que antimonio pre-

parado.

— Em Politica, coroa angélica, reino

angélico, nome dado antigamente á co-

roa do reino da Hungria.
— Em Musica, angélico, nome de um

instrumento, inventado no século xvil, o

qual é composto de dezesete cordas. —
Voz angélica, espécie de jogo de órgão
composto de tubos cylindricos.

— Loc. : Saudarão angélica, oração

christã, mais conhecida pelas primeiras

palavras por onde começa, que são Ave
Alaria, ò composta das palavras que o

anjo proferiu quaiulo veiu annunciar o

verbo. — Manjar angélico, nome com
que figuradamente, em linguagem ascéti-

ca, se designa a eucharistia.— Espíritos

angélicos, periphrase com que em Theolo-

gia se designam os anjos. — Doutor an-

gélico, antonomásia com que se dá a

conhecer Sam Thomaz de Aquino, aquém
chamaram o Anjo da Eschola. — Escho-

la angélica, a eschola philosophica dos

thomistas. — Sede angélica, nome anti-

go da sede apostólica. — Hábito angé-

lico, vestimenta monástica com que os

leigos se vestiam á hora da morte, para

participarem da santidade e também da
beatitude que se julgava reservada ás or-

dens regulares ; este costume ainda pre-

valece entre nós.

t ANGÉLICÓIDES, s. f. pi. Em Botâni-

ca, secção do género peucedanon.

ANGELÍM, s. 7/i. Em Botânica, nome
que se dá no Brazil ás sementes de mui-

tas arvores da familia das leguminosas,

género Andira; a madeira é muito dura,

empregada em construções, por ser jul-

gada incorruptível.

Ali angelins e sândalos cheirosos

Theatros verdes são, aonde publicam,
Ciúmes alguma vez, outras amores.

SÁ DEUENEZ., UALAC* CO.NQrlSTAOA.

liv. VIU, est. 2.

ANGELITAS, s. m. pi. Em Historia

Ecclesiastica, nome dos discípulos de Sa-
bellius ; sectários que adoravam os anjos.

ANGELOLATRÍA, s. f. (Do grego ag-
gelos, anjo, e latrina, culto.) Culto dos
anjos; erro dos angelítas.

ANGELONIA, s. f. Em Botânica, géne-
ro das scrophularíneas bemínerídcas, que
crescem na America.

t ANGEMMA, s. /. Em linguagem he-

ráldica, tlôr imaginaria, de seis folhas, pa-

recida com a quintífolia, e differíndo

apenas cm ter as foUias arredondadas.

t ANGENIGSO, adj. Vid. Angeial.

ÁNGEO, s. m. ant. (Forma de rnsti-

cação, intermediaria a angelus, e anjo;

o «1» medial tende a ser s^Ticopado, co-

mo molerc, moer, candeia, candêa.) Anjo.
— «Estas são as pedras rcsplendecentes,

que fazem, quem as fem jyrccioso a Dcos
e aos angeos.B Frei Marcos de Lisboa,
Chronica dos Menores, Part. ii, liv. 2,

cap. 5i'.

ANGERÁTO, 5. m. Vid. Achilia.

t ANGERONA, .«. /. Deusa fabulosa

do silencio o da tristeza.

— Na linguagem poética, empregada
como personiticação d'estas qualidades :

E quando em defender <h pairja a pran,
Moslnu- mais ,1 Volúpia que .iajrrrOH,

'

UAM . TBOXAt, 1>$ ., IJT. VI, esl- (3.

t ANGIAIRAPHROSIA, s.f. Em Patho-
logia, escuma das vias aéi-eas.



418 ANGI ANGI ANGI

t ANGIAIRASIA, s. /. Em Pathologia,

dilatação das vias aéreas.= Também se

diz Angiairectasia.

t ANGIAIREMPHRAXIA, s. f. Em Pa-

thologia, obstructào das vias aéreas.

t ANGIAIRHYDRIA, s. /. Asphyxía

por submersàu.

t ANGIAIRITE, s. /. Inflammação das

vias aéreas.

t ANGIAIROCARCINIA, s. f. Cancro das

vias aéreas.

t ANGIAIROCLASIA, s. /. Ruptura dos

canaes aéi-eo.s.

t ANGIAIROPATHiA, s. /. Doença das

vias aéreas. = Também se diz Angiai-

t ANGIAIROPHYMIA, s. f. Tubércu-

los das vias aéreas.

t ANGIAIROSTEIA , s, /. Ossificação

do tubo aéreo.

t ANGIAIROSTENIA, s. f. Contracção

ou diminuiçào dos canaes aéreos.

t ANGIAIROSYPHIOSIA, s. f. Afifecção

syphilítica dus tubos aéreos.

t ANGIAIROTOMIA, s. f. Incisão das

vias aéreas.

t ANGIAIROTRAUMIA, s. /. Ferida das

vicis íiurctis.

t ANGIAIRRHEA PYOIDICA, s. f. Ca-

tarro chi-único puritórmo. = Também se

escreve Pyoidangiairrhea.

ANGIAIRRHEMIA, s. f. Hemoptysia;

também se lhe chama Angiairrhagia, e

Hemoangiairriíagia.

t ANGIBROMASIA, s. f. Dilatação do

tubo digestivo.

t ANGIBROMELCIA, s. f. Ulceração do

tubo digestivo.

t ANGIBRGMELMINTHIA, s. f. Vermes

contidos no tubo digestivo.

f ANGIBROMEMIA, s. /. Congestão san-

guínea do tubo digestivo. = Também se

escreve Angibromohemia.

t ANGIBRGMEMPHRAXIA, s. f. Ob-

strucção do tubo digestivo.

t ÁNGIBROMIA, s. f. Doença do tubo

digestivo. =^ Também se escreve Angi-

bromopathia.

t ANGIBROMITE, s. f. Inílammação

do tnbo digestivo.

t ANGIBROMOCARCINIA, s. f. Cancro

do tubo digestivo.

t ANGIBROMOCLASIA, s. /. Ruptura

do tubo dii;'esíivo.

t ANGIBROMOMALAXIA, s.f. Amolleci-

mento do tuijo digestivo.

t ANGIBROMONECROSIA, s./. Gangre-

na do tubo digestivo.

t ANGIBROMORRHEMIA, s. f. Hemor-
rbagia do tubo digestivo.

t ANGIBROMOSCLEROSIA, s. /. Endu-
recimento do tubo digestivo.

t ANGIBROMOSTENIA, s. f. Encolhi-

mento do tubo digestivo ; também se es-

creve Angibromostenosia.

t ANGIBROMOTRAUMIA, s. f. Ferida

do tubo digestivo. = Também se escre-

ve Angibromoti-aumatia.

t ANGIBROMOZOOTIA, s. f. Animaes
contidos no tubo digestivo.

t ANGICHOLASIA, s. f. Dilatação dos

vasos biliares. = Também se escreve

Angichoteclasia.

t ANGICHOLIA, s. /. Doença dos va-

sos biliares.

t ANGICHOLITE, s.
f.

Inflammação dos

vasos biliares.

t ANGICHOLOLITHE, s. /. Cálculo nas

vias biliares.

t ANGICHOLORRHEMIA. s.f. Hemor-
rbagia dos vasos biliares.

t ANGICHOLOSTENIA, s. f. Encolhi-

mento dos vasos biliares.

f ANGICO, s. m. Nome brazilico da
madeira da acácia angico; é empregada
pelos ensambladores, e em Medicina serve

de adstringente.

t ANGIDIOSPONGUS, s. m. Tumores
eréctis, capillarcs, telangiectasia.

ANGIECTASIS, s./. (Do grego aggeion,

vaso, c ectasis, dilatação, extensão.) Em
Pathologia, designação geral de todas as

dilatações dos vasos, bem como do cora-

ção, órgão central da circulação. Palavra

formada por Graefe. Subdivide-se em
cardiectasia^ ou. dilação do coração; ar-

teriectasia, dilatação das artérias
;
phla-

ctasia, dilatação das veias; hpnjjkanyie-

ctasia, dilatação dos vasos lympháticos;

telangiectasia^ dilatação dos vasos capil-

larcs.

t ANGIECTGPÍA, s. f. (Do grego ag-

geion^ vaso e ecfopia.) Em Pathologia,

deslocamento accidental de um vaso, ano-

malia caracterisada pela situação de um
vaso fora da sua posição habitual.

t ANGIELCÚSE, s. m. (Do grego aggei-

on, vaso, e elkOsis, ulceração.) Em Patho-

logia, ulceração de um vaso.

ANGIEMPHRAXIA, s. /. (Do grego ag-

geion,vaso, ecmjjhraxia.) Em Pathologia,

engurgitamcnto de um vaso.

t ANGIITE, s. f. (Do grego aggeion,

vaso, e ite, desinência commum a todas

as denominações de phlegmasias.) Inílam-

mação dos vasos em geral ; em consequên-

cia de idêas erróneas sobre a inflammação

tem sido tomada como synonymo d'esta

palavra a angiite.

ANGÍNA, s. f. (Do latim angere, es-

trangular ; no espanhol e italiano, angi-

na.) Os latinos deram este nome a toda

a doença em que ha lesão da deglutição

e da respiração, junta ou separadamente,

com tanto que a causa d'esta lesão tenha

a sua sede acima do estômago e dos pul-

mões. Chama-secommummente angina to-

da a affecçâoinflammatoriamaisou menos
intensa da pharynge, da larynge, ou da

trachea-artérea. Por isso se divide a an-

gina em duas espécies principaes : a an-

gina guttural, subdividindo-se em an-

gina tonsillar, pharyngea e cesophu-

giana ; e em angina laryngea e tracheal,

e angina memhranosa, 2^olyposa, stridido-

sa ou crou2}-

ANGINHO, s. m. (Diminutivo de Anjo.)

Nome carinhoso que se dá ás crianças.
-—Na linguagem popular, emprega-se

geralmente para designar a criança mor-
ta e exposta antes de ser enterrada.
— Loc. : Para os anginhos, locução

que corresponde a domimis teciim, po-

rém applicada unicamente ás crianças,

quando espirram.

ANGINHOS, s. m. pi. (De angere, aper-

tar.) Instrumento com que se seguram pe-

los dedos os criminosos quando vão presos.

Chamava-se-lhes d'antes anilho.=^ Reco-
lhido por Jloraes.

t ANGINOSO, adj. (Do latim aggino-

sus.) Em Pathologia, que é concernente

á angina : que é acompanhado de angina.

t ANGIOCARPIANO, adj. Nome dado
por Mirbel a todo o vegetal phanerogá-

mico, que tom fructos angiocárpos.

t ANGIOCARPO, s. m. (Do grego ag-

geion, receptáculo, e karjMS, fructo.) No-

me dado a todos os fructos cobertos de

um órgão extranho, ou apathecias fecha-

das ; tacs são os fructos das coníferas.

t ANGIOGTASIA, s. f. O mesmo que

Angiectasia.

j ANGIODESIA, s. /. (Do grego aggei-

on, vaso, e désis, junctura.) Demonstra-
ção dos vasos.

t ANGIODIÀSTASE, s./. (Do grego ag-

geion, vaso, e diastasis, dilatação.) Dila-

tação dos vasos.

t ANGIOGALIA, «. /. Em Pathologia,

doença do apparelho secretor do leite.=
Também se lhe chama Angiogalopathia.

t ANGIOGASTRO, s. m. Em Botânica,

tortulhos, cujos corpúsculos reproductores

são occultos por um invólucro membra-
noso.

t ANGIOGENIA, s. /. (Do grego aggei-

on, vaso, e génesis, geração.) Em Anato-

mia, formação ou desenvolvimento dos

vasos.

ANGIOGRAPHIA, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, e graphein, descrever.) Era
Anatomia, dcscripção dos vasos do cor-

po humano, ou dos outros animaes.

t ANGIOGRAPHICO, adj. Que pertence

á parte da anatomia que trata dos va-

sos.

t AEGIÓGRAPHO, s. m. Em Anatomia,

o que descreve os vasos do corpo huMia-

no ou dos animaes.

t ANGIOHEMIA, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, e aima, sangue.) Em Patho-

logia, cons^estão do sangue.

ANGIOHYDROGRAPHÍA, s. /. (Do gre-

go aggeion, vaso, udôr, agua, e graphõ,

descrevo.) Em Anatomia, dcscripção dos

vasos lympháticos.

t ANGIOHYDROGRÁPHICO, adj. Concer-

nente á dcscripção dos vasos lympháti-

cos.

ANGIOHYDRÓGRAPHO, s. m. O que

descrevo os vasos Ivmpháticos.

ANGIOHYDROLOGÍA, s. /. (Do grego

aggeion, vaso, udôr, agua, e logos, dis-
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curso.) Em Anatomia, tratado dos vasos

lympbáticos.

ANGIOHYDROLÓGICO, adj. Que é con-

cernente á angiohydrologia.

ANGIOHYDROTOMIA, s. f. (Do grego

aggtion, vaso, udvr, agua, e tome, sec-

ção.) Anatomia dos vasos lympbáticos,

t ANGIOHYDROTGMICO, adj. Que é

concernente á angiohydrotomia.

t ANGIOITIS, s. f. (^Do grego aggcion,

vaso.) Inflammaçào dos vasos.

t ANGIOLEDCÉCTASIA, s. f. Dilatação

dos vasos lynipháticos. = Também se

designa com Angioleucasia.

t ANGIOLEUCEMPHRAXIA, s. f. Ob-

strucçào dos vasos lynipháticos.

t ANGIOLEUCÍA, s. f. Doença dos va-

sos lynipháticos. = Também se diz An-

gioleucopathía.

t ANGIOLEUCITE, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, Inikos, branco, e ite, desi-

nência CDmmuma todas as phlegmasias.)

Inflammaçào dos vasos lynipháticos.

t ANGIOLEUCOCARCINIA, s. f. Can-

cro dos V.1SGS lympliaticos.

t ANGIOLEUCOLITHIA, s. /. Concrec-

ções nos vasos lynipháticos.

t ANGIOLEUCOPHYMIA, s. /. Tuber-

culisaçào dos vasos lynipháticos.

t ANGIOLEUCOSCLEROSIA, s. /. Indu-

racão dos vasos lynipháticos.

t ANOLEUCOSTEIA, s. f. Ossificação

dos vasos lynipháticos.

t ANGIOLEUCOSTENIA, s. f. Encolhi-

mento dos vasos lynipháthicos. = Tam-
bém se diz Angioleucostenosia.

t ANGIOLEUCGTRGPHIA ANGRMAL, s.

f. Producção anoinial dos tecidos lym-

pháticos.

ANGIGLOGIA, s. /. (Do grego aggeion,

vaso, e logos, discurso.) Parte da Anato-

mia que trata dos vasos. Comprehende
a arttriologia, ou descripção das artérias;

a pMthijlugia, ou descripção das veias; a

angio-hijdrulogia ou angiuleiícologia, isto

é, a discripção dos vasos lympháticos.

t AN6IGL0GIC0, adj. Que é concer-

nente á Angiologia.

t ANGIOLYMPHITE, s. /. Inflamma-
çào dos vasos lynipháticos.

t ANGIOPATHIA, s. /. (Do grego ag-

geion, vaso, e pathos, doença.) Em Pa-
thologia, doença dos vasos.

t ANGIOPLANIA, s. /. (Do grego ag-

geion, vaso, o pl/inô, erro.) Anomalia na
estuctura e distribuição dos vasos.

_t ANGIGPLERGSE, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, e plerúsis, replexào.) Reple-
xão ou congestão sanguínea.

t ANGIGPLOCE, s. /. (Do grego ag-
geion, vaso, e ploke, franzidura.) Em
Pathologia, nodosidades mórbidas dos
vasos, causadas por sangue coagulado.

t ANGIGPYRIA, .s. /. (Do grego ag-
geion. vaso, c pyr, febre.) Nume dado
por AlilirTt .'l lebre inflanimatoria.

t ANGIGRRHAGIA, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, c rrhagin, erupçrio.) Ilcraor-

rhagia activa. Derramamento de sangue

nos vasos capillares.

t ANGIORRHÉA, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, e rrhein, correr.) Hemorrha-
gia passiva ; ou derramamento dos fluidos

brancos pelos capillares.

t ANGIOSCOPIA, s. f. (Do grego ag-

geion, vaso, e 5A.o^;eí5, observo.) Em Ana-
tomia, arte de examinar os vasos capilla-

res por meio do angioscópio.

ANGIGSGGPIO, s. m. Microscópio pró-

prio para examinar os vasos capillares.

ANGIGSE, s. f. Nome dado por Ali-

bert a todas as doenças que têm por

sede o systema vascular sanguíneo. =
Também se chama Angionose.

t ANGIGSPERME, s. m. Em Physiolo-

gia, apparelho genital do homem.

t ANGIOSPERMEMPHRAXIA, s. f. Ob-
strucçào dos canaes spcrmáticos.

ANGIGSPERMIA, s. f. (Do grego aggei-

on, vnso,e sperma, semente.) Nome dado
no systema de Linneo a uma ordem de

plantas didynámas, que têm as suas semen-
tes revestidas de um pericarpo distincto.

t ANGIGSPERMIA, s.f. Doença do appa-

relho genital do homem. = Usado n'es-

te sentido por Piorry. == Também se

diz Angiospermopathia.

t ANGIGSPERMITE, s. /. Inflaramaçao

do apparelho genital do homem ; inflam-

maçào dos canaes spermáticos.

ÁNGIGSPERMO, adj. Em Botânica, con-

traposição a gymnosperme, que designa

as sementes cobertas de pericarpo distin-

cto.

t ANGIGSPERMGCARCINIA, s. f. Can-
cro do apparelho genital do homem.

t ANGIOSPERMGCÉLIA, s. /. Tumor
do apparelho genital do homem.

t ANGIOSPERMOPHYMIA, s. /. Tubér-
culos do apparelho (jonitnl do homem.

t ANGIGSPERMGSTENIA, s. f. Enco-
lhimento dos canaes spermáticos.

t ANGIGSPÓNGUS, s. m. Synouymo de

Angidiospongus.

ANGIOSPGRO, adj. (Do grego aggeion,

vaso, e spora, semente.) Em Botânica,

dá-se este nome aos tortulhos, cujos spó-

rulos sào envolvidos em um perídium.

t ANGIOSTEGNÓTICO, adj. (Do grego

aggeion, vaso, e stegnuun, contrair.) Que
determina a contracção dos vasos.

t ANGIOSTENÓSIS, s. /. (Do grego

aggeion, vaso, c stosis, encolhimento.)

Era Pathidogia, contracção dos vasos.

t ANGIGSTEOSE, s. /. (Do grego ag-

geion, vaso, e osfeon, osso.) Ossilicaçào,

ou incru^ítaçào calcárea dos vasos.

j ANGIOSTROPHE, s.j. (Do grego ag-

geion, vaso, e strophè, torsão.) Em Pa
thología, nome empregado para designar

a torsão das artérias como meio de fazer

parar :is gr\nd''s hemorrhagías.

t ANGIOTELECTÁSIA, s. /. O mesmo
que Telaageictasia.

t ANSlOrÉ.ÍIA, s. /.Em P.athologi a, fe-

bre intlamui:>toria, cuja acção é mais for-

te sobre os vasos sanguíneos do systema
vascular, que estende ou excita.

ANGIOTÉNICO, adj. (Do grego aggei-

on, vaso, e tenein, estender.) Nome da-

do por Pinei á febre commummente cka-

mada inflammatoria, por isso que attri-

buia a febre a uma irritação essencial do
systema vascular, caracterisada pela ple-

nitude, pela irritação e tensão dos vasos.

ANGIGTOMIA, s. f. (Do grego aggei-

071, vaso, e tome, secção.) Em Anatomia,

dissecção dos vasos, do corpo humano
ou dos animas

t ANGIGVE, s. f. Apparelho genital

da mulher.

t ANGIOVELCIA, s. f. Ulceração do
apparelho genital da mulher. = Também
se diz Angiovelcosia.

t ANGIGVEMIA, s. f. Congestão san-

guínea do apparelho genital da mulher.

t ANGIOVIA, s. f. Doença do appare-

lho genital da mulher.= Também se diz

Angiovopathia.

t ANGIOVITE SIMPLES, s. /. Inflam-

maçào simples do apparelho genital da
mulher.

t ANGIOVOCARCINIA, s. /. Cancro do
apparelho genital da mulher.

t ANGIOVGCELIA, .s. /. Tumor do ap-

parelho genital da mulher.

t ANGIOVONECRGSIA, s. f. Gangrena
do apparelho genital da mulher.

t ANGIGVGPHYMIA, s. /. Tubérculos

do apparelho genital da mulher.

t ANGIGVGPYA, s. /. Suppuraçào da
angiove.

t ANGIGVGPYITE, s. /. Abcesso, sup-

puraçào da angiove.

t ANGIOVORRHEA, s. f. Leucorrhea,

flores brancas
;
purgação ou corrimento

de liquides brancos pelo apparelho geni-

tal da mulher.

t ANGIOVORRHEMIA, s. /. Hemorrha-

gia do apparelho genital da mídher. =;

Também se diz Angiovorrhagia.

t ANGIGVORRHEMISMO, «. m. Mens-

truação nonnal.

t ANGIOVOZOOTIA, s. /. Entozoario

do a]iparelho genital da mulher.

ANGIPGRTO, s. m. i_Do latim angipor-

tus, contracção d^ nngustus portus.) Por-

to estreito; figuradamente : viella, bêcco,

travessa, rua acanhada. — <iAbra-sc com
a navalha quotidiana no meio da testa

hum angiporto capaz de surgir n'eUe es-

ta periendida vai<iade.f> Padre Manoel

Bernardes, Floresta, Tom. iv, tit. 12,

p. 72. = Pouco usado.

t ANGITE, s. /. Nome genérico da in-

flam mação no systema vascular.

ANGIURASÍA," .«. /". Dilatação das vias

urinárias.

t ANGIURECTASIA, .'. /. O mesmo
que Angiurasia.

t ANGIURÉMIA, .-. /. Congestão san-

guínea das vias urinárias.

t ANGIURREMPHRAXIA, í./.Obstruc-

ção das vias urinárias.
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t ANGIURIA, s. f. Doença das vias

urinárias. = Também se diz Angiuro-

pathia.

t ANGIURITE, s. f. Inflammação das

vias urinárias.

t ANGIURITOPYITE, s. f. Suppuração

nas vias urinárias, causada por uma in-

flammação.

t ANGIUROMALAXIA, s. f. Amolleci-

mento das vias urinárias.

t ANGIURONECROSIA, s. f. Gangrena
nas vias urinárias.

t ANGIUROSTENIA, s. /. Encolhimen-

to das vias urinárias. = Também se diz

Angiurostenosia.

t ANGIUROTRAUMIA, s. f. Ferida das

vias urinárias. = Também se diz Angiu-

rotraumatia.

t ANGIUROTRYPIA, s. f. Perfuração

nas vias urinárias.

t ANGIURRHEMIA, s. f. Hemorrhagia
nas vias urinárias devida a um estado

anormal do sangue. = Também se diz

Angiurrhagia anomemica.

t ANGLESITE, *. m. Em Mineralogia,

sulpliáto de cliumbo natural, que se acha

em Anglcsia, na Irlanda.

t ANGLEURIA, s. f. Em Entomologia,

género de dipteros, tendo por typoa an-

gleuria de antennas.

ANGLICANO, adj. Nome das cousas

que têm relação com o anglicanismo ; no
sentido antigo é hoje fora do uso, o que
pertence á Inglaterra. — «O mesmo pu-

blicou por lei El-Rei D. Duarte IV de

Inglaterra, ordenando que as cousas pu-
hlicas se não tratassem ou escrevessem se-

não em Ungua anglicana.»
— Loc. : Egreja anglicana, também

denominada alta Egreja ou Egreja Epis-
copal, nome da Egreja de Inglaterra que
adofitou grande parte dos dogmas do
ealvinismo, mas que sustenta ainda a in-

stituição divina dos Bispos. — Rito an-
glicano, ordem prescripta nasceremonias
que se praticam na Egreja ingleza.

t ANGLICANO, s. m. Ó que professa a
religião reformada tal como foi estabele-

cida em Inglaterra pelo acto de uniformi-

dade, dado em 1562. Em Inglaterra, cha-

mam-se não conformistas^, os que não se-

guem a religião anglicana.

ANGLICISMO, s. m. Em Philologia,

idiotismo, modo de fallar peculiar á lín-

gua ingleza. Locução ou palavra tirada

dalingua ingleza. Temos bastantes ; Gar-
rett introduziu o anglicismo desapontamen-
to; na linguagem usual temos espiche, si-

gnificando discurso^ trindar, por bater
os copos em um brinde, etc.

ÁNGLICO, adj. (Do latim anglicus.) O
mesmo que Anglicano; porém com senti-

do mais amplo, significando inglez, e

privativamente empregado na linguagem
poética.

A íingelim soberba dcbellaste
hern., flores db limj, son. 146.

AN6LI0, adj. O mesmo que Anglico.

Quando da Knglia leria forte armada
Viu do Tejo o cristal

MAS.^THOMAZ, INS., canl" I, esl. 11',

ANGLO, s. m. (Do latim anglus.) O in-
glez, o natural da Inglaterra; usado de
preferencia na linguagem poética, e nas
palavras compostas.

ANGLOMANIA, s. f. Admiração exclu-
siva e e.xaggerada dos inglezes, das suas
instituições politicas, dos seus costumes,
das suas maneiras, dos seus modos.
ANGLOMANIACO, adj. e s. m. O que

c admirador exaggerado dos costumes
e maneiras próprias dos inglezes.

tANGLOPHOBÍA, s. /. Neologismo: hor-
ror, aborrecimento pelos inglezes.

t ANGLÒPHOBO, adj. e s. m. O que
aborrece os inglezes.

_ t ANGONE, s. f. Em Pathologia, sen-

timento de constricção da larynge com te-

mor de suffocação, assas frequente nas
mulheres hystéricas.

t ANGÓPHORA, s. f. (Do grego aggos,
espécie de vaso, e phoros, portador.) Em
Botânica, género de myrtáceas Icptospér-

meas da Nova Hollanda.

t ANGOR, s. m. Em Pathologia, ancie-

dade moral, que um doente softre ás ve-
zes com arrefecimento das partes exte-

riores do corpo.

t ANGORA, s. m. Variedade de gatos,

coelhos e de cabras de Anatólia, da pro-
víncia d'esse nome na Turquia asiática.

ANGÒSTO, adj. ant. Vid. Angusto;
apertado. == Encontra-se em Resende.
ANGOSTÚRA, s. /. Vid. Angustura.=

Recolhido por Moraes.
— Em Botânica, nome brazílíco da

larangeira.

ANGRA, s. f. (Segundo Bacellar, con-
tracção de angara, enseada ; ou do latira

angere.) Porto de abrigo, braço de mar,
entre duas pontas de terra ; enseada,
bahia, ancoradouro

; espécie de doca ou
molhe formado por circumstancias natu-
raes. Abra, barra. — « Tem as nãos hum
surgidouro em angras, que a terra faz. 9

João de Barros, Década II, foi. 188, col.

2.

— Syn. Angra, Porto, Barra, Ensea-
da, Bailia, Abra, Molhe: Angra é um
golpho, fechado ou contido entre duas
pontas de terra que se avançam, dei-

xando entre si uma grande abertura. E'
de formação natural. — Porto é uma
grande escavação natural ou artificial

que recebe aguas do mar e offerece aos

navios um ancoradouro e abrigo contra

os ventos e temporaes ; também assim se

chama o sítio onde os navios vão carregar

ou descarregar ao fim de qualquer via-

gem. De todas as palavras synonymas c,

a que encerra um sentido mais geral. —
Barra, é a aggloraeração de arêas á en-

trada de um porto. — A enseada, refe-

re-se projiriamente á curvatura das praias

ou ribas do mar, a qual faz uma espé-

cie de arco ou ansa, em que entram as

aguas. — Bahia, é propriamente a bôc-
ca estreita da enseada por onde entram
as aguas do mar ; a bahía é menos funda
que um golpho, e mais fechada do que
uma angra. — Abra, vem do árabe, por-

to de mar ou de rios, significa o mesmo
que porto e bahia. — Molhe, espécie de
caldeira ou paredes para abiúgarem as

náos dos temporaes. — Recife, tem o

mesmo valor que molhe, porém diífere

em ser obra da natureza.

ANGU, s. m. Em linguagem brazilíca,

farinha de mandioca fervida em agua,

feita em massa de consistência grossa,

servindo para acompanhar a comida de
peixe, carne, carusus, etc. = Recolhido

no Diccionario de Moraes.

ANGUEIRA, s. f. ant. O mesmo que

Angaria. = Usado no Foral de Castello

Branco de 1213. = Recolhido por Vi-

terbo na forma plural.

ANGUIA, s. /. (O mesmo que Enguia,

mas menos usado, postoque seja mais

conforme com a etymologia ; do la-

tim anguilla, dando-se a syncopa do
«1» medial, como em velum, véo.) —
K Vai (o rio Minho) a Porto Marim, onde

enriquece aquella terra com anguias cm
tanta abundância... » João Salgado de
Araújo, Successos Militares das Armas
Portuguezas, Liv. i, cap. 18.

t ANGUICIDA, adj. 2 gen. (Do latim

anguis, cobra, e cwdere, matar.) Que
tem a propriedade de matar as cobras.

ANGUICÓMA, adj. 2 gen. (Do latim an-

guis, cobra, e coma, cabellcira.) Que
tem coma ou cabelleira feita de cobras.

Epíthoto poético da cabeça de Medusa.
= Usado por Bocage.

t ANGUICOMADO, adj. O mesmo que

Anguicomo. = Usado por Filinto.

t ANGUIDEOS, s. m. pi. Em Erpetho-

logía, família de reptis saurianos.

ANGUIFERO, adj. poet. Que traz co-

bras comsigo. = Usado por Filinto.

ANGUIFÓRME, adj. 2 gen. Que tem a

forma de serpente. = Usado na lingua-

gem poética por Filinto.

— Em Erpetologia, o mesmo que Ba-

tracho-phidianos.

ANGUILLA, .s. /. ant. (Do latim anguil-

la.) O mesmo que Angula. Em Ichthyo-

logia, peixe malacopterygiano apode, cora-

mum nas aguas doces e na embocadura

dos rios nos climas temperados.

Não serei, como aufiuil/a, que se morre,

Condição descgual do peixe todo.

Do ceiío triste nunca aciraa corre,

Até ([110 se consume, e torna cm lodo.

MOUSINHO DE ytJEVEUO, VIDA DE SANTA ISADEL,

foi. 58, V.

ANGUILLIFÓRME, adj. 2 gen. Em Zoo-

logia, nome dos peixes e reptis que têm

a forma de enguia. —- Como substantivo

plural,é empregado em Ichthyologia para

designar a ordem dos malacopterygíanos

ordinariamente veutraes ou pectoraes.
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f ANGDILLOIDE, adj. 2 gen. O mesmo
que Anguilliforme.

t ANGUILLULA, s. /. Género do ver-

mes neraatóides.

f ANGUINA, s. /. (Do latim anguis,

serpente.) Em Botânica, género trieho-

sante das cucurbitáceas.

t ANGUINEA, s. f. Em Geometria, no-

me dado a umas certas hypérboles do ter-

ceiro grau que, tendo pontos de inflexão,

cortam a asymptota e se estendem ao in-

finito dos dous lados do ponto de inter-

secção.

ÂNGUÍNHA, s. /. Género de reptil da

ordeni das serpentes cobei"to de escamas

sobrepostas.

t ANGUINÓIDES, s. m. pZ. Era Erpe-

tologia, família de reptis saurianos.

t ANGUiPEDE, adj. 2 gen. (Do latim

anguipes.) Que tem os pés tortos ; em
linguagem poética, que tem os pés de dra-

gão. — « Costumavam pintal-os com pés

de dragão, donde lhe davam o epithcto

de anguipedes. » Sousa de Macedo, Eva
e Ave, Part. I, cap. 48, p. 2õ6.== Tam-
bém se emprega para designar os mon-
stros de andar tortuoso ; e, como substan-

tivo, designa os gigantes que quizeram

desthronar Júpiter.

t ANGUI-VÍPERAS, s. f. pi. (Do latim

angius, serpente e vipera, vibora.) Em
Erpetologia, familia de serpentes veneno-

sas, cujo corpo se assemelha ao de uma
enguia.

t ANGULADO, adj. (Do latim angula-

tus, no hespanhol angulado.) Em Botâni-

ca, nome de todas aquellas partes que
apresentam ângulos em numero determi-

nado ; emprega-se de preferencia o adje-

ctivo anguloso.

ANGULAR, adj. 2 gen. e s. m. (Do la-

tim angularis ; no hespanhol angular.)

Que tem ou que forma um ou muitos ân-

gulos
;
que apresenta a feição ou a appa-

rencia de um angulo. — « No canto an-

gular, que ajunta o muro oriental com o

meridiano, ete. » Fi-ei Pantaleão de Avei-
ro, Itinerário da Terra Santa, cap. 42.

— Em Mechanica, movimento angular,

o que é eifectuado por um corpo girando
em volta de um centro, tendo o vértice

do angulo no centro do movimento. Tal
é o movimento dos planetas em volta do
sol, o de um pêndulo em volta do seu
ponto de suspensão.

— Em Geometria, secções angulares,
termo empregado por Victe para designar
os arcos múltiplos da circumfercncia do
circulo.

— Em Anatomia, angular da omopla-
ta, músculo (traelieolo-scapular) que se

estende do angulo da omoplata ás apo-
physcs transversaes das primeiras vér-
tebras eorvicacs. — Apaphi/ses angula-
res, também chamadas orbitarias coro-

naes, são as que correspondem aos ângu-
los dos olhos. — Artérias e veias angu-
lares, dá-so este nomo á terminação da

artéria facial e da veia que a acompanha

;

e ás artérias e veias maxillares inferio-

res. — Nervo angular, filete nervoso da
maxilla inferior, que passa perto do gran-

de angulo do olho. — Dentes angulares,

o mesmo que dentes caninos, assim cha-

mados por que correspondem ao angulo

dos lábios.

— Em Architectura, pedra angular,

a que faz angulo ou esquina, abraçando

uma e outra parede; d'aqui se tira mota-

plioricamente o sentido de pessoa indis-

pensável para a consecução de um fim,

esteio fundamental, base de uma empre-

za ; assim se denomina Christo a respei-

to da egreja. — « Até o Espirito Santo

o chegar.... áquella summa e Jirmissima

pedra angular, Christo Jesu. » Frei Mar-

cos do Lisboa, Chronica dos Menores,

Part. I, Liv. I, cap. 7. — Cubimnas an-

gulares, são as que estão nos ângulos de

um peristylo.

— Em Botânica, chama-se angular o

pico ou aguilhão coUocado no angulo de

um caule.

ANGULARIA, s. f. Instrumento de me-

dir ângulos. = Recolhido na sexta edi-

ção do Diccionaino de Moraes.

ANGULARIDADE, s. /. Qualidade que

constituo angular alguma cousa; o cara-

cter do que apresenta ângulos. = Reco-

lhido por Moraes.

t ANGULIGOLLE, adj. 2 gen. Em En-
tomologia

,
que tem o pescoço anguloso.

t ANGULÍFERO, adj. Que tem ou apre-

senta ângulos.

t ANGULINÉRVEA, adj. Em Botânica,

nome das plantas cujas folhas apresentam

nervuras anguhjsas.

t ANGULIRÓSTRO, s. m. (Do latim

anguhis, angulo, e rostrum, bico.) Em
Ornithologia, nome dos pássaros que têm

bico anguloso ou ponteagudo.

j ANGULITHE, s. m. Mollusco testáceo

de concha dividida em muitas céllulas.

ÂNGULO, s. m. (Do latim angulus; no

italiano angolo, e no hespanhol angulo.)

Espaço indefinido contido entre duas li-

nhas ou dous planos que se encontram
;

coincidência de duas linhas ; abertura ou

grande afastamento de duas linhas que

se tocam. = No sentido vulgar e usual,

lado, esquina, aresta, canto. — « Cujos

ângulos oppositos em maior distancia,

jazem Norte e Hul. » João de Barros,

Década I, Liv. 4, cap. 7.

— Em Geometria, angulo recto, aquel-

le cujo arco é egiial ao (quarto da circum-

ferencia. — Angulo obtuso, a(iuolle cujo

arco é maior que o quarto da circumfe-

rcncia; e agudo o que tem o arco menor

do que esse quarto. — Angulo saliente,

aqucUo cuja abertura está voltada para o

interior da figura do (pie faz parte. —
Angulo reintrantc, aquelle cuja abertura

está voltada para fora. —• Ângulos contí-

guos ou adjacentes, aquelles que têm um
lado convexo e os outros lados cm linha

recta, — Ângulos oppostos, são os forma-
dos por duas linhas rectas que se entre-

cruzam. — Ângulos correspondentes, são
os que vem formados do mesmo lado de
uma recta que corta outras duas rectas

uma por dentro e outra por fora d'esta.

—

Angulo supplementar, aquelle que se ajun-

ta a um angulo para formar o valor de dous
ângulos rectos. — Ângulos rectilineos, os

que são formados por linhas rectas. — Ân-
gulos mixtilineos, os que são limitados por

uma recta e uma curva.—Ângulos cnrvi-

lineos, os que são formados pelo encontro

de duas curvas.—Angulo diedro, {orma.d.0

por dous planos que se cortara.—Ângulos
polyedrus, formados no vértice de uma
pyramide, pela reunião das faces era um
ponto commum.— Ângulos internos, com-
prehendidos entre as paralellas.—Ângulos
externos, os que estão fora das paralellas.

— Ângulos plano-lineares, formados pela

inclinação de uma recta sobre um plano.

— Ângulos planos, os que são formados

pela inclinação de dous planos. — Ân-

gulos sólidos, os que são formados pelo con-

curso de muitos planos no mesmo ponto.

— Em Astronomia, angulo de alonga-

ção, distancia angular de um planeta ao

sol ; é o angulo formado entre os dous

raios visuaes, tirados do olho para o pla-

neta e para o sol. — Angulo de posição,

o que é formado pelos arcos tirados de

uma estrella ao polo das ellipticas c ao

do equador ; é sobre estes arcos que se

conta a latitude e a declinação. — Angu-

lo azimutal, o que é formado pela verti-

cal de um astro e o meridiano do logar

de observação. — Angulo parallactico, o

que é formado no centro de ura astro pe-

la sua vertical e pelo seu circulo de de-

clinação.

— Em Mechanica, angulo de direcção,

é aquelle que está comprehendido en-

tre as direcções de duas potencias con-

spirantes.— Angulo de elevação, o que é

formado por uma linha qualquer de di-

recção e a secção horizontal de um plano

tirado por esta linha perpendicularmente

ao horizonte. — Angulo de inclinação,

é o que se forma de uma recta com re-

lação a um plano.

— Era Óptica, angulo de incidência,

o que é formado pela direcção de um raio

luminoso com o ponto que elle toca. —
Angulo de refracção, o que é formado

pelo raio reflectido. — Augiilo de refle-

xão, o que é formado pela direcção de um
raio de luz que passa de um meio raro

para um meio denso. — Angulo ój^tico, o

que é formado pelos raios visuaes tirados

do centro do olho pai-a as extremidades de

um objecto.

— Em Anatomia, dá-se o nome de an-

gulo a diversas partes que apresentara cf-

fectivamentc ângulos mais ou menos re-

gulares. — Angulo dos lábios, é a prega

formada do cada lábio da bocca pela junc-

çào do lábio superior com o inferior.—
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Ângulos do olho, os formados pela june-

ção das piílpebras : também se Jhes chama
canthus. — Ângulos da maxilla, os for-

mados pelos ramos do osso damaxilla, com
o corpo d'esteosso.—Angulo do púòis, an-

gido formado pela jimcçào dos ossos do

púbis no vértice da arcada pubeána. —
Ângulos do útero, os dous ângulos late-

raes superiores d'este org<ão, considerado

no exterior.—Angulo /acírtZ_, o angulo for-

mado pela reunião de duas linhas das

quaes uma passa verticalmente pelo bor-

do dos dentes superiores e pelo ponto

mais saliente da fronte, e a outra se es-

tende horizontalmente do canal da orelha

aos mesmos dentes. Comparando a aber-

tura d'este angulo, tem-se procurado cal-

cular a massa ou volume do cérebro, e

d'ai o grau de intelligencia.

— Em Fortificação, angulo em geral

significa canto, esquina da muralha. —
Angulo sacado é, segundo Bluteau, o que
sáe da praça e se mette no campo. Tem
vários nomes ; assim se diz angulo do

centro do polygono ; flanqueado ; mtrante;

reintrante, etc. — Em Arte militar e Ar-

tilheria, angulo táctico, espécie de angu-

lo ao qual pertence o angulo de batalhão

quadrado. — Angulo de mira, angulo

formado pelo eixo da peça e a linha de

mira natural. — Angulo de projecção, o

que é formado pelo eixo da peça com o

horizonte. — Pé de angulo, o mesmo que
esquadra.
— Em Esgrima, angulo recto é aquel-

le que se forma firmando o braço como
nasce do hombro, sem abaixal-o, nem le-

vantal-o, nem chegal-o a um nem a ou-

tro lado, porque, n'esta postura desde o

hombro esquerdo até á ponta da espada,

se considera uma linha recta, e ficando

o corpo direito em ambos os pés, nem
juntos nem muito apertados, o pé esquer-

do de traz do direito, c os calciínhares

um em frente do outro, se considera o

angulo recto debaixo do braço d'onde se

juncta com o lado, e n'esta mcfma pos-

tura ha outro angulo recto, dVmde se

juncta o braço com o hcmbio. Bluteau,

Vocab. — Angulo oltuso, o que se iórma
levantando o braço e a espada ao alto.— Angulo agudo, é o que fica abaixan-
do a espada, sem unir o braço ao corpo.— Em Orthographia, angulo, é um si-

gnal que se usa na letra manuscripta, pa-

ra fazer intercalar em uma linha alguma
palavra que se omittiu por esquecimento.
Chamada, entrelinha. — « Angulo é si-

gnal cVesta figura j\, o qucd denota fal-
tar algtcma cousa no escripto, quando nos
esquecemos de pcdavras. x Padre Bento
Pereira, Orthographia, p. 19,— Em Botânica, ângulos são as saliên-

cias marginaes agudas, dos corpos chatos,
ou formados longitudinalmente sobre os

sólidos pelo encontro de faces interpos-

tas. — Angulo de divergência, o que re-

sulta do afastanaento existente entre duas

folhas que se seguem em uma spira ou

um verticello de folhas.

— Loc. : Por todos os ângulos, por

todos os princípios ou motivos.— v Aju-

dando a isso lem a jiessoa de N. que por
todos os ângulos tenho por mui digno de

amisade e reverencia, n Dom Francisco

Manoel de Mello, Cartas, cent. iii,

Part. 69.

t ANGULOA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de orchideas da familia das vandea-

nas.

ANGULOSO, adj. Cuja superficie apre-

senta muitas saliências ou ângulos ; no
sentido usual, esquinado, com arestas

;

figuradamente: sem egualdade de cara-

cter, mordente, intractavel, cheio de as-

perezas.

Pelo escuro da noite discoiTÍa

A 3gii macliíoa, ao silio Iresladada,

Que mais capaz no niuntlo parecia,

Que angulosa não faz parle, e cu^^ada.

DODBIGIES TE MATTOS, JERlrS. LIBERTADA,

canl. xMii, est. 61.

t ANGÚRIA, s. /. Em Botânica, nome
dado por Linneo a um género de cucur-

bitáceas americanas, visinhas das bryo-

nias.

ANGÚRRIA, í. /. Em Medicina, diffi-

culdade de uurinar ; chama-se hoje Stran-

guria ; derranií mento da ourina gota a

gôtta, com dôr ardente, e tenesmo vesical

continuo. -— « Vieram Médicos, enten-

deo-se que o mal era retenção de ourinas,

que a Physica chama angurria. » Frei

Luiz de kSousa, Vida do Arcebispo, Liv.

V, cap. 1.

ANGÚSTIA, s. f. (Do latim angustia;

de angere, apertar.) No sentido próprio,

estreiteza, aperto; figurada e hcje exclu-

sivamente : áncia, aperto do coração, af-

flicçâo, turbação, agonia. — « Em gran-

de confusão e angustia me ttm jiosto com
tam triste emlaxada. » Amador Arraes,

dial. III, cap. 14.

— Em Medicina, angustia, sj^nonymo

de estreiteza accidental, eslrangulação,

constrirçào, f.-illando da uiethra ou de ou-

tros canacs.

— Lcc. : Angustia da morte, a ago-

nia dos pjiroxisnios. — Angustia do tem-

po, o cuito CFpaço do tempo dentro do
qual se tfm de fazer uma obra demora-

da. — (I Estando 2^era ajudar á Missa o

Sacristão, se lhe apagou a alampada, e

não podendo elle feia angustia do temjm

accendel-a, lhe assoprou, etc. » Padre Ma-
noel Fernandes, Alma Instruitía, Tom,
III, p. 53.3.

AKGtSTIADAMEME, adv. Na maior

desolarão, cim angústia, íifílictivamente.

— « Tão angustiadémente encurvado, e

com o rosto qvasi em terra, hia debaixo

d'aquella grande cruz. » Frei Marcos de

Lisboa, Exercícios da Paixão, cap. 30,

foi. 146, V.

ANGUSTIAEISSIMO, adj. siip. Afflictis-

simo. = Usado na linguagem mystica.

ANGUSTIADO, adj. p. Afflictò, ago-

niado, atribulado, contristado. — « T)iga

que está com escrúpulo angustiada, de

que quando, etc. » Promptuario Moral, p.

342.

Mas qual seiá o humano que as querellas

Da angustiada Virgem contemplasse.

CAMÕES, eci. X, est. 8.

ANGUSTIAR, v. a. (De angustia, com
a terminação verbal « ar » ; no italiano

angustiare.) Atormentar, aifligir, atribu-

lar, agoniar, constranger, causar áncia,

inquietar. — « Isto angustiou tanto ao

Santo Infante, que lhe causou um forte

accidente. » Frei Luiz de Sousa, Histo-

ria de Sam Domingos, Part. i, Liv. 6,

cap. 29,
— Angustiar-se, v. refl. Contristar-se,

afanar-se, agoniar-se, affligir-se, anciar.

— « Temeo, e angustiou-se da morte no

horto. » Frei João de Ceita, Sermões,

Tom, II, foi. 277, col. 1.

t ANGUSTICLAVE, s. m. (Do latim an-

gustus, estreito, e clavus, nó em forma

de prego.) Em Antiguidades romanas,

tiiuica ornada de um nó e de uma estrei-

ta banda de piirpura, usada pelos ca-

valleiros, pelos magistrados plebeus in-

feriores e pelos filhos dos senadores.

t ANGUSTICOLLO, adj. (Do latira an-

gusttts, esticito, e collum, pescoço,) Em
Entomologia, nome dos insectos que têm

o pescoço estreito.

t AKGUSTIDENTADO, adj. Em Zoolo-

gia, diz-se dos animaes que tém os den-

tes estreitos,

t ANGUSTIFOLIADO, adj. (Do latim

angustus, estreito, e folium, folha.) Em
Botânica, nome de todas as plantas cu-

jas folhas são estreitas e mais ou menos

lineares.

t ANGUSTÍMANO, adj. Em Zoologia,

nome dos animaes que têm as mãos es-

treitas.

t AKGUSTIFÉNNE, adj. 2 gen. (Do la-

tim angustus, estreito, e penna, penna,

elytro.) Em Entomologia, nome dos in-

sectos coieópterOs, cujos elytros são en-

colhidos na extremidade.

t AKGUSTÍREMO, adj. (Do latim an-

gustus, estreito, e remus, remo.) Em En-

tomologia, nome dos animaes cujas patas

são cm forma de remos estreitos.

ANGUSTIOSO, adj. Cheio de angústia,

angustiado ; alHictivo, com agonia, com

dôr entranhavel.

Com grande fervor

Deleites leixando,

. Por virer cançando
Angustioso.

jAcop. DE TODi, trad. de Fr. Maic.do Lisb.,

cuRO^. DOS MEti.. 1ÍT. ii,c. X, cant. 46.

t AKGUSTISÉPTA, adj. 2 ^re??, (Do la-

tim angustus, estreito, e septum, receptá-

culo.) Em Botânica, nome das plantas

cujos fructos são de receptáculo bastante

estreito.
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I
ANGDSTISILIQUA, aãj. 2 gen. (Do

latim angustus, estreito, e siliqua, va-

gem.) Ein Botânica, nome das plantas

que produzem fructos estreitos e alonga-

dos.

ANGUSTISSIMO, adj. sup. Estreitíssi-

mo, apertadíssimo. = Empregado por

Frei Amador Arraes.

ANGUSTO, adj. (Do latim angustus,

estreito.) Apertado, constricto ; figurada-

mente, diffijil de passar ou de softVer. —
d Que pjv augusto caminho e estreita

porta entrou nas eternas moradas. » Jor-

ge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom.
II, p. 432.

ANGUSTDRA, s. f. (De Angustia, ci-

dade da America.) N.-me que se dá a

duas cascas ; a verdadeira é empregada
como succedanea do quina, em pó, de

infuíão ou em decocção ; a falsa é um
veneno activíssimo.

ANGDSTIIRA, s. f. ant. (Para a etymo-

logia, vid. Augusto.) Estreiteza de logar,

aperto de tempo. — i . . . com esta an-

gustura começaram de fugir. « Azurara,

Chronica da Conquista de Guiné, cap.

65. = Rec ilhido por Moraes.

t ANGUSTDRINA, s. f. Em Chimica,

principio immediato da angustura falsa,

hoje mais propriamente chamado Vomici-

na.

ANGDZON, s. m. Nome brazílico com
que se designa o angu com caruru de

quiabos. = Recolhido por Moraes.

t ANGYSTOME, adj. 2 gen. (De angy,

corrupção do grego agkein, apertar, e

stama, bòcca.) Nome das còachis cuja

abertura longitudinal é proporcionalmen-

te estreita. = AngistDme é mais usado,

t ANHADEL, s. m. ant. O mesmo que
Aaadel. = Recolhido pjr Biuteau, no
Vocab.

j ANHALCÍA, s. f. Em Botânica, o

mesmo que Chetospórea, da familia das
cyperáceas.

t ANHALTINAS, s. f. pi. (De Anhalt,

cidade da Allemánha.) Aguas ou espiri-

tes destillados e aromáticos aos quaes se

attribu-ím pnpriedades analépticas.

t ANHIMMA, s. rn. Em Entomologia,
género de coleópteros tetrámeros lougi-

córneos, de .Java.

t ANHAPHIA, s. m. (pr. anáfia ; do
grego a, sem, >í euphónico, e ephc, tocar.)

Em Pathologia, diminuição ou privação

da sensibilid:ide do toque.

t ANHEBECARPO, s. m. (Do grego a,

sem, n luphóuico, ebe, felpo da puberda-
de, e karpos, fructo.) Era Botânica, di-

visão do género felícia das synanthéreas
astcróideas.

ANHELAÇÃO, s. /. (Do latim ankelatio.)

EmMcdicina, difficuldade de respirar. —
Alguns auctores tomaram esta palavra
come synnnvmo de asthma.

ANHELADO, adj. p. (pr. anelculo.) Em-
pre»a-se de preferencia no sentido figu-

rado do verbo Anhelar : desejado com

áncia, aspirado com affinco, pretendido

com instância. = Usado por Frei Luiz

de Sousa na Historia de Sam Domingos,

e ainda hoje na linguagem poética.

ANHELANTE, adj. 2 gen. (pr. anelan-

te.) Oííegaute, que respira intercortada-

mente, que está exhausto de forças ou

prostrado. Que deseja com vehemencia,

que aspira com anciedade. — «... anhe-

lantes desejos. » Garção, Ode XIV.=Usa-
do com frequência na linguagem poética.

ANHELAR, v. n. (pr. anelar; do latim

anhdare.) Offegar, respirar com difficul-

dade : fiaruradamente : anciar. aspu' de-

sejar. = Usado na linguagem poética.

Dando o peito ferido ham apressado
Anhelar coiigoxoso, com que espira.

CASiito, DLiTssíA, cant. vm, esl. 96.

ANHELAR, v. a. Procurar com dese-

jo forte, obter. — « Alguns anhelam o

dinheiro, só porque naturalmente o amam.v
Sousa de Macedo, Eva e Ave, Part. i,

cap. 44, pag. 224.

ANHÉLITO, s. m. (pr. anélito ; do la-

tim anhefiíus, de uso clássico, e mais

abonado do que anhelatio.) Alento, bafo,

respiração, fôlego. = Bastante usado na

linguagem poética.

Ham diOicil anhelUo lhe secca

A bocca já mortal

CORTE REiL, NArFB.\CIO HE SWULTEDA,
cant. XIX, foi. t'J9, t.

ANHELO, s. m. (pr. anelo; da baixa

latinidade anhelus.) Desejo, aspiração ve-

hemente, vontade, appetite de uma cousa

que se encarece. —- « JSTesta considera-

ção disse gravemente Santo Agostinho:

Que a morte, que a principio servia de

terror, para que o homem não peccasse,

agora pode servir de anhelo para que o

homem não peque. » Padre Manoel Ber-

nardes, Floresta, Tom. ii, p. 127.

ANHELO, adj. (Do latim anhelus.) O
mesmo que Anhelante. = Recolhido por

Biuteau, no Supplemento do Vocabiila-

rio.

t ANHÉMASE, s. f. (pr. anémaze; do

grego a, sem, c aima, sangue.) Em Veteri-

nária, affecçâo caracterisada por abati-

mento, por fraqueza e frequência do pul-

so, fraqueza da respiração, e por excre-

mentos sC'CC'os e negros.

t ANHEMATOSIA, s. /. (pr. anemató-

zia.) Em Pathologia, falta de hematose

do sansue.

t ANHEMÍA, í. /. Vid. Anemia.

ANHÍMA, í. /. Em Ornithologia, géne-

ro de pássaros da ordem dos andadores,

familia dos unciróstros, da Guyanna e do

Brazil.

ANHINGAS, s. /. pi. Em Ornithologia,

nome dos palmípedos totipálmtis, visinhos

dos pelicanos ; designados por Linneo sob

o nome ile Plotu-s ou Plautus.

t ANHISTO, adj. (pr. anisto ; do gre-

go a, sem, n euphónico, e tstos, tecido.)

Em Botânica, nome de certos órgãos dos
vegetaes que não têm nenhuma estruetura

cellular.

ANHO, s. m. (Do latim agnus; a com-
binação a gn » muda-se em « nh », como
em lignum, lenÃo; designium, desenAo,

quam maqnus, camanho, ant.) Cordeiro
;

dá-se este nome de preferencia áqueUes

que são levados para o talho ; bastante

usado, na linguagem popular, quasi sem-
pre archaica. Vid. a forma antiga Agno.

Se este Marro não foi á'a»kos ;

Outros virão melborados.

Sa' BE MIBANDA, CCl. TUI, eit. 20.

ANHOME, s. m. ant. (Para a phono-

logia desta forma antiga, vid. supra.) O
mesmo que Agnome. = Usada por João

de Barros na sua Grammatica.

ANHOTO, adj. ant. (Segundo Moraes,

e hypothéticamente, do bretão anhodeur,

agua estofa ; melhor de anhelito, difficul-

dade de tomar o ar.) Em linguagem náu-

tica, que não anda avante, ronceiro, va-

garoso
;
que não regula pelo leme e não

colhe vento nas velas. — « £ com os ba-

lanços, que dava, (o galeão) por andar o

mar picado, ficou anhoto. » Historia Tra-

gicoMaritima, Tom. ii, p. 475.

ANHUMA, s. f. Em Ornithologia, ave

fissipsde do Brazil, do tam-inho de um
peru ; vive de hervas e habita junto das

praias do mar. — « Nas Lagxis e Rio

de S. Francisco das Capitanias do Bra-

zil andam humas aves, a quem os naiuraes

chamam anhuma, ou inhuma, t-em as di-

tas aves na testa um corno delgado, da
grossura de um bordão de harpa e de

comprimento de quasi um palmo, etc. »

Curvo Semedo, Memorial de vários sim-

ples, p. 24.

t ANHYDREMIA, s. /. Perda da agua

do sangue : nos colóricos.

ANHYDRITE, s. f. (pr. anidríte ; do

grego anydros, que não tem agua.) Em
Geologia, nome de uma espécie de rocha

cuja base é o sulphato de cal.

ANHYDRA, adj. (Do grego a, sem, n

eupliónico, e udor, agua.) Em Chimica,

que não contém agua; contrapõe-se a

hydratado. = Dá-se este nome a um sal,

a um acido, a utn corpo qualquer que não

contém mais agua além da que entra na

sua constituiç^io intima.

ANHYDROHEMIA, s. /. (Do grego anu-

drus, sem agua, c aima, sangue.) Dimi-

minuiçào do serum no sangue. O mesmo
que Anhydremia.

t ANHYDROBÍELIA, ••'. /. Do grego a

sem, udôr, agua, e muelos, raedulla.)

Em Pathologia, falta de liquido na cavi-

dade r.achidiaoa, ausência do liquido cé-

phalo-rnohidíniio.

t ANHYDROSE, .--. /. Em Pathologia,

auscnoi;^ do suor. ^ id. Anidrose.

t ANHYDRO-SULPHATADO, adj. Em
ilineralogia, nome de uma base que e^
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tá no estado de sulpháto, sem conter agua

de crystallisação.

f ANI, s. m. Em Ornithologia, género

de trepadores, pássaros formosos do No-

vo Mundo.
ANIAGEM, $. m. (Para a etymologia,

vid. Ana, medida de pannos.) Panno te-

cido de linho crú, muito grosso e estrei-

to, próprio para capas de fardos. = Re-

colhido por Bluteau, no Suppl. do Voca-

bulário.

t ANIARA, s. /. (Do grego aniaros,

triste.) Em Entomologia, género de co-

leópteros heterómeros, tendo por typo a

aniara dorsal, de Java.

t ANIBA, s. m. Em Botânica, arvore

considerada como um género indetermina-

do do loureiro.

t ANICÉTON, s. m. (Do grego anike-

ton, invencivej.) Em Pharmacia, emplas-

to formado de lithargo, de alvaiade, de

incenso, de tei-ebentina, azeite e outros in-

gredientes; era bastante recommendado
na velha medicina.

t ANICHADO, adj. p. Collocado em ni-

nho; acantonado; no sentido figurado, em-

pregado, entabollado em uma sinecura.

t ANICHAR, V. a. (De nicho, com a

terminação verbal «ar».) Arrumar em ni-

cho ; diz-se dos santos, e também dos

livros. = No sentido figurado, collocar,

prover em um emprego público ou sine-

cura. Acantonar, mctter para um canto.

Anichar-se, v. rcjl. Esconder-se, guar-

dar-se, cmpregar-se.

ANICHILAR, f. a. ant. (pr. anikilar ; nos

primeiros tempos de Roma só se emprega-
va « q » junto do « u », quando este se pro-

nunciava como «v» ; o «c» tomava o logar

do « q » quando o « u » era pronunciado

como Afogai.) O mesmo que Aniquilar.

—

« Tresladei estas cartas aqui, para que,

se veja claramente quanto o Visorei tru-

halhúit pur anichilar todas as cousas do

grande Affonso d'Alhuquerque. » Com-
mentarios, Part. i, cap. CO.

ANIDAR, V. a. ant. (De nidits, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) O
mesmo que Aninhar ; agazalhar, dar gua-

rida. — « Fez a Virgem ojficio de mãi
natural em o parir, e de mãe piedosa em
o vestir, porque o não faz também em o

anidar cornsirjo? » Frei João de Ceita,

Quadrageuas, Tom. ii, foi. 146, col. 1.

t ANIDIANOS, s. m. pi. (Do grego a,

sem, e eidos, fórraa.)Em Teratologia, nome
dado por Geoftroy Saint-Hilaire a uma
familia de monstros caracterisados por
uma organisação simplicissima, e apenas
esboçada, de tal forma apartada do typo

da espécie que é entre os animaes das
classes as mais inferiores que é preciso

procurar-lhe análogos.

ANIDROSE, í. /. (Do grego a, sem, n
euphonico, e idrosj suor.) Em Pathologia,

falta de smir.

t ANIGOSANTHO, s.ín. (Do grego anot-

gô, eu desenvolvo, e anthos, flor.) Em

Botânica, género de hemorodáceas, plan-

ta da Nova Hollanda austral, tendo por

typo o anigosantho cocciano, de Gax-
ton.

ANIHILAÇÃO, s. /. O mesmo que Ani-

quilação. — « Não disputo agora se a
desição ou o não ser da substancia do pão,

e do vinho se ha de chamar anihilação,

ou não. » Frei João de Ceita, Quadrage-

nas. Tom. i, foi. 266, col. 1.

ANIHILADO, adj. p. O mesmo que Ani-

quilado, reduzido a nada. — Usado na
linguagem mystica. = Encontra-se em
Amador Arraes.

ANIHILAR, V. a. (Do latim nihil, na-

da, com o prefixo da índole da lingua, e

a terminação verbal «ar».) O mesmo
que aniquilar, e de preferencia emprega-

do na linguagem mystica. •— « Vedes

diante de vossos olhos tamanhos extremos

de ingratidão, que todos vossos divinos

bens querem anihilar. » Frei Thomaz de

Jesus, Trabalhos de Jesus, Part. i, trab.

24, foi. 533.
— Anihilar-se, v. ref. No sentido pró-

prio, aniquilar-se ; no sentido mystico c

mais frequente, expurgarse, segundo a

ascese nihilista. — « Quanto se anihilou

pêra poder jícar capaz e com forças suf-

ficientcs pêra poder entrar na fortaleza

do céo. » Frei Filippe da Luz, Sermões,

vol. n, foi. 120, col. 4.

ANÍL, s. m. (Do árabe annil.) Nome
vulgar do indigófero dos tintureiros, gé-

nero de plantas pertencente á familia das

leguminosas ; os indigoferos são originá-

rios das índias orientaes, e do llcxico.

— Matéria colorante que se extráe das

folhas de um certo numero de plantas

pertencente quasi todas, ao mesmo géne-

ro, particularmente ao indigofera argên-

tea, anil, c tinctórea de Liuneo. — No
sentido vulgar, também se chama anil ao

azul celeste. — « Anil não é simples me-

dicinal, senão mercadoria, por isso não

ha que faliar nelle ; e por vos tirar de

cuidados, sabei, que o anil chamado assi

dos Arábios e Turcos e de todas as lin-

guas, e somente em Guzarate, que he on-

de se faz, o chama gali, e porém já ago-

ra o chama anil. £' herva que se semea,

e parece com a que nós chamamos mangi-

ricão. » Garcia cVOrta, Colloquio dos Sim-

ples e Drogas, coll. 7, foi. 23, v. Vid.

índigo.

— Loc. : Céo de anil, em linguagem
poética, eco azul, não toldado por nuvens,

límpido, sereno. — Roupa de anil, rou-

pa branca que se costuma embeber em
agua de anil antes de ser corrida a ferro.

ANIL, adj. 2 gen. (Do latim anilis.)

Que pertence a velho ; o mesmo que Se-

nil. — « Por ventura ouvistes ser algu-

ma das... ani\es fabellas, que os Judeos

deixaram. » Frei Pedro Calvo, Defensão

das lagrimas dos Justos, Part. v, cap.

16.

ANILADO, adj. Azulado, de côr de anil,

tingido com anil, embebido em agua de
anil. Esmaltado de azul, — « As peças
principaes eram, cinco cavcdlos, muito
formosos, e mui bem ajaezados, de guar-
nições de j)'''(íta e ouro, tudo anilado. »

Damião de Góes, Chronica de El-Rei Dom
Manoel, Part. iv, cap. 11.

ANILAR, V. a. (De anil, com a termi-

nação verbal «ar».) Azular, dar cOr de
anil ; esmaltar. — Castanheda emprega
Anihilar, no sentido de esmaltar, na
Hist., Liv. II, cap. 95.

ANILHAÇAR, v. a. (De anilho, com a
terminação verbal frequentativa.) Atar,
prender com anilho ou argola a que se

enfia uma corda. = Recolhido por Viter-

bo, no Diccionario Portátil.

ANILHO, s. m. (De anel.) Argola de
metal para enfiar e prender corda. Em
sentido restricto, espécie de anel de ferro,

que SC abre e fecha, com que se prendem
os dous dedos polegares aos criminosos,

que se levam presos. O mesmo que An-
ginhos. = Recolhido por Moraes.

t ANILÍ, s. m. Em Astronomia india-

na, nome do decimo quinto Nakchatra.

t ANILINA, s. /. Em Chimica, alcalói-

de artificial, também chamado benzidam,
kyanol, e crystallina, que se obtém fa-

zendo obrar o bisulphydráto de ammonía-
co sobre a nitrobcnziua.

ANIMAÇÃO, s. /. (Do latim animatio.)

Acção de animar ou dar vida ; manifes-

tação dos actos que caractcrisam a ani-

malidade. — No sentido usual, calor, vi-

da apparente, enthusiasmo, fervor ; con-

forto, provocação com palavras para in-

fundir coragem. •— « Tão longe está esta

primeira animação da creatura de ser

festejada, que com grandes pragas he

amaldiçoada de Job a sua,- e de Hiere-
mias a sua. » Filippe da Luz, Sermões,
Part. I, div. 2, foi. 140, col. 3.

— Em Physiologia, animação, primei-

ra manifestação da animalidade, isto é,

do exercício dos músculos e da sensibili-

dade no embryão, que se attribuia á
união da alma com o corpo, segundo as

doutrinas do animismo ; mas que não é

senão a manifestação das propriedades da
ordem vital cuja essência é desconhecida,

tendo logar desde que a geração dos ele-

mentos analmóicos, a que são inherentes,

está completa.

— Em Alchimia, chamava-se anima-

ção a fermentação de terra branca follea-

da com agua philosóphica ou celeste do
enxofre.

ANIMADAMENTE, adv. Com vivacida-

de ; com syniptomas de vitalidade ; com
animo, valorosamente, sem temor.

ANIMADO, adj. p. Que tem vida ; alen-

tado, corajoso, animoso, enthusiasmado,

avivado, excitado.

Bem como quando a flamma. qne ateada
Foi nos áridos campos {assopi-ando

O siljilanle Coreas) aniwada.

CAMÕES, loz., cant. iii, esl. 49.
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Mas já na casa U* pheniiio Touro
Cjnlíiio com novo ser rico c rosado
Os raios perfilando em lios de ouro
Descobria o valor mais animado.

MAXOBL TUOSUZ, INSUUÍtA, liv. VII, eSt. 32.

— Loc. : Côr animada, em Patholo-

gia, expressão que designa a coloração

vermelha que apresenta o semblante no
estado de saúde ou de doença, continua-

mente ou por intervallos. — Em Herál-

dica, cavallo animado, que está em ac-

ção de combater; cabeça animada, diz-se

quando o olho é de diffcrente esmalte.

ANIMADOR, adj. Que dá animo, que
alenta, confortador, excitador, provoca-

dor. = Também se emprega como sub-

stantivo. Vid. a sua antithese, Desanima-
dor.

ANIMADVERSÃO, s. f. (Do latim ani-

maãversioj no acc. animadversionem.)
Advertência, reparo, attenção, considera-

ção; reprehensSo, censura, crítica, casti-

go, malevolencia ; sentimento de repro-

vação perseverante, ódio entranhavel de
que alguém é objecto. — « Que quer
dizer promessa deliberada ? Quer dizer

promessa feita covi plena e perfeita ani-

madversão, e consideração d'aquillo que

fazeis e 2^i'ometteis. o Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. ii, p. 222.
— Syx. Animadversão, Ódio : aanimad-

versão funda-se em motivos legítimos

e graves de ojjposição constante contra al-

guém
;
pôde resultar de um sentimento

de justiça e de integridade.— O ódio tem
o quer que é de immoral e baixo; repu-

gna a uma alma bem formada.
ANIMADVERTIR, u. n. (Do latim ani-

madvertere, dirigir o seu espirito, fazer

attenção, e por conseguinte, passado o

termo judiciário, punir depois de ouvir a
causa.) Attender, reparar; e mais pro-

priamente, castigar, punir. — « Não con-

vém, nem é cousa decente, que o mesmo
Deos castigue per si, sendo o primeiro e

principal legislador, excellente ; mas j)or

seus ministros animadverte contra os cid-

ixidos. >> Pinto Ribeiro, Lustre do Desem-
bargo do Paço, cap. iii, § 73.

ANIMAL, s. m. (Para a etymologia, vid.

o adjectivo.) Sêr vivo, dotado da facul-

dade de sentir e de mover todo ou so-

mente parte do seu corpo ; organismo cu-

jas partes constituintes essenciaes são for-

madas de elementos anatómicos tendo por
princípios fundamentaes, substancias or-

gânicas azotadas. = Também se deiine
animal : Organismo que se alimenta, se

desenvolve, se reproduz, sendo conjuncta-
mente sensível e contractil ; no sentido
familiar e figurado, pessoa estúpida, sem
el

tensivamente : alimária, bruto
outro qualquer irracional.

evação, sem gozos da intclligencia; ex-

oufera.

Nos animacs cavalga de .Ncpluno.

ciMúES, im., canl. iv, csl. 21.

Alegres animaes o chJo povuam.
IDEM, iniD , cinl. IX, est. 6J.

A gcnle delle crê, como indiscreta,
Que pena c gloria tèm depois da morte
Os brutos animacs de toda sorte

.

IDEM, IBID., cant. X, est. 27.

— Loc. : Na linguagem poética, ani-

mal ceí-c?oso, javali ; animal nemêo, o leão;

animal politico, o homem ; animal volá-

til, qualquer ave.

ANIMAL, adj. 2 gen. (Do latira anima-
lis, no provençal e hespanhol animal.)
Em sentido geral, nome de todos os se-

res dotados de sensibilidade e movimen-
to voluntário

; e assim tudo o que jJerten-

ce a esta ordem de seres : matéria ani-

mal ; sensibilidade animal ; contractibili-

dade animal. — Dá-se este nome parti-

cularmente ao sêr material ou physico,

contraposto ao sêi- intelligente. Em Moral,
exprime a parte sensual em contraposi-

ção á parte racional. Na linguagem mys-
tica e bíblica, significa voluptuoso, car-

nal, contrapondo-se a espiritual. — « As
ojyerações dos sentidos fazem-se mediante
os esjúritos animaes. » Frei João de Cei-
ta, Sermões, Tom. ii, foi. 279, col. 1.— Em Historia Natural, reino animal,
comprehende quatro grandes divisões : 1."

os animaes vertebrados
;

2.° os mollus-
cos; 3." os articulados; 4." os radia-

dos.

— Em Chimica, chimica animal, a que
se occupa do estudo das mater 'as ani-
maes.

ANIMALAÇO, s. VI. (Augmentativo de
animal.) Animalão, broma, estúpido, que
obedece unicamente aos instinctos ani-

maes. = Usa-se á má parte, como injú-

ria e desprezo.— « Aguardai, aguardai,
animalaços, que vos castigarei com este

bastão santo. » Padre Manoel Bernardes,
Paraíso de Contemplativos, cap. 27.

ANIMALÃO, s. m. (Augmentativo de
animal.) O mesmo que AnimaIaço. = Re-
colhido por Moraes.

ANIMALCULÍSMO, s. m. Em Physiolo-
gía, systema no qual se suppõe que o
embryão animal é produzido pelos ani-

málculos spermáticos.

t ANIMALCULÍSTA, s. m. O que ad-
mitte o systema physíólogico do animal-
culísmo.

ANIMÁLCULO, «. m. (Diminutivo de
animal; do latim animalculus, no italia-

no animalculo.) Animal tão pequeno, que
não 6 visível sem auxilio do microscópio.
Todos os liquides que têm cm suspens.uo

matérias vegetacs ou animacs, encerram
animalculos ou inlusóríos. — Animalcu-
los rotiferos, que tem uma organisaçào
exterior complicadíssima. — Animalculos
homogéneos, aquelles cujo corpo gelatino-

so e contractil não apresenta na maior
parte das vezes, bocca ou órgãos exterio-

res. — Animalculos spermáticos, o mes-
mo que spermatozóide.

ANIMALCULOViSMO, .-. m. (De animal-
culo, dimiiuitivo de animal, e do latim
ovum, ôvo.) Em Physiologia, systema no

qual se suppõe que o embryão animal é
produzido pelo concurso dos animalculos
spermáticos e do óvulo da fêmea. Vid.
Ovismo.

t ANIMALCULOVÍSTA, s. m. O parti-

dário do systema physiologico do ani-

malculovismo.

ANIMALÉJO, s. m. (Diminutivo de ani-

mal.) Animal pequeno ; também se em-
prega á má parte, com sentido insultuo-

so. — « Pois se não comprehendes a na-
tureza de um tão vil animalejo ; como te

atreves a affirmar que comprehendes a
natureza de Deos. » Padre Manoel Ber-
nardes, Exercícios espirituaes, Part. i,

exer. 2, medit. 6, p. 390.

ANIMÁLIA, s. /. ant. (E' o mesmo que
Alimária, do latim animalia, tornando-se
forte a lingual «1».) Besta, bruto, fera,

irracional, •— « Empiero, acabados os trin-

ta dias, foram todas vestidas de vestidu-

ras brancas.... somente por sacrificarem
mais alegremente suas animalias, ante os

altares dos seus Deoses. i> Azurara, Chro-
nica de D. João I, Part. iii, cap. 51,

ANIMALIDADE, s. f. (Do latim anima-
litas, no ablativo animalitate, descendo
o « t » á media « d «.) Conjuncto das qua-
lidades ou faculdades que são attributo

dos seres que formam o reino animal,
Phenómenos geraes resultantes das pro-
priedades e das funcções que manifesta a
substancia organísada nos seres que têm
propriedades chamadas animaes. —A ani-

malidade é uma das trez ordens de actos,

que em Physiologia se chamam resulta-

dos geraes ; a animalidade encerra os se-

guintes phenómenos : 1.° Lei da intermit-

tencia de acção, por isso que todo o ap-
parelho animal é de repouso e exercício

;

2.° Lei de habito e imitação ; 3." Lei de
aperfeiçoamento. — « De tal maneira que
por amor d'elle (Deus) nem carecemos
das cousas temporaes, se mester for, nem
dos desejos carnaes, nem das afieições dos
discedos e chegados, nem a iiossa anima-
lidade, de que ponhamos alma, que he nos-

sa vida presente por Deos, c por o pró-
ximo, se compridouro for. » Vita Christi,

Part. I, cap. 54, foi. 162. — Antigamen-
te também se empregava no sentido de
insecto, bicho, animalejo.

t ANIMALÍFERO, adj. Em Physiolo-

gia, qup tiMu animacs.

ANIMALÍNHO, s. m. (Diminutivo de
animal. O mesmo que animalejo, poém
não se toma á má parte. = Usado por
Vieira c í>everim de Faria.

ANIMALISAÇÃO, í. /. Em Physiologia
mudança de natureza que experimentam,
os alimentos vegctaes, o que os toma
próprios a concorrer para o sustento e re-

paração dos corpos animaes. = Também
se deiine animalisação, o resultado da
acção elaborantc que dá aos alimentos,

de qualquer natureza que sejam, o cara-

cter de animalidade própria ao individuo

que se sustenta d"ellcs ; esta definição con-
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funde o plienúmeno da animalisação com
a assimilação.

ANIMALISAR, v. a. Transformar os

alimentos vegetaes de modo que fiquem

próprios para manter e reparar os corpos

animaes. = Também se emprega no sen-

tido de assimilar. = Moraes traz o sen-

tido de dar a organisaçao, vida e sensi-

bilidade que têm os animaes.
— Animalisar-se, i>. rcfl. Adquirir as

propriedades da matéria animal.

ANIMALÍSMO, s. m. Em Physiologia,

systema no qual se sujipÍJe que o em-

bryão existe completamente formado no

spermen do macho.

t ANIMALÍSTA, s. m. O que pertende

explicar os diversos phenómeuos physio-

lógicos por animálculos.

ANIMALSÍNHO, s. m. Diminutivo de

animal. = Usado por Amador Arraes.

Vid. Animalejo e Animalinho.

ANIMÀNTE, adj. 2 gen. Que anima,

que furtalcce. — « Pcrturham as facul-

dades dos espíritos, e as agitações ani-

mantes do sangue e humores. » António

Pereira Rego, Summula de Alveitaria,

cap. 82.

ANIMÀNTE, s. m. ant. O mesmo que

Animal. — « Distinguindo-nos dos outros

animantes sem alma. » Provas da Histo-

ria da Casa de Bragança, Tora. iii, p.

43.

ANIMAR, V. a. (Do latim animare; no

hespanhol e provençal animar.) Dar alma
ouvida; vivificar, communicar sentidos

e movimento ao corpo. Infundir vigor,

alentar, fortalecer, esforçar, excitar va-

lor, estimular, provocar, dar energia ou

vivacidade, acalorar, impellir, corapellir.

o animoso JoSo verás escrito

Cora a(|uelle vivo esprito,

Com qu o teu farnia e anima.
FERREIRA, ODES, liv. II, Ode 4.

Fazia renovar o fresco prado.

Crescer as plantas, animar as flores

Com alma luz, com claros resplendores.

MANOEL IBOSIAZ, INSULANA, Canl. VII, CSt. 32.

— Loc. : Animar o cavaco, tornal-o

mais vivo e interessante. — Em Bellas

Artes, animar, significa dar um ar de

vida, de movimento a uma pintura ou

esculptura. — Em Choreographía, ani-

mar um j)asso, tomar um ar mais vivo,

levantando- se sobre a ponta do pó. —
Animar um vesicatório, excital-o a sup-

purar.— Animar, v. n. Cobrar animo.

Mas (inimauãú em si torna sereno.

LUIZ PEREIRA, ELEGliBA.

— Animar-se, v. rejl. Esforçar-se,

alentar-se, cobrar animo, communicar-se
coragem, inspirar-se bravura ; mostrar vi-

vacidade, revelar espirito, enthusiasmar-

se, sair-sc, alegrar-se ; decidir-se.

Muito faz quem se esforça, e quem se anima
A soffrer, e calar, mostrar bom rosto.

FR. AGOSTINHO DA CRUZ, ecl, 9.

ANIMATICO, adj. ant. Que é animado
;

usado principalmente para designar um
género de Musica. — « Divide-se (a mu-
sica) primeiramente em duas sortes, con-

vém a saber, em animatica e orgjínica. A
animatica he a harmonia qxie nasce da
Composição de varias cousas, juntas
em hum corpo, posto que entre si sejam
discrepantes... « Autonio Fernandes Fer-

reira, Arte da Musica, p. 1. = Recolhi-

do por Biutcau.

ANIMAVEL, adj. 2 gen. Susceptivel de

ser animado. =-- Recolhido por Moraes.
Anime, s. m. Resina copal do Brazil;

nome de uma resina amarélla côr de enxo-
fre, muito clieirosa, que escorre das incisões

feitas no tronco da Hij minha Courharil,

de Linneo, arvore da familia das legu-

minosas cassiêas. Diífere da resina co-

pal pela sua grande solubilidade no ál-

cool. — cNem isso digo, senão que he

auime, piorque í hom para cheiro, e em
perfumes usado, e vem a Portugal da
Ethyopia. » Garcia d'Orta, CoUoquio dos

Simples 6 Drogas, coU. xxix, foi. 127.

ANIMICÍDA, s. m. Matador da alma;
usado na linguagem mystica, no sentido

figurado. — «O negar a immortalidade

da alma racional, he via j)o,ra o atheis-

mo, e nquelle que a nega, pode-se chamar
animicida da sua mesma alma. » Padre
Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
I, loc. I, cap. 2, n. 2.

t ANÍMICO, adj. Em Chimica, nomo
dos s.ies que têm a animina por base.

f ANIMÍNA, s. f. Em Chimica, uma
das quatro bases salificavcis achadas no
óleo animal de Dippel.

ANIMÍSMO, s. m. (Formado de anima,

alma.) Doutrina physiologico-mcdica, que

para explicar cada phenómeno da vida e

cada doença, faz intervir, nos corpos or-

ganisados, considerados como inertes, a

alma por principio de acção, por causa

primaria. Tal ó a doutrina sustentada por

Stalil ; contrai)õe-se-Ihe <> Vitalismo.

t ANIMÍSTA, s. m. O que segue as

theorias de Stahl, que attribiiía á alma os

phenómcnos da economia animal.
— Em Historia, seita médica que ap-

pareceu no século xvii, de que foi chefe

o professor da Universidade de Hall, o

celebre Stahl. Os animistas admittiam

uma alma intelligente, que preside a to-

dos os actos vitaes no estado de saúde e

de doença, e por consequência despreza-

vam o estudo das sciencias e dos factos

de observação, taes como a anatomia, a

physica, a chimica, que se tornaram mais

tarde a base da Medicina.

ÂNIMO, s. m. (Do latim animus.) Alma,
espirito; designa também o caracter, e a

coragem ou validez moral. Intenção, von-

tade, fim, motivo.

Despertae já do somno do ócio ignaro,
Que o animo do livre faz escravo.

CAMÕES, LUZ., canl. IX, est. 92.

— Loc. : Grandeza de animo, o mes-
mo que magnanimidade. — Sem animo
de ojfensa, sem intenção de oífender. —
Azedar o animo, dar-lhe má vontade. —
Conciliar os ânimos, harmonisar os pare-

ceres ou vontades. — Dispor os ânimos,
inclinar as opiniões a favor de alguma
cousa. — Perder o animo, fraquear. —
Animo laixo, caracter vil. — Tomar
animo, sentir novas forças para encetar

ou proseguir em alguma empreza.

ANIMO !

fraqueie

!

e poética

interj. Eia, sús, ninguém
: Usado na linguagem vulgar

Animo! companheiro, lhe dizia.

Que agora mais que nunca vos releva.

OUEVEDO, AFFONSO AFRICANO, Clllt. V,

foi. 83, V.

ANIMOSAMENTE, adv. Com decisão,

com intrepidez ou bravura; ousadamen-
te. — (i Os Mouros, que tinham cercado o

Almirante, vendo este paráo, e quão ani-

mosamente os nossos defendiam a entra-

da da nau, etc. » João de Barros, Déca-

da I, Liv. í), cap. 7.

ANIMOSIDADE, s. /. (Do latim animo-
sitas, no abl. animositate, descendo a
dental « t » á sua media « d ».) No sen-

tido antigo, e. tomado á boa parte, esfor-

ço, valor, ousadia, arrojamento. — « As-
si pelo muito mais numero dos imigos e

menos dos Christãos, como pisla valentia

e animosidade, e seita contraria dos in-

fiéis. « Duarte Galvão, Chronica de D.

Affonso Henriques, cap. 17. = No sen-

tido moderno, e tomado á má parte, des-

peito violento, malquerença, resentimen-

to vivo, ódio pronunciado, desejo de vin-

gança.

ANIMOSÍSSIMAMENTE, adv. sup. Da
maneira a mais animosa ; com a mais de-

cidida coragem. = Usado por Vieira.

ANIMOSÍSSIMO, adj. sup. Bastante in-

trépido ; ousadíssimo, atrevidissimo, au-

daciosissimo. = Usado por Amador Ar-
raes, e Frei Bernardo de Brito.

ANIMOSO, adj. (Do latim animosus.)

Valoroso, esforçado, intrépido, pujante,

bravo, £!guerrido, audaz, valente, ardi-

do, corajoso, temerário. — «A natureza

nenlmma cousa poz tão alta, que o animo-

so trabalho não piossa alcançar. » Jorge
Ferreira, Euphrosina, act, ii, se. 6.

ANÍNA, s. f. (Talvez corrupção de ani-

lho.) Arruella de ferro; arco chato que
se enfia nas pontas das cavilhas, para as

aninar sobre clle. = Usado na lingua-

gem náutica.

ANINADO, ad), j). Embalado, acalen-

tado.

ANINAR, V. a. Em linguagem náutica,

rebater a ponta á cavilha ou ao pi'égo, so-

bre a arruella ou anina. =: Em sentido

usual no século xviii, o mesmo que Ena-

nar ; têr nos braços uma criança, emba-
lando-a o adormentando-a com cantigas.

ANINHADO, adj. p. IMettido no ninho,

acoutado, refugiado, acantoado. — « Es-
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tes Pregadores, com a laboriosa incuba-

ção de seus estudos, o que chocam, não

ke mais que appetite de gloria própria,

ou interesse temporal, (pie são os ovos,

que os demónios.... tinham piosto e ani-

nhado nos seus corações. » Padre Manoel

Beraaides, Floresta, Tom. v, p. 112.

ANINHAR, c. «. Pôr em ninho ;
reco-

lher, occultar, abrigar, acantoar. — n E
iodos vós estais mudamente significando,

que me haveis mister, para que vos cu-

bra, e agasalhe, e aninhe entre meus pei-

tos. D Padre Manoel Bernardes, Luz e

Calor, Part. ii, n. 399, op. 4.

— Aninhar, v. n. Estar em ninho. =
Recolhido por Moraes.
— Aninhar-se, i-. refi. Agazalliar-se

ou recolherse em ninho ; occultar-se,

abrigar-se, esconder-se. — « Virá o grão

de mostarda a crescer tanto, que todas as

aves do céo se venliam a aninhar em setis

ramos. » Frei Joào de Ceita, Quadrage-

nas. Tom. i, foi. 207, col. 2.

ANÍNHO, s. m. (Diminutivo de anho.)

Cordeirinho, anho pequenino. = Reco-

lhido por Bluteau, no Supp. do Vocabu-

lário.

ANINIA, adj. ant. Que pertence ao

anho ; nome da pelle de cordeiro que se

chamava aninho. = Recolhido por Vi-

terbo no Diccionario Portátil.

t ÁNION, s. m. Em Physica, corpo

susceptível de se tornar, pela acçào gal-

vânica, ao polo negativo de uma pilha elé-

ctrica.

ANIQUILAÇÃO, s. f. Acçào de aniqui-

lar ; íigurudamente, reducção a nada

;

destruição total. = No sentido mystico:

estado do mais completo desprendimento
de si e do mundo ; o maior grau da ab-

negação. — « Que tanta era sua humil-

d<ide e aniquilação. » Jorge Cardoso,

Agiologio Lusitano, Tom. iii, p. 723.

ANIQUILADO, adj. p. O mesmo que
Anihilado ; reduzido ao nada, destruido

;

no sentido mystico, humilhado, despren-

dido de si e do mundo. = Usado por
Frei Thomé de Jesus.

ANIQUILADOR, adj. Destruidor; que
extingue, que reduz a nada, apoucador

;

particularmente, que leva ao estado mys-
tico do nihilismo. — « Era tão zeloso da
humildade S. Francisco, que com uma
particular inveja, invejava poder haver
outro mais desprezador de si, e mais ani-

quilador da sua piessoa que elle. » Filip-

pe da Luz, Sermões, Part. ii, div. 2,

foi. fl4, cl. 3.

ANIQUILAMENTO, s. m. O mesmo que
Aniquilação ; bastante usado na lingua-

gem poética.— « E outro si considerares
a vileza e torpeza dos vícios e peccados,
c o aniquilamento, que a alma recebe por
elles, etc. » Vita Christi, Part. iii cap.

41, foi. 102.

ANIQUILAR, 1-. (í. (O mesmo que Ani-
hilar; dn latim nihil.) Destruir totalmen-

te, reduzir a nada, extinguir, abater, hu-

milhar, rebaixar, annullar, desconside-

rar. — « Por onde nos podemos persua-

dir, que a profundissima humildade, com
que em todo o discurso da vida trabalhou

por encobrir e aniquilar suas grandezas,

etc. D Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. V, cap. 24.

— Aniquilar-se, v. rejl. Humilhar-se,

rebaixar-se, abater-se até ao nada, des-

estimar-se. Destruir-se, extinguir-se. —
« Mas o Sol Divino como sempre resplen-

dece com maiores luzes nas almas, que

mais fazem por se escurecer e aniquilar

pior humildade, etc. » Frei Luiz de Sou-

sa, Historia de Sam Domingos, Liv. 2,

Part. II, cap. 8.

t ANIRÍDIA, s. f. (Do grego a, sem, e

iris.) Em Anatomia, ausência de iris;

anomalia citada por alguns auctores, mas
ainda mal verificada.

ANIS, í. m. (Do grego anison.) Em
Botânica, género de plantas da familia

das umbelliferas, cuja semente encerra

um óleo volátil de um cheiro açrradavel.o
No Diccionario da Academia, o seu nome
vulgar é herva doce. — « As sementes de

anis. » Pereira Rego, Summula de Alvei-

taria, cap. 6.

t ANISACÁNTHA, s. f. (Do grego ani-

sos, desegual, e akantha, espinho.) Em
Botânica, género de chenopódeas ; flores

hermaphrodítas, tendo por typo um sub-

arbusto da Nova Hollanda meridional.

ANISÁCTO, s. m. (Do grego anisos,

desegual, e actis, raio.) Em Botânica, di-

visão do género daucus, espécie de um-
belliferas.

ANISADO, adj. jj. Aromatisado com
anis.

t ANISÁNTHO, s. m. (Do grego aiii-

sos, desegual, e anthos, flor.) Em Botâni-

ca, epítheto dado ás plantas que têm pe-

rigones de forma diversa. Género de ca-

prifoliáceas.

ANISAR, V. a. [Da anis, com a termi

nação verbal «ar».) Dar a luna cousa o

gosto de anis, perfumar com anis. ^=Re-
colhido por Moraes.

t ANISARTHRÍA, s. /. (Do grego ani-

sos, desegual, e arthron, articulo.) Em
Entomologia, género de coleópteros pen-
támeros mycetaphágides.

t ANISÂRTHRON, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e arthron, artículo.") Em
Entomologia, género de coleópteros longi-

córneos, tendo luua única espécie, o ani-

sarthron harliipede da Áustria.

t ANISÁTON, s. m. Em Pharmacia,

certo vinho que antigamente se prepara-

va com mel, vinho de Ascalon e anis.

t ANI-SCALPTÓR, ."í. »i. (^Do latim a)»/.*,

fundamento, c st-alptur, que arranha. "i Em
Anatomia, antigo nome do músculo gran-

de-dorsal.

t ANISCHURIA, s.f. (De alphci, privati-

vo, e ischuria.) Em Pathologia, inconti-

nência de urina.

ANISÈA, s. /. Em Botânica, género de

convolvuláceas da Ásia e da America tro-
picaes.

ANISÉTA, s. f. (Do francez anisetíe.)

Bebida espirituosa composta cora essên-
cia de anis. = Recolhido por Moraes.

t ANISHYDRÁMIDE, s. f. Em Chimi-
ca, corpo crystallíno que se obtém pela
acção do ammoníaco liquido sobre o áci-

do anísico.

t ANÍSICO, adj. Nome de um ácido,

producto da acção oxydante do ácido azó-
tico sobre a essência do anis concreta.

t ANISIMO, s. m. Em Chimica, géne-
ro de substancias odorantes que se apro-
ximam do anis.

t ANISOBRIÉA, adj. (Do grego anisos,

desegual, e bryuC, eu vegeto.) Em Botâni-
ca, nome das j^lantas cujo embryão cres-

ce mais de um lado que do outro.

t ANISOCÉPHALO, adj. (Do grego ani-
sos, desegual, e kepkalt, cabeça.) Em Bo-
tânica, diz-se das plantas cujas flores for-

mam caláthides muito deseguaes.

t ANISÓCERO, s. m. (Do grego anisos,

desegual, e keras, corno.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros pentámeros do
Cabo da Boa Esperança, tendo por typo o

anisócero dilaticómo.

t ANISOCHELO, «fZ/'. ipr. anisókelo ; do
grego anisos, desegual, e keilos, lábio.)

Em Ornithologia, que tem as garras de
grandeza desegual.

t ANISOCHÍLO, s.f. (pr. anisokilo ; do
grego anisos, desegual, e keilos, lábio.)

Em Botânica, género de labiêas ocymói-
deas, hervas annuaes da Ásia Equatorial.

t ANISOCHIRO, s. m. (pr. anisokiro ;

do grego anisos, desegual, e keir, mão.)
Em Entomologia, género de coleópteros

heterómeros do Brazil.

f ANISOCREPS, s. »)!. (Do grego ani-

sos, desegual, e krepis, espécie de calça-

do.) Em Entomologia, género de coleó-

pteros heterómeros.

t ANISOCYCLO, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e kf/klos, circulo.) Em An-
tiguidades militares, máchina de guerra
da milícia bysantina.

ANISODÁCTYLO, adj. (Do grego ani-

sos, desegual. e dakti/los, dedo. i Em Or-

nithologia, género de coleópteros pentá-

meros, com dedos deseguaes. Como sub-

stantivo, designa a segunda tribu dos

pássaros selvagens, que se distinguem por

trez dedos voltados para diante e um pa-

ra traz.

t ANÍSODE, 5. «i. (Do grego anisos,

desegual, e odous, dente.) Em Botânica,

género de solanáceas hyoscyameas, con-

tendo uma só espécie cultivada na Europa.

t ANISÔDERAS, .<'. f. pi. Em Botâni-

ca, secção do género barkhausia, compre-

hendendo as espécies, cujos fructos da

circumferencia do capitulo não sSo ou sào

pouco attonu.idos no vértice, ao passo que

os do centro o são longamente.

t ANISÓDERO, s. «1. (Do grego <i7íí-

sos, desegual, e dere, pescoço.) Em En-
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tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros de Java.

t ANISODÓNTE, adj. 2 gen. (Do gre-

go (inisus, desegual, e oãons, odoidos,

dente.) Em Zoologia, que tem os dentes

deseguaes.

t ANISODÓNTION, s. m. Em Botânica,

gener de labicas, visinhodas marrubias.

t ANYSODYNÁME, adj. 2 gen. (Do

grego anisos, desegual, e dynamis, for-

ça.) Em Botânica, nome das plantas cu-

ja força de crescimento nào é a mesma
dos dous lados.

t ANISOGONION, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e gònia, angulo.) Em Bo-

tânica, género de fetos da Ásia intertro-

pical.

t ANISOÍNA, s. f. Em Chimica, cor-

po crystallisavel volátil que é um dos

productos da decomposição da cámphora

de anis.

t ANISÓL, s. m. Em Chimica, produ-

cto da decomposigào do hydráto de áci-

do anísico distillado em presença de um
excesso de baryta; é um corpo fluido,

incolor e de um cheiro aromático. =
Também se llic chama Dracol.

t ANISOLÉMO, .s. m. (Do grego anisos,

desegual, e laimos, pescoço.) Em His-

toria Natural, género de annélides sabu-

lares da lllia de França.

t ANISOMELA, s. f. (Do grego ani-

sos, desrgual, e mele, espécie de copo.)

Em Botânica, género de labiêas, hervas

da Ásia oqiiatorial e da Nova HoUanda.

t ANISOMERIA, s. /. (Do grego ani-

sos, desegual, e meris, secção.) Em Bo-

tânica, secção do género phytolaco.

t ANISOMÉRICO, adj. Que é formado

de partes irregulares.

ANISÓMERIS, s. f. (Do grego anisos,

desegual, e meris, segmento.) Em Bo-

tânica, goucro de rubiáceas, arbusto do

BrazJl.

ANISÓMERO, adj. (Do grego anisos,

desegual, e meros, porção.) Em Entomo-
logia, o que é formado de partes des-

eguaes. = Também se emprega como
substantivo, para designar o género dos

insectos diptcros nemóceros.

t ANISOMÉTRICO, adj. (Do grego ani-

sas, desegual, e metron, medida.) Em
Mineralogia, nome de um systema de

crystallisação que apresenta trez eixos

dese£i'uaos.

t ANISOMORPHÉA, s. f. (Do grego

anisus, desegual, e morjiliv, forma.) Em
Entomologia, género de pliasmianos or-

thópteros da America do Norte.
•}• ANISON, s. m. (Do latim anisttvi,

nome do anis em Pliuio.) Em Botânica,

secção do género pimpinella, caracterisa-

da por fructos jjuberaes.

t ANISONCHE, s. m. (Do grego anisos,

desegual, e onykos, onykos, unha.) Em
Entomologia, género de coleópteros pen-

támeros.

t ANISONÉMA, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e nema, filamento.) Em
Entomologia, género de infusórios theca-

raonadianos.
— Em Botânica, género de euphor-

biáceas conimuns na índia.

f ANISONIX, s. m. (Do grego anisos,

desegual, e oní/x, unha.) Em Entomolo-

gia, género de pentámeros do Cabo da

Boa Esperança.

ANISOPAPPE, s. m. Em Botânica, gé-

nero de conijiósitas.

t ANISOPE, s. m. (Do grego a)iisos,

desegual, e j^ous, pé.) Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros, tendo

por typo o anisope araclmóide.

t ANISOPELME, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e pelma, tarso.) Em Ento-

mologia, género de bracónides ichneumo-

niános, tendo por typo o anisopelme da
Bélgica.

t ANISOPÉTALA, adj. Em Botânica,

nome da corólla quando uma ou muitas

pétalas são mais curtas que as outras.

t ANISOPHYLLA, adj. Em Botânica,

nome das folhas deseguaes ; também de-

signa um dos géneros do euphórbio.

t ANISOPHYSE, s. /. (Do grego «jíí-

sos, e 7j/i3/*í's, sexo.) Em Entomologia,

género de dipteros brachóceros, do norte

da França.

t ANISOPLIA, s. f. (Do grego anisos,

desegual, e ujilê, unha.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros,

dividido em vinte e quatro espécies.

t ANISOPOGON, s. m. Em Botânica,

género de gramíneas, tendo uma única

espécie, indígena da Nova Hollanda orien-

tal.

f ANISOPOGONE, adj. (Do grego ani-

sos, desegual, e jwgôn, barba.) Em Or-

nithologia, nome das pennas cujas ramas

não são eguaes d'ambos os lados.

t ANISÓPS, s. m. Em Entomologia,

género de insectos heniípteros ; mais co-

nhecidos com o nome de Notonecto.

t ANISORAMPHO, s. m. (Do grego a^ii-

sos, desegual, e ramplios, poupa.) Em
Botânica, planta do Cabo da Boa Esperan-

ça, da família das compósitas chicoráceas.

f ANISOSCELO, s. m. (Do grego ani-

sas, desegual, e skelos, perna.) Em En-

tomologia, género de coreanos hempíte-

ros, tendo por typo o anisoscelo p/»7Zo-

pez, do Brazil.

f ANISOSCELÍTES, s. m. O mesmo que

Coreanos.

t ANISOSCELÓIDES, s. m. Em Ento-

mologia, o mesmo que Astemmites e Ly-

geanos.

t ANISOSCIADION, s. m. (Do grego

anisos, desegual, e skiadion, umbélla.)

Em Botânica, género de umbelliferas que

se encontra entre Bagdad e Alepo.

t ANISOSTÉMONE, adj. (Do grego ani-

sos, desegual, e stemon, filamento.) Em
Botânica, nome das flores, cujos estámes

não são em numero egual ao das pétalas

livres ou soldadas.

t ANISOSTEMOPÉTALA, adj. (Do gre-

go anisos, desegual, stemma, corólla, e

petalon, pétala.) Em Botânica, nome das

plantas cujos estámes não são em nume-
ro egual ao das divisões da corólla.

t ANISÓSTHENA, adj. (De a, sem, n
euphonico, ísos, egual, e sthenos, força.)

Em Patliologia, diz-se da contractibili-

dade muscular, augmentada desegualmen-

te em certas doenças.

t ANISÓSTICTE* s. /. (Do grego ani-

sos, desegual, e stiktos, pontuado.) Em
Entomologia, género de coieó{)teros trí-

meros.

t ANISÓTACO, adj. (Do grego a, sem,

n euphonico, isos, egual, e takus, prom-
pto.) Em Pathologia, nome do pulso con-

junctamente desegual o forte.

t ANISÓTELO, s. m. (Do grego ««ísos,

desegual, e telas, extremidade.) Em En-
tomologia, género de coleópteros pentá-

meros, tendo por typo o anisotelo lívido

de Napaid.

t ANISÓTICO, adj. Em Mineralogia,

nome das substancias cujos crystaes apre-

sentam leis muito irregulares.

ANISOTÓMO, adj. (Do grego anisos,

desegual, e tome, corte, secção.) Em Bo-

tânica, designação do periantho, quer in-

terno quer externo, quando as divisões

são alternativamente deseguaes.
— Em Entomologia, género de coleó-

pteros heterómeros, tendo por typo o ani-

sótomo ferruginoso da Allemauha.

t ANISOTÒMEDO, adj. Que tem a for-

ma de um anisútomo.

t ANISOTÓRSO, s. m. (Do grego ani-

sos, desegual, e tarsos, tarso.) Em En-
tomologia, género de coleópteros pentá-

meros carábicos do México.

t ANISTIÓPHORO, adj. (Do grego a,

sem, n euphonico, istion, véo, e pherô,

levo.) Nome dos morcegos que uão apre-

sentam appendicc algum sobre o na-

riz.

t ANISYLO, s. m. Em Chimica, radi-

cal hypothético do ácido anisico, draco-

nylico ou dracónico.

ANIVELAR, V. a. Vid. Nivelar.

t ANIXIA, s. f. (Do grego anoixis,

abertura.) Em Botânica, tortulho risógo-

ne perispóseo.

ANIXO, s. m. Em Náutica, arpeo em
forma de S que está preso á extremidade

de um cabo. — nE lançamos proa ao

batel pela Landa fava hum mantaz com

hum anixo farte. » Historia Tragico-Mari-

tima, Tom. i, p. 33U.

ANJINHO, s. m. (Diminutivo de Anjo.)

Vid. Anginho, menos usual.

ANJO, s. m. (Do grego angelos, men-

sageiro ; no latim angelus, no provençal

angel, no portuguez antigo angeo, dissol-

vendo-se o «1» em vogal, como em «líe-

rum, Oíttro.) Ser creado mas de natureza

puramente espiritual. — « Porque Ánjo

quer dizer propriamente Núncio; e não

he nome de natureza, senão de officio : e
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porque o officio dos Espíritos inferiores

d'este coro he annunciar e ser embaixa-

dores da vontade de Deus, por isto se

chamam Anjos, tomando por próprio o

nome, que he commum de todos.» Franco

Barreto, Fios Sanctor., Tom. ii, foi. 206,

col. 1.

— Na linguagem vulgar, nome com
que se designa qualquer criança menor
de cinco annos

;
pessoas de uma bonda-

de extraordinária, de uma grande virtu-

de ; creatura bella, formosa, que tem
uma perfeição fora do commum. Titulo

ou denominação que, na egreja primitiva,

se dava aos Bispos. — «Havia Igrejas

em Ásia, e cada kuma tinha seu Bispo, e

a este chamavam-lhe Anjo.» Frei Filippe

da Luz, Sermões, Part. i, foi. 56, col. 3.

— Loc. : Rainha dos Anjos, titulo li-

tánico da Virgem. — Pão dos Anjos,

nome da hóstia consagrada, na lingua-

gem do púlpito. — A meza dos Anjos,

a meza da comraunhão.— Anjo máo, no-

me do demónio. — Anjo bento, impreca-

ção popular, como de quem se defende

por esta invocação. — Anjo custodio,

aquellu a quem está commettida a guai'-

da de cada pessoa, cidade ou reino. —
Anjo da guarda, o mesmo que Anjo cus-

todio, que protege a pessoa que lhe está

entregue. — Meu anjo, phrase carinhosa

da linguagem vulgar. — Ainda é anjo,

ainda tem menos de cinco annos.—Anjo

de belleza, que é de uma beldade inexce-

divel. — Canta como os anjos, canta ad-

miravelmente. — Anjos da Egreja, nome
dado por S. João no Apocalypse, aos

Bispos das sete Egrejas do Oriente. —
O anjo da eschola, antonomásia por onde
é conhecido S. Thomaz de Aquino, o

mestre dos escholásticos. — Ficar anjo,

ficar era extasi de alegria, ignorar d'on-

de lhe vem o beneficio. — Ser anjo na
matéria, ignorar o assumpto ou por des-

cuido ou por incapacidade tirado da me-
táphora com que se designam as crian-

ças.

— Em Ichthyologia, anjo, peixe do
Mediterrâneo, typo do género sgnatina; é

assim chamado por ter duas grandes bar-

batanas que lhe dão certa parecença com
os anjos pintados. Nas ilhas dos Açores
chama-se vulgarmente peixe gata, e da
pelle se extrae uma lixa com que os

marceneiros dão polimento á madeira.
Era antigamente empregado em medici-

na : — «A ova do peixe anjo colhida

em Maio.i) Curvo Semedo, Alalaya da
Vida, foi. 14.').

t ANKENDE, s. m. Em Botânica, sy-

nonymo de Acronychia.

t ANKERÍTE, s. m. Mineral da Styria,

composto de uma mistura de carbonato
de cal c de carbonato de ferro.

t ANKTERIASMO^ s. m. O mesmo que
Infibulação; usada pelos gregos para con-
servar a voz.

t ANKYLENTERIA, s. /. (Do grego

ankyle, freio, e enteron, intestino.) Em
Pathologia, coherencia accidcntal dos in-

testinos por falsas membranas.

t ANKYLOBLEPHARON, s. m. (Do gre-

go ankyle, íveio, e blepharon, pálpebra.)

Dá-se este nome á união contra natura,

quer congénita!, quer por accidcnte, do
bordo das duaspalpebras ; e ás vezes de-

signa, impropriamente, adherencia das

pálpebras com o globo do olho, sendo

mais conhecida com o nome de symhle-

pharon.

t ANKYLOCHILIA, s. f. (Do grego an-

kyle, freio, e keilos, lábios.) Em Patho-

logia, união accidcntal dos lábios.

t ANKYLOCOLPO, s. m. (Do grego an-

kyles, freio, e kolpos, vagina.) Em Pa-

thologia, atresia da vagina.

t ANKYLOCORE, s. /. (Do grego an-

kyle, freio, e kore, pupilla.) Obliteração

da pupilla.

t ANKYLODONTIA, s. f. (Do grego an-

kyle, freio, e odms, dente.) Em Pathohj-

gia, ankylose ou soldadura dos dentes.

ANKYLOGLOSSIS, s. /. (Do grego an-

kyle, freio, e glossa, lingua.) Adherencia

da lingua, quer na face posterior das

gengivas, quer na parede inferior da boc-

ca.

t ANKYLOGLOSOTOMO,s. m. (De anky-

glossa, e do grego tenneion, cortar.) Em
Cirurgia, instrumento destinado a fazer

a operação da ankvloglossis.

t ANKYLOMELÁ, s. f. (Do grego an-

kylos, recurvado, e mele, sonda.) Em
Cirurgia, nome de uma sonda recurvada.

ANKYLOMERISMO, s. m. (Do grego

ankile, freio, e muros, parte.) Adherencia

mórbida de uma parte qualquer.

t ANKYLOPÓDIA, s. f. (Do grego an-

kyle, freio, e pows^ pé.) Ankylosis do pé.

t ANKYLOPROCTIA, s. f. (Do grego

ankyle, freio, c pructos, ânus.) Contrac-

ção, encolhimento do anus.

t ANKYLOPS, s. m. Vid. Ancylops.

t ANKYLORRHINIA, s. /. (Do grego

ankyle, freio, e rhin, nariz.) Adherencia

das paredes do nariz.

ANKILOSIS, s. /. (D> grego ankylos,

curvo.) Diminuição ou impossibilidade

absoluta dos movimentos de uma articu-

lação naturalmente móbil. — Ankylosis

verdadeira, é aquella em que se dá a

soldadura das extremidades entre si. —
Ankylosis falsa, é a que resulta de uma
adherencia das folhas da membrana sy-

gnovial, ou da rigidez dos fascículos liga-

gamcntosos c dos músculos que se avisi-

nhara d'osta articulação. —Ankylosis in-

tracapsular, é a que provém de mudan-

ças que sobrevieram á própria articula-

ção, e assim é óssea ou membranosa.

—Ankylosis extracapsular, a que é pro-

veniente do alterações produzidas fora da

articuhição.

t ANKYLOTIA, .«. /'. (Do grego anky-

le, freio, c do geu. òtos, orelha.) Adlie-

rcncia das paredes do canal auditivo.

t ANKYLOTOMO, s. m. (Do grego an-
kylos, curvo, e tome, secção.) Era Ana-
tomia, toda a faca curva ; antigamente
designava propriamente o instrumento

com que se operava o corte do freio da
lingua.

t ANKYLURETHRIA, s. /. (Do grego
ankyle, freio, c urethra.) Constricção da
uretra.

t ANKYRÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego
ankyra, colcliete, e eidos, forma.) Em
forma de colchete; synonymo de Coracòi-

de.

ANMY, prep. ant. (Segundo Moraes,
do francez antigo, enmy.) Entre, no meio.
— «... anmy desvairados juizes. f> Prov.

da Historia Genealógica, Tom. i, p. 537.
= Recolhido pela primeira vez por Mo-
raes.

ANNADA, s, f. ant. O mesmo que An-
nata. Antigo direito do Papa sobre os

benefícios consistoriaes cujo se elevava

o rendimento pelo menos a vinte e quatro

ducados. Este direito consistia em o ren-

dimento de um anno. Vid. Annata.

ANNAES, s. 7)i. 2^^- (Do latim annales,

dando-se a syncopa do «1» medial, como
em tales, taes.) Narração circumstancia-

da anno por anno dos acontecimentos da

vida de um povo ; figuradamente : me-

moria, lembrança escripta ou oral que
um povo conserva dos bons ou maus fei-

tos de ura personagem.
— Em linguagem poética, emprega-se

no sentido de historia ou fastos.

Deste s ann aes divinos ver procuro,

E:u lui b)cca, hum resto, um vivo lume.

c.isTBO, PLVssEi, cant. II, est. 79.

— Svx. Annaes, Chrónica, Historia,

Fastos: —Os annaes, são uma memoria

escripta á medida que os factos se vão

suecedendo ; d'aqui vem o serem breves

e circumstanciados^ sem vista synthética,

sem philosophia, por isso que a influen-

cia dos acontecimentos ainda se não ma-

nifesta. — A Chrónica, comprehende

os annaes, mas desenvolve a parte anec-

dotica e as tradições ; na primitiva os

annaes eram cscriptos pela auctoridade

sacerdotal, como vemos pelos annaes ro-

manos; a Chrónica, tinha mais um cará-

cter particular, como vemos nas numero-

sas chronicas da edade média. — Histo-

ria, esta designação andou muito tempo

contundida com a Chrónica, e cora os

annaes, raas hoje dá-sc somente ás nar-

rações era que o espirito philosóphico pro-

cura a verdade d"entre as tradições e da

critica dos factos. — Fastos, dcsiguava

originarianieute as táboas ou livros do

kalendario dos Romanos, cm que est.avam

apontados os dias destinados ás festividades

religiosas, para as íissemblèas e jogos pú-

blicos, c para os trabalhos da agricultu-

ra; como andar do tempo juntarara-so as

actas dos acontecimentos mais importan-

tes, tornando-se assim uma espécie de
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commemoração. Hoje dá-se â palavra

FastoSj, o sentido de recordações nacio-

naes, e também de usanças e festividades

privativas de um povo.

ANNÂL, adj. 2 gen. O mesmo que An-

nual. No sentido antigo, dia, anniversa-

rio da morte de alguém ; cousa que se

faz no espaço de um anno, que se repete

annualmente.

De niarns tem a cspiTiaria ardeiíle

O íVucio annnal das terras do Oriente.

MAN. THOMAZ, I.NSULANA, Cant. I, CSt. 51.

ANNAL, s. m. (Do latim «nHaZís.) Mis-

sas quG se diziam de anno a anno para

suffrag-ar algum dcfuncto.

Hum anual e liuin trínUiiro

Cuiii responsos» ladainlias.

GIL VICENTE, OBBAS, liv. 1, t'St. 51-

ANNALÍSTA, s. 2 gen. O que escreve

annacs lii.storicos
;
que recolhe os succes-

sos á medida que se vào succedendo.

—

« Gotao consta d'huma Bulia d'Eugenio

IV, cojnada pelo íwsso annalista. » Frei

Manoel da Esperança, Historia Seraphi-

ca, Part. i, liv. 10, cap. G.

— Syx. Annalista, Historiador : — O
annalista conta os factos pela ordem que
succedcram segundo a serie dos tempos,

mas sem investigar a.s causas, nem seoc-

cupar das suas consequências. Xào se pô-

de conitudo dar o nome de annalista a Tá-
cito, apezar de ter intitulado os seus livros

com o nome de Annaes, porque elle é

tão profundo como os melhores historia-

dores modernos. — Historiador, é o que
conta 08 factos sob o ponto de vista

synthetico, que se serve de todas as

sciencias para a comprehensao e como
subsidio da historia; que busca as ori-

gens, que discrimina as influencias, e

que prevê o futuro de certos factos. —
O annalista é por assim dizer um con-

temporâneo dos factos ; o Histojnador^ é
um vidente do passado.

t ANNASSIA, s. /. ant. O mesmo que
Annata ; direito, imposto, que annual-
mente se pagava ao senhorio da terra.

=

Eecolhido por Viterbo no Diccionario
Portátil.

ANNATA, s. /. ant. (Da baixa latinidade

annata.) Direito recebido antigamente pe-
los superiores ecclesiasticos na occasião

da collação de ura beneficio ; começou no
século VIII para o século ix ; esta pres-

tação recebeu o nome de annata, pelo sé-

culo XII, porque foi fixada proporcional-
mente aos rendimentos annuacs do bene-
ficio ; era paga pelos bispos ao papa, e
depois tornou-se secular, e percebida
também pela auctoridade civil. — «Hei
por bem... que os Regimentos das decimas,
real d'agoa, e niais annatas feitas, etc.»

Provas da Historia Geneal., Tom. iv, p.
"^54. — Meia annata, a metade dos
fructos ou emolumentos que em um anno
rende qualquer dignidade, prebenda ou

beneficio ecclesiastico. Pertence hoje á

historia.

ANNATÍSTA, s. m. Oíficial da cúria

romana a cujo cargo estão os livros e

despachos das annatas, ou meias anna-
tas, pagas como encarte em qualquer
commenda ou beneficio. = Recolhido por
Bluteau, no Vocabulário.

ANNÉDEAR, v. a. O mesmo que Ane-
diar. == Usado n'esta forma por Filinto

Elysio. = Recolhido por Moraes.

ANNEIRO, adJ. Que corre como o anno;
precário, contingente.-

—

Terras anneiras,

que dão novidade incerta. = Recolhido

por Moraes.

t ANNEISSAM, s. f. ant. (Corrupção

de Annexação.) União, encorporação. =
Recolhido por Viterbo no Diccionario Por-

tátil.

ANNEÍXO, adj. ant. Vid. Annexo. =
Usado por Paiva de Andrade.
ANNÉJO, adj. De ura anno, que tem

um anuo de edade ; dá-se geralmente es-

te nome ao gado, aos novilhos. — «.Por

ventura lhe offerecerei holocausto de rezes,

e todo o género de gado liwj^o em quanti-

dade excessiva, novilhos annejos, milha-

res de cabritos c caíras ?» Exéquias de
Filippe I, foi. 52, V.

ANNÉL, s. m. (Do latim ammlus, ou
antes de annellus, no provençal anel, no
catalão anell.) Em sentido geral, aro ou
circulo feito de uma matéria dura, ordi-

nariamente de ferro, que serve para pren-

der qualquer cousa ; élo, argola. No sen-

tido especial, argolinha de ouro ou outro

qualquer metal que se traz no dedo por
distincção, graduação ou dignidade ; taes

como annel nupcial, annel episcopal, ou

doutoral.= TsAVt\>e.m se dá este nome a to-

das as cousas que aíFectam a forma
circular : annel dos cabellos, annel de

agua.

Quando tantos matou da íllustre Roma,
Que alqueires (rez de aiineis dos mortos toma.

CAM., LUZ., cant. Ill, est. iW.

— Eni Anatomia, chamara-se anneis,

ás aberturas naturaes circulares ou ob-

longas, que apresentam paredes mus-
culares ou aponevróticas, e que na maior
parte das vezes servem de passagem a
algum vaso ou canal ; taes são o annel
umbiUical, o annel inguinal, diap)hra-

gmático, e ciliar.

— Em Astronomia, annel astronómi-

co, ou universal, éura instrumento com-
posto de muitos círculos, que serve para
se achara hora do dia em um logar qual-

quer da terra. — Annel de Saturno, cor-

po solido, opaco e circular que rodeia es-

te planeta; foi descoberto em 1612, pelo

immortal Galileo; mas ainda hoje se não
explicou este facto extraordinário.

—Em Botânica, annel cogumelo, resto

do bordo inflexo do véo, rasgado em ra-

zão do crescimento rápido da parte car-

nosa do capello, ficando em volta do pe-

dículo. — Annel elástico, o que consti-

tue o bordo circular do sporangos dos fe-

tos, e que, estendendo-se com força, de-

termina a ruptura do sporango e a disse-

minação dos sporos.

— Em Sfragistica, annel real, sello

era cifra, ou camafeu real; talvez o sello

privado que não é o das quinas, que se

põe redondo nas patentes ou pendente por

fios, ou cadarço nos diplomas. — Annel
de Pescador, o sello que se usa em cera

vermelha, nos Breves dos Papas; é assim
chamado por estar n'elle gravada a ima-
gem de S. Pedro lançando a rede. — O
annel de Pescador é quebrado na mor-
te de cada Pontitice.

— Em Liturgia, annel episcopal, o

que recebem os Bísjdos como symbolo
da sua auctoridade espiritual e da allian-

ça que contraem com a egreja. Com o

andar dos tempos passou para os Car-
deaes.

— Em Náutica, anneis, são estropos

dos cabos de grande bitola, ou de amar-
ra, que se trincafiam do mesmo modo
que os anetos, para servirem na mano-
bra de tirar os mastros,- sendo cosidos a

elles com fortes coseduras, e esganadu-
ras. — Annel de cadêa, o mesmo que
fusil ou élo da amarra.
— Em Physica, anneis colorados, sé-

rie de circules, do cores variadas, análo-

gas ás do espectro solar, que produzem os

raios da luz reflectidos e emergentes, atra-

vessando lâminas delgadas dos corpos só-

lidos, líquidos ou gazosos.

— Em Numismática, annel, era um
círculo de ferro ou de bronze, de um
certo fieso, que os gaulezes e scandina-

vos usavam como dinheiro.

— Em AdminisraÇão, annel de agua,

medida do certa quantidade de agua nas-

cente, que equivale a quatro pennas.

— Em Zoologia, anneis, nome das

partes que cercam o corpo dos insectos a

fim de o conter ; nome de cada peça de

um corpo eminentemente contráctil e que

se assemelha a anneis enjiados, como nas

sanguesugas e lombrigas.

— Loc. : Titulo de annel, simples-

mente nominal ou honorifico. —Mãos de

anneis, mãos delicadas, brancas, com os

dedos finos, que denotam uma certa dis-

tincção de raça. — Bispo de annel, Bis-

po coadjutor. — Annel da chave, o áro

opposto ao palhetão, onde a mão segura

até dar a volta á lingueta. — nPercam-

se os anneis, Jíquem os dedos.» Anexim,
da tradição oral. — «A espiada e o an-

nel, segundo a mão em que estiver.» Pa-

dre Delicado, Adagies, p. 174. — Annel

de alliança, aro de ouro que os esposos

antes ou depois do casamento mettem no
dedo annullar da mão esquerda ; costu-

me que nos ficou dos árabes, onde a

phrase passar um annel, significa despo-

sar. — Annel doutoral, o que se usa na

Universidade de Coimbra, depois de to-
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mar-se o capêllo ; costuma ter engastada

uma pedra da côr das insígnias da facul-

dade cm que é o gráo. — Anneis de ca-

hello, tranças ordinariamente soltas.

—Svx. Annel, Aro,Elo,Fusil:—O pri-

meiro comprehende o sentido particular

de todos os demais vocábulos ; e é em-
pregado na accepçào vulgar e scientífica.

— ArOy é o mesmo que • arco, também
designa qualquer cercadura. — Elo, é

um annel que depende de outro com o

qual forma corrente ; também se empre-

ga no sentido de nexo, ligamento.— Fu-
sil, é a malha nas cadêas; também se

emprega no sentido das argolas nas en-

xárcias.

t ANNELÁDO, adj. x>. Feito em forma

de aunei ; encanudado. — Cahellos anne-

lados.

— Em Architectura, cólumna annela-

da, é a que é cortada por espécies de an-

neis ; era bastante usada na arte góthica.

ANNELADOS, s. m. lú. Em Zoologia,

animaes invertebrados pares, e articula-

dos exteriormente. Constituem o primeiro

dos quatro ramos da grande divisão dos
invertebrados.

ANNELADÚRA, s. f. A forma ou fei-

ção de annel que tem ou se dá a qual-

quer cousa. Frisamento, enerespamento.
= Recolhido por Moraes.

ANNELAR, v. a. (De annel, com a ter-

minação verbal «ar.») Dar a forma de
annel ; encrespar, encanudar, frisar. =
Recolliido por Moraes.

t ANNELIDÁRIOS, s. m. pi. Em Zoo-
logia, classe de vermes apodes, julgados

como intermediários aos articulados e aos

radiados.

ANNÉLIDES, s. m. pi. (Do latim annel-

lidos, de annellus, diminutivo de annel.)

Em Zoologia, classe dos vermes de san-

gue vermelho ; têm o corpo dividido em
segmentos ou anneis. Pertencem a esta

classe as minhocas, e as sanguesugas.

ANNELÍNHO, s. m. (De annel, com o

suffixo diminutivo «inho».) Annel pe-

queno ; bixa.

ANNELSINHO, s. m. (De annellus, com
o suffixo «inho», da forma diminutiva.)
O mesmo que Annelinho.
ANNESLÉA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de ternstremiáceas, de Martaban ; sy-

uonymo do género ingá, da familia das
leguminosas; synonymo do género eitr^/a-

le, da familia das nympheáceas.

t ANNESORHISA, s. /. (Do grego an-

nezon, ancth ; e rhiza, raiz.) Em Botâni-
ca, género de umbelliferas, herva do Ca-
bo da Boa Espei-ança, de raiz fusifórme,

tendo por typo o aroma do anis.

ANNÉXA, s.f. (Formado ellipticamen-

te.) Em Anatomia, d:i-se este nomo ata-
do o que depende de um órgão principal;

as trompas, os ovários, os ligamentos

são as annexas do útero; annexas do
olho, as pálpebras, os supcreilios.

— Em Direito Civil, aunexa 6 a pro-

priedade menor, unida a outra maior, ou

tudo o que é pertencente a uma cousa
considerada como principal. — « Fez
liheral doação deste mosteiro com todas

as suas annexas e pertenças.» Balthazar

Telles, Chronica da Companhia, Part. i,

liv. 3, cap. 29.

— Em Disciplina ecclesiastica, anne-

xa, é a egreja ou curado unido a viga-

raria, priorado ou abbadia. — «Era a
Ermida annexa da Igreja Collegiada de

Nossa Senhora da Alcáçova da mesma
villa.» Frei Luiz de Sousa, Historia de

Sam Domingos, Part. i, liv. 2, cap. 2.

ANNEXAÇÃO, s. f. Aggregação, junc-

çào, união, ajuntamento, reunião, agru-

pamento ; dizia-se particularmente dos

benefícios ecelesiasticos ou egrejas, que

dependem de alguma outra principal, e

que é como sua cabeça. — « Ohrigou-o a
este henejicio a annexação, cpie o Pontiji-

cefez do Mosteiro de Ansede... ao Con-

vento de Sam Domingos de Lisboa.» Fr.

Luiz de Sousa, Historia de S. Domingos,
Part. I, liv. 4, cap. 7.

ANNEXADO, adj. p. reg. Ajuntado,

unido, aggregado, agrupado. = Usado
por Frei Luiz de Sousa, Estaco e Car-

valho: hoje usa-se de preferencia Annexo.
ANNEXAR, V. a. (De annexo, com a

terminação verbal «ar».) Ajuntar, agru-

par, unir, reunir, acumular, aggregar

uma cousa a outra com dependência da
principal ; ligar, encorporar. — « Além
d'estas Igrejas annexouel-Rei outras, que

eram do seupadrondo.» Damião de Góes,

Chronica de Dom Manoel, Part. iii, cap.

56.

— Annexar se, v. refl. Aggregar-se,

encorpoi-ar-sc, juntar-se. — «Com muita

rezão chamaram os Santos a justiça ori-

ginal e graça divina, que a ella se anne-

xava, morgado e herança da natureza hu-

mana.» Frei João de Ceita, Quadragena
de Sermões, Part. i, foi. 1, col. 3.

ANNEXIDADES, s. f. pi. ant. Em Direito

antigo, as cousas annexas a outra princi-

pal
;

pertenças, dependências. — « Cuja
substancia he nomear por Commissarios

pêra o tal effeito, suas dependências e

annexidades aos mesmos Prior do Sam
Domingos, e Guardião de Sam Francis-

co de Lisboa.» Frei Luiz de Sousa, His-

toria de Sam Domingos, Part. i, liv. 4,

cap. 21.

t ANNEXIONISTA, s. m. Neologismo

da linguagem politica : o partidário da

annexação tias províncias do México aos

Estados Unidos. = Também se usa no

sentido geral.

ANNEXO, adj. (Do latim anne.vii^, no

abl. anncxci.) Junto, unido, rctmido, íig-

grcgado, ajuntado, acumulado, c neorpo-

rado ; annexado ; dependente, pertencen-

te. — « Porém asse7itai, que se não pôde

fazer carta d'amores, sem estar obrigada

e annexa a muito riso.» Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. iii, se. 2.

ANNEXO, s. m. Tudo o que é unido a.

uma cousa principal ; supplemento, per-
tença, dependência, appenso, sucursal.— a Porque só a alfandega de Cochim
e seus annexos, lhe rende cada anno ses-

senta mil pi/^irdaos. «Diogo de Couto, Dé-
cada VII, Liv. X, cap. 12.

— Em Jurisprudência antiga, direito

de annexo, direito pelo qual as Bulias e
expedições da corte de Roma não podiam
ser executadas era certas partes sem pri-

meiro serem registadas.

t ANNÍCIO, s. m. ant. (Corrupção de
Agnição.) Reconhecimento solemne da
justiça e direito, que assiste á parte

opposta, e aceeitação da sentença profe-

rida. Renunciação authéntica de toda e

qualquer acção que o vencido podesse
ter na cousa d'antes litigiosa, e que por
fim judicial ou amigavelmente foi decidi-

da perante o Senhor da terra e Homens
bons, examinados os titules que as partes

adduziram a beneficio da causa. A estes

instrumentos se deu também o nome de
privilégios, ou placitos. = Também se

encontra, nos documentos antigos:Anizio,

Annuncio, Agnicio, Hagnício Annnuncião,
Annunciação e Nucião. = Recolhido por

Viterbo.

ANNIFERO, adj. 2 gen. (Do latim an-

nus, anno, cfero, levo.) Cheio de annos.

=Usado na linguagem poética por Filin-

to Elysio.

ANNIHILAÇÃO, s. f. Vid. Anihilação.

ANNIHILAR, v. «.'Vid. Anihilar.

ANNIQUILAR, v. a. Vid. Aniquilar,

bem como todos os seus compostos.

BNNITO, s. m. Em Mythologia orien-

tal, o mesmo que os manes ou almas dos

mortos.

ANNIVERSÁRIA, s. f. ant. Commemo-
ração cm dia certo do anno. O mesmo
que Anniversario. = Recolhido por Vi-

terbo no Diccionario Portátil.

ANNIVERSARIAMENTE, adv. Todos os

annos; em forma de anniversario; an-

nualmcntc. = Usado nas Constituições

do Bispado do Porto.

ANNIVERSARIO, adj. Annual
;
que se

dá ou succcdc de anno a anno ; comme-
moração no fim de cada anno. — «Em
memoria e agradecimento d'cste antigo

favor, vos fazemos hoje, Principe Theo-

dosio, estes officios anniversarios. » Vieira,

Vozes Saudosas, Tom. xv. voz 18, §
2:)fi.

ANNIVERSARIO, s. m. No sentido an-

tigo, suiVragio, missa rezada naquelle

dia ou dias que se mandava fazer, nào

declarando outra cousa o instituidor. =
Recolhido por Viterbo. — No sentido

usual, recordação ou festejo por ura .acon-

tecimento succedido era ura certo dia,

um ou muitos annos antes. Festa de an-

nos, ou propriamente anniversario nata-

licio.— «A'm este anniversario, e sagra-

das preces, que hoje fazemos por estas al-

mas, trcz cousas podemos considerar d'el-
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Jas.Tí Frei João de Ceita, Sermões, Tom.
I, foi. 282, col. 3.

—

(íNa cidade de Mi-

lão o anniversario do invictissimo Em-
2}erador Theodosio, primeiro d'este nome. -o

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom.
I, p. 167.

ANNO, s. m. (Do latim annus, no sen-

tido primitivo circulo.) Denominação de

um certo numero de dias que formam um
grande período fixo ou variável, solar ou

lunar, conforme se mede o tempo pelas

revoluções do sol ou da lua. Tempo de

uma revolução completa da terra na sua

órbita em volta do sol. Espaço de tempo
que o sol gasta cm voltar ao mesmo pon-

to do Zodíaco d'onde saíi-a, e vem a ser

de um equinócio, ou de um solstício a

outro solstício.

— Na linguagem vulgar, designa o es-

paço de doze mezes solares, e consta, des-

de a correcção gregoriana, de trezentos e

sessenta e cinco dias, cinco horas, qua-

renta c nove minutos, e doze segundos.
— «jE qiu: quer dizer este nome anno, o

qual não significcí outra cousa senão uma
volta. f> André de Avcllar, Repertório dos

tempos, Trat. i, tit. 6.

— Em Chronologia, o afano na accep-

ção didáctica é astronómico ou civil, con-

forme esta divisão dos tempos se applica

aos phenómenos celestes ou aos usos so-

ciaes. — O anno astronómico, tem divei'-

sas denominações: anno solar, aquelle cu-

ja duração é calculada sobre o tempo que
leva o sol a dar a volta da elliptica

;

consta de trezentos e sessenta e cinco

dias, cinco horas, quarenta e cinco minu-
tos e cincoenta e um segundos. — Anno
lunar, é aquelle cuja duração é calcula-

da pela duração de doze luas, tendo cada
uma vinte e nove dias, doze horas, qua-
renta e quatro minutos, dous segundos e

oito décimos ; este anno tem trezentos e

cincoenta e quatro dias, oito horas, qua-
renta e oito minutos, e trinta e quatro
segundos. — Anno trópico, é o que con-

sta do tempo que leva o sol a voltar ao
mesmo trój^ico, e por tanto o que é neces-

sário para que cada estação se dê na mes-
ma ordem.= Também se lhe chama an-

no equinocial ; tem trezentos e sessenta e

cinco dias, seis horas e onze minutos. Anno
sideral, o que é calculado sobre a volta

apparente do sol á mesma estrella ; exce-
de o anno trópico em vinte minutos e

vinte segundos. — Anno anomalistico,
a revolução inteira de uma anomalia

; dif-

fere do anno trópico, em ter mais vinte

e cinco minutos, e vinte e sete segundos;
é empregado pelos astrónomos para de-
terminar o logar do apogeo segundo o
methodo de Lacorille.— Os annos civis,

têm sido cm todos os povos o solar, ou
lunar; porém da diversidade dos modos
de calcular este período nasceram as de-
nominações de anno emholismico, julia-
no, gregoriano, hissexto e commum.—An-
no emholismico ou emholismal, o que

consta de trez lunações, isto é, de treze

voltas que a lua dá ao céo. — Anno jíí-

liano, o reformado por Júlio César, e

adoptado por todos os povos da Euro-

pa. — Anno gregoriano, é o anno ju-

liano emendado pelo Papa Gregório

XIII, em 1582. — Anno bissexto, aquel-

le a que de quatro em quatro annos se

accrescenta um dia intercalar, passados

os vinte e ti-ez de fevereiro. — Anno
comminn, o que não é bissexto. — Anno
vago, é aquelle cujas difterentes partes

não correspondem successivamente ás

differentes estações do anno solar. —An-

no jixo, é o que começa sempre na mes-

ma épocha depois de uma revolução com-
pleta do sol. — Anno da Eejmhlica, no-

me da reforma chronologica feita em
França em 1792, tendo imitado dos egy-

pcios a divisão do anno em doze mezes

de trinta dias com a addição dos dias apa-

gomeuos, que se chamaram complemen-
tares, em numero de cinco ou de seis,

conforme o anno era commum ou bissexto;

e dos gregos imitaram a divisão do mez
em trez décadas ; começava no dia do

equinócio do outomno ; o nome dos seus

mezes era vtndimario, brumário, pri-

mário; nevoso, ^jZííi-í^oso, ventoso, germi-

nal, jioreal, pradial ; messidor, ihermi-

dor, fructidor. Este systema não podia

tornar-se de um uso geral, porque, esta-

belecendo as designações um estado par-

ticular da estação para cada mcz, as es-

tações não se succedem ao mesmo tempo

em todos os povos do mundo. — O an-

no republicano, durou apenas doze annos.
•— Anno gonal, o mesmo que olympiada;

anno ecclesiastico, o que regula o officio

divino segundo as festas. — Anno santo,

nome que se dá em Eoma ao anno cm
que começa o grande jubilêo.—Anno cli-

matérico, r\ome dado pelos astrólogos, por-

que no seu appareeimento julgavam que o

corpo humano estava sujeito a influencias

malignas dos planetas, que, segundo ames-
ma crença, presidiam á vida do homem.
Estes annos se chamavam septenários,ho-

roscópicos, fatacs, críticos, decretórios,

heróicos. — Anno de Saturno, o que
consta de quarenta annos. — Anno dis-

cripito, o espaço de tempo que um plane-

ta gasta no giro inteiro de todo o Zodía-

co. — Anno dos Ârcadios, o que consta-

va de trez mezes. — Anno Ipliito, o mes-
mo que anno da olympiada. Anno magno
ou pilatónico, volta de todos os planetas

e estrellas a um mesmo ponto ; constava

de trezentos e seis mil annos.Anno sabba-

tico, o anno de alqueive ou de pousio,

cm que os judeos deixavam descansar a

terra, como uma imitação do sabbado
com relação á semana. — Anno da En-
carnação, o mesmo que Anno de Christo,

e que se conta tomando como pionto de
partida o anno do nascimento de Chris-

to. — Anno da Eedem2:)ção, anno da scd-

vação, o mesmo que Anno de Christo. —

Anno pequeno, o mesmo que Anno lunar,

Anno romano ou prisco, o que antecedeu

o anno juliano, tendo trezentos e cincoen-

ta e quatro dias, distribuídos em dez me-
zes. — Anno económico, o que se conta

de janeiro a dezembro. — Anno escholar,

o que começa em outubro e acaba em
maio ou julho.

— Loc: Entrada do anno, o princi-

pio, os jjrimeiros mezes. — Saída do

anno, ou cabo do anno, o ultimo mez. —
Anno bom ou dia do anno bom, o primei-

ro dia de janeiro. — Dar os bons annos,

cumprimentar no primeiro dia ou entra-

da do anno as pessoas de amizade
augurando-lhes futuras felicidades.—An-
nos melhorados, o cumprimento dos bons

annos. — Anno máii, nome dado por

antonomásia ao de 1124, por causa da
terrível fome e peste, que se soífreu em
Portugal. = Recolhido por Viterbo no
Diccionai'ío Portátil. — Annos, na lin-

guagem antiga, corrupção de Agnus, ora-

ção da missa. — Máu anno para ti; im-

precação familiar com que se ameaça al-

guém com calamidade futura.—O anno
liassado, o primeiro anno que antecede o

actual ; o mesmo que anno atraz.—Anno
de noviciado, o que nas ordens religiosas

tinham os noviços antes da pirofissào so-

lemne, e antes de se lhes provar a voca-

ção. — Anno de provação, aquelle e m
que se estava de noviciado. — Annos, a

edade que cada um tem. — Flor dos

annos, a juventude ou mocidade. — ilía-

dureza dos annos, a virilidade. — O p)e-

zo dos annos, a velhice. — Carregado
de annos, muito velho. — Compirido de

annos, bastante velho. — Fazer annos,

completar mais um anno de edade ; cele-

brar o seu anniversario. — Os annos, a

velhice. — Annos curtos, breves ou jíou-

cos. — Annos largos, numerosos.— An-

nos verdes, os da mocidade; annos tenros,

o mesmo. -

—

Largos dias tem cem annos,

a todo o tempo é tempo.— De anno em
anno, successivamente. — Anno de luto,

aquelle em que se usa trazer vestimen-

tas pretas, como por morte de pae, mãe,

marido ou mulher. -— Anno theatral, o

que decorre desde a volta da paschoaaté

á semana santa. — Anno novo, o que en-

tra ; anno velho, o que está quasi a ter-

minar. — Anno de ovelhas, aquelle em
que nascem muitas ovelhas, ou que não
ha perigo de andaços. — Ha bem annos,

ha mutitissimo tempo. — Com os annos,

com o andar do tempo, com o desenvol-

vimento da edade. — 3Ieio anno, um se-

mestre. — Juntar as duas pontas do an-

no, fazer chegar o seu rendimento para

a despeza annual. — «Anno caro, piadei-

ra em todo o caòo.» Padre Delicado, Adá-

gios, p. 189. — «Anno de neves, anno
de bens.-» Idem, 16., p. 189.— «Anno ãe

neves, muito pão e muitos crescentes...-»

Idem, Ib. — «Anno de ovelhas, anno de

abelhas. y> Idem, Ib., p. 189.— «Anno de
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peras, nem de hebêras, nunca o vejas. )^

Idem, li.; p. 4. — nA ti chova todo o

anno, e a mim abril, emaio.« Idem, Ib.,

p. 5. — «A vinha posta em bom compas-

so, o primeiro díXmo í agraqo.)) Idem, Ib.,

p. 6. — v.Em mau anno c em bom anno,

avesa bem em teu papo. » Id., Ib., p. 64.

—

líEm anno chuvoso, o dilitjente éjjreguiço-

so.D Id., Ib., p. õ, «Evi o anno bom, o grão

é feno, e, em o mão, a palha é grão. ti Id.,

Ib., p. 6. — aEntre abril e maio moen-

da para todo o anno.» Idem, Ib., p. 65.

— 1 Homem necessitado, cada anno ape-

drejado.» Idem, Ib., p. 9o. — «Síais

prô faz o anno, de que o campo bem lavra-

do.» Idem, Ib., p. 9.— «j1/ít'o anno has de

aguardar, por não empeorar.» Id., Ib.,

p. 9. — «Não digas mal do anno, até

que não seja passado.» Idem, Ib., p. 10.

— «Não ha mão anno por muito pão.—
Idem, Ib., p. 10.— ^iNão ha máo anno
por pedra, mas guai de quem acerta. »

Idem, Ib., p. 10. — «O mão anno em
Portugal entra nadando.» Idem, Ib.,

p. 11.

—

«.Quem se veste de ruim panno,
veste-se duas vezes no anno.» Idem, Ib.,

p. 74. — Kt Remenda o p>anno, durar-

te-ha outro anno.» Idem, Ibidem, p. 7õ.

— «Sam Miguel das uvas tarde vens,

e pouco duras; se ducts vezes vieras no

anno não estivera com amo.» Idem, Ib.,

p. 188. — «Anno nevoso, amw formoso.»

Severim, Promptuario, fui. 193, v. —
<iDe cem em cem annos, se fazem dos

reis vilãos, e, aos cento e seis, dos vilãos,

reis.» Hernã Nunes, Refranes, foi. 32.
— « Foi Maria ao banho, teve que con-

tar todo um anno.» Jorf^e Ferreira,

Ulyssipo, act. i, se. 8.— « Uma sebe du-

ra trez annos, trez sebes um cão, trez

cães hum cavallo, trez cavallos hum ho-

mem, trez homens um corvo, trez corvos

hum elephante.» Hornã Nunes, Refranes,

foi. 54, V. — ((Longo e estreito como o

anno máo.» Bluteau, Vocabulário. —
tíMaior é o anno, que o mez.» Gil Vicente,

Obras, Liv. iv, foi. 214. — «Melhor é

o anno tardio, que vazio.» Bluteau, Vo-
cabulário. — «i\[ijitos dias ha no anno.»
Jorge Ferreira, Euphrosina, aet. i, se. 3.

— «Não ha mal, que cem annos dure,
nem bem, que os ature.» Hernã Nunes,
Refranes, foi. 74, v. — «O que perde o

mez, não perde o anno.» Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. i, se. 3.

—

«Quem bem .sr

estreia, bom anno lhe venha.» Idem,
Ulyssipo, act. m, se. 6. — «Antes um
máo anno, que um máo visinho.» Da
tradieâ'! oral.

ANNOJÁL, adj. 2 gen. Da fêmea pari-

da de anno; figuradamente: grosso, espes-
so. N'este sentido, é epitlieto do leite.=
Usado por André de Kesende, na Vida
do Infante Dom Duarte. == Uccolhido por
Moraes.

ANNÓJO, adj. ant. O mesmo que An-
nejo. t^ue conta um anno ; também se

emprega como substantivo para designar

VOL. I.— 5,'>

o novilho de um anno. — «Quando mui-

to era httm novilho annojo, gordo, e de

bom comer. » Frei João de Ceita, Quadra-

genas, Tom. i, foi. 259, col. 4. -- No-
vilho, bezerro, cria.

t ANNOMINAÇÃO, s. /. (Do latim ad,

e nominare.) EmRhetórica, espécie de al-

lusão de nomes, consistindo principalmen-

te em trocadilhos frívolos de palavras
;

traducção ou derivação que se applica a

um nome próprio. Ex. :

—

«Tu és Pedro,

e sobre esta pedra edificarei a minha
egreja.» S. Matheus, cap. xvi, v. 18.

ViJ. Paronomasis. = Recolhido no Dic-

cionario Universal de 1818.

t ANNONA, s. f. (Do latim annona.)

Provisão de víveres para nra anno.

t ANNONÀRIO, adj. (Do latim anno-

narius.) Cidade ou paiz obrigado a sub-

ministrar víveres á cidade de Roma. —
Província annonaria.

ANNOS, s. m. ant. (O mesmo que Ágnus,

dando-se a syncopa do «g» medial como
em signa, sina, dignus, dino.) Agnus,

usado em documentos de 1414. = Reco-

lhido por Viterbo.

ANNOSIDADE, s. f. ant. Velhice, ancie-

dade ou edade avançada, larga de an-

nos.— «Q,!ando já vem cahindo maiores

as sombrasdõs altos montes da anno-

sidade.» Bernardes, Floresta, Tom. i,

doe. 5, p. 180.

ANNOSINHO, s. m. (Diminutivo de

anno.)=Usado na linguagem cómica do

século XVI, por Gil Vicente.

Teí!l.— Dl! que tempo sois parida ?

Anta.—Ue um aniiosiuho no mais-

GIL VIC-, OBKAS, tOIll. II, fol. 91, V.

ANNOSO, adj. (Do latim annosus.) Mui-

to velho, que tem muitos annos ; vetus-

to, antigo ;
secular ; idoso.

Em 1'iiiia. (Uonio treíle a selva annoíia

Rcverdocer nas plantas parecia.

1\0». DE MATTOS, JERUSALÉM Lin.,

canl. xvin, est. á3.

ANNOTAÇÃO, s. /. (Do latim adnota-

tionem.) No sentido usual, apontamento,

notas explicativas feitas sobre um texto;

observação circmnstanciada. — «E na

margem do Censual está a annotação se-

guinte.» D. Rodrigo da Cunha, Catalogo

dos Bispos do Porto, Part. ii, cap. 13.

— Em Direito antigo, inventário por

auctoridadc judicial dos bens de um cri-

minoso ou de um accusado.

— Ein Historia do Baixo Império, a

annotação era a assignatura do impera-

dor, e uma carta que tirava o seu no-

me do tacto d'esta assignatura. — Anno-

tações imperiaes, breves ou diplomas em
que os imiíeradorcs gregos e romanos

concediam privilégios, bens ou cargos.

— Loc. : Annotação de bens. aeto por

éditos, com declaração de perda de bens

e applicação dellcs ao fisco, nos casos

de crime capital, quando o culpado se au-

senta e não apparece por si pessoalmente

a se defender e escusar do crime no ter-

mo que lhe foi assignado. = Fora do
uso.

ANNOTÁDO, adj. p. Em sentido jurí-

dico, notificado, citado com comminação
e clausida de perda de bens. — «Item

os bens dos que por causa de seus crimes

se absentarem, e em sua absencia forão an-

notados, epor não virem dentro de anno e

dia, etc.» Ordenação Manoelina, Liv. ii,

tit. 15.

ANNOTÁDO, adj. p. Commentado com
notas ; explicado, elucidado por meio
de siglas, ou referencias ; enriquecido de
notas. — Virgilío annotado.

ANNOTADOR, s. m. O que faz notas

ou annotações a alguma obra; critico que
vae deixando as suas interpretações a

um texto. — Manoel Corrêa, annotador
de Camões.

ANNOTAR, V. a. (Do latim adnotare,

ou annotare.) No sentido usual, fazer ou

pôr annotação, nota, referencia, reparo

ou censura. Tomar apontamento, notar,

lançar em memoria. — «O mais que ou-

sei a fazer foi annotál-os.» Dom Manoel
de Mello, Cartas, cent. ii, cart. 91.

— Em Jurisprudência antiga, annotar
bens, inventariar os bens para el-rei, e

pôl-os em fidelidade ; no qual caso ad-

quiriam a natureza de bens reaes, fican-

do confiscados, para sempre, se o accusa-

do do delicto punivel com a confiscação

dos bens não viesse defender-se do crime
dentro de um anno. — a Bens do culpado
do crime capital absente, que se annotam
pêra el-Rei.» Nunes de Leão, Repertó-

rio, foi. 11, V.

t ANNOTÍNO, adj. (Do latim annoti-

nus.) Na Liturgia catholica, o mesmo
que Anniversario ; empregado particular-

mente para designar a Paschoa, que era

anniversario do baptismo na egreja pri-

mitiva.

t ANNOVAMÉNTO, s. m. ant. Nova
determinação ou contracto que deve guar-

dar-se, derogando o antigo ou o que pri-

meiramente se fez.-= Recolhido por Mo-
raes.

ÁNNUA, s. f. (pr. ânua.) Carta, que
encerra tudo o que succedeu durante um
anno ; carta que as Casas da Companhia
de Jesus mandavam annualmeníe como
uma espécie de conta ou relatório para o

Geral. — «As particularidades, que mais
deleitam, se não podem escrever com pou-

cas palavras ; qnercndo-as Vossa Senho-

ria saber, as saberá pola annua, que a
essa Provinda se manda.» Cartas do
Japão, Tom. i, foi. 479, col. 2.

ANNUAL, adj. 2 gen. De um .anno

;

que dura o espaço de um anno, ou que
succede periodicamente de anno a anno;

que se satisfaz uma só vez em cada anno.
— €.45 rendas annuaes do seu Patriar-

chado eram ordinárias esmolas annuaes
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dos pobres. Tí Frei Marcos de Lisboa,

Vida dos Santos, Liv. i, cap. 18.

—Em Astronomia, annual é o phenó-

meno que se prolonga durante um anno.

—Movimento annual do sol, é a revolução

apparente do sol d'um ponto do Zodíaco

ao mesmo ponto.

— Em Botânica, planta annual, nome
das plantas que percorrem todo o seu pe-

ríodo vegetativo no decurso de um anno,

desde a germinação á fructificação depois

da qual morrem. Contrapõe-se a vivas

ou ephémera.
— Em Pathologia, doenças annuaes,

as que se manitestam de anno a anno na

mesma época.

— Em Liturgia catholica, festas an-

nuaes, nome das grandes solemnidades

da religião, taes como aPaschoa, o Pente-

costes e o Natal.

—

Rito annual, o que é

próprio das grandes festas da egreja.

ANNUAL, s. m. Em Liturgia catholica,

missa que se manda dizer por alma de

alguém todos os dias, durante o espaço

de um anno, a contar do dia da sua mor-

te.

ANNUALIDÁDE, s.f. Qualidade do que

é annual.

ANNUALMÉNTE, adv. Que se dá ou

succede de anno a anno. Que se faz to-

dos os annos. — «Os quaes (juizes) se

não elegião annualmente, senão quando

alguma grave necessidade o pedia.» Viei-

ra, Sermões, Tom. vi, n. 128.

ANNUÁRIO, s.m. Collecção destinada á

reproduceào annual, quer de uma série de

factos quer de acontecimentos. Dá-se em
particular este noinc ás coUecçues an-

nuaes das sciencias, bellas-artes, indus-

tria, estatística, etc.

ANNUÉNTE, adj. 2 gen. O que annue

ou se delibera pelo parecer de outrem.

— Palavras annuentes, palavras de con-

sentimento, approvativas, de accôrdo. =
Recolhido por Bluteau, no Supplemento

do Vocabulário. Outorgante.

ANNUHUIR, D. 7i.ant.O mesmo queAn-
nuir.-^Empregado pelo Padre Vieira, nos

Serm.,Tom. x, p. í541.=R.ecolhido por

Moraes.

t ANNUÍBA, s. /. Em linguagem bra-

zílica, espécie de louro. — Annuiba oíeo;

annuiba do brejo.

ANNUIDÀDE, s. f. (Do inglez annuity.)

Em Commercio e Fazenda, é a somma de

dinheiro pagável annualmente ou por se-

mestre ou por quartel, que deve conti-

nuar a pagar-se por um certo numero de

annos ou para sempre ou durante uma
vida.

— Em Arithmetica, a annuidade é a

somma que, sendo alguma cousa mais que
o juro de um empréstimo e pagando-se
regular c annualmente, acaba por amor-
tisar aquelle empréstimo a um tempo
dado. — «O valor das annuidades vita-

lícias determina-se pelas observações sobre

as resenhas da mortalidade. í) Ferreira

Borges, Diccionario Jurídico Commercial,

p. 29.

— Loc. : Annuidade em atrazo, diz-se

quando continua, não paga depois de ven-

cida. •— Annuidade em reversão, diz-se

quando, tendo o comprador pago o pre-

ço, não entra immediatamente na posse,

tendo a annuidade de começar depois de
certo tempo. — Annuidade certa, a que
é estabelecida para um certo numero de
indivíduos. — Annuidade contingente,

a que deve ser paga emquanto um ou
mais indivíduos viverem. — Valor pre-

sente de uma annuidade a um tempo da-

do, é a somma, que se paga n'este mo-
mento e, melhorada a interesse composto,

ha de pi-oduzir no período dado uma
quantia sufficiente para pagar a annuida-

de de cada anno.

ANNUÍR, V. a. (Do latim annuere.) Dar
mostras que se quer ou permitte alguma
cousa sem fallar, acenando com a cabeça;

acceder. consentir, approvar, assentar,

concordar.

ANNULAR, adj. 2 gen. (Do latim an-
nularis; de anmdus, annel.) Que se pa-

rece com um annel
;
que tem a forma ou

feição de annel
;
que é próprio para re-

ceber um annel: dedo annular. — n En-
tre o dedo maior, e o quarto, que os Lati-

nos chamam annular, do costume, que ha-

via de não pejarem outro com os anneis,

que erão insígnias dos nobres.» Frei

Luiz de Sousa, Historia de Sam Domin-
gos, Part. I, liv. 2, cap. 1.

— Em Anatomia, dá-se este nome ao

que tem a forma de annel ou preenche as

suas funcções. — Ligamentos annula-

res, nome de muitas faxas fibrosas que
servem para sustentar e dirigir os ten-

dões na visinhança das articulações ear-

piannas e tarsiannas. — LJgamento an-

nular do radius, faxa íibro-cartilagínea,

que forma com a cavidade sigmoide do

cubitus uma espécie de annel no qual

trabalha a cabeça do radius. — Protu-

berância annular, protuberância cerebral,

assim chamada por ter a forma de um
annel que encerra os pedúnculos do cé-

rebro.

— Em Astronomia, eclipse annular,

denominação dada ao eclipse do sol,

que tem logar quando o disco d'este as-

tro e o da lua se acham concêntricos,

sendo comtudo o diâmetro apparente da

lua menor que o do sol. N'este caso o

centro d'este planeta fica somente eclipsa-

do ; a sua luz derraraa-se em volta do

circulo obscuro occupado pela lua, e

forma durante alguns minutos um íino

annel luminoso.
— Em Architectura, abobada annular,

é a que se esteia sobre duas paredes cir-

culares parallelas.

— Em Botânica, diz-se das plantas cuja

f<5rroa se approxima á de um annel.

t ANNULICAUDE, adj. 2 gen. (Do la-

tim annulus, annel, e cauda, cauda.) Em

Zoologia, que tem a cauda annular ou
formada de anneis.

t ANNULICORNEO, udj. (Do latim an-

mdus, annel, e cornu, corno.) Em Zoo-
logia, que tem os cornos ou as anten-
nas annulares.

t ANNULÍFERO, adj. (Do latim annu-
lus, annel, e ferens, que traz.) Em His-

toria Natural, que tem anneis colori-

dos.

ANNULÍGERO, adj. (Do latim anmdus,
annel, e gerens, que traz.) Em Historia

Natural, que é notado por anneis colo-

ridos.

ANNULINA, s. /. (Do latim anmdus,
annel.) Em Botânica, nome de algumas
espécies de confervas.

ANNULLABILIDÁDE, s.f. Qualidade

do que é annuUavel.

t ANNULLAÇÃO, s. f. (Do latim an-

nulaíio, no acc. annulaiionem.) Acção
de tornar nullo ou sem effeito.=^Usadopor

Frei Simão Coelho. = Recolhido por

Moraes.

ANNULLADO, adj. p. Declarado nullo,

sem effeito ou vigor ; derogado. Diz-se

do acto em que se não observaram as

formas e solemnidades prescriptas pela

lei ; modernamente também se diz do

homem que se manifesta publicamente

inepto.

ANNULLADOR, adj. O que annulla ou

é fundamento para nullidade. Vid. An-

nullatorio.

ANNULLÁNTE, adj. 2 gen. O mesmo
que Annullador ou Annullatorio. —
«... clausulas annullantes. » Inéditos da

Academia, Tom. iii, p. 590.

ANNULLAR, v. a. (Da baixa latinidade

annullare; no provençal annidar.) Decla-

i-ar nullo, e sem effeito; derogar, res-

cindir ; tirar a força ou validade de um
documento ou processo. Reduzir a nada;

supprimir. — «... o direito civil annulla

o matrimonio celebrado por injuria com

medo da morte.-» Amador Arraes, Dial.

III, cap. 3.

ANNULLATÍVO, adj. O mesmo que An-

nullatorio, Annullador ou AnnuUante.

ANNULLATORIO, adj. Rescisório
;
que

annulla ou deixa sem effeito. — «il ver-

dade dos impedimentos annullatorios.»

Monarchia Lusitana, Tom. vii, p. 325.

= Recolhido por Bluteau, no Vocabulá-

rio.

ANNULLAVEL, adj. 2 gen. Que se pô-

de aunuUar; que tem motivo annullato-

rio. — Sentença annuUavel.

ANNULO, s.' m. (pr. ámmlo ; do latim

anmdus.) O mesmo que Annel e, no sen-

tido antigo, collar. — <íDiz ser costume

entre os Hebreus, os affins e parentes do

Rei, e outras pessoas íllustres, de mercê

sua especial, trazerem annulo de ouro.i>

Amador Arraes, Dialogo V, cap. 1.

—Em Direito antigo, annulo de junco,

symbolo com que se designavam os casa-

mentos feitos por auctoridade ecclesiasti-
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ca para evitar o escândalo da mancebia.

— Em Astronomia, annulo astronómi-

co, o mesmo que astrolábio.

ANNULÓSO, adj. O mesmo que Annu-

lar. Em Histaria Natural, dá-seeste epi-

theto particularmente aos insectos, feitos

como de anneis juntos uns aos outros.

—

«...rt cauda do lagarto tijuaçú Ãe annulo-

sa.»=Kecolhido por Moraes.

ANNUMERAÇÃO, s. /. aní. O mesmo
que Enumeração. Somma, addiçlo. =
Usado por Frei jMarcos de Lisboa, na

Chronica dos Menores.

ANNUMERADO, adj. p. ant. O mesmo
que Enumerado ; sommado, computado,

ajuntado. = Usado por Frei João de Cei-

ta.

ANNUMERAR, v. a. (Do latim aãnume-

rare.) Acerescentar ao numero, metter

na conta, ajuntar, addicionar, ennumerar.
— aTertiãliano... advertio muito bem,

que fizera Pilatos forqa ao Emperador
Tibério, annumerasse a Christo no ca-

talago dos Deoses. » Frei João de Ceita,

Quadragenas, Tom. i, foi. ]04, col. 4.

ANNUNCIAÇÃO, s. f. (Do latim an-

nuntiatio.) Em Liturgia catholica, nome
de uma festa celebrada na Egreja a 25
de março em memoria da Encarnação do

Verbo annunciado á Virgem. — iDa
maneira que se pinta a pomba, quando
representa a vinda do espirito Santo,

sobre a Virgem em sua annunciação.»
Lucena, Vida de S. Franc. Xavier, Liv. 3.

ANNUNCIÁDA, s. f. Em Liturgia catho-

lica, dava-se antigamente este nome á

Annunciação ou mensagem do anjo Sam
Gabriel á Virgem, quando lhe annunciou

o mysterio da Encarnação. No sentido

usual, invocação ou titulo tirado do mys-
terio da Annunciação; nome commum a
muitas Ordens religiosas e militares, que
tinham relação com o culto ou mysterio

da Annunciação.— «-Pêra isto se usa de

hum meio tão efficaz, como he a confra-

ria da Annunciada, de que tanto fruito

se segue em tudo o Japão, n Padre Fer-

não Guerreiro, Relações Annuaes, Tom.
V, liv. ?j, cap. 12.

ANNUNCIADO, adj. p. No sentido litúr-

gico, e qnasi obsoleto; o que pertence ao
mysterio da Annunciação. — «£ ordem
das Freiras Annunciadas.» Frei Manoel
da Esperança, Historia Seraphica, Tom.
I, preiud. 9.—No sentido usual: revelado,

declarado, publicado, lançado na corren-

te da tradição
;
prophetisado. Feito pu-

blico na secção dos jornaes pertencente
aos annnncins.

ANNUNCIADOR, adj. Que annuncia,
ou faz publico; o que prophetisa ou avi-

sa acerca de uma cousa que está para
succedor. N'este sentido, ò ainda usual

:

annunciador de chuva, etc.

Por mais ila Primaíora aiiminciadora
A viola terá. . . .

TuoMiz, iNs.,cant. x, est. 109.

ANNUNCIADOR, s. m. O que annuncia

ou prevê. — d O coração he um verdadei-

ro annunciador das suas desventuras. >>

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, Part. II, cap. 163.

ANNUNCIANTE, adj. e s. 2 gen. O que
annuncia ; no sentido antigo, vaticinante,

revelador, descobridor, indicador

—

«Pre-
cedendo primeiro grandes e espantosos

prodígios, annunciantes de medes futu-
ros.» Pedro de Mariz, Diálogos de Varia

Historia, Dialog. ii, cap. 9. =; No senti-

do usual, o que publica ou faz notório,

principalmente em commercio ou indus-

tria, que tem estabelecimento ou certos

géneros ou tudo o que diz relação ao seu

interesse harmonisado com o do publico.

ANNUNCIAR, v. a. (Do latim annuntia-
re ; no provençal annunciar.) Dar a pri-

meira noticia ou aviso de alguma cousa;

revelar, descobrir ; manifestar, publicar,

communicar, patentear, avisar, advertir,

notificar, significar, proclamar, predizer,

prognosticar, futurar, assegurar, promet-
ter, fazer esperar, pregar

;
particularmen-

te : fazer conhecer officialmente por parte

da auctoridade pública uma cousa, um
successo que interessa o público. Publi-

car nas folhas ou gazetas, na secção dos
annuncios, quaesquer factos da activida-

de industrial ou commercial, pagando
uma certa quantia por cada linha.

A sciencia, que já tenho ila futura
Gloria vossa, me força e me provoca,
Ditosos navegantes, a annuncie.

QDEV., APFONSO AFRIÇ., Cant. II!, CSt. 44.

Quem nasce hoje na terra, que amiwwia
Do nacimento seu tanto mysterio ?

SOTO-MAJOR, JAHOIU DO CÍO, SOU. ISV.

— Loc. : Annunciar antíphona, levan-

tal-a, entoal-a. — Annunciar alguém, dar
parte da sua chegada. — Annunciar a
gloria de Deus, proclamar a sua grande-
za. — Annunciar o Evangelho, prégal-o

em missões.

ANNUNCIATÍVO, adj. Que annuncia;
symptoraático. — «Eram ellas (enfermi-

dades) logo bem annunciativas do crime
que, Deus por ellas queria se conheces-

se.» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, p. 357.

ANNÚNCIO, s. m. Aviso pelo qual se

faz saber alguma cousa ao publico, quer
verbalmente, quer por escripto. Em sen-

tido geral : indicio, prenúncio, symptoma,
revelação, prognóstico, predicçào ; nova,

novidade, notícia.

Ouvi (li- VOSSO reino annuncios tristes.

QDEV., AFVO!ISO AFHIC, Canl. V, fol. 74, V.

N.lo sei SC o Sousa ouvio o triste annuncia
Pelas Nymph.as ali pronoslicailo.

CÔRTR RBAL, NAUF. DE SRP., Cant. IIV,

foi. 176.

— Em Diplomacia, declaração que
trazem as cartas e os diplomas, e que
tem por objecto o constatar qualquer

condição.

ÀNNUO, adj. (Do latim annuus.) Que
dura um anno ; annual. — «Cuja annua
festividade persevera ainda ferventissi-

ma.i) Jorge Ferreira, Agiologio Lusitano,

Tom. II, p. 684. =No feminino, também
se emprega como substantivo. Vid. An-
nua.

ANNUVEAR, v. a. (De nuvem, com o

prefixo «a» e a termirnação verbal «ar».)

Toldar de nuvens ; nublar. Figurada-

mente: sombrear, ennegrecer, entristecer,

causar desgosto. =Recolbido por Moraes.
ANO, s. m. (Do latim anus, circulo.) O

mesmo que Anus, sendo este mais confor-

me com a etymologia, e mais usual.

ANÕBIO, s. m. (Do grego anen, sem,
e bios, vida.) Em Entomologia, género
de insectos coleópteros.

t ANOCARPO, s. m. (Do grego ano,

em cima, e karpos, fructo.) Em Botâni-

ca, género de cruciferas.

t ANO-CAVERNÓSO, s. m. Em Anato-

mia, o mesmo que Bulbo cavernoso.

t ANOCOELIADÉLPHO, adj. e s. m.
(Do grego anô, em cima, koilia, ven-

tre, e adelphos, irmão.) Nome dado aos

monstros coeliadélphos caracterisados pe-

la soldadura de dous corpos pela parte

superior do tronco.

t ÁNODE, s. m. (Do grego anodous,

desdentado.) Em Entomologia, género

de coleópteros pentámeros, tendo por ty-

po o anode falcifero, da Europa.

t ÁNODE, s. m. (Do grego aná, para

o alto, e odos, caminho.) Èm Physica,

a parte da superfície de um corpo de-

componente, que penetra a corrente elé-

ctrica ; a parte que tocaimmediatamente
o f)olo positivo.

— Em Botânica, género de malváceas,

plantas annuaes do Jlexico.

t ANODÍNO, adj. Vid. Anodyno. For-

ma usada por Bluteau.

t ANODÓNTE, adj. (Do grego a, sem,

e odous, dente.) Que não tem dentes. =
Também se emprega como substantivo

para caracterisar um género de molluscos

acéphalos, testáceos, commum nas aguas

doces.

t ANODÓNTEA, s. /. Em Botânica, sy-

nonymo do Aurinia.

t ANODONTIA, s.f. Anomalia caracte-

risada pela ausência de todos os dentes,

sem comtudo mauifestar-se a miniraa al-

teração na saúde.

t ANODÓNTIDE, adj. 2 gen. Que se

assemellia a um anodonte. = Também se

emprega como substantivo para caracte-

risar uma família de molluscos acéph.ilos.

t ANODONTYRA, s. /. vDo grego ano-

dous, ontos, sem dentes, e ot/ra. cauda,

extremidade abdominal.) Em Entomolo-

gia, género de scolianos, tendo por typo

a anodontyra tricolor, do Chili.

t ANODORHYNCO, í. m. (Do grego

ânodos, ladeira, e rht/)tkcs,hico.]'ETa Or-

nithologia. oorto género de pássaros.

ANODYNAR, f. a. (De anodyno, com a
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terminação verbal «ar».) Em Medicina,

applicar anodynos ; moderar, abrandar a

dôr com anodynos. ^Recolhido por Mo-
raes.

ANODYNIA, s. /. (Do grego a, sem, e

odynti, dôr.) Em Pathologia, ausência de

dôr ; cessação de soÔrimento.

ANODYMO, adj. (Do grego a, sem, e

oàynt, dôr.) Em Medicina, tudo o que

acalma ou faz ceder a dôr. Calmante. —
((Estes são os remédios, a que chamamos

anodynos, com que a natureza se recreia,

e que Galeno diz são suavíssimos, e ju-

cundissimos ao sentido, como he o banho

em agua morna.» Morato Roma, Luz da

Medicina, Liv. ii, cap. 7.

f ANODYNO, s. m. Medicamento que mi-

tiga a dôr. — ((Passamos a outro géne-

ro de anodynos, a que chamamos narcó-

ticos, os quaes suffocando os espiritos,

provocam o sumno, e fica a parte dolori-

fica, não percebendo a dôr.» Morato Ro-

ma, Luz da Medicina, Liv. ii, cap. 7.

t ANOECTANGION, s. f. (Do grego

anolktus, aberto, e aggeion, vaso.j Em
Botânica, género de musgos pieurocarpos,

das regiões tropicaes.

t ANOECTOCHILO, s. m. (pr. anoecto-

kílo ; do grego anviktos, aberto, e Icei-

los, lábio.) Em Botânica, género de or-

chideas, plantas javanezas.

f ANOÉMA, s. m. Nome scientífico do

porco da ludia.

ANOGAR, V. n. ant. O mesmo que

Anojar. = Usado no jirimitivo monu-
mento poético do Figueiral

:

Mouros, que las guarda,
Cerca lo achei

Mal la ameaçara.
Em mal me aiiorjuci.

CANC. POPCL. p. 2.

t ANÓGCODE, s. m. (Do grego a, sem,

n eupbónico, ogkOdes, inchado.) Em En-
tomologia, género de coleópteros heteró-

meros do uorte da Europa, da iSiberia e

da Pérsia.

t ANOGEISSE, s. m. (Do grego ano,

para o alto, e geisson, bordo saliente.)

Em Botânica, género de combretáceas,

arvore da 8enegambia e da índia.

t ANOGLÓCHE, s. m. (Do grego anô,

para o alto, e gl<jkis, ponta.) Género de

veados fósseis da America.

t ANOGRÉA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de onagrárias enotheriáneas de ílôres

diurnas.

ANOGUEIRADO, adj. p. De côr de no-

gueira. — Fanno anogueirado. = Reco-
lhido no principio do século xvil, por

Bento Pereira.

f ANOIA, s. /. (Do grego a, sem, e

nóos, espirito.) Em Pathologia, imbeci-

lidade, idiotismo, demência, delírio.

ANOITECER, v. n. (De noite, com o

prolixo da índole da língua, e a termina-

ção verbal inchoativa.) Fazer-se noite,

faltar ou acabar-sea luz do dia; escure-

cer; achar-se em um sitio no momento

em que chega o crepúsculo vespertino
;

chegar á uoute.

Vae nova Lua lá, onde anoitece.

FER.,soNET., Part. II, son. 14,

Ah ditoso, se nunca anoitecera

Is'esta alma minha aqucUa quinta feira!

FR. AGOST. DA cRcz, Pocsia sobre o

FLEVIT AUAPE) n. 13,

£ a Pedro com elle anoitecia

Porque seu Sol não era o costumado.

OCEV. VIDA DK SAXTA IZABEL, cant. Ill,

est. 27.

ANOITECIDO, adj. p. Escurecido; fe-

iiecido.

ANOJADIÇO, adj. Que facilmente se

anoja. — (-.E he de notar que não vi ne-

7ihum (açor) anojadiço, que não fosse ex-

celiente perdigueiro.» ieruandes Ferrei-

ra, Arte da Caça, trat. ii, cap. 9.

ANOJADO, adj. p. Que toma nojo por

motivo da morte de alguém ; enlutado,

que não vae a divertimentos, nem a le-

gares públicos. — (ítíervem de corretores

de casamentos, e consolar mulheres ano-

jadas por morte de maridos e filhos.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações,

cap. 99.

Eu vi a viuva anojada

CANC. GEQ., tom, III, p. 141.

ANOJADOR, s. m. O que causa nojo.

= Recolhido por Moraes.

ANOJAMENTO, s, m. ant. (De nojo,

com o pretixo da índole da língua, e o

suâixo «mento».) Pezar, desgosto, triste-

za; luto, nojo por morte de algum paren-

te muito próximo ou de amigo muito in-

timo. Enfado, sentimento, dissabor. —
« Tanto que estes se achassem bem dispos-

tos do trabalho, e da terra, e do anojamen-

to de que alguns vinham maltratados,

etc.» Francisco de Moraes, Palmeirim

de Inglaterra, Liv. ii, cap. ItíU.

ANOJAR, V. a. (De nojo, com o prefi-

xo «a» e a terminação verbal «ar».) No
sentido próprio, molestar, causar mal

;

extensivamente : enfadar, desgostar; fi-

guradamente : enlutar, praticar ceremo-

nias fúnebres.

Porque, quem cora razões o forte accende.

Com as mesmas razões o anoja e ollendc,

MORAES, CEllCO DK -DIU, Caut. IX, fol. 3.

— Anojar-se, v. refl. Indispôr-sc.

Ninguém no mundo vio grande bonança.

Que contra elle o tempo não se anoje.

ALV. D'0R1EME, los. TRANSF-, fol. 75, v.

— Loc. : O mão ao bom anoja, que ao

mão não ousa.» Padre Delicado, Adágios,

p. 117.-

—

((.Quem bem tem, e mal escolhe,

por mal que lhe venha não se anoje.» Gil

Vicente, Obras, Liv. iv, fol. 218, v. —
((Quem se anoja na boda,perde-a toda.»

Padre Delicado, Adágios, p. 102.

ANOJO, s. m. ant. (O mesmo que Ano-

jo com o prefixo da índole da língua. =
Também se escreve Enojo; do grego

nosos, doença.) No sentido primitivo,doen-

ça, moléstia; extensivamente: enfado, des-

gosto, pezar, aborrecimento, agastamento.

No sentido figurado, luto pela morte de

parente chegado ou muito amigo. —
« Ordinariamente he sombra de tentador,

ou anojo do amor próprio.» Padre Ma-
noel Bernardes, Floresta, Tora. i, p. 26.

ANOJÓSO, adj. ant. (De nojoso, com
o prefixo da índole da língua.) ilolesto,

pesado, desgostoso, descontente, aborreci-

do, agastado, enojado.

—

cAo mal aven-

turado he a vida pezada eanojosa.» Jor-

ge Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia,

act. III, SC. i

.

t ANÓLIS, s. m. Em Erpetologia, gé-

nero de reptis sauríanos da America e

das Antilhas ; é empregado pelos empíri-

cos no tratamento das moléstias venéreas,

sendo comido em crú.

t Alt^ÓMALAS, s. /. pi. Em Botânica,

família de plantas de coróUa polypétala

irregular.

t ANOMALASIA, s. /. (Do grego a,

sem, vamos, regra, e lakizõ, rasgo.) Em
Botânica, nome dado á vigésima quinta

e ultima classe do systema de Ríchard,

que c<nTesponde á polygamía de Línneo.

t ANOMÁLEA, s. f. (Do grego anóma-

los, irregular.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros pentámeros scarabeidos

phyll(')phagos.

ANOMALIA, s. /. (Do latim anomalia;

do grego a, sem, e «Jííios, regra.) Irregu-

laridade, estado contrario á ordem natu-

ral ; anormidade ;
desviação das regras

conhecidas e estabelecidas nas sciencias

como leis mais ou menos geraes da na-

tureza.

— Em Historia Natural, designa toda

a particularidade orgânica que apresenta

um individuo comparado com a grande

maioria dos indivíduos da sua espécie,

da sua edade, do seu sexo. N'este senti-

do é synonymo de desvio orgânico, de

afastamento do ti/po da espécie.

— Em Astronomia, anomalia, é a dis-

tancia angular de um planeta ao vér-

tice do eixo da sua órbita ou ao ponto

da sua aphelia. Chama-se anomalia a

esta distancia, porque ella determina a

desigualdade do movimento dos planetas;

e porque serve para calcular em diver-

sos legares a sua marcha. Ha a anoma-

lia media, a anomalia excêntrica, e a ano-

malia verdadeira. Na Astronomia dos

antigos, anomalia media, era a distancia

supposta uniforme do planeta ao ponto

do apogeu. Na Astronomia moderna, a

anomalia media, designa somente o tem-

po do movimento. — A anomalia excên-

trica, é o arco do circulo interceptado en-

tre a aphelia e' o vértice da perpendicu-

lar. — A anomalia verdadeira, é o an-

gulo formado pelo raio vector e o eixo.
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— <i.Â dtfferença entre a anomalia meia

e a anomalia heeçjnal ao aníjulo de LMO.y>
Carvalho, Astronomia Methodica, Trat. i,

cap. 18,

— Em Geologia e Mineralogia, irre-

gulai-idade das formas ; mas a anomalia

designa mais geralmente a irregularidade

dos corpos organisados : os vegetaes e

animacs.
— Em Grammatica, anomalia é a ir-

regularidade particular á íormaçào ou ao

emprego de certas palavras, principal-

mente na conjugação de certos verbos.

t ANOMALIFLÒR, adj. 2 gen. (Do
grego anómalos^ in-eguíar, c da palavra

latina Jlos^ flor.) Em Botânica, nome das

plantas que têm flores anómalas. Acalá-
tliide, o disco e a coroa das synanthérias

sào anomaliflores.

t ANOMALÍNA, s. f. Género de fora-

miuiferos lielicóstegues, da Ilha de Fran-
ça e do Adriático.

t ANOMALÍPEDE, adj. 2 gen. Em His-

toria Natural, epitheto dos animaes cu-

jas partes se níio semelham.
— Em Ornithologia, os anomalipedes

formam uma ordem de pássaros caracte-

risados por um dedo posterior e trez an-

teriores, sendo o intermediário unido ao

externo por trez phalánges e ao interno

por uma só.

ANOMALÍSTICO, adj. Em Astronomia,
revolução de um planeta no tempo que
percorre a sua orbita, desde um ponto

qualquer d'ella até á sua volta ao mesmo
ponto. — Anno anomalistico, tempo que
a terra, estando no aphelio, gasta em
voltar outra vez ao aphelio : é de 365
dias, G horas, 13 minutos, e .09 segun-
dos. — Precessão anomalistica.

t ANÓMALO, adj. (Do grego a, sem,
n euphónico, e omalos, egual.) Que apre-

senta desegualdades ou irregularidades.

— « Os que patrocinam o -perdão de si-

milhaiites crimes, he necessário, para que

a sua misericórdia não seja anómala e

suspeitosa, purifical-a dos seguintes ví-

cios. » Padre Manoel Bernardes, Flores-

ta, Tom. V, p. 485.
— Em Pathologia, dá-se o nome de

anómala á doença cujos symptomas ou
cuja inircha apresenta alguma cousa de
insólito.

— Em Botânica, anómalo é toda e

qualquer parte de um vegetal de uma
forma singular e indeterminada

; taes são
as flores da balsamína, da violeta, ctc.—

• Em Zoologia, designação de um
animal que se afasta por alguns caracte-

res dos outros animaes em cuja classe

suas analogias o parecem collocar.

— Em Grammatica, designação dos
verbos que se conjugam irregularmente.
— Em Direito, excepções anómalas,

as que participam da natureza das dila-

tórias c das peremptórias.- ;Tal ó o sen-

tido da Ordenação Affonsina.

t ANÒMALOCÁRDO, *. m. Em Historia

Natural, mollusco conhecido cora o nome
de Vénus.

t ANÓMALOÉCIA, s. f. (De anómalo, e

oikia, habitação.) Em Botânica, nome
dado ás plantas cuja classe foi designa-

da por Linneo com o nome de polyga-

mía.

I ANOMALON, s. m. Em Entomologia,

género de insectos hymenópteros, da fa-

milia dos iàhneumonianos.

t ANOMALONOMÍA, s. f. (Do grego

anómalos, irregular, e nomos, lei.) Tra-

tado das regras, segundo as quaes se

desenvolvem as anomalias da organisa-

ção. O mesmo que Teratologia.

t ANÓMALÓPORO, adj. (Do grego anó-

malos, irregular, q poros, passagem.) Que
tem poros de difterente grandeza.

t ANAMALÓPTEROS, s. m. pi. Em Bo-
tânica, o mesmo que Acridocarpo.

t ANOIWANGIAIRONÉRVIA, s. f. Em
Pathologia, nevrose do canal aéreo.

t ANOMATHÊGA, s. f. Vid. Anomo-
theca.

f ANOMÁZE, s. f. (Do grego anomos,

irregular, e aza, cor trigueira.) Em Bo-
tânica, género de iridáceas ; synonymo
de Anomotheca.

t ANOífiÊA, s. f. (Do grego anomos,

irregular.) Em Botânica, género de legu-

minosas cassiêas ; arbusto indígena da
Cochinehinf.

t ANOMEÁNOS, s. m. (Do grego ano-

nioios, dissimilhante.) Nome de certos

heresiarchas que negavam a divindade

do verbo, refutando-lhe a consubstancia-

lidade e simiihança com o pae. = Tam-
bém se chamavam aêcianos, ou eunomia-

nos, do nome dos seus chefes priucipaes.

ANOMEAR, V. a. ant. O mesmo que No-

mear, com o preflso «a» da índole da
lingua : chamar, designar, denominar.—
<íE assi anomeavam as outras gentes se-

gundo as desvairadas linguagens. » Vita

Christi, Part. ii, cap. 37.

t ANOMÉMIA, s. f. Em Pathologia,

alteração do sangue. = Mais propria-

mente Anomohemia.
ANÓMIAS, s. /. 2)1. (Contracção de ano-

malia.) Em Historia Natural, género de
conchas visinho das brachiópodos.

f ANOMIAL, ndj. Nomo das conchas

que se parecem com a anomia.

t ANÓMIDE, adj. 2 gen. (Do grego
anomos, singular, o idêa, forma.) Em En-
tomologia, nome de certos insectos cujo

corpo tom uma forma extravagante.

t ANOMIÓPSIS, s. m. (Do grego ano-

mios, diisimilhante, c ophis, figura.) Em
Entoniologia, género de coleóptcros pen-

tílinoros lamolliciirneos, tendo por typo a

anomiopsis dioscóride.

t ANOMMÁTA, .-. ))(. (Do grego anom-
matos, privado de olhos.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros pentámeros,

tondo jiDr typo o anommata terricola, da
Inglaterra.

t ANOMOCARDIOSTHÉNIA, s. /. Em

Pathologia, palpitações, contracções anó-

malas ou deseguaes do coração.

ANOMOCÉPHALO, adj. e s. m. (Do
grego anomos, sem regra, e kephalê, ca-

beça.) Em Teratologia, nome dado aos

animaes cuja cabeça apresenta acciden-

talmente alguma disformidade.

t ANOMODON, s. m. (Do grego ano-

mos, contrario ás regras, e odous, dente.)

Em Botânica, género de musgos hypneos,

commum á Europa e á America boreal.

t ANOMOEUS, s. VI. (Do grego ano-

mois, dissimilhante.) Em Entomologia,

género de coleópteros pentámeros cará-

bicos, indígena da Rússia meridional.

t ANOMOGANGLIOTROPHIA, s. f. Em
Pathologia, producções anómalas forma-

das nos gánglios.

f ANOMOIA, s. f. (Do grego anomoios,

dissimilhante.) Em Entomologia, género

de coleópteros tetrámeros, indígena da
America.

t ANOMOIODIPERIANTHÊA, adj. (Do
grego anoinoius, difterente, dis, duas ve-

zes, eperianthos, Ròv.) Em Botânica, no-

me das plantas cuja corólla e cálice não

têm numero eíual de divisríes.

t ANOMONÉRVIA ANGIBRÓMICA, s. /.

Em Pathologia, nevrose do tubo diges-

tivo.

t ANOMONÉRVIA ANGIÚRICA, s. f.
Em Pathologia, nevrose das vias uriná-

rias.

t ANOMONEUROSTHÉNIA, s. f. Em
Pathologia. perversão da acção dos ner-

vos.

t ANOMOPSYCHIMIA, s. /. Em Patho-

logia, anomalia na acção da intelligencia
;

loucura. — Anomopsychimia galemica,

delírio das mulheres de ])arto.

t ANOMORPHIA CYSTURICA, s. /. Em
Anatomia, fVirma anómala da bexiga. —
Anomorphia hepática, forma anómala

do tigado. — Anomorphia nephrica, for-

ma anómala dos rins. — Anomorphia
prostatica , forma anómala da prós-

tata.

t ANOMOSIALORRHÉA, s. /. Em Pa-

thologia. set-rpono ani'ima!a da saliva.

t ANAMOSPLENOTOPÍA, s. f. Em Pa-

tholoLíia, dc-lic im -uti) do baço.

t ANOMOSTEPHION, s. m. (,Do grego

anomos, irregular, e stephos, coroa.) Em
Botânica, género de compósitas senecioni-

deas. lierva brazilica c caraiba.

t ANOMOTHECA, s. /. Do grego anj-

mjs. irregular, e o!ca, cápsula.") Em Bo-

tânica, íonoro de iridáceas.

t ANEMOTOPÍA NEPHRICA, 5. /. Em
I

Pathologia, deslocamento dos rins. —
I Anomotopia hepáfici, moditicaçiíes no lo-

i gar qui> oocupa o ligado.

t AN0MPH.4L0, adj. (Do grego a,

i
sem. a euphónico, o em2>halos, eaibigo.)

Em Auatcnnia. que nào tem cmbigo.

ANONACEAS, s. /. pi. Em Botânica,

família de plantas dicotylcdóneas poly-

pétalas hypogíncas de Jussicu. Sào ar-



438 ANOP ANOP ANOR

vores ou arbustos de folhas alternas, sim-

ples, sem estipulas ; as flores são ordi-

nariamente axillares, e algumas vezes

terminaes. As suas flores têm um cheiro

suave, e entram com o óleo de coco e

cúrcuma em uma pomada liquida conhe-

cida na Europa com o nome de óleo de

Macassar.

t ANONYCHIA, s. /. (pr. anonikia

;

do grego a sem, e onyx, unha.) Em Tera-

tologia, ausência de unhas.

t ANONIMAMENTE, adv. Guardando

o anonymo; incognitamente, sem ser as-

signado, desconhecidamente.

ANÓNYMO, adj. (Do grego a sem, n
euph('inico, e ónoma, nome.) Que nào tem

nome; desconhecido, sem ser assignado;

sem designação. Applica-se em geral ao

auctor de alguma obra que não assignou

o seu nome ; também designa a obra sem
auctor conhecido. — « Referem o succes-

so.... A relação anonyma impressa em
Lisboa a 12 de Agosto, etc. » Jorge Car-

doso, Agiologio Lusitano, Tom. iii, p.

117.
— Em Anatomia, dava-se este nome

a muitos objectos que ainda nào haviam
recebido nome. — Buraco anonymo, ori-

licio externo do aqueducto de Fallópio, o

hiato de Fallópio, ou o buraco stylo-mas-

tóidiano. — Cartilagem anonyma, é a

cricoide. — Artéria anonyma, um dos

ramos da crossa da aorta, que se di-

vide em carótida, e sub-clavia direita.

—

Osso anonymo, o osso dos íleos. — Ló-

lulo anonymo do Jigado, o lóbulo ante-

rior quadrado d'esta glândula.

— Em Commercio, sociedade anony-
ma, é uma das trez formas da sociedade

commercial reconhecida por lei. Chama-
se-lhe hoje Companhia, por isso que não
existe debaixo do nome social nem é de-

signada por nome algum dos sócios

:

qualifica-se pela designação do objecto da
sua empreza. E' administrada por man-
datários.

ANÓNYMO, s. m. O escriptor que não
assigna os seus escriptos ; incógnito. O
segredo em que se conserva o auctor de

um escripto.

— Loc. : Guardar o anonymo, não
declarar quem é o auctor; occultar o si-

gnatário. — Cobrir-se com o vêo do ano-

nymo, o mesmo ; aproveitar-se do incó-

gnito para fallar com mais franqueza. —
Carta anonyma, escripto ordinariamente
revelador de escândalos verdadeiros ou
imaginários, mas em que não ha respon-

sabilidade para quem escreve.

t ANOOPSÍA, s, /. (Do grego anO, ao
alto, e 02JS, olho.) Em Medicina, strabis-

mo, no qual o olho está revirado para
cima.

t ANO-PERINEAL, adj. Em Anatomia,
que pertence ou aôecta o anus e o peri-

néo.

t ANOPÉTALO, adj. (Do grego aiiÔ,

ao alto, e petalos, pétala.) Em Bo-

tânica, cpitheto das plantas que têm as

pétalas erguidas.

t ANÓPHELO, í. m. (Do gvego anõphe-

lês, inútil, nocivo.) Em Entomulogia, gé-

nero de dípteros nenióceros do Senegal e

da Europa.

ANOPHTALMÍA, s. /. (Do grego an
sem, ophtahnus. olho.) Ausência do olho.

t ANOPHTHALMOHEMÍA, s.f. (Do gre-

go, a sem, ojditahnos, olho e aima, sangue.)

Em Pathologia, falta de sangue no ôiho,

fraqueza da circulação n'este órgão.

t ANOPHYTES, s. f. pi. (Do grego

anóphytos, nascido no alto.) Em Botâni-

ca, divisão de nnisgos e de hepáticas.

t ANOPLÁNTHO, .><. m. (Do grego ano-

plos, sem armas, e anthos, flor.) Em
Botânica, género de orobáncheas, planta

da America boreal, e da região turco-

caucásica.

t ANOPISTHE, adj. 2 gen. (Do grego
a sem, ii euphónico, e opisthen, detraz.)

Em Zoologia, nome dos animaes que são

desprovidos de extremidade anal pro-

priamente dita.

t ANÓPLO, s. m. (Do grego anoplos,

som cráneo.) Em Entomologia, género de

coleópteros tetrámeros da Europa.

t ANÓPLIS, s. m. (Do grego a sem, n

euphónico, e ój)lê, unha.) Em Entomologia,

subgenero de coleópteros pentámeros

sternoxos, tendo por typo o anoplis rús-

tico.

t ANOPLiSTO, s. m. (Do grego anei/

não, e opisti-s, que arma.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros tetrámeros da
Rússia meridional.

t ANOPLOCHÉILO, s. m. (Do grego

anoplos, não armado, e keilos, lábio.) Em
Entomologia, género de coleópteros, ten-

do por typo o anoplocheilo de pêllo lon-

go, do sul da Aírica.

t ANOPLÓDERE, s. /. (Do grego ano-

plos, não armado, e derê, pescoço.) Em
Entomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, indigeno de França.

t ANOPLODÉRMA, s. m. (Do grego a,

sem, « euph('inico, oplon, arma, e derma,

pelle.) Em Entomologia, género de coleó-

pteros longicórneos, tendo por typo o

anoploderma bicolor.

t ANOPLODERMIÁNOS, s. m. pi. Sub-
tribu de prionianos, visinho dos spondy-

lianos.

t ANOPLOGNÁTHE, s. m. (Do grego

anoplos, sem arma, e gnathos, maxilla.)

Em Entomologia, género de coleópteros

pentámeros, tendo por typo o anoplogna-

the venenoso, da Nova Hollanda.

t ANOPLOGNÀTHIDES, s. m. pi. Divi-

são da tríbu dos scarabéidos.

t ANOPLÓMERO, s. m. (Do grego ano-

plos, sem armas, e meros, coxa.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, tendo por typo o anoplomero
rotondicollo do Brazil.

f ANOPLON, s. Jrt. O mesmo que Ano-

plantho.

t ANOPLONYCHIA, «. /. Em Botânica,

género de paronychiêas illecebreas, her-

va tuíFua, ás vezes suffrutescente das
regiões visinhas do Mediterrâneo.

t ANÔPLOPO, s. m. Em Erpetologia,

género de reptis saurianos.

t ANOPLOPHORO, s. m. (Do grego a
sem, n euphónico, e oplophoros, que traz

armas.) Em Entomologia, género de co-

leópteros tetrámeros, das índias orientaes.

t ANOPLOSTÉRNO, s. m. (Do grego a
sem, n euphónico, ojdon, arma, e sternon,

peito.) Em Entomologia, género de co-

leópteros tetrámeros, tendo por typo o

anoplosterno cGr de opala da Nova Hol-
landa.

t ANOPLOSTHETO, s. m. (Do grego
anoplos, sem armas, e sthetos, peito.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros da Guiné e do Senegal.

t ANOPLOTHERION, s. m. (Do grego
anoplos, sem armas, e therion, animal.)

Em Historia Natural, nome do género de
animaes fósseis dos terrenos terciários,

dos sedimentos superiores ou thalassicos

dos arredores de Paris. Taes são os pa-

chydermes, visinhos dos ruminantes pelo

pé fendido, e dos caruivoros por trez es-

pécies de dentes.

t ANOPLURIFORME, adj. 2 gen. Epí-

theto das larvas dos coleópteros, que são

carnívoros, antenníferos, de corpo oblon-

go c deprimido.

t ANOPLUROS, s. m. pi. (Do grego

a sem, oplon, arma, e otira, cauda.) Em
Entomologia, ordem de insectos ; são

ápteros ; têm uma bocca disposta para a

sucção, e não passam por metamói-phose

alguma.

f ANOPS, s. ?)?.. (Do grego an, sem,

eôps, olho.) Em Entomologia, género de
lepidópteros diurnos, tendo por typo o

anops terreste das índias orientaes.

f ANOPSÍA, s. /. Privação da vista

;

cegueira. = Homonymamente, emprega-

se por Anoopsia.

t ANÔPTERO, s. m. (Do grego ano,

em cima, e pteron, aza.) Em Botânica,

género da faniilia das escalloniêas, ar-

busto da terra de Van Diemen.

t ANOPTICONÉRVIA, s. f. (Do grego

an sem, optikos, que serve á vista, e ner-

rus, nervo.) Palavra impropriamente pro-

posta para substituir na linguagem scien-

tifica a Amaurose.
ANÓQUE, s. 751. (Talvez da baixa lati-

nidadc 7ioca, porção de terra.) Peiláme

onde se curtem couros. Jeronymo Car-

doso, no seu Diccionario Latino Luzita-

nico, traduzia no século xvi, Macerato-

rium por — « Pellame ou anoque onde

mettem couros ».

t ANORCHIDE, adj. e s. m. (pr. anór-

kide; do grego an, sem, e orkis, testícu-

lo.) Em Anatomia, o que nasceu sem tes-

tículos, ou está privado d'elles.

ANORDESTEAR, v. a. Inclinar para

Nordeste.
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ANOREXIA, s. /. (Do grego a sem, e

orexis, appetite.") Em Pathologia, falta

de appetite, inappetencia; estado doentio,

no qual, sem desgosto nem aversão, não

SC sente vontade de tomar alimento.

ANORGÀNICO, adj. Em Historia Natu-

ral, o que não tem orgàos. Raras vezes

se emprega como synom-mo de Inorgâ-

nico.

t ANORGANOCHÍMIA, s.f. (pr. anor-

ganokimia; do grego a, sem,organon, ór-

gão, e ckimia, chimica.) Chimica mineral

ou dos corpos inorgânicos.

t ANORGANOGENÍA, s. /. (Do grego

a, sem, n euphónico, organon^ órgão,

e genaõ, gero.) Em Historia Natural,

parte da Physica geral que trata da ori-

gem dos corpos inorgânicos.

t ANORGANOGNOSÍA, s. f. (Do grego

ttj sem, n euphónico, organon, órgão,

e gnôsis, conhecimento.) O mesmo que

Anorganogenia, ou Mineralogia.

ANORGANOGRAPHÍA, s. /. ^Do grego

a_, sem, n euphónico, organon, orgào, e

graphô, descrevo.) Descripçào dos corpos

inorgânicos. O mesmo que Anorganologia.

t ANORGANOGRÁPHICO, adj. Que per-

tence á Anorganographia.

ANORGANOLOGÍA, s. /. O mesmo que

Anorganographia.

ANORGANOLÓGICO, adj. Que é concer-

nente á Anorganologia.

fANORGISMO, s. m. (Do grego a,

sem, n euphónico, e organon^ orgào.) Em
Physica, conjuncto ie todos os corpos e

de todas as forças da natureza que não

pertencem ao reino orgânico.

ANORMAL, adj. 2 gen. (Do latim ah,

fora, e norma, regra.) Irregular, que não

é conforme ás regras ; é muitas vezes

empregado como synonymo de anómalo,

e é bastante difficil estabelecer entre es-

tes dous termos uma distincção precisa.

Anómalo é synonymo de irregular, e

anormal exprime a idôa de desregrado.

O primeiro adjectivo significa sem regra,

sem regularidade, inconstante, variável

;

o segundo designa o que é contra as

regras.

t ANORMALÍA, «. /. Irregularidade,

excepção á regra. = Usado na lingua-

gem scieutifica.

t ANORMALIDADE, s. /. (Do grego
a, sem, e norma, regra.) Em Medicina,

irregularidade, excepção á regra ; tudo

o que sáe das regras ordinárias de uma
ordem lógica de phenóraenos.

ANÓRMALO, adj. O mesmo que Anor-
mal. = Us;ido na Ordenação Affonsina.

t ANOROPS, s. m. vDo grego a, sem,
e nOrops, brilhante.) Em Entomologia,
género de colcópteros hetcrómeros, de
Java e da xVmcrica septcntrional.

fANORRHYNCO, adj. (Do grego a,

sem, n cnphónwo, e rki/nkos, bico.) O que
é desprovido do bico. Como substantivo,

nome da terceira familiu dos vermos bo-
throcóphalos.

ANORTEAR, i-. a. e n. Voltar ao nor-

te. = Recolhido por Moraes.

t ANORTHÍTE, s.f. (Do grego a, sem,

n euphónico, e orthos, direito.) Em Mi-

neralogia, mineral, que, pela sua composi-

ção e forma crystallina, tem relação com
as espécies do grupo do feldspaths.

t ANORTHÓSE, s. f. (Do grego a, sem,

e orthos, direito.) Era Medicina, falta de

erectilidade nos tecidos.

ANOSIA, s. f. (Do grego a, sem, e

nosos, doença.) Em Hygiene, estado de

saúde ; ausência de doença.

ANOSMIA, s. f. (Do grego a, sem, n

euphónico, e osmê, cheiro.) Em Patholo-

gia, enfraquecimento do cheiro, e não

abolição total.

— Em Botânica, genei-o de umbellife-

ras, herva indígena de Cândia.

fANOSPHRESIA, s. f. (Do grego an,

sem, e osphesis, olfacto.) Em Pathologia,

ausência ou perda do sentido do olfacto.

t ANOSPORON, s. )!!. (Do grego and,

ao alto, spora, semente.) Em Botânica,

género de cvperáceas, da índia.

t ANOSTEÓPHORO, adj. (Do grego

anostuus, desprovido de ossos, e phoros,

portador.) Nome dos moUuseos que não

têm ossos ou partes duras no corpo.

t ANOSTEOZOARIO, adj. (Do grego a,

sem, n euphónico, osteon, osso, e zôon,

animal.) Nome dos animaes que não têm

ossos propriamente ditos.

ANOSTOMO, ndj. Vid. Anàstomo.

t ANÓSTOSTOMA, .«. m. .Do grego

anosto, que não é agradável, e stoma,

bocca.) Em Entomologia, género de lo-

custianos orthópteros, tendo por typo o

anostostoma da Austrália.

ANOTAÇÃO, s. f. Vid. Annotação. =
Recolliido por Bluteau.

ANOTAR, V. a. Vid. Annotar. = Re-

colhido por Moraes.

t ANOTE, adj. (Do latim anotiis.)

Monstro sem orelha.

t ANÓTEA, s. /. Em Botânica, secção

do género pavónia das malváceas.

t ANÓTIA, s.f. Em Entomologia, gé-

nero de fulgarianos hemipteros da Ame-
rica do Norte.

t ANOTIDE, s. f. (Do grego a, sem,

«

euphónico,, e Ota, orelhas.) Em Botânica,

género de rubiáceas hedysteas, herva ou

arbustos da America equatorial.

f ANOTTO,s. )n. Matéria resinosa colo-

rante da bi.ca orellana, da familia das

bixineas, separada dos tiliáceas.

ANOD, s. 1)1. Palmeira de Sumatra.

ANODRA, adj. iDo grego a. sem, e

oura, caiula.)Em Erpetologia, nome dos-

animaes que não tèm cauda naodade adul-

ta. Como substantivo masculino, familia da

classe dos reptis, comprehendendo os ba-

traciános, que, sendo aquáticos na infancitt,

perdem a cauda na época em que se tor-

nam terrestres; taes são os sapos, as ras,

otc.

t ANOURELLA, s. /. (Para a etymolo-

Affonsina, Liv. v, tit.

ANOVELLADO, adj.

gia, vide Anoura.) Género de brachinons

das aguas estagnadas.

ANOUTECER, v. n. Vid. Anoitecer.

ANOVAR, V. n. ant. Vid. Innovar. —
tPera as quaes ãnnovoue ordenou algumas

cousas no Real escudo de suas armas.*

Resende, Chronica, c. 56.

ANOVEADO, adj. p. Condemnado a

pagar as anoveas ; diz-se da pena do

ladrão que paga nove vezes quanto furtou:

— «... dos furtos que hão de ser anovea-

dos.» Ordenação Affonsina, Liv. v, tit.

65. —Pessoa que ha de ser anoveada, es-

capa ou livre da pena de morte pagando
as anoveas.=Acha-se também empregado
por Castanheda e Mendes Pinto.= Fora
do uso.

ANOVEAR, V. a. (De nove, com o pre-

fixo antigo e a terminação verbal a ar».)

jrultiplicar por nove vezes
;
pagar nove

vezes
;
pagar nove vezes o legitimo preço

de alguma cousa; augmentar nove vezes

o valor de um objecto. = Recolhido por

Bluteau no Vocabulário.

ANOVEAS, s. /. pi. ant. Nove vezes

outro tanto. = Também se diz Nóveas,

pena com que o ladrão do primeiro furto

algumas vezes escapava da forca, pagan-

do ao pé d'ella o furto do anoveado. =
Recolhido por Viterbo. —-a... non levan-

do anoveas ao pé da forca.» Ordenação
65.

p. Enrolado em
forma de novello ; amontoado. — ''Os

mais d'ellcs se embarcassem anovellados

huns sobre os outros. íi Lemos, Cer-

co de Malaca, p. 40. —• aNuvens anovel-

ladas de fumo e fogo azulado. » Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. ix,

cap. i 1

.

ANOVELLAR, v. a. (De novello, com o

prefixo da índole da lingua, e a teiTni-

nacão verbal «ar».) Fazer um novêUo,

enrolar, amontoar, amontoar era roda.

ANOVIADO, adj. j}. O mesmo que Ano-

veado. = Usado nas Providencias do

Terremoto.

ANOXOLYINA, s. /. Em Patliologia, fal-

ta de oxvíenaeào do sangue, aspln-sia pro-

priamente dieta.= Também se diz 0x0-

lyina.

t ANOXOLUINA, s.
f.

O mesmo que

Auoxolyina.

ANOXYA, s. /. Em Entomologia, colcó-

pteros pentúmeros dos arredores de Paris.

ANPRÓOM, adv. ant. Vid. Amproom.
= RodiUido por Viterbo, em doemnen-

tos do soculo XIV.

ANQUILHA, s. /. i Diminutivo de anca.)

Na giria oseholar do século xviii. paLi-

vra emprcgadana Universidade de Coim-

bra para designar as quatro conclu-

sões para se defender da matéria que

o doutorando quer. Chama-se anqailha,

porque vem nas ancas ou depois de ac.*»-

bar o acto. a que chamara primeirj prin-

cipio, tornando a principiar esta an qui-

lha, nào tendo mais do que o argumento
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tle um Doutor c este muito breve. =
Recolhido por Bluteau.

ANQUILHAS, s. /. (Diminutivo de an-
ca.) Moda usada pelas mulheres para fa-

zer avultar as ancas e dar-lhes mais do-
naire. Era antigamente feita com alai-

beiras relevadas com barba de baleia e

arame. Moraes cita, sem nome de auctor,

estes versos :

Niidegndn paiTCP, e .ilcatreira

São a/i'jniiilííí\ lutadas, ou^peiioira, etc.

ANQUISIÇÃO, s. /. (Do latim ad, pa-

ra, e qiursitio, demanda.) Em Direito

romano, nome que se applicava á de-

manda ou indemnisaçào que o queixoso
formava contra o accusado ; depois de
reiterada por trez vezes a queixa, con-

cluia por uma multa ou por penas corpo-

raes.

ANRÍQUE, s. m. (Corrupeão de Ariíi-

que.) Em linguagem náutica, corda ou
cabo que se amarra na unha da ancora,

e vem acima da agua, e na ponta se lhe

põe uma bóia ; serve para, no caso de se

cortar a amarra, poder ser tornada a

achar ; e também serve para dirigir a
mesma ancora. = Recolhido por Bluteau
no Vocabulário. = Fernão Mendes Pinto

usou Ourique, e na linguagem popular
diz-se hoje unicamente Arinque, que se

acha assim definido no Diccionario de
Marinha: —

• «Cabo de sujficiente hitulla

para suspender a ancora, um de cujos

chicotes se faz fixo na crus d'ella, e o

outro em uma bota, que vigiando, indica

o logar onde se acha fundeada a mesma
ancora.»

— Em Numismática, anrique, moeda
hespanhola antiga, a qual foi corrente

em Portugal. Citada no tom. iii dos Iné-

ditos da Academia.

ANSA, s. f. (Do latim ansa, no célti-

co ans, curvatura.) Parte saliente de
certos utensílios, que serve para se lhes

pegar e levar. Dá-se este nome a tudo o

que é curvado como a ansa ou mais vul-

garmente aza. — Ansa do intestino, an-
sa nervosa ou vascular, etc.

— Em Astronomia, ansas, nome da-

do por Graliieu ás partes sensivelmente
eminentes do annel de Saturno, que, em
certos casos, parecem duas azas presas a
este planeta.

— Em Commercio, Ansa Teufónica,

(Do allcmào hansa, associac-ào ou confe-

deração.) Associarào das principaes cida-

des do norte da Germânia, para o melho-
ramento do Commercio, e sua mutua se-

gurança e defeza. E mais conhecida
com o nome de Liga anseática.

ANSARÍNHA, s. f. (Diminutivo de an-
sa.) Em Botânica, género de plantas da
familia natural das chenopodeas, assim
chamadas por causa da conformação das
suas folhas. Ha a ansarinba vermífuga,
e outras espécies consideradas como esto-

máchicas, sudoríficas, e emmenagogas, e

antispasmódicas. Vid. Ançarinha.

t ANSEÁTICO, adj. (Melhor e mais con-
forme com a etymologia allemà, Hanseá-
tico.)Que diz respeito ás cidades associa-

das para a mútua defeza e desenvolvi-
mento de sou commercio.

t ANSERÁNEA, s. /. Em Ornithologia,

género de palmípedcs, formado para o
pato da Gambia.
ANSERES, s. m. pi. iDo latim anser,

pato.) Em Ornithologia, nome dos pal-

mides de Cuvier.

t ANSERIÀNO, adj. O mesmo que An-
seride.

t ANSÉRÍDE,af7j. 2 gen. (Do latim an-
ser, pato.) Que se assemelha a um pato.
Como substantivo, designa uma familia de
pássaros palmipedes.

t ANSERÍNA, adj. f. Em Pathologia,
designaçrio da pelle, quando ella está co-
berta de asperezas análogas ás que apre-
senta a pclk; de um pato depennado.

f ANSERÍNEO, adj. Vid. Anseride.
ÂNSIA, s. f. (Do latim anxietas.) TJsa-

se de preferencia Anciã. — «Entrou o

enfermo em ânsias mortaes.» Correcção
de Abusos, p. õG.

ANSINHO, s. m. Vid. Ancinho.
ANSPESSÁDA, s. m. (Do francez ans-

pessade ;esta palavra deriva- se da locução
italiana lanciaspezzata, nome de um corpo
de lanceiros e ainda no século xvi se es-

crevia Lanspessade.) No sentido usual, of-

ficial inferior segundo a graduação do sé-

culo XVIII, e agora o primeiro posto do
exercito, abaixo de cabo de esquadra,
que ajuda a pôr e levantar as sentinel-

las, e a levar ordens.= Acha-se actual-

mente abolido. = 'lambem se escreve
Anspeçada.
— Em Arte Militar, o anspessada, era

antigamente, segundo Guichardin
, ura

soldado escolhido, que andava fora da
compahia, para ser empregado em qual-
quer occasiào difficil ; também se chama-
va anspessada ao soldado de cavalleria

ligeira que quebrava uma lança honrosa-
mente ; se o seu cavallo lhe fosse morto,
era addido á infanteria com soldo de ca-

valleria. No exercito francez antigo, ha-
via doze anspessadas, em cada trezen-
tos homens ; eram reservados estes pos-
tos para a nobreza. Os papas também
usaram para guardar as suas pessoas os

anspessadas.

ANTA, s. /. (Do árabe lanta, dando-
se a syncopa do «1» como em lans})essa-

de.) Em Zoologia, animal quadrúpede,
que os indígenas do Brazil chamam Ta-
pijerete ; é do tamanho de um bezerro,

de seis mezes ; tem figura de porco, com
a cabeça muito maior. Domestíca-se fa-

cilmente. —«Ha huns animaes na terra,

a que chamam antas, que são da fei<;ão

de mulas, mas não tão grandes, e tem o

focinho mais delgado, e hum beiço comj^ri-

do á maneira de tromba. As orelhas são

redondas, e o rabo muito comprido, e são
cinzentas pelo corpo, e brancas pela barri-

ga.» Pedro de Magalhães Gandavo, His-

toria da Província de Santa Cruz, cap. 6.

ANTA, s. f. Em Arte Militar, couraça
de pelle da anta.

Quando a espada, (jue cinge ao lado, breve
Os duros elmos, abre a milba. ou in/a.

CASTBO, DLYSSÉl, CUIlt. MM, fst. 1Í2.

ANTA, s. f. ant. (Do grego anta, eu
faço face.) Marco grande alevantado ao
alto

;
penedia ; terra no sitio que iicava

na dianteira e como á frente de alguma
povoação natural. Penhasco elevado em
que os antigos faziam sacrifício ou quei-

mavam os primeiros dos fructos da terra.

= Recolhido por Viterbo, no Elucidário.

= Usa-se de preferencia no plural.

t ANTACÁNTHO, s. m. Em Botânica,

o mesmo que Scolosantho.

ANTÁCIDO, adj. O mesmo que Anteà-
cido. Em Medicina, absorvente ; nome
dado ás substancias para absorver os áci-

dos que se desenvolvem nas vias digesti-

vas; taes são em geral o carbonato calcá-

reo,a magnésia, etc. « Ajuntando-lhe meia
oitava, ou dois escropulos das minhas
pirolas absorventes, chamadas também an-

tàcidas. » Curvo Semedo, Atalaya da Vi-

da, p. ol.

ANTACLIFO, s. m. Pedra fabulosa á
qual se attribuia a virtude de fazer cessar

a admiração áquelle que a trazia comsi-
go. = Recolhido por Bluteau no Supple-

mento do Vocabulário.

ANTÁDO, adj. Preparado como an-

ta; diz-se do couro curtido e trabalhado

como a anta. = Recolhido por Moraes.

ANTAFRODISÍACO, s. m. Vid. Anta-

phrodisiaco.

ANTAGONÍSMO, s. m. (Do grego ajiií,

contra, e agónizomai, eu lueto.) Resis-

tência que se oppõem duas potencias

contrárias. Extensivamente ; rivalidade,

pendência ; lucta, combate, opposição.

— Em Anatomia, antagonismo dos

múscidos, acção dos músculos, tendendo

cada um a imprimir um movimento con-

trário ao que resulta do outro.

— Em Physiologia, antagonismo, é a

opposição funccional entre diíferentes ór-

gãos. — Antagonismo das funcções do

cérebro e do estômago.

— Em Pathologia, antagonismo das

doenças, condição que faz que, em um
mesmo paiz, certas doenças sejam exclu-

sivas de outras. Assim se diz que nos

sítios pantanosos as febres palúdicas ex-

cluem a phthysica.

— Em Philosophia, antagonismo, es-

pécie de corpo de doutrina opposto á

analogia.

ANTAGONÍSTA, adj. 2 gen. (Para a ety-

mologia, vide Antagonismo.) O que obra

em sentido opposto ; nome de toda a po-

tencia que está em opposição com ou-

tra.
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— Em Anatomia, músculo antagonis-

ta, o que tende a communiear á parte a

que se prende nm movimento opposto ao

que produz outro musculo.

ANTAGONISTA, s. m. O que lucta

contra alguém j^ara íazer prevalecer os

seus direitos, opiniões ou sentimentos.

Adversário, concorrente, contrario, rival,

competidor. — «Aristóteles, perguntado

que cousa era inveja, disse : antagonista

da prosperidade. » Padre Manoel Bernar-

des, Floresta, Tom. v, p. 507.

ANTAL, s. m. JMoUúsco, que se parece

com um canudo. = Recolhido por Mo-
raes. jMedida allemã de trinta canadas.

ANTALGtA, s. f. Em MeJicina, au-

sência do dor.

ANTÀLGICO, adj. (Do grego anti, con-

tra, e' algos, dôr.) Em Medicina, syno-

nymo de Anodi/no.

ANTAMBA, s. m. Em Zoologia, animal

feroz da ilha de Sara Lourenço, do tama-

nho de um cão grande, da espécie do

leopardo ; é cariíivoro. = Recolhido por

Bhiteau, no Supplemento do Vocahula-

rio.

ANTANACLÂSE, s. /. (Do grego anti,

contra, c nnaklaô, eu repercuto.) Figura

da antiga Rhetorica, a qual consistia em
repetir uma palavra diversas vezes, sem-

pre em sentidos differentes. Taes são os

chamados calembuurgs.

ANTANÀGÓGE, s. f. (Do grego a7iti,

contra, e anagOge, eu lanço.) Antiga figu-

rado Rhetorica, resposta ao adversário por

uma accusação, prova ou recriminação.

f ANTANHO, s. m. ant. Corrupção do

nome próprio Antão. = Recolhido por

Viterbo, no Diccionario Portátil.

ANTANHO, s. m. ant. (Do latim ante an-

num, o anno ultimo passado.) O anno pró-

ximo passado.

—

«Ecaãavez qiieme derdes

huma hora de hom acerto, como o de an-

tanho ; rio-me dos triunfos de Roma.v
Jorge Ferreira, Aulegrap, act. iii, se. 2.

•— Loc. : Importar-se com as neves de

antanho, aíHigir-se com o mal que já pas-

sou.

ANTÃO, adi\ (Do latim tum.) Mais
usual Então.

ANTAPHRODISÍACO, adj. (Do grego
anti, coiiti-a, e aiihruditc, appetite vené-

reo. "i Contrario ao appetite sensual. =
Também se escrevo Antarthritico.

ANTAPHRODÍTICO, adj. Anti-venóreo.

ANTAPODÓSE, .«s. /'. (Do grego anti,

contra, o apodidunii, eu restituo.) Em
Rhetorica, figura de estylo, pela qual as

palavras de uma jjroposição corrcspondom
em uma ordem similhanto ou inversa ;'is

palavras de outra proposição.

— Em Patliologia, successão e volta

dos períodos febris.

t ANTÁRCTIA, .S-. /. Em Entcuuologia,

geneni de e(ile('ijiteros pent/nneros, tendo

por typo a antarctia de Hucnos-Ayrcs.
ANTÁRCTICO, adj. (Do grego anti,

contra, o arktvs, Ursa, constcllaerio pró-

xima do polo boreal.) Em Astronomia,

nome dado á extremidade meridional do
eixo da terra, ura dos dous poios em vol-

ta do qual sc^ opera o movimento de ro-

tação d'este globo. — Circulo antárctico,

um dos pequenos círculos da esphéra,

que é parallelo ao equador, e afastado

do polo meridional 23 gráos e 28 minu-
tos, por opposição a um círculo que está

a egual distancia do polo septentrional.

A proa a demandar o ardente, meio
Do céo, e o (lold uniantico licava.

CAM., i.uz., cant. V, esl. S.').

ANTÁRES, s. m. Em Astronomia, no-

me de uma estrella de primeira grande-
za situada no meio da constellação do
Scor2:)ião.

t ANTARTHRÍTICO, adj. Vid. Anta-
phrodisiaco.

ANTAS, s. m. pi. ant. (Do grego an-
taO, eu caminho.) Aras antigas, espalha-

das pelos caminhos como marcos. Na ar-

ehitectura grega, pilares usados nos can-
tos de certos templos. = Recolhido por
Moraes.

ANTASTHMATICO, adj. Vid. Anti-as-

thmático.

ANTAUGE, s. m. Em Astronomia, o

mesmo que Periphelio. — nPerigeo he o

ponto, no qual o planeta está mais pró-
ximo á terra, e se chama antauge ou pe-

riphelio. y> Carvalho, Via Astronómica,
Part. 1, sec. 1, cap. 20.

ANTE, prep. (Do latim ante.) Diante
ou em presença de alguma pessoa ou
cousa. — Na linguagem antiga usava-

se precedido da partícula de ou per,
d'onde veio a formação de Perante, e

Diante.

Vae-mc sempre (inlc os olhos flgurando

Aquella formosura.

imiuEiiii, soMiTos, part. i, n. 3.

— Loc: IJa hora em ante, d'aqui

por diante. — Pé ante pé, pondo um pé
adiante e na mesma direcção para não
ser sentido. — n E como te já disse, a
tudo vae pé ante pé. ri Sá de Jllranda,

Villialpandos, act. i, se. 1. — «Ante o

rei calla, ou cousas acceitas falia. i> Blu-
teau, Vocab. — <i.Neni ante rei armado,
nem ante ^wuo alvoroçado.» Idem, Ib.

ANTE, adv. ant. (Do latim antea, o
mesmo que Antes.) Anteriormente, pre-

cedentemente, primeiro, em vez. Denota
preferencia entre acções, e indica a pri-

oridade de tempo.

—

«Fazendo-lhes guar-

dar e cumprir com e(f'eito todos us privi-

légios, que de nós, c dos Reis, que ante
lios forão, tiverem por nós conjirma-

dos.n Ordenação Manoelina, Liv. i, tit. 1.

— Loc: J)e antemão, acauteladamen-

te, provideiu-iadamoiito.

—

Mão ante mão,
pondo uma mão antes de pôr a outra em
algiuna acção. Vid. o pretixo Ante.

ANTE, .s". ííi. ant. O mesmo (pie Ante-
pasto, a primeira iguaria que vem á inc-

Reeolhido no antigo Diccio-

za. — ((Não he pêra a vontade banquete,

de iguarias correntes; mas hum ante e

salva dobanqiiete eterno que esperamos. •»

Padre Diogo Monteiro, Arte de Orar,
Trat. XXIX, cap. 32.

ANTE..., (Vid. Anti.) Prefixo usado
em muitas palavras derivadas do gre-.

go e latim, principalmente na linguagem
culta e seientifica.

ANTEADO, s. m. ant. O mesmo que
Enteado. ~

nario de .Jerónimo Cardoso.

t ANTE A RÉ, loc. adv. Em lingua- •

gem náutica, a parte do navio compre-
hendida entre o mastro grande e a popa";

o lado que olha para a popa do navio

;

pertencente a qualquer objecto que tenha-

relação com elle.

ANTEAURÓRA, s. f. O primeiro dilú--

culo, a alva da manhã.=Recolhido por
]Moraes.

t ANTE A VANTE, Ijc. adv. Em lin-

guagem náutica, a parte comprehendida
entre o mastro grande e a proa; o lado

que olha para a direcção da proa em to- -

dos os objectos que tem relação com o

navio.

t ANTEBOCCA, s. f. Em Anatomia,
parte da bôcca, que se estende até ao

véo palatal.

t ANTEBRACHIAL, adj. 2 gen.(Do latiin

ante, diante, e brachium, braço.) Em
Anatomia, c[ue tem relação com o ante-

braço. — Aponevrose antebrachial.

ANTEBRAÇO, s. m. Em Anatomia, par-

te do braço que se estende do cotovel-

lo até á mão.
ANTECALVA, s. /. Calva na parte an-

terior da cabeça.=Usado pelo Padre An-
tónio Pereira, na traducção da Biblia.

ANTECÂMARA, s. f. 'Quarto anterior

á sala principal.

— Em linguagem náutica, o espaço

anterior á camará, á roda do qual se pra-

ticam os camarotes dos officiaes mais
graduados do navio. — «Nós estávamos,

minha p)rima e eu, assentados na antecâ-

mara.» Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

I, se. 1.

ANTECANIS, s. m. Em Astronomia,

nome latino da estrella de Procvon.

ANTECEDÊNCIA, 5. /. Prioridade, qua-

lidade de qiuT antecede. ^^ E" um neolo-

gismo.
— Em Astronomia, antecedência; e

precedência, designam o acto pelo qual

um planeta parece ir para o occidente

contra a ordem dos signos, como o mo-
vimento da \'irirem no Leão.

.Mas islo calo. c calo a ««ircfiifiiciíi.

De donde intiro n elles a innoconcw.

MATTOS. jEnrsiLE» UBEitT.\D>. canl. II,

csl. 19.

ANTECEDENTE, adj. 2 gen. J)o latim

antecedens.) Precedente, anterior, que se

deu ou fez antes, em primeiro legar, que
ficou atraz. = Contrapõe-se a seguinte,
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consequente e posterior.— «ÍJ não se diz

agora por não confundirmos com cousas

posteriores as antecedentes, e primeiras

em temj)o.« Frei Luiz de Sousa, Historia

de Sam Doming., Part. i, liv. 1, cap. 28.

— Em Tlieologia, graça antecedente,

a que move a querer o bem que conduz

á salvíição da alma. — Antecedente, ex-

prime a maneira, a ordem dos decretos di-

vinos. A vont.ide de Deus é antecedente,

quando Deus quer uma cousa cm si in-

dependente das circurastancias particula-

res.

ANTECEDENTE, s. m. Qualidades ou

factos que se praticaram ou descobri-

ram anteriormente. — « l^jdo o mundo co-

nhecia por estes antecedentes o fim que

havia de ter guerra tão enfadanha pêra

Hespnnhn.v Frei Bernardo de ]3rito, Mo-
narchia Lusitana, Part. i, liv. iv, cap.

17.

— Em Arithmctica, e Álgebra, o pri-

meiro e terceiro termos de uma propor-

ção são antecedentes; como o segundo e

quarto são consequentes.
— Em Lógica, antecedente, é a pri-

meira proposição de um enthymêma ou

a maior e menor de um s3"ll()gísrao.

— Em Pathologia, antecedente, é o

nome dos phenómenos precursores das

doenças.
— Em Gramraatica, antecedente, d o

substantivo que precedo ao relativo. —
«O relativo e antecedente, que he o sub-

stantivo, concordão em género e numero.^'

Reboredo, Methodo Grammatical, Liv.

III, cap. 7L
ANTECEDENTEMENTE, ctdv. Anterior-

mente, com preferencia; primeiramente.
— «Mas as promessas e as disposições

Divinas, antecedentemente conhecidas na
provisão do futuro, tudo faci/itno e a

fuão anim'. Padre Vieira, Historia do

Futuro, cap. 6, n. Gl.

ANTECEDER, v. a. (Do latira antecede-

ra.) Ser antecedente, avantajar, dar pri-

mazia.

Eílf as Prebendas põe cm gráos maiores,

E lanto as das Parocliias aiilcveitc

Que peld que glorioso as engrandece,
Encómios mil o zelo seu merece-

M.inoMiz, issLLASA, cant . vii- est. 100.

•— Anteceder, r. n. Preceder, aconte-

cer antes, exceder, levar vantagem, ter a

primazia. — «Pela ordem da natureza

bem vemos anteceder o entendimento á
vontade. n Frei Joào de Ceita, Sermões,
Tom. II, foi. .')8, col. L
ANTECESSOR, s.m. (Do latim anteces-^

sor.) O que precede ou antecede ; o que
occupou algum cargo, com relação ao que
o substituo n'elle. — No plural também
se emjjrega no sentido de ascendentes,

maiores, antepassados, avós.

Nrio, encostados sempre nos antigos

Troncos nobres de seus anteccsxu res.

r.AM.. LUZ., cant. vi. est. 95.

ANTECIPAÇÃO, s.f. Vid. Anticipação.

= Eecolliido por Bluteau no Vocab.

ANTECIPAR, V. a. Vid. Anticipar, me-
nos conforme com a etyraologia, mas
muito usado pelos clássicos.

ANTECOANTE, adv. ant. O mesmo que
Antequanto, o mais cedo possive].=Usa-
do por Jorcje Ferreira.

ANTECOLUMNA, s. /. Em Architectu-

ra, columna separada das ontras em fren-

te do um edifício.

ANTECONHECIMENTO, s. m. Conheci-

mento antecipado. Prognóstico, prenún-

cio. — a Pêra ^prognostico e anteconhe-

ciroento das doenças do corpo, que hão
i'ir.» Cruz, Recopilação da Cirurgia, Liv.

I, cap. I, p. 9. = Pouco usado.

ANTECOR, s. m. Em Alveitaria, hu-

mor colérico c sanguíneo que se forma
diante do coração do cavallo, nos peitos,

umas vezes no meio, outras tomando tam-

bém com o peito parte da pá. — a Pa-
ra untar o antecôr, tomarão dos unguen-
tos de Aggipa, de Altor, etc. n Rego,

Summula de Alveitaria, p. 275.

ANTECORAÇÃO, s. /. O mesmo que

Antecôr.

ANTECORO, s. m. Casa immediata ao

coro, por onde se entra para elle.— nEs-

tando a rainha D. Catherina com suas

Damas... no antecôro do dito Convento,

etc.B Jorge Cardoso, Agiologio, Toin.iii,

p. 7ri;>.

ANTECOS, s. m. jã. (Do grego anti,

contra, e oikia, sombra.) Em Geographia,

nome dos povos que estão debaixo do
mesmo meridiano, e a egual distancia do

equador comparativamente, um ao norte

e outro ao sul. Uns e outros povos vêem
passar o sol no meridiano no mesmo in-

stante, uns no verão, e outros no inverno;

se fitarem o sol ambos se encontram com
a face voltada um para o outro e as suas

sombras são oppostas.— « Antecos são a-

quelles, que tema mesma latitude,mas uma
sepitentrional e outra austral ,mas não tem

longitude : estes tem no viesmo meridia-

no o Sol, e a meia noite, e as mesmas va-

riedades de dias e de noites contrarias

;

porque quando hu7is tem os dias maiores

tem os outros menores, quando tem os

dias menores tem os outros maiores, e

e quando a huns he verão, a outros he in-

verno.)) Manoel de Figueiredo, Chrono-

graphia, Part. iii, cap. 22. =JMoracs traz

este nome no singular, raramente usado.

Devera eserever-se Antiscio, assim como
se usa Amphiscio.

ANTECÚCO, s. »i.(Do latim aniea, an-

tes, e cuco, mctáphora que traduz o co-

cu, francez.) Na linguagem cómica do sé-

culo XVI, aquelle cuja mulher antes de

ser casada teve o seu erro ; também se

lhe chama predestinado. = Usado por

Jorge Ferreira na Euphrosina, e por Fr.

João de S. Queiroz.

ANTEDATA, s.f. Data antecipada, ge-

ralmente ursada para fazer suppôr que o

documento foi validado em tempo com-
petente

; n'este sentido também significa

o mesmo que Post-data. — <s.E j)elo con-

seguinte somos informados, que em pre-
juízo da santa Sé Apostólica, muitos d'el-

les fazem procurações pêra resignar bene-

ficios,acceitações, antedatas, etc. »Const.

do Porto, cap. 93.

ANTEDATADO, adj. p. Que foi datado
antes ou depois do tempo verdadeiro em
que se passou o documento, para assim
iiludir qualquer formalidade legal.

ANTEDATAR, v. a. (Do latim antea,

antes, e data, com a terminação verbal

«ar».) Assignar com data anterior ou
posterior áquella em que realmente se

passou o documento ; falsificar em quan-

to á data.

t ANTEDEXTRO, adj. (Do latim ante,

diante, e dextra, lado, direito.) Nome
que os arúspices davam aos raios e ás

aves que viniiain do lado direito.

ANTEDILUVIANO, adj. (Do IaÚxw ante,

s.nic.%, c dihanum, diK\vio.)Em Zoologia,

denominação que se applica ás formações

de alluvião, que se suppõe terem prece-

dido o grande dilúvio do Génesis. =
Também se dá este epítheto aos animaes

que se encontram nos terrenos de trans-

portes cliamados diluvianos; tacs são os

mastodontes, elephantes, etc. — t Porque
nos consta do livro do Génesis viverem

aquclles homens antediluvianos, commum-
mente de quinhentos até novecentos e mais
annos.» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. I, doe. lò.

ANTEDITO, adj. Dito antes, predito;

usualmente se emprega no sentido de su-

pradito. = Usado na linguagem official.

= Recolhido por Moraes.

ANTEDIZER, v. a. Dizer antes, predi-

zer.— «...antediz a grandeza futura dos

romanos. íi Filinto Elysio. = Citada por

Moraes.

t ANTEFERIDO, adj. p. Preferido, an-

teposto em primazia.

ANTEFERIR, v. a. (Do latim antefer-

re.) O mesmo que Preferir, porém menos
usual. Antepor.

IHas elle aiilrferUiild a todas ellas

A dôr, que nalma traz de longe escrita.

QiF.VEiiO, AFfONso AKiiin.ANO, Cant. XX, est. S3.

t ANTEFIXA, s. /". Em Architectura

antiga, espécie de ornato em forma de

cabeça de leão, usada nos telhados.

ANTEFIRMA, s. f. Em Epistologra-

phia, termos do cortezia, que antecedem

a firma. === Recolhido por Moraes.

t ANTEFLEXÃO, s. /. (Do latim ante,

para di.ante, e flexão.) Diz-se do útero

que se curva para diante, ao nivel da

juncção do corpo como colo, sem que o

orifício uterino seja muito revertido.

ANTEFÓSSO, s. m. Cava, que cerca a

esplanada. = Usado em fortificação.

ANTEGÁLHA.s. /. Em linguagem náu-

tica, espécie de tomadouro de jaxeta
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com que se amarra a parte da vela con-

tra o seu estai ou verga, a sotavento,

em occasiào de grande vento ou temporal.

t ANTEGENÉSIA, s. /. (Do latim ante,

e geuesis, creaçào.) Nome dado aos tem-

pos prehistoricos, que precederam a his-

toria da creaçào.

ANTEGENITAL, adj. Gerado ou nasci-

do antes.

ANTEGONISTA, s. m. Vid. Antagonis-

U.
ANTEGUARDA, s. /. ant. O mesmo

que Vanguarda. — »0s inimigos, duran-

te estes dias, humn noite melhorarão as

estancias da gente da anteguarda. » Lo-

po de Sousa Coutinho, Livro do primei-

ro Cerco de Diu, Liv. ir, cap. 14.

ANTEHÓNTEM,ncíi'.(Dc ante e hontem.)

O dia que precedeu o de hontem, ou

ha dias ; também se diz antes de hontem.
— Olhar para ante-hontem, não saberá

quantas anda, ficar alheio. — aPorqtie

se anfhontem celebramos o nascimento

pobre, e choroso do nosso Deos na terra,

etc.B Paiva de Andrade, Sermões, Tora.

III, foi. 96, v.

ANTELAÇÃO, s. f. (Segundo Bluteau,

do latim antelatio; substantivo do verbo

Anteferir.) Preferencia, prioridade. —
«... o antelação dos velhos. y> Monarchia
Lusitana, Tom. v, foi. 18, v.

ANTELÓGIO, í. m. Proémio, prefacio,

prelimin.ir. O mesmo que AnteIoquio.=:

Kecolhido no Diccionario Universal, de

1818.

ANTELÓQUIO, s. m. (Do latim antelo-

quium.) Exórdio, prólogo, proémio, dis-

curso preliminar, preâmbulo, prefácio.

—

uFaz no principio da obra uma isagoge

ou anteloquio.» Dom Francisco Manoel
de Mello, Cartas, p. 704.

I ANTELUCANO,a(/j. Que se faz antes

da luz do dia
;
que precede o tempo. =

Rpc<ilhido no Diccionario Universal, de

1518.

ANTEMANHÃ, adv. Ao amanhecer, de

madrugadinha. — «E dançarão todos

até antemanhãa.» Garcia de Resende,
Chronica de Dom João II, foi. 126.

ANTEMANHÃ, s. /. Antes de amanhe-
cer, madrugada, alvorada. — aN'este

dia, que eram vinte e trez de Janeiro,
huma antemanhãa, etc.» João de Barros,

Década III, Liv. 7, cap. 4.

ANTEMÃO, adv. (Contracção da prep.

ante, e do substantivo mão.) Antecipada-
mente, anteriormente, com prevenção,

previdentemente, previamente.

A? tfrras, como fuaj, rcparlindo
inlemio cnire o oxcrcilo aparíno.

cm., i.uz., cant. iii, est. 110.

Nas primeiras edades da língua como
se vê por esta citação do nosso maior
épico, a palavra antemão considcrava-se

como uni perfeito adverbio, e usava-se,

como tal, sem preposição : merecera tan-

to antemão os prémios; antemão disse;

pagar antemão; porém actualmente ante-

põe-se-lhe a preposição de absolutaniente

como se antemão fosse um substantivo

composto, que viesse a formar adverbio

cora auxilio da preposição, como quando
se diz : trabalhar com animo, fallar com
desassombro, que valera tanto como tra-

balhar animosamente, fallar desassombra-

damente. Nós cremos, comtudo, que o uso
da preposição é um d'estes factos que
succedem frequentemente nas linguas vi-

vas e que não têra explicação salisfacto-

ria, a que os grammaticos dão o nome
de idiotismos. No mesmo caso está a lo-

cução « boamente, onde se vê o adverbio
boamente regido pela preposição a conti-

da no artigo contraído á. — « Que en-

tre os valerosos he género de valor saber
temer de antemão os perigos e saber pre-

venil-os.» Frei Luiz de Sousa, Historia

de S.Doming., Part. iii, liv. 4, cap. 14.

t ANTEMEDIARIO, adJ. (Do latim an-
temediarius.) Em Botânica, nome dado
ás pétalas que são oppostas ás divisões do
cálice.

ANTEMENHÃ, s. e adv. Forma reco-

lhida por Bluteau, ainda usada na lin-

guagem popular. Vid. Antemanhã.
ANTEMERIDIÁNO, adj. (Do latim ante-

meridianus.) Que se faz antes do meio
dia. — «.ás horas assi antemerídianas,
quer dizer, antes do meio dia, etc.» Car-
valho, Via Astronómica, Part. i, seeç. 1,

trat. 2, cap. ;52.

ANTEMÊTICO, adj. O mesmo que An-
tiemetico.

ANTEMÍLHA, s. f. Nome vulgar de
uma herva, que em Lisboa se chamava,
no século xviii, pau ferro, e a que ge-
ralmente se chamava chiva, de designa-
ção indiana. — «Chamão-lhe antemilha,
e em Lisboa páo ferro, pela dureza.»
Madeira, Methodo de conhecer e tratar
o morbo, etc. Part. i, cap. 19, n. õ.

ANTEMOVER, v. a. Promover, mover
com antecipação.=Recolhido por Moraes,
ANTEMURADO, adj. p. Fortificado, pro-

tegido com antemuro ; figuradamente : de-
fendido, coberto.

ANTEMURAL, í. m. (Do latim ayitemu-
ralis.) Em Fortificação, obras exterio-
res de uma praça forte; figuradamente:
defeza, protecção. — «Em frase de mi-
lioa antiga o muro significara a forti-

ficação mais estreita, e do recinto da ci-

dade, e o antemural, as que hoje se cha-
mão fortificações ou obras exteriores,
que a defendem no largo.» Vieira, Ser-
mões, Tom. VI, scrni. Ú, § 4, n. 86.

ANTEMURALHA, .S-. m. Em Fortificação,

parapeito da esplanada. O mesmo que
Antemuro. — n No tempo, que Deos vier
ao mundo, não teremos necessidade de
altos muros e antemuralhas ])arn m.ssn
defensão.)^ Frei IVdro Calvo, Homilias
da Quaresma, Part. ii. p. 208.

ANTEMÚRIAS, s.f.V mesmo que An-
temilha.

ANTEMURO, s. m. Parapeito da espla-

nada ; em Architectura, muro encostado
a um outro.

— Em Fortificação, barbacã, circuito

de muralhas afastadas do corpo da praça.— Em Heráldica, muro junto a uma
torre. — «£ com alto mysterio diz o
Propheta, que nesta cidade se poria mu-
ro e antemuro.» Padre Manoel Bernar-
des, Luz e Calor, Tom. ii, p. 348,

t ANTENEASMIA, s. /. (Do grego wn-
ti, contra, e nea/j, audacioso, i Em Patho-
logia, variedade de mania, em que os
doentes querem attentar contra si.

t ANTENEASMO, s. m. O que é atacado
de anteneasmia.

ANTENNA, s. /. (Do latim antenna.)
Em linguagem náutica, o madeiro sobre-^

saliente do navio, seja qual fôr a sua
configuração. Verga ou pau que atraves-

sa o mastro do navio, e em que prende a
vela. ^ Logar das antennas, o espaço
coraprehendido entre o mastro grande e
o do traquete na direcção mediana.

Boccejando a míudo se encostavão
Pelas aniennas

tiM., Liz., cant. VI, est. 39.

Da negra atitfnrm despregando o panno
Que ainda prenhe do v«nto que soprara.

cisiBo, CLis., cant. ii, est. 4.

— Em Historia Natural, órgão appen-
dicuiar movei, composto d'iim numero
variável de artículos, e de formas varia-

díssimas, situado na cabeça da maior
parte dos animaes articulados em nume-
ro de dous, quatro e ás vezes de cinco.

—Em Entomologia, dá-se-lhcs o nome
de tentáculos. As antennas são certamente
órgãos de apalpar. Os zoologistas entendem
que ellas devem servir para cheirar oii

para alguma outra sensação desconhecida
ao homem.
ANTENNADO; adj. p. Em Historia

Natural, o que é provido de antennas. >c^

Recolhido por Moraes.

ANTENNAL, adj. 2 gen. Que tem fei-

ção de antennas.
— I^m Pathologia, nome de uma ave

marítima.

t ANTENNARIA, s.f. Em Botítuica, ge
nero de turtulhus hvpomycetos, e perispo

riáceos.

— Em Entomologia, antennarías, no-

me dado ás pequenas peças soldadas con
junctamente, que se observam na cabe-

ça dos dípteros niúscidos.

t ANTENNARIO, adj. Que tem relaçSo

com as .uitiiinas des insectos.

t ANTENNARIÉAS, í. f. pi. Em Bota
nica, sub-tril u de gnnphaliêas.

t ANTEKNIFERO. adj. vDo latim anten-

na, e firtns, que leva.1 Em Entomolo-
gia, opitheto dos insectos que têm anten-

nas,

t ANTENNIFÓRME, (irf;. ':gcn. EmHis
toria Natural, que apresenta a forma d«
antenna.
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ANTENNÍLHA, s. /. Vid. Antenilha.

t ANTENNISTA, adj. 2 gen O mesmo
que Antennado.

• t ANTÉNNDLA, s. f. (Diminutivo de

Antenna.) Nome dado pelos entomologistas

aos appêndices articulados que se desco-

brem nas maxillas de muitos insectos.

t ANTENNULARIO, s. m. Em Historia

Natural, segundo segmento cepliálico do

esqueleto tegumentar dos crustáceos. =
Também se dá este nome a um género

de polypeiros sertularianos de pequenas

antennas.

ANTENÓME, s. m. Titulo ou nome que

se usa antes do nome próprio. — «O
grande Patriarcha S. Bento na sua

regra, que manda aos Monges moços

não chamem aos velhos só j^t^^os seus no-

7(ies simplesmente... senão com. o anteno-

me (h- Nonno. )• Fíiáre Manoel Bernardes,

Floresta, Tom. i, p. 201.

ANTENUPCIAL, adj. 2 gen. Que é an-

terior ao casamento. = Usado no direito

civil.

—

Escriptura, contracto antenupcial.

ANTEOCCUPAÇAO, s.
f.
Em Khetorica,

figura pela qual se prevê a objecção pa-

ra dcstruil-a.

ANTEOCCUFANTE.ac/;. 2 gen. Quepreoc-

cupa ou occupa antes. = Usado na lin-

guagem mvstica. — nA immensidada di-

vina se acha anteoccupante a toda a con-

sideração dinifínsivel.íi Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída. Tom. ii, doe.

1; cap. 7.

ANTEPAGAR, r. a. Pagar antes. =
Pouco usado.

ANTEPAIXÃO, s. f. Paixão anterior á

razão
;
preoccupação forte. = Usado na

linguagem theologica. — «Pc»?- esta caii-

sci. alguns não chamam paixões, mas pro-

paixões isto he, que hiam atraz da razão,

assim como as que vão adiante, se cha-

viam antepaixões. » Padre Manoel Ber-

nardes, Luz e Calor, Part. i, doutr. 3,§ 35.

ANTEPARA, «. /. Em linguagem náu-

tica, divisão interina que se forma nos

cobertos c bailèo», a fim de arranjar ac-

comodações volantes, divisórios de paióes

ote. — Anteparas das perchas, o forro

de madeira ou de lona que as cobre pela

parte exterior do navio.

ANTEPARADO, adj. p. Resguardado,

acobertado. — Desejos anteparados, ata-

lhados, rebatidos.

ANTEPARAR, v. a. (Do latim antcpa-

rare.) Pôr anteparo ; resguardar, defen-

der ; estorvar, embaraçar, impedir. —
« Não se pôde negar, que valeriam mui-

to as boas ordens, o provimento largo e

atempo, e todo o mais cuidado temporal do
Arcehisjío, pêra anteparar tamanho inal.>'

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. III, cap. 30.
•— Loc. : Anteparar o cavallo, fazel-o

parir na carreira e antes do tempo.
— Anteparar, v. n. Parar, suspender,

estacar, não ir adiante. — « Mas tanto

mais vejo na Escritura, tanto me faz

mais anteparar o que vejo na terra. »

Paiva de Andrade, Serm., Part. ii, foi. 71.

— Anteparar-se, v. reji. Parar ou sus-

pender a carreira de repente ; resguar-

dar-se, defender-se. — « E depois que

partir, ora seja em carreira, ora lan-

çando o cavallo... ou se queira antepa-

rar, tenha, etc. » Provas da Historia Ge-

nealógica, Tom. iii, p. 300.

ANTEPARO, s. m. O que se põe dian-

te de alguma cousa para 1'esguardo ; cor-

tina, biombo, tapamento, tapume. Repa-

ro, defensa ; bastida, contravento. —
« Hum Fidalgo lhe poz diante uns an-

teparos de ferro de largura de dous pal-

mos. V Cartas do Japão, Tom. ii, foi.

IIG, col. o.

ANTEPÁRTO, s. m. Antes do parto.

ANTEPASSADO, adj. p. Precedido, suc-

cedido antes. Diz-se tanto das pessoas

como das cousas. = Usado por Diogo
Bernardos.

ANTEPASSADOS, í. m. pi. Ascenden-

tes, progenitores, avós ; antecessores, pre-

decessores.

D".iiiiiftUa obrífíiivãn, que Uies licáta

Dl' sfijs aitlfpussadníf

CAMÕES, i.uz., cant- iv, Psl. G4,

ANTEPASSAR, v. a. (De ante, antes,

e passar. I Preceder, succeder antes
;
pas-

sar primeiro. — « Pois Deos por seu

grande poder, a profundo juizo houve

por bem, que a morte dvl-Rci, meu Senhor

e marido, antepassasse a minha, etc. »

Ruy de Pina, chronica de Dom Diniz,

ca^j. .m1.

ANTEPASTO, s. m. A primeira iguaria

que vem á meza
;
pratos que antecedem

a primeira coberta. Cliamava-se a esta

comida simplesmente Ante. Contrapõe-se

a Repasto.

ANTE-PÉ, loc. adv. Levemente, sem
rumor, com cautela ; diz-se de quem anda

de modo que não seja sentido : Ir j)é an-

te-pé. Vid. Ante.

t ANTEPECTORAL, adj. Era Zoologia,

que é collocado diante do peito.

ANTEPENÚLTIMO, adj. (Do latim an-

tepenultimus.) Em Grammatiea, que está

antes do penúltimo. — Diz-se dos ac-

centos. — II Esta 'j^dlnvra tem o accento

na antepenúltima. « Leão, Origem da

língua portugueza, Vid. Exdrúxulo. =
No sentido usual, o segundo antes do

ultimo. — Antepenúltimo dia, tres-ante-

iiontem.

ANTEPHIÁLTICO, adj. (Do grego anti,

contra, ^, phialtês, pesadelo.) Em Medici-

na, nome dos remédios contra o pesade-

lo, ou para alliviar esta doença.

ANTEPILÂNOS, *. wi. ;j/. Em Antigui-

dades romanas, nome dos soldados ve-

lhos que, em cada legião, formavam uma
espécie de reserva, collocada em segun-

da linha. = Também se usa como adje-

ctivo.

ANTEPILÉPTICO, adj. Era Medicina,

nome dos remédios usados contra a epi-

lepsia. = Também se usa como substan-

tivo.

ANTEPOIMÉNTO, s. wi. ant. Acção de
se antepor, ou pôr diante de alguma cou-

sa. Anteposição. — o tíendo já sol posto,

muito acerca do serão, e a noite por an-

tepoimento de nuvem nom bem clara. »

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. II, cap. 169.

ANTEPPÓPA, s. /. í:m linguagem náu-

tica, rabada do navio, camará immediata
á pôppa.— « Com os mesmos (lavores) era

ornada a antepoppa, que por sua capaci-

dade parecia uma jirara de armas, r- La-
vanha. Viagem de Filippe II, foi. 8.

ANTEPOR; i'. a. (Do latim anteponere,

dando-se a syncopa do a n » medial, co-

mo em tenere, ter; venire, vir ; na lin-

guagem antiga Antepoer.) Por em pri-

meiro logar ; dar a prcierencia, prezar,

estimar mais.

N.io ereiaos, Nyniphas, nSo. qtie ísmA dessf

A quem ao bi'm roíunuuu, c lie seii rei

Àitlepitiff seu próprio iulcresse.

eAMÕKs, LUZ., cant. vii, est. S5.

— Antepor-se, v. rejl. Preferir, tomar

a primazia, aprcsentar-se em primeiro lo-

gar.

Gfnle, que nas afTroiilas bem mostrava
Quanto ilcve tiiiirpór-sr <t Iionra á vida.

si DE ME^EZIÍS, MAI.\CA i;on(j., C. I. csl. 78.

ANTEPÓRTA, s. /. Porta exterior ou

anterior a outra
;
guarda-vento, repostei-

ro, cortina.

Tem loifO além mais uma avt^porta,

(^\j^ resistia ao sobejo ar da porta.

FALCÃO DE HEZENDS, POEMA DA CBEAÇÃO.

cãiit. II, est. !>0.

ANTEPORTARÍA, s. /. Casa anterior á

portai ia ; alpendre, alpendrada. — « Fi-

cando da p)arte esquerda uma anteporta-

ria. » Carvalho, Chorographía, Liv. 2,

Tom. iii, trat. 8, cap. 35.

ANTEPOSIÇÃO, 8. /. Acção de ante-

por, collocação em primeiro logar, prefe-

rencia. — « Da qual anteposição ou pos-

posição resultão varias espécies de di-

jjthongos. » Bento Pereira, Orthographia,

reg. 4t>.

ANTEPOSTO, adj. p. Posto antes, col-

locado em primeiro logar
;
preferido, pre-

cedente. = Usado por Corte Real e Jor-

ge Ferreira.

t ANTEPRECEDENTE, adj. 2 gen. An-
terior ao que precede im mediatamente.

ANTEPOTENTE, adj. 2 gen. Em Poé-

tica, mais poderoso.

ANTEPREDICAMÉNTOS, s. m. 2)1. (Do
latim anfea, antes, a prcrAicamentum, àc-

ciaraçàu.) Preliminares, questões pré-

vias.

ANTEPRIMEIRO, adj. Que está antes

do primeiro ; diz-se do thema fundamen-

tal de um livro. — « Apophtegma ante-

primeiro e fundamento dos mais. » Ber-

nardes, Floresta, Tom. i. Prólogo.
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ANTEQUÁNTO, adi: Mais usado Quan-

to antes ; em um momento, imraediata-

mente, j;i. — « Torno antequanto, e co-

mo tola chavxei-a á escada. » Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act.

I, se. 3.

ANTÉRICO, s. m. Ventre superior.

ANTERIOR, adj. 2 gen. (Do latim an-

terior.) Que está antes, que precede ; an-

tecedente, que ficou ou veio atraz. —

•

1 Quando mandou, que fosse jireferido

em voto e lugar a todos os Arcebispos, e

parttcidarmente a hum, que 2^or anterior

em promoção se lhe oppunha. d Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. ir,

cap. 10.

— Em Botânica, nome do stigmate

quando, em flor irregular, olha para a

parte anterior da corólla.

— Em Entomologia, diz-se do lado

que fica para a cabeça do insecto.

—

Pro-
thorax anterior do uhdomen.
—

• Em Anatomia, dá-se o nomo de
anterior, a muitos músculos por causa
da sua posição relativa : Músculo ante-

rior do nariz, ou pyramidal ; músctdo
anterior da orelha ou auricular anterior,

etc.

ANTERIORIDADE, s. f. (Formado do
latim anterior.) Prioridade do tempo,
precedência cm algum logar, primazia de
antiguidade, situação anterior em logar.

— o E vencendo elle, como vencia, em an-

terioridade de provioção... » Frei Luiz de
Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. v, cap.

13.

ANTERIORMENTE, adv. Precedente-
mente, antecedentemente, com priorida-

de, antes, em primeiro logar, em tempo
anterior.

ANTERLOQUTÓRIA, s. f. ant. (Corru-

pção de inter, antre, entre.) Vid. Inter-

locutoria.

t ANTERO-DORSAL, adj. Em Anato-
mia, que está situado sobre o lado dor-

sal.

ANTES, adv. (Do latim nntea ; segun-

do a índole da lingua provençal, o « s »

final é introduzido para tornar a torma
indeterminada, como em amada, amats.)

Primeiro, antecedentemente, com prece-

dência de tempo ou de logar ; no tempo
passado, em outro tempo

;
primeiro que,

mais depressa, ao contrario, para melhor
dizer.

Ellc constante, e de ira nobre acceso
Os amcaros seus nf\o lemi* naii.i.

Qu« fíntr^ quer sobre si tomar o pco. etc.

camOes, 1.11Z., canl, viii, est. li().

Àiilen ser.i ilesfcitíi tiiie cangada.

rinitsiRA, SOMETOS, pari. i, n. IS.

— Loc. : Antes de tudo, já, iramedia-

tamcnte, cm primeiro logar. — /)'antes,

em outro tempo. — Antes que, primeiro

que.— rt Antes a lãa se perca, que a ove-

lha. 1' Bluteau, Vocab. — « Antes cegues,

qite mal vejas. » Idem, ibid. — « Antes

de mil annos, todos seremos brancos. »

Idem, ibid. — « Antes cu minta, que as

novidades. » Idem, ibid., tíupip. — «An-
tes moreira, que amendoeira. r> Idem,
ibid. — a Antes perderei a soldada, que

tantos mandados faça, » Idem, ibidem,
—

• « Antes quebi-ar, que dobrar. » Idem,
ibid. — € Antes que conheças, nem lou-

ves nem ojfendas. » Idem, ibid. — « An-
tes torto, que cego de todo. » Idem, ibid.— « Antes velha com dinheiro, que moça,

com cabello. » Idem, ibid. — « Homem
honrado antes morto, que injuriado. »

Idem, ibid. — « Quem não tem bois, ou

semêa antes, ou depois. » Idem, ibid.

—

« Antes quero asno que me leve, que ca-

vallo que me derrube. » (tÍI Vicente, The-

ma da Farça de Ignez Pereira — « An-
tes barba branca para tua filha, que mo-

ço de barba partida. « Delicado, Adag.,

p. 40. — i( Antes minha face com fome
amarella, que com vergonha nella. »

Idem, ibid., p. 61. — «Antes morto j>or

ladroes, que por couce de asno. » Idem,

ibid., p. 24. — «Antes que cases, olha

o que fazes, que não he nó, que desates. »

Idem, ibid., p. 40. — «.Escreve antes

que dês, e recebe antes que escrevas. »

Idem, ibid., p. 65. — « Quem dá o seu

antes de morrer, apparelhe-se a bem sof-

frer. » Idem, ibid., p. 72. — « Quem do

seu se desapossa antes da morte, dêem-

Ihe com um maço na fonte. » Idem, ibid.,

p. 72. — n Antes bom rei, que boa lei. »

Hernã Nunes, Refranes, foi. 11.— «An-
tes com bons a furtar, que com 'maus a
orar. » Idem, ibid., foi. 10. — «Antes
forno por visinho, que escudeiro mesqui-

nho. ii Idem, ibid., foi. 11. — «Antes
que jantes, não passes de Abra7itcs. »

Idem, ibid. , foi. 11. — « Antes magro
no mato, que gordo no prato. » Da Tradi-

ção oral. — « Antes burro vivo, que le-

trado morto. » Idem.

ANTESACRISTÍA, s. f. Casa anterior á

sacristia. — « Fez-se o quarto do Poente,

que he o maior da casa, até donde fica

por baixo a antesacristia. » Sant'Anna,

Chronica dos Carmelitas descalços, Liv.

II, cap. 17, n. 3.S1.

ANTESALA, s. /'. Sala anterior ou im-

mediata á sala principal ou salão ; sala

de espera. — « De que ficarão tão con-

tentos, que o esperarão na sahida na
antesala, e lhe derão as graças. » Her-

nar(l<'s, Floresta, Tom. iv, p. 169.

ANTESIGMA, .s. /. Em Grammatica,

letra que o im))crador Cláudio procurou

introduzir no al]ihabóto latino.

ANTESIGNÀNO, s. m. |Do latim ante-

signa)ius.) Alferes na milicia romana; no
sentido metaphórico, o que é cabeça ou

caudilho dos outros. — «O capitão e an-

tesignano de todos he o venerarei Padre
Fr. Fernando da Paz. » Jorge Cardo-

so, Agiologio, Tom. iii, p. 200.

t ANTESIGNARIO, s. m. i Do latim an-

tesignarius.) Em Antiguidades romanas,

homem nobre, collocado adiante das ban-
deiras. O mesmo que Antesignano.

t ANTESINISTRO, adj. Em Mythologia
romana, epitheto que os arúspices davam
aos raios e ás aves, quando vinham do
lado esquerdo.

t ANTESTATURA, s. f. (Do latira ante,

diante, e statura, elevação.) Trincheira,

aterro, reparo levantado á pressa para

defender de repente uma passagem, ou
disputar um terreno perdido.

ANTETEMPO, adv. (Da locução adver-

bial antes do tempo.) Prematuramente,
precocemente, precedendo o tempo regu-

lar e natural ; fora de propósito.

Oii.inilo em Évora a voz ile uma menina,
Aulelempo fallando, o nomeou.

CAuõis, LUZ., canl. iv, esl. 3.

— Loc: A boa cêa, antetempo se

enxerga. » Padre Delicado, Adágios, f<d.

60.

ANTEVER, v. a. Vêr antes; prever, an-

tecipar, presentir, conhecer por indícios,

descortinar, enxergar, adivinhar, pro-

gnosticar.

Â nlevem sempre os casos duvidosos,
For signaes diabólicas e indicios.

CAMÕBS, LUZ., caul. VIII, csl. 45.

ANTEVERSÃO, s. f. (Do latim antever-

sio.) Em Patlioiogia, inclinação do fundo
do útero para diante, na excavação da
bacia, de maneira que este orgSo vem
encostar-se pelo seu fundo sobre a bexi-

ga, e pelo seu eólio sobre o baixo do ré-

ctum.

ANTEVERTER, i-. a. (Do latim anfe-

vei-tere.) Preceder, ir adiante.= Usado na
linguagem theologica. — a A sabedoria

divina anteverte ou precede a todas as
cousas, e de investigarei. » Padre Manoel
Bernardes. Floresta, Tom. iii. p. 488.

t ANTEVERTIDO, adj. p. Precedido,

anteccrlid".

ANTEVÉSPERA, s. f. Dons dias antes

da festa ou do successo ; um dia antes

da véspera; qualquer tempo antes do
acontecimento. — « A^/s antevésperas do

sagrado parto, erào estes desejos dn A"e-

nhora, ainda nuiis inflnmmados.)> Bernar-

des, Meditações sobre os Mysterios da

Virgem, med. viii, part. 3.

ANTEVIDÉNCIA, .*. /. Conhecimento
antecipado

;
presciência, presentimento,

preságio, indícios do successo.

Que na floria da [vilria por fanos*
Esl.a lhe juIro c lui as/eríJem ia

l>evida a t.io re.al magnificência.
MANOIL TIIOHAI, nSULA.IA, Cjnt. VI. «St.

t ANTEVIEIRO, adj. Na linguagem c!m-

la, pessoa que se raette em tudo
;
que

vae aonde nào é convidado; intromctti-

do, taralhão.

ANTEVIGÍLIA,.v.y". Dia antes dn vigilia.

ANTEVISTO, adj. Previsto, prcseuti-

do, antecipado, prognosticado, adivinha-
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áo. = Usado por Frei Luiz de Sousa e

Jacinto Freire de Andrade.

t ANTHACTINIA, s. /. (Do grego an-

thos, flor, e actin, actinos, raio.) Em Bo-

tânica, sccçào do género passiflore.

ANTHALME, s. f. Em Botânica, syno-

nymo de Pallena.

t ANTHAXIA, s. f. (Do grego anthos,

flor, ea.T7a, mérito.) Em Entomologia, gé-

nero de coieópteros pentámeros, tendo

por typo a anthaxia luprestide,

t ANTHELA, s. /. (Do grego anthelion,

pequena flor.) Em Botânica, elflorescen-

cia em ci/mo anormal, ou falso jmniculo,

de juncos, das luzulas e de algumas cy-

pcráceas.

t AMHELEPHILA, s.f. (Do grego an-

tkele, espécie de flor, e jMlus, amigo.) Em
Entomologia, género de coieópteros he-

tcTÓmcros das índias Orientaes.

t ANTHELIA.s./. (Do grego anthelion,

pequena flor.) Género de polypos, visi-

niio dos alcyons.

t ANTHELIA, s.f. (Do grego, anti, op

prsto, e helios, sol.) Em Meteorologia,

B;ancha luminosa collocada oppostamente

ao sol, sobre um círculo branco parallelo

ao horizonte nas parhelias e nas parasele-

iias.

t ANTHELIANOS, adj. e s. m. pi. (Do
grego onthelíos, contra o sol.) Deoses
torminaes de Athenas, sempre expostos

»o tempo.

t ANTHELITRAGIANO, adj. Em Ana-
tomia, que pertence ao antlielix e ao tra-

gus ; nome de um dos músculos intrínse-

cos do pavilluio da orelha.

ANTHELIX, s. m. Em Anatomia, emi-

trencia do pavilhão da orelha, situado

diante do helix.

ANTHELMÍNTICO, adj. (Do grego anti,

contra, hehnins, helmintos, verme.) Que
mata os vermes intestinaes ou os afugen-

ta. Synonynio de vermifiigo.

•f AKTHEMA, s.f. (Do grego antheviis,

fiôr.) Em Botíinica, género de malváceas,

soldadiís pela bnse.

t ANTHEMIDÊA, adj. Em Botânica,

que se p;irfco cuni a camomilla.

t AKTKEMIOPSIS, s. /. Do grego on-

ihemis, pequina flor, e ops, aspecto.) Em
Botanic;!, planta do género wollastónia.

ANTHEMIS, s. /. (Do grego anthemis,

pequena flor, florão.) Em Botânica, gé-
nero de senecionidêas compósitas, planta

licrbácea mais conhecida pelo nome de
caviomillíi, originaria da região mediter-

rânea. Vid Macella.

t ANTHEMIUM, s. w. (Do gretro aiithe-

aia, fliirii(,à(p.) Em Botânica, S3'nonymo
tio Inflorescencía.

t ANTHEMÔIDES, s. /. pi. (Do grego
autheniis, pequena flor, e eidos, forma.)

Em Botânica, divisão do género spheno-
gyna.

t ANTHENANTHIA, s. f. Em Botâni-

ca, syufpnvnio lie tiicholcenea.

t ANTHEPHOREA, s. /. (Do grego an-

thos, flor, e phoros, portador.) Em Botâni-
ca, género de gramíneas panicêas da
America tropical.

ANTHÉRA, s. /. (Do gicgo antheros,

florescido.) Em Botânica, pequeno saco
membranoso, ordinariamente de forma ob-
longa, cheio de um pó fecundante, for-

mando a parte superior do cstáme, ou fi-

lete estaminai. Anthera lasijixa; mediji-

xa ; apicifxa; introrse ; extrorse ; exo-

theca, vndotheca, etc.

t ANTHERAL, adj. Em Botânica, o
que pertence ás antheras.

t ANTHERICEAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, grupo de plantas liliaceas.

t ANTHERÍCEROS, s. m. pi. Em En-
tomologia, família de insectos dípteros.

t ANTKERICLIS, s. w. {Do grego anihe-

ros, florido, e clysv, eu banho.) Em Botâ-
nica, género de orchidáceas, indígena da
America septentrional.

ANTHÉRICO, s. m. (Do grego anteri-

Tcos, planta que se julga ser o asphodelo.)

Em Botânica, género de liliaceas anthe-

ricêas, contendo um grande numero de
espécies herbáceas, indígenas nas partes

quentes da Europa, Ásia, etc.

t ANTHERIDIA, *. /. (Do grego anthe-

ros, florido, e tidos, iÓrma.) Diminutivo
de aothera; órgão masculino de todas as

cryptogámicas ; este órgão é geralmente
ovóide ou esphérico, de paredes transpa-

rentes ou homogéneas ; o seu volume e

situação variam segundo a ordem das
plantas.

ANTHERÍFERO, adj. Em Botânica, que
tem antheras.

t ANTERIFÔRME, adj. 2 tjen. Em Botâ-
nica, que tem a forma de uma anthera.

t AMHERILIA, s.f. Vid. Antherylia.

t ANTHERÍNO.arfJ. (Do grego antheros,

florido.) Em Entomologia, nome dos in-

sectos que vivem sobre as flores.

ANTHERINO, s. m. Também se escre-

ve Anthirrino
;

planta que se dá nos le-

gares saibrosos e estéreis ; tem a raiz le-

nhosa ; o caule eleva-se até pé e meio de
altura, as folhas sã • siroilhantes ás do
goivo amarello ; as flores são em forma
de espiga. Na Medicina antiga era em-
pregada contra os defluxos. — « Defu-
mar as crianças sujeitas a so7ihos terrí-

veis, com a semente do antherino, e tra-

zer-lhes ao pescoço hvma culleira do mes-

mo antherino, he remédio, que parece
creou Deos só para estes sonhos. » Cur-
vo Semedo, Atalaia da Vida, p. 433.

t ANTHERÔGEKO, adj. (De anthera, e

guenes, gerado.) Que é produzido por an-

theras ; nome das flores duplas, cujas an-

theras se transformaram em pétalas enro-

ladas em forma de canudo.

t ANTHEROPHAGO, «. m. (De anthera,

epkagos, comedor.) Em Entomologia, gé-
nero de coieópteros pentámeros, vivendo
sobre as flores, e sustentando-se das suas

antheras.

t ANTHEROSYMPHYSIA, í. /. Em Bo-

tanica, soldadura das antheras, normal ou
teratológica ; o mesmo que Symphysan-
dria.

t ANTHERYLIA, s. f. (De anthera, e do
grego ilys, cavidade.) Em Botânica, gé-
nero de lythráceas salicariêas, de que se

conhece apenas uma espécie ; arbusto in-

dígena das Antilhas.

ANTHERYTHRINA, s. m. (Do grego
anthos, flor, e erythros, vermelho.) Em
Botânica e Chiniica, a matéria colorante

vermelha das plantas.

ANTHESIS, «. /. (Do grego anthesis,

florescência.) Em Botânica, tempo em que
partes da flor estão no seu perfeito des-

envolvimento; nome do conjuncto dos
phenómenos que acompanham o desabro-

xar das flores.

t ANTHESPHORIAS, s. f. pi. (Do gre-

go anthos, flor, e pherô, levo.) Festas da
Sicília em honra de Prosérpina.

t ANTHESTERIAS, s.f. pi. Festas athe-

nienses feitas em honra de Baccho, assim
chanradas do mez em que se celebravam,
isto é em dezembro, anthesterion entre

os gregos.

t ANTHESTERION, s. m. No kalendario

grego, mez do anno atheniense, que cor-

responde ao mez de dezembro.

t ANTHIAS, s. m. Em Ichthyologia, pei-

xe do Archipélago e do Mediterrâneo.

t ANTHIASIASTE, s.t??. Sectário de uma
doutrina que se propagou nos primeiros

séculos do christianismo, que reprovava

o trabalho, e exaltava o somno e a inércia,

t ANTHÍCE, s. m. (Do grego anthos,

flor.) Em Entomologia, género de inse-

ctos coieópteros, de uma pequenez ex-

trema, que vivem nas flores.

t ANTHÍCIDES, í. m. pi. Em Entomo-
logia, género de coieópteros heterómeros,

que se encontra na terra, sobre as plan-

tas rasteiras.

t ANTHÍDIA, s. m. (Do grego anfhidion,

abelha.) Em Entomologia, género de in-

sectos hynienópteros.

t ANTHlDULA, s. f. (Do grego anthi-

dion, abelha.) Em Entomologia, género

de insectos dípteros.

t ANTHÍNA, s. f. (Do grego anihinos,

variegado de flores.) Em Botânica, géne-

ro de hypomycetes byssóides, pequenos

tortulho.s que nascem nos logares húmi-
dos e sobre a madeira.

t ANTHÍNO, adj. (Do grego anthinos,

florido.) Em Botânica, que contém flores,

ou consiste em flores. — Vinho anthino,

vinho medicinal, que se obtém fazendo

macerar flores ou fazendo infusão delias,

t ANTHISTIRIA, s.f. (Do grego anthos,

flor, e esfeina, ramilhete.) Em Botânica,

género de gramíneas andropogoneas, da
Ásia e da Nova Hollanda.

t ANTHOBIA, s. /. (Do grego anthos,

flor, e bios, vida.) Em Entomologia, géne-

ro de coieópteros pentámeros, que vivem
sobre as flores.

t ANTHÓBIAS, s. /. pi. Em Entomolo-
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gia, tríba de coleópteros pentáineros, vi-

vendo sobre flores, e ornados de cores

brilhantes.

t ANTHOBÒLEA, s. f. (Do grego anthos,

flor, e bolos, acção de arremessar.) Em
Botânica, género de thyiucláceas, arbus-

to da Nova Hollanda.

t ANTHOBRÁNCHIO, adj. (Do grego an-

thos, flor, e bragkia, branchios.) Mollús-

co, cujos branchios se semelham a uns ra-

malhetes de flores.

fANTHOCÉPHALO, s. m. (Do grego

anthos, flor, e hephalê, cabeça.) Era Botâ-

nica, género da familia das rubiáceas,

arbusto de flores junctas.

— Em Helmintologia, familia de ver-

mes intestinaes, que se acham nos pei-

xes, e diíFerem pouco dos botriocéphalos

e dos cysticércos.

t ANTHÓCERA, s.f. (Dj grego anthos,

flor, e keras, corno, flor cornuda.) Em Bo-

tânica, género de hepáticas, que crescem

na terra humida, nos campos cultivados

e nos bosques.

t ANTflOGERCIS, s. m. (Do grego an-

thos, flor, e kf.rkis, forma dos segmentos

da corólla.) Em Botânica, género de scro-

phularíneas salpiglossídeas, arbusto da
Nova Hollanda, estra-tropical.

t ANTHOCERÓTEAS, s. /. jjI. Em Bo-

tânica, tfrcoira tríbu de hepáticas.

t ANTHOCHARIS.s. m. (Do grego an-

thos, flOr, e c/ia?-i's, ornamento.) Em Ento-

mologia, género de lepidópteros diurnos,

que apparecem no começo da primavera.

t ANTHOGHLAMYS, s. m. (Do grego an-

thos, flor, e klamys, espscie de túnica.) Em
Botânica, género de chenopódeas, visinho

dos corispermons.

t ANTHOCHLOE, s.f. (Do grego aíiíÃos,

flor, e kloe, herva.") Em Botânica, géne-

ro da gramíneas festucáceas, tendo por

typo a anthochloe graciosa, dos Andes
peruvianos.

t ANTHOCHORTE, s. /. (Do grego an-

thos, flor, e kortos, circuito.) Era Botâ-

nica, género de restiáceas
;

planta do
Cabo da Boa Esperança.

t ANTHOCLEISTE, s. /. (Do grego an-

thos, flor, e kleistos, fechado.) Em Botâni-

ca, género visinho da logania, e funda-

do sobre nm.a arvore de Guiné.

t ANTH0G0RIS,.9.»i. (Do grego anthos,

flor, c koris, persevejo.) Em Entomolo-
gia, gcnero de ligeános hemípteros, ten-

do por tvpo o anthocoris dos bosques.

t ANTHOCORYNIOiN, s. m. (Do grego
anthos, flor, o rorr/ne, clava.) Em Botâ-
nica, espécie de bráctêa, tendo a forma
de uma clava.

t ANTHOCYANA, s. f. (Do grego an-
thos, tíòr, c kj/fiiios. azul.) Em Botânica e

Chiraica, principio coloranto azul das
plantas.

t ANrHODE, s. in. (Do grego anthos,
flor.) Em Botânica, synonymo de cala-

thidc, de cfíphalanfhia, ou capitulo de flo-

res na familia das synanthéreas.

t ANTHODENDRON, «. m. Era Botâni-

ca, synonymo de Rhododendron.

t ANTHODION, s. m. (Do grego anthos,

flor.) Era Botânica, flor produzida pela

aggregaçào em um invólucro commum, de

um numero maior ou menor de pequenas

flores.

t ANTHODISCO, s. m. (Do grego an-

thos, flor, e disko, disco.) Em Botânica,

género de riiizobóleas, arvore da Guiana.

t ANTHODON, s. m. (Do grego anthos,

flor, e odous, dente.) Em Botânica, gé-

nero de hippocrateáceas, peculiar da Ame-
rica equatorial.

t ANTHOECIA, s. /, (Do grego anthos,

flor, e oikjs, h ibitaç^lo.) Em Entomologia,

género de lepidópteros nocturnos da Hun-
gria e da Áustria.

t ANTHOGOPÍION, s. m. (Do grego an-

thos, flor, e gOaia, angulo.") Em Botânica,

género de orchidáceas, visinho do género

limodore.

t ANTHOGRAPHÍA, s. /. (Do grego an-

thos, flor, e graphõ. escrevo.) Arte de

exprimir idêas por meio de flores; é ao

que vulgarmente se chama salem.

t ANTHOLITHE, s.f. (Do grego anthos

flor, e lithos, psdra.) Em Botânica, trigo

das Canárias.

ANTHOLÓBEAS, s.f. pi. Em Botânica,

familia dn plantas, tendo por typo o gé-

nero anth 'ilohj.

t ANTHÓLOBO, s.m. Em Botânica, gé-

nero de plantas da Nova Hollanda.

ANTHOLOGÍA, s. /. (Do grego anthos,

flor, e logo, eu colho.) Em sentido próprio,

escolha, collecção de flores ; tratado das

flores e discurso sobre as flores.

— Em Litteratura, anthologia, é o

mesmo que florilégio, selecta ou chresto-

raatia ; collecçào de pequenas peças de

versos, de trechos escolhidos. — Antholo-

gia grega ; anthologia árabe, etc.

t ANTHOLÓGIO, s. m. Em Liturgia,

collecção dos officios principaes na egrcja

grega.

ANTHOLOGO, s. m. Em Philologia, no-

me do collecionador ou ordenador de uma
anthologia, ou do auctor escolhido para

a anthologia.

ANTHOLÔMA, s. /. (Do grego anthos,

flor, e Idma, franja.) Em Botânica, gé-

nero de marcgraviácoas, arvore da Nova
Caledónia.

ANTHOLYZE, s. w. Em Entomologia,

o mr>s!no que Gladiole.

ANrHOIHETRO, s. m. (D.) gresro anthos,

flor, o mrfrtii). medida.) Em Entomolo-

gia, género de lepidópteros nocturnos da
And.ilir/.ia.

ANTHOMIZIDE, adj. 2 gen. (Do grego

anthos, flor, e nu/zô, eu sugo.) Em En-
tomologia, que suga o sueco das flores.

ANTHOMIZO, s! m. iDo grego anthos,

c ni>/zi~>, cu sugo.) Em Ornithologia, gé-

nero de p:issaros melliphágidos.

ANTHOMYA, s. /. (Do grego anthos,

flor, c miia, rai^sca.) Era Eatomologia.

género de dipteros brachóceros, que pul-

lúlam sobre as synanthéreas e umbeilife-

ras.

ANTHOMYDES, s. f. pi. Em Entomolo-
gia, nome de uma tríbu de dipteros da
familia dos myodarios.

ANTHÓNOMO, s. wi. (Do grego anthaa,

flor, c nomos, que pasta.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrámeros da
Europa e da America.

ANTHONOTO, s. m. (Do grego anthos,

flor, e nôtos, dorso.) Em Botânica, géne-
ro de leguminosas, fundado sobre um ar-

busto da parte occidental da Africa.

ANTHÓPHAGO, adj. 2 gen. (Do grego
anthjs, flor, e phagos, comedor.) Em En-
tomologia, que vive sobre as flores e se

alimenta com. ellas. Como substantivo,

designa um género de coleópteros bra-

chelytres.

ANTHÓPHILO, adj. (Do grego anthos,

flOr, e philos, amigo.) Em Entomologia,

que reside habitualmente nas flores, mas
que se não alimenta com ellas.

ANTHOPHORITE, adj. 2 gen. (Do gre-

go anthos, flor, e phoros, que tende pa-

ra.) Em Entomologia, que tende ou é
levado para as flores. = Também desi-

gna um grupo de mellíferos.

ANTHÓPHORO, adj. (Do grego antfws,

flor, c phoros, que leva.) Em Entomolo-
gia, que tem uma ou muitas flores. =•

Também se emprega como substantivo,

para designar o género de insectos hy-

menópteros, tendo por typo o anthopho-

ro pilipede, da Europa.
— Em Botânica, nome dado por De

Candolle a um prolongamento do rece-

ptáculo, que parte do fundo do cályce, e
tem as pétalas, os estámes e o pistilo. =
Também se emprega como synonymo de
Androstylium.

ANTHOPHYLLITE, *\ m. Em Botânica,

cravo da índia.

— Em Mineralogia, silicato alumino-

so, contendo a magnésia e o ósydo de
ferro.

ANTHOPHYLLO, adj. (Do grego an-

thos, flor, e phyllon, folha.) Em Botâni-

ca, que tem flores, cujas divisões sSo

alongadas cm forma de foUíolos.

— Em Zoologia, género de polypos

fósseis, pertencendo aos terrenos antigos.

ANTHOPHYLLÓEIDE, adj. 2 gen. (Do
grego, anthos, flor, phtjUon, folha, e ti-

dos, forma.) Em Paleographia, que re-

presenta ou imita as flores.— Letras an-

thophylloeides, as que representam fo-

lhagens ! tiòros.

ANTHOPHYSIS, .<./. i Do grego anthos^

flor, physis, producção.") Género de mo-
nadianos que se encontra na agua do Se-

na, no vor.ào.

ANTHOPÓGON, s. vt. Do grego anthos,

riôr. e/i!i';i?;. barba."» Em Botânica, géne-

ro de çramincas chloridcas.

ANTHOPORITE, s. /.

thos, flV, c p.tro.'!^ filamoato.) Nomo cm-
(Do grego atk-
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pregado para designar a encrinite lili-

íbrme. = Também se escreve Antho-

pore.

ANTHÓRA, s, /. (Do grego antlws,

flor, e orus, outeiro.) Em Botânica, es-

pécie de acóiiito de flores de um ama-

rello pallido ou de um azul lívido.

t ANTHÓRNIS, s. m. (Do grego anthos,

flor, c ovnis, pássaro.) Em Ornithologia,

género de pliiledons, tendo por typo o

anthornis de cauda negra.

t ANTHORRHIZA , adj. (Do grego anthos,

flor, e rhiza, raiz.) Em Botânica, nome
de uma planta, cuja flor se desprende da

raiz, ou melhor do caule subterrâneo ou

rhizoma.

t ANTHOS, s. m. (Do grego anthos,

flor.) Nome dado ás flôi-es do rosmaninho.

fANTHOSEAS, s. f. pi. Em Botânica,

o mesmo que Rhizantlieas.

t ANTHOSOMA, s.f. iDo grego anthus,

flor, e soma, corpo.) Género de siphonos-

tomas callgitcs, tendo por typo a antho-

soma da Devonsliire.

t ANTHOSPERME, s. m. (Do grego un-

thos, ilôr, e sjjcrma, semente.) Em Bo-
tânica, agglomeração de glóbulos repro-

ductores de certas plantas marinhas. =
Também se dá este nome ao g nero das

rubiáceas anthospérmeas, liers-a ou sub-

arbusto da AlVica Austral.

t ANTHOSPÉRMEAS, s. /. pi. E _ Botâ-

nica, tribu de rubiáceas, tendo por typo

o anthosperme.

t ANTHOSPERMICO, adj. Em Botânica

que tem relarào com os glóbulos desi-

gnados peio nomo de anthosperme.

t ANTHOSTHEMA, s. f. Em Botânica,

nome de um género de euphorbiáceas, das

quaes cada flor masculina est;í reduzida

a um cstáme.

t ANTHOSTOME, adj. 2 tjen. (Do grego

anthos, flor, c stoiua, bôcca.) Em Zoolo-

gia, nome de certos animaes cuja bocca

se parece cora uma ílôr.

— Em Helmintologia, grupo de ver-

mes intestinacs.

t ANTHOTIA, s. /. (Do grego aritkos,

flor, e ôtion, argolinha.) Em Botânica, gé-

nero de goodeniáeeas, liorva rasteira da
Nova ITollanda.

t ANTHOTROCHE, s. m. (Do grego an-

thos, flor, e trvkos, roda.) Em Botânica,

género descropluiiaríneas salpiglossideas,

arbusto da Ndva IbiUanda.

t ANTHOXANTHEAC, .-. ./'. pi. Em Bo-

tânica, género de gramíneas, tcnrlo por

typo II gciiei-o aníhoxnntho.

t ANTHOXANTHINA, s, /. (Do grego

anthos, flor, e xduthos, amarello.) Em
Chimica, principio colorante amarello das

flôrés, ainda pouco conhecido.

t ANTHOXAHTHO, s. m. (Do grego «?;-

thos, flor, e xanthos, amarello.) Em Bo-
tânica, genei •o d e u-ramnieas piíf ideas

:

planta da Europa e da America septen-

triímal.

t ANTHOZOA, s. f. (Do grego antlws.

flor, e zôon, animal.) Nome de uma gran-

de divisão de polypos, de uma só aber-

tura digestiva.

t ANTHOZOARIO, adj. Em Zoologia,

nome dos animaes que se assemelham
mais ou menos ás flores.

t ANTHOZUSIA, s. f. Em Botânica,

nome do phenómeno da transformação

das folhas em pétalas.

t ANTHRACENA, s. f. Era Chimica,

producto visinho da naphtalína, que se

extráe pela distillaçrio do carvão de pe-

dra.=Tambcni se chama Paranaphtalina.

t ANTHRACENUSA, s. /. Em Chimica,
producto obtido indirectamente pela ac-

ção do ácido nítrico sobre a anthracéna.

t ANTHRACIA, s. /. Em Pathologia,

nome das aflVeeríes análogas ao anthrax.

t ANTHRÁClÁS,s./. (Do grego anthra-

cias, negro como carvão.) Em Entomo-
logia, género do coleópteros heteróme-

ros.

t ANTHRACICO, adj. Que é concer-

nente ao anthrax ou carvão.

t ANTHRACIDES, s. m. Em Entomolo-
gia, familia de insectos dípteros, tendo

por typo o género anthrax.
— Em Chim"ca, nome dado por Am-

pere a tuna familia de corpos simples

coinprchendendo o carbone e o hydrogé-
neo. Vid. Carbónides.

t ANTHRACIDOXYDE, s. m. O mes-
mo que Aiithracemisa, e Paranaphta-

lese.

t ANTHRACÍFERO, adj. (Do grego an-

thran-, carvAo, e do latim fereiís, que
leva.) Em Mineralogia, que contém car-

vão de pedra.
— Em Geologia, nome dos terrenos

caracterisados pela presença da anthra-

cite.

t ANTHRACIFÓRME, adj. 2 gen. Era
Entomologia, que tem a forma de um an-

thrax.

t ANTHRACÍNA, s. f. Era Pathologia,

espécie de anthrax canceroso.

ANTHRÁCITE, s. /. (Do grego antra-

kites, que se assemelha ao carvão.) Em
Mineralogia, carbone quasi inteiramente

privado de principies voláteis pyrogéneos;

encontra- se nos terrenos de transição, no
meio das rochas schistosas e arenáceas,

etc.

t ANTHRACITÓSO, adj. Em Mineralo-

gia, que contém anthracite.

t ANTHRACÓIDE, adj. 2 gen. (Do grego
anthrax, carvão, e eidos, forma.) Que se

parece com o carvão, ou que tem a sua

cór.

— Dá-se em Pathologia este nome aos

tumores n.Lláiiicos.

ANTHRACÓKALI, s. m. (Do grego an-

tvakõs, genitivo de anthrax, e kali, po-

tassa.) Em Chimica, nome dado ao car-

bureto de potássa
;
provoca abundantes

suores.

t ANTHRACÓLITHO, s. m. (Do grego an-

trakõs, genitivo de anthrax, e lithos, pe-

dra.) Em Mineralogia, nome de uma va-

riedade da anthracite da Hungria.

fANTHRACOMETRICO, adj. Que é re-

lativo ao anthracómetro.

t ANTHRACÓMETRO, «. «i. (Do grego
anthrax, carvão, e metron, medida.) Em
Chimica, instrumento destinado para me-
dir a cjuantidade de ácido carbónico, que
se encontra em uma mistura gazosa. =
Também se lhe chama Anthraconistro.

t ANTRACONITHE, s. /. Em Mineralo-

gia, simples variedade de calcáreo, mis-

turado de carvão. Vid. Madreporite.

t ANTHRACÓSE, s.f. (Do grego anthra-

kosis, transformado em carvão.) Em Pa-
thologia, úlcera escharótica com flusão e

inchaço, ás vezes ej)iphenómcna de febre

em todo o corpo, ou no olho.

ANTHRACÓSIS, s. /. Em Medicina, sy-

nonymo de falsa melanose, pseudo-mela-

nose pulmonar, e matéria negra dos pul-

mões. = Dá-se este nome a uma maté-

ria essencialmente caracterisada pela sua

cor negra, e pela sua resistência ao chlo-

ro e* aos ácidos mineraes, que existe nos

pulmões e nos gánglios do homem adul-

to e principalmente dos velhos.

t ANTHRACOTHERO, s. m. (Do grego

onthrax, akos, CRrvào, ether, animal.) Gé-
nero fóssil de mammíferos pachydcrmes,

achados nos carvões de Cadibona, tendo

analogia com os anoplotherions e os chero-

pótamos.

t ANTHRACOTYPHUS, s. m. O mesmo
que Typho.

t ANTHRASOMO, s. m. (Do gfego an-

thrax, carvão, e soma, corpo.) Em Ento-

mologia, género de coleópteros heteróme-

ros do Chili.

t ANTHRAX, s. m. (Do gvego anthrax,

carvão.) Em Pathologia, carbúnculo ; tu-

mor inflammatório que afiecta o tecido

celular sub-cutáneo, terminando sempre
por uma gangrena. Chama-se-lhe pro-

priamente anthrax maligno ; pertence ao

género das gangrenas produzidas por

miasmas ou virus sépticos.

.— Em Entomologia género de dípte-

ros braehóceros, tendo por typo o anthrax

e7ivolvido.

t ANTHRAXiFERO, adj. Vid. Anthraci-

fero.

t ANTHRAZOTHION, s. m. Em Chimi-

ca, mesmo que Sulphocyanogéneo.

t ANTHRAZOTHIÓNICO, adj. Em Chi-

mica, o mcsuio que Sulphocyànico.

t ANTHRAZOTHIOKURÉTO, s. m. Em
Chimica, o nicsnio que Sulphocyanurêto.

t ANTHRÉNE, s. m. (Do grego anthrc-

ne, vespa. I Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros ; na-da tem de

coninium com as vespas.

t ANTHREPTO, s. m. (Do grego anthos,

flor, e repô, inclino-me para.) Em Orni-

thologia, género de cinnyrides souiman-

gas, tendo por typo o anthreptojaraííez.

t ANTHRIBO, s. m. (Do grego anthos

flor, e trihò, eu mastigo.) Em Entomolo-
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gia, género de coleópteros, do qual só

uma espécie é própria da Europa.

t ANTHRÍSCO, s. m. (Do grego antris-

kos, espécie de urabellífera.) Em Botâni-

ca, género de umbellíferas scandicineas.

t ANTHRÒCERO, s. m. (Do grego an-

thraX; carvão, e heras, corno.) Em En-

tomologia, género do lepidópteros cre-

pusculares.

t ANTHRODÂCTYLO, s. m. (Do grego

anthrax, carvão, e dactylos, dedo.) Em
Entomologia, género de coleópteros hete-

drómeros, tendo por typo o anthrodactylo

allongado, de Madagáscar.

t ANTHRÓLOMO, s. m. Em Entomolo-

gia, o mesmo que Trypetis.

t ANTHRÔPHILO, s. m. O que é ami-

go dos homens.— « E a este modo o ama-

bilissimo e amantissivio espirito deste San-

to foi hum verdadeiro anthrophilo, que a

nenhum homem excluiu da sua caridade. »

Padre Bernardes, Flor., Tom. II, p. 185.

ANTHROPOCHIMICA.s./. (Do grego an-

thrôpos, homem, e chymia, chimica.)

Sciencia dos phenómenos chimicos que

se operam no corpo humano,
ANTHROPOFÓRME, arf/. 2gen. (Do gre-

go anthrôpus, homem, e forma.) Palavra

hybrida substituída por Antropomorpho.
ANTHROPOGÉNIA, s. /. (Do grego an-

thropxjs, homem, e génesis, geração.)

Theoriados phenómenos da geração con-

siderados na espécie humana.
ANTHROPOGLYPHITA, s. f. Em His-

toria Natural, pedra que naturalmente

representa qualquer parte do corpo hu-

mano.
ANTHROPOGNÓSIA, s. /. Sciencia ou

conhecimento physico anatómico do ho-

mem.
ANTHROPOGRAPHIA, s. f. (Do grego

anthrôpos, homem, e graphê, descripção.)

Descripção anatómica do homem.
ANTHROPOLATRIA, s. f. (Do grego la-

treia, culto.) Adoração do homem.
ANTHROPÓLITHO, s. m. (Do grego an-

thrúpos, homem, e lithos, pedra.) Em His-

toria Natural, petriíicação de varias par-

tes do corpo humano.
ANTHROPOLOGIA, *. /. (Do grego an-

thrôpos, homem, e lagos, discurso.) Em
Sciencias naturaes, historia natural do
homem, quer se considere como individuo

na sua cstructura, na sua composição ou
nos seus phenómenos physiológicos e in-

tellectuaes, quer se estude como uma es-

pécie apresentando muitas raças, viven-

do em sociedade e aperfeiçoando-se pela

civilisação.

—Era Philosophia, anthropologia tem
sido tomada no sentido de Psychologia

,

sciencia do homem como ser physico e mo-
ral; ou melhor, economia moral do Iiomcm.
— Em Theologia, anthropologia, é

uma forma figurada, pela qual se attri-

buem a Deus acções e aíiciçõcs humanas.
tANTHROPOLÓGICO, adj. Que é con-

cernente á antliropología.

ANTH

ANTHROPOMAGNETISMO, s. m. (Do

grego anthrôpos, homem, e magnes, íman.)

Nome dado por Spindler ao magnetismo
animal, considerado sob o ponto de vista

das relações íntimas que existem entre o

homem e todos os outros corpos.

ANTHROPOMANCIA, s. f. (Do gre-

go anthrôpos, homem, e manteia, adivi-

nhação.) Adivinhação formada sobre a

inspecção das entranhas do homem ou de

uma criança degolada.

t ANTHROPOMANCIANO, adj. e s. O
que pratica a anthropománcia.

ANTHROPOMETALLISMO, s. m. (Do gre-

go anthrôpos, homem, e metallon, metal.)

Em Physica, forma, variedade ou cam-

biante do magnetismo animal.

ANTHROPOMETRIA, s. /. (Do grego

anthrôjMs, homem, e metron, medida.)

Conhecimento das dimensões das diver-

sas partes do corpo humano.

t ANTHROPOMÉTRICO, adj. Que é con-

cernente á anthropometría, ou medida

das diversas partes do corpo humano.

t ANTHROPÓMETRO, s. v\. Instrumento

que serve para tomar as proporções das

diversas partes do corpo liumano

.

ANTHROPOMGRPHIA, s. /. (Do grego

anthrôpos, homem, e inorphê, forma, fi-

gura.) Em Anatomia, similhança huma-

na, fallando dos animaes cujas formas

têm analogia com as do homem.

t ANTHROPOMÓRPHICO, adj. Que é

concernente ao anthropomorphismo
;
que

apresenta a forma humana.

t ANTHROPOMORPHISMO, s. m. Em
Historia religiosa, período da historia da

humanidade em que o ideal da divinda-

de recebeu a forma humana. A mytholo-

gia hellénica possuiu o anthropomorphis-

mo; e foi este caracter religioso, que tanto

inspirou a arte christã.

t ANTHROPOMORPHITA, s. m. Nome
dado a uma seita de heréticos do quarto

século, e do decimo, que dava á divin-

dade a forma humana.

t ANTHROPÓMORPHO, adj. (Do grego

anthrôpos, homem., emorphS,{6rma.) Que
apresenta a forma de um homem.

t ANTHROPÓMORPHO, s. m. Em Botâ-

nica, tortulho monstruoso achado na flo-

resta de Altdorf.

— Em Historia Natural, nome dado
a uma ordem da classe dos mammíferos,
contendo os géneros oranqo, pongo, etc.

ANTHROPOMORPHOLOGIA, s. /. (Do
grego anthrôpos, homem, morphê, forma,

e logos, discurso.) Tratado das formas

das diversas partes do corpo humano
;

synonymo de anatomia descriptiva.

t ANTHROPOMORPHOLOGÍNO, adj.Qnc
é concernente á antlu-opomorphologia.

t ANTHROPOMORPHON, s. m. Em Bo-

nica, nouic da raiz da mandragora.
ANTHROPONOMÍA, s. /. (Do grego «7»-

thrõpos, homem, e nomos, lei.) Conheci-

mento das leis particulares que presidem

ao exercício dasfuucções do corpo humano.
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t ANTHROPONOSOLOGÍA, s. /. Nosolo-

gia humana.
ANTHROPOPATHIA, s. f. Em lingua-

gem theologíca, figura pela qual se attri-

buem a Deus os soffrimentos, os sentimen-

tos e as paixões da humanidade.

t ANTHROPOPATHICO, adj. Que é con-

cernente á anthropopathia.

fANTHROPOPATHISMO, s. m. O mes-

mo que Anthropopathia.

ANTHROPOPHAGIA, s. f. (Do grego

anthrôpos, homem, e phaguein, comer.)

Acção de comer carne humana, facto fre-

quente entre os povos selvagens ; espécie

de aferração mental, quando se dá no

homem civilisado.

ANTHROPÓPHAGO, adj. e s. m. O que

come e se alimenta, por gosto, com carne

humana. Epítheto dos povos selvagens.

— «Porque como verdadeiros anthropó-

phagos da antiguidade celebrados, co-

miam carne humana.» Frei Luiz de

Sousa, Historia de Sam Domingos, Part.

I, liv. 3, cap. 3.Õ.

ANTHROPÓPHILO, adj. e s. m. (Do

grego anthrôpjos, homem, e philos, amigo.)

Que é amigo do homem.

t ANTHROPÓPHOEO, ac?J. e s. m. O que

aborrece os homens; misanthrOpo.

t ANTHROPÔPHORO, arfj. Omesmo que

Anthropomorpho.

t ANTHROPOSCOPÍA, s. f. (Do grego

anthrôpos, homem, Q skopein, examinar.)

Exame do homem nas suas acções phy-

siológicas; synonvmo de physiognomonia.

ANTHROPOSOMATOLOGIA, s. f. (Do

grego anthrôpos, homem ; soma, corpo,

e logos, discurso.) Descripção anatómica

do corpo humano.

ANTHROPOSOPHIA, s. f. (Do grego

anthrôpos, homem, e sophia, conhecimen-

to.) Sciencia ou conhecimento do homem
considerado com relação ás suas faculda-

des intcllectuacs.

ANTHROPOTHÉISMO, s. m. (Do grego

anthrôpos, homem, e theos. Deus.) Re-

presentação de Deus sob a forma c attri-

bútos humanos.

t ANTHROPOTHERAPÍA, s.f. (Do grego

anthrôpos, homem, e therapeia, trata-

mento.) Therapêutica das moléstias do

homem.
ANTHROPOTOMÍA, s. /. (Do grego

anthrôpos, homem, e tome, secção.) Dis-

secção do corpo humano.

j ANTHURA, s. /. (Do grego anthos,

flor, e oura, cauda.)Em Botânica, género

de aráceas orontiáceas, planta da Ameri-

ca, notável pela sua ampla folhagem e

pela singularidade da sua iuflorescencia;

ha varias espécies.

— Em Historia Natural, género de

crustáceos isopodes spherómides.

t ANTHURUS,í. ni. Nomedadoá inflo-

rcscencia fasciculada das amarantáceas e

chenopódeas.

t ANTHUSIASMO, 5. m. ani. O mesmo

que Enthusiasmo. — Acha-se emprega-
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do por Vieira, e ainda frequente na lin-

guagem popular.

t ANTHUSINEAS, i.f.pl. Em Ornitho-

logia, nome de uma sub-familia de ca-

lhandras dog prados.

t ANTHYDRIASE, s.f ^Do grego anti,

çoutra, e udor, agua.) Tlieoria dos que

reprovam a agua quente como obrando

deavantajosamente contra as doenças do

nosso tempo. = Também se escreve An-

tihydriase.

fANTHYDRÓPICO, acZJ. e s. m. EmPa-
tliologia, nome dos meios empregados

contra a hydropesia.

fANTHYLLIDE, s. /.Em Botânica, gé-

nero de leguminosas papiliouâceas, das

regiões visinbas do Mediten-aneo.

ANTHYLLIS, s. f. Em Botânica, syuo-

nymo de Puh/carpon.
'

t ANTHYPNA, s.f. iDo grego anthos,

flor, e icimô, eu durmo.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros,

qiue se acham como adormecidos na co-

i-olla das flores.

ANTHYPNÓPTICO.rtá/'. (Do grego anti,

contra, e ujnws, somno.) Em Tlierapêuti-

ca, nome dado aos meios próprios para

combater o sorano excessivo.

ANTHYPOCONDRIACO, adj. e s. m.

Que serve ou se emprega contra abypo-

coudria.

t ANTHYPÓPHORA, s./. (Do grego an-

ti, contra, e hypuphura, objecção.) Em
Rhetorica antiga, resposta a uma objec-

ção. Figura que consiste em propor a si

próprio a objecção que faria o adversário,

destruindo de antemão o eífeito que po-

deria produzir.

fANTHYSTÉRICO, adj. e s.m. Que ser-

ve contra a liysteria.

ANTI, pre2}. (Do gi'ego anti, contra.)

Exprime a qualidade opposta áquella que

resulta da palavra a que se ajunta.

— Em Medicina, a preposição anti,

collocada antes de um adjectivo tirado

do uome de uma doença, designa os me-
dicamentos apropriados ao tratamento

d'essa doença. Ex.: antisypihiliticos,todos

os meios therapêuticos que se empregam
contra a syphilis.

ANTIABORSIVO, adj. Em Medicina,

que é contra o aborto.= Também se diz

Aiitiabortivo.

ANTIÁCIDOS, adj. es. m. pi. Em Medi-

cina, nome dado aos medicamentos pró-

prios para impedir o desenvolvimento de

ácidos no estômago. Vid. Absorventes.

t ANTIADE, s. f. Em Anatomia, nome
grego das tonsillas ou glândulas amy-
gdalas.

t ANTIADIAPHORISTA, s. m. Nome dos

lutlierauos, que no século xvi rejeitavam

as ceremonias da egreja e a jurisdicção

episcopal.

t ANTIADITE.s. ,/. ^Do grego antiaães,

amygdalas.) Em Medicina, inflamma-

ção das agalhas ou glândulas amygdalas;

termo preferível a Amygdolite.
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t ANTIADONCUS, s. m. (Do grego antia-

des, amygdalas, e onlios, infartamento.)

Em Pathologia, engurgitação das glân-

dulas amygdalas.

t ANTIAEROPHTHORA, adj.es. m. (Do
grego anti, contra, acr, ar, e pjMora, cov-

rupção.) Em Medicina, preservativo con-

tra o mau ar, cuntra a peste.

ANTIALCALINO, adj. e s. m. Em Me-
dicina, o que é próprio para corrigir a

alcalinidade mórbida dos humores ; taes

são os ácidos diluídos, e os sáes ácidos.

ANTIANGINOSO, adj. Diz-se dos re-

médios que são contra a angina.

ANTIAPHRODIStACO, adj. (Do grego

anti, contra, c aphrodisiaco.) Em Medi-

cina, designação das substancias ás quaes

se attribue uma virtude contraria á dos

aphrodisiacos, isto é, que enfraquecem

es desejos venéreus ; taes são a cára-

phora, o nenuphar, etc; mas os verdadei-

ros antiaphrodisiacos são os banhos mor-

nos, os cxereicios do corpo e sangrias

abundantes.

ANTIAPOPLÉTICO, adj. Em Medicina,

nome dj certos medicamentos simples ou

compostos com que se tem procurado

combater a apoplexia.

tANTIAR.s. m. Em Toxicologia, vene-

no produzido pela arvore chamada antia-

ris.

fANTIARINAjS. /. EmChimica, princi-

pio activo da arvore chamada antiaris.

fANTIARIS, s.OT.Em Botânica, géne-

ro da familia das urtíceas chlorophorcas,

arvore grande da índia; produz um ve-

neno em que os javanezes e habitantes

do Borneo embebem as suas flexas.

fANTIARISTOCRATA, s. 2 gen. O que

sente aversão pela aristocracia.

tANTIARTHRITICO, ac/j. (Do grego an-

ti, contra, e arthritis, dúr das articula-

ções.) Nome d(js remédios empregados

contra a gutta.

ANTIASCITICO, adj. Nome dos remé-

dios contra a hydropesia chamada ascitis.

t ANTIASPHYCTICO, adj. Em Medicina,

uome dadc^ ao apparelho em que se con-

tém os objectos necessários para o trata-

mento dos asphyxiados.

ANTIASTHMATICO, adj. (Do grego an-

ti, contra, e asthma, ásthnia.) Em Medici-

na, nome dos remédios empregados con-

tra a asthma. = Também se escreve An-

tiasmático.

t ANTIATROPHE, adj. es. m. Em Me-
dicina, nome dos remédios que se op-

pòem á atrophía.

ANTIBACCHIO, s. m. (pr. antiháldo.)

Em Yersiiicação antiga, pé de trez sylla-

bas, sendo as duas primeiras longas e a

terceira breve.— «Antibacchio tem duas

longas, e a idtinia hi^evc; como audissoi

Frei Fruetuoso Pereira, Arte da Gram-

matica Latina, foi. 2õ9, v.

fANTIBALLÓMENO, adj. 2 gen. (Do gre-

go anti, contra, e hallô, eu lanço.) Que
é próprio para substituir outra cousa.

ANTI

Unicamente empregado em Medicina, no
sentido de Succedaneo.

fANTIBRACHIAL, adj. 2 gen. Em Ana-
tomia, que tem relação com o ante-braço.

t ANTIBÚLLA, s./. Em Disciplina ec-

clesiastica, nome das bulias do antipapa.

ANTICACHETICO, adj. e s. m. (pr.

a)i<i'crt7i(.'íí'co.) Remédio empregado contra

a cachexia.

t ANTICADMIA, s. f. Em Chimica, fal-

sa cadinia, substituída á verdadeira.

t ANTICANCEROSO, adj. e .9. m. Em
Medicina, cpithcto dado aos medicamen-
tos e aos tópicos empregados contra o can-

cro; taes são patieidarmcnte os preparados
arsenieaes.

tANTICARCINOMATOSO, adj.es. m.Em
Medicina, svnonvuio de Anticanceroso.

t ANTICARDINAL, s. m. Cardeaes crea-

dos por uni antipapa, ou que seguem o

seu partido.

t ANTICARDIUM.s. ?n. (Do grego anti,

diante, e kavdia, coração.) Em Anato-

mia, o vasio, na parte inferior do peito,

vulgarmente chamado hOcca do estômago.

t ANTICARIOSO, adj. e s. m. O que
é empreííado contra a caria.

t ANTICATARRHAL, adj. 2 gm. Epítheto

dado aos remédios com que se combate o

catarrho.

ANTICAUSÓTICO, adj. (Do grego anti,

contra, e kaitsos, causus.) Em Medicina,

nome dos remédios com que se combate o

causus ou febre ardente.

t ANTICAUSTICO, adj. Em Medicina, o

que serve para combater a acção e eífei-

to dos c;iustieos.

ANTICÉLTICO, adj. Contra as molés-

tias venéreas.

ANTICELPHALGICO, adj. Em Medicina,

remcdioscontra as enfermidades da cabeça.

t ANTICENSOR, s. m. Em Arte militar,

official da milícia bysautina, que distribuía

o terreno do acampamento.

fANTICHARIS, s.m. (pr. antíkaris ; do

grego flJiíí', opposto, e karis, ornamento.)

Em Botânica, género de scrophularineas

gracióleas herva do Egypto coberta de

uma pubescencia glandulífera.

t ANTICHEIR, s. m. (pr. antikeir ; do

grego anti, opposto, e keir, mão.) Em
Anatomia, nome do dedo pollegar, assim

chamado por ser opposto aos outros de-

dos da mão.

t ANTICHEIRA, s.J'. (Do grego antikeir,

pollegar.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, tendo por typoa

anticheira a quatro dedos.

ANTICHIRGTONO, adj. (pr. antikiroto-

no ; do grego í(»íi7.-eíV, pollegar, e tor-

nos, contracção.)Em Medicina, nome dos

epilépticos, nos quaes a inflexão spas-

modica do dedo pollegar é um dos symp-

tomas precursores ou predominantes do

ataque.

ANTICHLORITICO, adj. {-pv . anticloriti-

co.)Em Chimica, designação da theoria em
que o chloro é considerado como um cor-
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po oxydado c luio como um corpo sim-

ples.

ANTICHOLERICO, adj. e s. m. (pr.

antícolérico.) Nome do remédio próprio

para combater o cholera.

t ANTICH0RO,s. m. (pr. antíkoro ; do

grego anti, opposto, e corchoms.) Em
Botânica, género de tiliáceas da Arábia,

visinho das córchoras.

ANTICHRÈSE, s. f. (Do grego anti,

contra, e kran, emprestar.) Em Juris-

prudência, contracto pelo qual ura deve-

dor entrega ao seu crédôruma cousa im-

movel com usufructo, para segurança da
divida. = Usado no Í)iccíonario Juridi-

co-Commercial, de Ferreira Borges.

t ANTICHRESITA, s. m. Em .Jurispru-

dência, o que contráe uma antichrese.

ANTICHRISTÃO, adj. e s. Que é con-

trario á doutrina do christianismo. =
Também se diz Antichristã, Antichris-

tãa e Antichristam.

ANTICHRISTIANISMO, a. m. Doutrina
opjjosta ao christianismo.

ANTICHRISTO, s. m. (Do grego anti-

í;n'síos, opposto a Christo.) Nas tradições

ecclesiasticas, nome do ultimo persegui-

dor da religião cliristã, o mais insidioso e

mais cruel de todos os que tiverem ap-

parecido ; o seu apparecimento coincidi-

rá com o fim, do mundo. — Extensiva-
mente: nome dado a todos os que sào

contrários a Christo ; inimigo, alma da-

mnada. — «Zícm sabeis como este reino

jjor nossos peccados he hora dividido em
duas partes de guisa, que a vinda de

anti-Christo não podia em elle fazer
maior divisão do que hora esta terra es-

tá. n Fernão Lopes, Chronica de João I,

Part. I, cap. 124.

ANTICHRONISMO, s. m. (pr. antikro-

nísmo.) Mudança nos tempos, erro nas
datas.

ANTICHTONE, adj. c s. m. (Do gre-

go a7iti, contra, e kthôn, terra.) Em Geo-
graphia, o que é diametralmente oppos-
to á nossa latitude ; o mesmo que Antí-
poda e Antiscio. — «Estes, são os antí-

podas verdadeiros ou antichtones, isto he,

que estão defronte de nós por baixo
da terra, que habitamos.» Amador Ar-
raes, Dialogo IV, cap. 26. — Na lingua-
gem antiga, usava-se sempre no plural.

ANTICIPAÇÃO, s. f. (Do latim antici-

patio, no acc. anticipationem.) Em .Juris-

prudência, c no sentido usual, fazer uma
cousa autos da época em que ella deve
ser feita.

K vi clieia ilc elema fcnnosuru
Vm aniicipafão a Virgem pura.

nOLLiM DE MOCHA, xov, no homem,
cant. IV. .\rsiini.

— Em Philosophia baconiana, antici-

pação, é o nome de toda a conclusão ge-
ral fundada sobre um pequeno numero
de factos particulares.

— Em Commcrcio, anticipação, é o

avanço de fundos sobre uma consignação

de mercadorias.
— Em Musica, anticipação, é o nome

de uma nota ou accórde que se ouve an-

tes do tempo.
— Em Rhetorica, anticipação, é uma

figura pela qual se previne d'aquillo que
outro pode allegar em seu favor ou em con-

trario ; é mais conhecida com o nome de
•prolipse ou antipopkore.

ANTICIPADAMENTE, adv. Previdente-

mente, previamente, de antemão, com
prevenção, precocemente, muito cedo,

acauteladamente, adiantadamente.

?í'esla insigne pintura se conserva
A níicipatíaiiirn/ê retratado

Qual o mundo ha de ver essa cidade.

MACEiío, rLYs.«iP0, cant. xiv, est. 17.

ANTICEPADO, adj. p. Adiantado, pre-

cavido, acautelado, prevenido, sabido de

antemão, avançado ; anterior, precoce

;

previsto, vaticinado, futurado ; avisado.

— «Mas anticipado da sua morte não
pxjde acabar o que pretendia, v Frei Ni-

colau de Oliveira, Grandezas de Lisboa,

Trat. Ill, cap. 13.

— Syn. Anticipado, p)rematuro: =
Anticipado exprime o facto antes do
tempo em que era necessa"io fazer-se; e

prematuro exprime o que é feito antes

da occasião própria. O primeiro é em-
pregado em bom e o segundo em mau
sentido.

ANTICIPADOR, s. m. e adj. O que
previne, ou avisa ; adiantador, precursor.

— «O' Emanuel, ajudador de nossos

desejos! anticipador de nossa gloria.»

Pinheiro, Summario da Pregação, etc,
cap. 20.

ANTICIPANTE, adj. 2 gen. (Do latim

anticipans.) Em Pathologia, nome dos
phenómenos periódicos que se reproduzem
com intervallos jirogressivamente mais
curtos. — Febres anticipantes, aquellas

cujos acessos se aproximam.
ANTICIPAR, V. a. (Do latim anticipa-

re; de ante, antes, e capere, tomar.)

Adiantar, avançar, fazer alguma cousa

antes do tempo dado c próprio
;

pre-

caver, prevenir, acautelar de antemão,
avisar, premunir; tomara dianteira, ata-

lhar.

Que aulkipa o tempo á rainha gloria

.

QUEVEDO, AFKONSO AFR ., Caill. 11.

foi. 21, v.

Mas o homem prudente e de juizo

Áiiikipn cnni sou saber o loiíipn.

TEivE, sembm;as. p. H2.

— Anticipar, r. n. Appareeer mais
cedo, com precocidade. Diz- se que uma
febre anticipa, quando em logar de appa-

reeer;! uiesni.v hora vem mais cedo.

— Anticipar-se, v. rejj. Adiantar-se,

preceder, chegar antes do tempo próprio

e i'egular.

As ribeiras dfe Inverno, (pie crescei-am,

Pasmam como cm verão se aiiticiparam.

QUEv., ARFWso AFR., cant. V, fol . 88.

t ANTICÍVICO, adj. Que é opposto ao
civismo, ou ás virtudes cívicas.

t ANTICIVÍSMO, &. m. Qualidade con-
traria ao civismo.

t ANTICLINAL, adj. (Do grego anti, côn-'-

tra, e kline, leito.) Em Geologia, diz-sé

da stratificação de um paiz, quando as

camadas se emergem em direcções oppos^

tas.

tANTICLINANTHO,*. w. (Do grego an-
ti, contra, kline, leito, e anthos, flor. i

Em Botânica, parte inferior do receptá-

culo das plantas de flores compostas.

t ANTICÍECAL; adj. 2 gen. (Do grego'

anti, contra, e do latim crpcum, intestino.)

Em Anatomia, o qne está sitnado antes dó
c<jncum.

tANTICÓLICO, aãj.és. rrí: Em Medi-
cina, nome dos medicamentos emprega-
dos contra a cólica.

ANTICONSTITUCIONAL, adj. 2 gen. Em
Politica, que ;e oppue aos princípios

da constituição fundamental de um paiz.

tANTICONSTITUCIONALMENTE, ad^.

De uma maneira coutraria á constituição

politica de um povo. = Também se usa

o superlativo Anticonstitucionalissima-

mente.

t ANTICONSTITUCIONARIO, adj. O mes-
mo que Jansenista, que se oppõe á cod-

stituii-'ào Cnifriíifvs

.

t ÂNTICONVULSIONARIO, adj. e s. m.

Partido dos que não acreditavam nos mi-
lagres dos convulsionarios operados na
sepultura do diácono de Paris.

t ANTICONVULSIONISTA, s. m. Vid.

Anticonvulsionario.

t ANTICOPOSCÓPIO.í. m. (Do grego an-

tikopr, resonancia, e skopein, examinar.)

Em Medicina, nome proposto para sub-

stituir o de Plessimetro; instrumento, qne

serve, não pai'a medir a pancada, como o

nome plessimetro designa, mas para

produzir ura som, cuja natureza oíFerecc

conclusões úteis para o diagnóstico.

ANTICOSMÉTICO, adj. (Do grego anti,

contra, v hí^m-.s. belleza.l Destructivo

da bellcza.

ANTICOSTA, .-. f. Cr.ntracosta.

t ANTICREPÚSCULO. .-•. m. Em Physica,

luz que SC manifesta do lado opposto ao

crepúsculo real.

t ANTICRÍTICO. adj. Era Medicinr., no-

mo dos phenómenos que contrariam a

manifestação das crises, ou dos meios.

qUc, applicados impropriamente, impedem
que estas se revelem.

t ANTICRÍTICO, í. •;!. O que se opjnic

ao juix" qn.^ lhe faz um crítico.

fANTICTÉRICO.rtrfy. &s.m. Em Medi-

cina, nomo dos remédios que se oppõem

á icterícia.

t ANTICYRA. s /. Em Entomologia,

género Je iievrópteros polygonianos de

Inclaterr.i.
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ANTIDÁCTYLO, adj. e s.m. Em Poéti-

ca antiga, pé contrario ao dáctylo pela

disposição das suas sjllabas ; mais conhe-

cido com o nome de Anapésto.

t ANTIDADO, adj. Vid. Antedado.

t ANTIDAPHNE, s. f. (Do grego anti,

aobre, daphnê, loureiro.) Em Botânica,

género de louranthaceas, arbusto parasita

indígena do Peru.

ANTIDAR, V. a. Dar antes. = Pouco
usado.

t ANTIDARTROSO, adj. O mesmo que
Antiherpético.

ANTIDATA, s. f. O mesmo que anteda-

ta. Usado por Vieira, mas nào conforme
com a etymologia, que é do latim ante,

antes, e nào de anti, contra.

t ANTIDEMONIACO, adj. e s. m. Desi-
gnação d'aquelles que, na Egreja grega,
negam a existência dos demónios.

ANTIDÉOS, s. m. O inimigo ou con-
trario a Deus. = Usado unicamente na
linguagem theológica. — «O 2^'''i'>^^^'''o

soberbo e antideos, que é o mesmo que
contra Deos, foi Lúcifer. -d Padre Ma-
noel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
III, cap. 2, doe. 1, n. 109.

t ANTIDESMA, s. f. (Do grego anti, á

maneira de, e desma, laço.) Em Botânica,

género da família das antidésmeas, arvo-

re ou arbusto de Madagáscar, assim cha-

mado porque a sua casca serve para
amarrar.

t ANTIDÉSMEAS, s. f. pi. Em Botâni-

ca, familia de plantas, também chamadas
stilagiiiêas, próprias do antigo continente.

tANTIDÉSPOTA, adj. 2 gen. e s. O
que é opposto ao despotismo.

ANTIDIABÉTICO, adj. Em Medicina,

remédio contra a diabetes ou fluxao de-

masiada de ourina.

ANTIDIAPHORÉTICO, adj. Em Medi-
cina, remédio contra os suores demasia-
dos. = Também se escreve Antídíapho-
retico.

t ANTIDIAPHORISTA, s. wi.(Do grego
anti, contra, e diaphoros, diíFerente, di-

verso.) Seita de lutheranos, opposta a
adiaphorisfas ou indifferentes.

t ANTIDIARRHEICO, adj. (Do grego
anti, contra, e diarrheô, eu corro.) Era
Medicina, nome dos remédios usados
contra a diarrhêa.

jANTIDICOMARIANITE.s. m. Em His-
toria ecclesiastica, nome dado no século

IV aos que se oppunham á maternidade
divina de Maria.

fANTIDINICO, adj. (Do grego anti, con-

tra^ e dinos, vertigem.) Em Medicina,
nome dos remédios empregados contra a
vertigem.

t ANTIDOHEMIÉDRIA, s. /. Em Mine-
ralogia, estado de um crystal diplomié-

drico, cujas pyrámides resultam da reu-

nião de dous spenoédros.

ANTIDOGMATISMO, s. m. Em lingua-

gem didáctica, o scepticísmo.

ANTIDORAL, adj. 2 gen. O mesmo que

Remuneratorio.=Recolhido por Bluteau,

no Supplemento do Vocabulário.

ANTIDORON, s. m. (De anti, e do gre-

ga doron, dádiva.) Em Liturgia grega,

pão bento que se dá aos que não podem
commungar.= Pouco usado.

ANTIDOTAL, adj 2 gen. Que é contra-

venêno.

ANTIDOTARIO, s. m. (De antídoto,

com o sufRxo «arioi).) Em Medicina, an-

tigo nome das collecções de receitas ou
fórmulas, a que se chama Pharmacopêas.
Em sentido especial, livro que trata dos

antídotos. — uNema Eschola de Paris o

metteria nos seus antidotarios, se n'el-

le houvesse qualquer suspeita de veneno. »

Curvo Semedo, Polyanthêa Medicinal,

Trat. II, cap. 2, n. 38. = Também se

emprega como adjectivo, no sentido de
antídoto ou contra-veneno, mas é pouco
usado.

ANTÍDOTO, s. m. (Do grego aiHi, con-
tra, e dotos, dado.) Em Medicina, no
sentido primitivo dado por Galeno, si-

gnificava todos os i'emedios applicados

interiormente
; no sentido moderno, em-

prega-se como synonymo do contra-vene-

no, triaga. Antídoto é uma substancia

não tóxica, capaz de neutralisar as pro-

priedades toxicas de outros corpos. Di-

videm-se : nos que annullam completa-

mente as qualidades deletérias dos vene-

nos • e nos que diminuem de uma manei-
ra notável os efieitos nocivos. — No sen-

tido vulgar, correctivo, preservativo con-

tra qualquer mal, especítico.

ANTIDRÓPICO,aá/. Em Medicina, sup-

posto ou contrario á Hydropesía. —
«Dando-lke em dois dias successivos e

três intiiriMllados, cinco onças da minha
agoa antidrópica.» Curvo Semedo, Ob-

servações Medicas, obs. xxxviii, n. 3.

t ANTIDUALISMO.s. «i.O mesmo que
Pantheismo ; doutrina opposta ao dua-

lismo.

ANTIDYSENTÉRICO, adj. o s. m. Em
Medicina, remédios empregados contra

a dysenteria ; dava-se este nome impro-

priamente aos medicamentos adstringen-

tes ; mas hoje só se applica ás prepara-

ções opiáceas.

t ANTIÉDRICO, adj. (Do grego anti,

contra, e edra, face.) Em Mineralogia,

nome das substancias que apresentam a

reunião de dous crystaes cujas faces são

voltadas em sentido inverso.

ANTIEMÉTICO, adj. (Do grego anti,

contra, e emetos, vómito.) Em Medicina

remédio que acalma os vómitos successi-

vos. O gaz ácido carbónico é o melhor

antiemético conhecido.

fANTIENNEAÉDRO, adj. (Do grego an-

ti, contra, ennea, nove, e edra, face.) Em
Mineralogia, substancia crystallisada em
prismas, e terminada por dous vértices de
nove faces.

t ANTIEPHIALTICO, adj. (Do grego an-

ti, contra, e ephialtes, pesadêllo.) Em

Medicina, nome dos medicamentos que
combatem o pezadello.

ANTIEMPIEMATICO, adj. Diz-se dos re-

médios contra o empiema ou ajuntamen-
to de matérias em alguma cavidade do
corpo.

ANTIEPILÉPTICO, adj. Nome dos re-

médios que combatem a epilepsia.

t ANTIEVANGÉLICO, adj. Em Theolo-
gia, o que se oppõe ao Evangelho.

ANTIFAÁ, s. f. ant. Vid. Antiphona.
ANTIFAAL, s. m. ant. (Corrupção de

Antíphonal.) Livro de antíphonas, ou
cantos recíprocos feitos por dous coros

que se respondem alternativamente. =
Recolhido por Viterbo no Diccionario

Portátil. Vid. Antiphonario.

ANTIFACE, s. m. ant. Véo, manto, ou
qualquer cousa com que se cubra o rosto.

« O rosto encobertocom huns crystallinos an-

tifaces.» Lobato, Cont. de Palmeirim de
Inglaterra. Part. vi, cap. 15.

ANTIFACINIO, adj. Em Medicina, re-

médio contra o quebranto.

ANTIFEBRIL, adj. 2 gen. Em Medi-

cina, nome dos medicamentos emprega-

dos contra a febre. Synonymo de Fe-

brífugo.

t ANTIFIDE, s. f. Em Chimica, syno-

nymo de Oxydo.

ANTÍFONA, s. /. ant, O mesmo que

Antiphona, mais conforme com a etymo-

logia grega.

t ANTIGALACTICO, adj. Em Medici-

na, o mesmo que Antíleítoso.

ANTIGALHO, s. m.Em linguagem náu-

tica, peça com que se seguram as vergas,

quando a enxárcia está rota.

ANTIGAMENTE, adv. Em outro tempo,

outr'ora, no tempo passado, em outras

eras, em bons tempos. Os escriptores do

século XVI antepunham-lhe geralmente a

partícula de.

Aqui dos Scythiis grande i|uantidade

Vivem, que anlinamenle grande guerr.i

Tiveram, etc.

CAM ,
uiz., cant. iii, est. 9.

Mas Vénus, que lambem (l'ttnti!iame«ii\

Tiidia tomado posse d'essa terra, etc.

FEB., ECCI.. 1.

ANTIGAR, V. a. Fazer antigo; demorar.

—

«

...he necessário não deixar antigar a

tosse. « Rego, Alveitaiúa, cap. 79.

ANTIGO, adj. (Do latim antiquus, o

«qu» medial converte-se em «gu», como

em aqua, a.gita, ; como pi'ova d'esta trans-

formação ainda temos as formas : anti-

qua, e anúguo.) Que existe ha muito

tempo; velho, vetusto, primevo, idosoj

que tem precedência ou primazia em di-

gnidade ou accesso por causa da anti

guidade ;
antiquado, primitivo, desusado;

íntimo, venerando.

Huns, a quem juvenis, lliiriJns. aoiios.

Einprehender fazem grandes e altos feitos;

Àuliijos oulros traz, de auloriíada,

VcDeravcl presença, etc.

CORTE »SAL, NiUf DE SEP., Cant. 1, fol. 6.
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— Loc. : Antigo de dias, nome com
que, na linguagem bíblica, se designa

Deus : — « Como quando, segundo Da-
niel, se pinta o antigo de dias estar as-

sentado emcadeira.i Cathecismo Romano,
foi. 256, V. —Amisade antiga, que nào

tem quebra, inviolável. — Ser mais an-

tigo, ter preferencia em dignidade, em
accesso ou promoção. — O azeite, o vi-

nho e o amigo quer-se antigo.» Anexim.

Ao antigo, á moda dos antigos.

—

Homem
antigo, respeitável, e de maior edade.

ANTIGOS, s. m. pi. Os homens de ou-

tras edades, principalmente os gregos e

romanos ; ascendentes, antepassados, pro-

genitores :

O" ta, Sertório, ó nobre Coríolano,

Catilina, e vósoutroâ áos antigos, etc.

CAK., LUZ., canl. ir, est 33.

t ANTIGÓNIAS, s. f. pi. Festas gre-

gas instituídas em honra de Antigone.

jANTIGONON, s. w. Em Botânica, gé-

nero da família das polygóneas spuriêas,

espécie de arbusto trepador do México.

ANTIGORIUM, s. m. Esmalte ordinário,

com que se cobre a faiança. = Também
se diz Antigório.

jANTIGOTTOSO, adj. Vid. Anti-arthri-

tico.

fANTÍGRAMMA, s./. Em Botânica, gé-

nero de fetos do Brazil intertropicál, ten-

do por typo a antigramma recurvada.

ANTÍGRAPHO, s. m. Em Orthographia

antiga, meio círculo, parenthesis. — aAn-

tigrapho é outro sinal a que nossos Or-

tograpkos chamam meio circulo, porque

assi é) : e serve para quando glosamos a
sentença de algum autor, para com
elle dividirmos as palavras glosadas,

das que explicamos : ou quando decla-

ramos algum dito, incluindo nelle as

palavras ou dito: e depois d'elle escre-

veremos letra grande. d Franco Barreto,

Orthographia, cap. 54.
— Em Archeologia grega, nome da-

do em Athenas aos corretores das con-

tas.

— Em Paleographia, manuscripto ou
copia manuscripta.
— Em Historia da edade media,

chanceller, notário.

ANTIGUADO, adj. ant. O mesmo que
Antiquado, mais conforme com a etymo-
logia latina.—«O oitavo verso se não pô-

de tresladar, por estar muito antiguado,

com a dobra, que o papel nelle faxia.»
Gregório de Almeida, Restauração pro-
digiosa, Part. I, cap. 20.

ANTIGUALHA, s. f. (Do latim anti-

quus, no italiano anticaglia, no francez

antiquaille .) i\Ionumento antigo, fra-

gmentado, ou de pequeno valor. O que é

velho ou passou da moda. Noticia, me-
moria ou historia de cousa pertencente a
tempos remotos. —• aDa qual (cidade)

ora não apjmrecem mais que algumas
antigualhas de edificios arruinados. y>

João de Barros, Década III, Liv. iv,

cap. 11. — No século xvi e xvii, em-
pregava -se como synonymo de antiguida-

dee : e também para designar o que es-

tava fora da moda.
ANTIGUIDADE, s. /. (Do latim anti-

quitas, no abl. antiquitate, mudando-se o

«qu» em «gu» como em aqua, agua,, e o

«t» em «d» como etate, edade.) Qualida-

de do que é antigo, ancianidade, velhice,

precedência de temj)o, em dignidade, of-

ficío ou logar ; o passado, os séculos re-

motos ; antigualhas, noticia ou memoria
do passado ; os antigos.

Alguns sinaes antigos vio desfeitos,

Gastados da passada antiguidade.

COBIE B81L, NiUP. DS SBPULV., Cant I. fol .

110

Mas isto i'antiguidades sSo segredos.

BBRN., LiMi, carta. iv.

— Em Historia, a antiguidade, divi-

de-se em clássica e commum. A primeira

comprehende os gregos e os romanos, que
attingiram o mais rico desenvolvimento
das faculdades intellectuaes. — A anti-

guidade commum, comprehende todos os

povos contemporâneos dos gregos, e mes-
mo os anteriores como os posteriores.

t ANTIGUIDADES, s. f. pi. Em geral,

tudo o que nos resta de um povo, quer

em obras d'arte, producções do espirito,

crenças religiosas, industria ou qualquer
vestígio de cívílisação. -— «.Foi pratico

nas antiguidades d'este reino. v Ribeiro

de Macedo, Nascimento do Conde Dom
Pedro, p. 1.

ANTIGUISSIMO, adj. sup. ant. O mes-

mo que Antiquisssimo, mais conforme
com a etymologia, e mais usual. = Em-
pregado por Lucena, Damião de Góes e

outros.

ANTIGUO, adj. ant. Vid. Antigo.

ANTIHÉCTICO, adj. (Do grego anti,

contra, e exis, hábito do corpo.) Em Me-
dicina, nome dos remédios usados contra

a febre héctíca.

t ANTIHEMIÉDRIA, s. f. Em Mineralo-

gia, o mesmo quo Antidiplohemiédria.

ANTIHEMOPTÓICO, adj. O mesmo que
Antihemorrhagico.

tANTIHEMORRHAGICO,acZ/.(Do grego
anti, contra, aima, sangue, e rhagas, ru-

ptura.) Em Medicina, próprio para sus-

pender as perdas de sangue ou hemor-
rhagias. Também se emprega como sub-

stantivo para os corpos tirados da ciasse

dos adstringentes e stypticos.

ANTIHEMORRHOIDAL, adj. 2 gen. (Do
grego anti, contra, e aimorrkoides, flu-

xo de sangue.) Em Medicina, nome dos

remédios preconisados contra as hcmor-
rhoidas.

ANTIHERPÉTICO, adj. Em Medicina,

remédio que se applica contra as herpes

e outras atfecções cutâneas, que se at-

tribuiam a um virus ou principio herpé-

tico.

ANTIHIDROPHÓBICO, adj. Em Medi-
cina, remédios applicados contra a raiva,

ou hydrophobía.

ANTIHYDRÓPICO, adj. Em Medicina,
nome dos remédios usados contra a hy-
dropesía.

ANTIHYPNÓTICO, adj. e s. m. (Do gre-

go anti, contra, e ypnôtikos, dormente.)

Em Medicina, nome dos remédios appli-

cados contra a somnolencia.

ANTIHYPNÓTICO, adj. Em Medici-
na, nome dos remédios usados contra a
hydrophobía.

ANTIHYPOCHONDRIACO, adj. Em Me-
dicina, nome dos remédios applicados con-
tra a hvpochondría.

ANTIHYSTÉRICO, adj. (Do grego anti,

contra, e ystera, útero.) Em Medicina,
nome dos remédios applicados contra a
hystéria.

ANTIICTÉRICO, adj. Em Medicina, no-

me dos remédios usados contra a icterí-

cia.

ANTÍLABE, s. f. Sentença brevíssima.

t ANTILAMBANO, adj. (Do grego a?í<í-

lambanô, agarrar.) Em Ornithologia, no-

me dos pássaros que agarram nos ali-

mentos com os dedos para os levarem á
bocca.

t ANTILAMBDA, s. m. Em Paleographia,

signa] da forma, de um aA» tombado
<í< >» usado para indicar as citações

em um manuscripto.

tANTILEITOSO,a(í/. Em Medicina, no-

me dado ás substancias a que antigamen-
te se attribuia a propriedade de diminuir

a secreção do leite.

fANTILÉPSIS, s.f. (Do grego antUe-
phis, maneira de agarrar.) Em Cirurgia,

maneira de lixar uma ligadura sobre uma
parte doente, prendendo-a nas partes vi-

sinhas.

t ANTILÉPTICO, adj. Em Medicina, o

mesmo que Revulsivo e Derivativo.

fANTILETHARGICO, adj. e s. m. Em
Iiledicina, remédio próprio para comba-
ter a lethargia.

t ANTÍLITHICO, adj. (Do grego aiúi,

contra, e lithos, pedra.) Em Medicina,

que combate a formação dos cálculos uri-

nários.

t ANTÍLOBO, .>. m. Em Anatomia, no-

me antigo do lóbulo da orelha.

ANTILOÉMICO, adj. iDo grego aiúi,

contra, e loimos, peste.) Em Medicina,

que serve contra a peste.

ANTILOGARITHMO, s. m. Em Jfathe-

matica, complemento de um logarithmo

de um seno, de uma secante e de uma
tangente.

ÂNTILOGIA, .•;. /. Em Rhetorica, con-

tradicçào, ou opposiçào apparente entre

as palavras ou texto de um auctor. Pa-

radoxismo.

t ANTILOGICIANO, #. w. Nome dado
pelos gregos a certos oradores que discu-

tiam, em fónna de diálogo, diversos pontos

de doutrina.
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ANTILÓIMICO, aãj. Diz-se dos remé-

dios contra a peste.

t ANTILOIMOTECHNIA, s. f. (Do grego

anti, contra, loimos, peste, e tekne, ar-

te.) Em Medicina, arte de repellir e com-
bater a peste.

ANTÍLOPE, s. /. (Do grego anthos,

flor, e ops, olho, assim chamado por cau-

sa da belleza dos olhos ; esta etymologia

é de pura imaginação.) Em Zoologia, gé-

nero de ruminantes de cornos occos, não

caducos, nos quaes a protuberância do

osso frontal, que os sustenta, é solida

sem cavidade central propriamente dita.

Distinguem-se pelas suas formas gracio-

sas, pela sua vivacidade e ligeireza. —
A gazella, o gamo e o hiifalo, perten-

cem a este género.

ANTILÓQUIO, s. m. Exórdio.

t ANTILUTHERANO, adj.a s. m. Pro-

testante, que não acceita totalmente as

idêas da Reforma de Luthero.

tANTILYSSA.ac^y". (Do grego anti, con-

tra, e lyssa, raiva.) Em Medicina, remé-

dio contra a raiva ; antihydrophóbico.

t ANTIMACO, s. m. Em Entomologia,
género de coleópteros heterómeros do
Brazil.

t ANTIMARIANO, adj. Em Historia ec-

clesiastica, nome dos hereges oppostos á

Virgem jMaria. — nOs hereges geral-

mente climnados Anticumarianitas, ou

Antimarianos, que quer dizer, inimigos

de Maria.)) Vieira, Sermões, Tom. ix,

do Rozario, scrni. 11, § 7, n. 431. Vid.

Anticomarianitas.

fANTIMENSA, s./. Em Liturgia, nome
de uma toalha, que, entre os christãos do
Oriente, servo de altar consagrado.

t ANTIMEPHYTICO, adj. Em Hygiene,
que serve para combater as exhalações

mephítieas
;
que neutralisa os máos chei-

ros,

t ANTIMETABOLE, s.f. (Do grego an-

ti, contra, e metaballõ, eu mudo.) Em
Litteratura, nome de uma espécie de re-

petição, que faz que appareçam no segun-

do membro de uma oração as palavras

do primeiro, em uma ordem e com um
sentido differcnte.

t ANTIMETALEPSE, s./.Em Litteratu-

ra, espécie de rejietição, que consiste em
pôr em opposição dous pensamentos ex-

pressos pelas mesmas palavras, que se re-

petem em uma ordem differente.

ANTIMETÀTHESE, s. f. Em Litteratu-

i-a^ nome de uma figura mais geralmen-

te chamada reversão.

ANTIMINISTERIAL, adj. 2 gen. Nos
governos representativos, o que é oppos-

to á administração d'um ministério.

fANTIMONACHAL, adj. 2 gen. (pr. an-
timonakál.) Que é opposto aos monges e

a todas as ordens monásticas.

ANTIMONÁRCHICO, adj. (pr. antimo-
nárkico.) Que se oppije aos governos mo-
nárchicos ; republicano

; democrata. =
Também se escrevera Antimonàrquico.

ANTIMONIADO, adj. p. Que contém
antimónio ; o mesmo que Stibiado.

t ANTIMONIAES, s.f. pi. Em Medicina,

medicamentos, cujo principio activo é o

antimónio.

ANTIMONIAL, adj. 2 gen. Que é feito

com antimónio
;
que pertence ao antimó-

nio. — o Químdo não aproveitarem ou-

tros remédios, Jie licito passar aos anti-

moniaes.» Curvo Semedo, Polyanthêa

Medicinal, Liv. ii, cap. 21, p. 144.

ANTIMONIATO, s. m. Em Chimiea,

sal formado pelas combinações do ácido

de antimónio com uma base.

t ANTIMONICKÉL, s. m. Em Mineralo-

gia, corp(j de um azul de aço, crystalli-

sando em cubos ; acha-se nas minas de

cobalto do Siegcn.

ANTIMÓNIGO, adj. Em Chimiea, nome
do. um ácido também chamado p>eroxydo

de antimónio.

t ANTIMÓNIDES.s. m.pl. Em Minera-
logia, família de mineraes que contêm an-

timónio.

t ANTIMONIFERO, adj. Em Jlineralogia,

que encerra antimónio. Vid. Antimonia-

do.

ANTIMÓNIO, s. ?)i. (Da baixa latinida-

de anti-monium, assim chamado por cau-

sa da tradição que corria da sua acção

enérgica contra uns monges que estuda-

vam as suas propriedades; na nomencla-

tura chimiea, chama-se stiòiimi.) Metal

de um branco azulado, brilhante, quebra-

vel, e pulverisavel, de uma textura la-

minosa, muito oxydavel pelo calor ou pe-

lo ácido azótico. E' empregado como liga

na fundição dos caracteres typográphicos;

o antimónio diaphorético, foi bastante

empregado como aperitivo.— iNão ten-

do mais remédio humano, que o antimó-

nio e sangrias.)) Padre Nicolau Pimenta,

Cartas, foi. 21, v.

fANTIMONIOPHYLITE.s. /.Em Mine-

ralogia, substancia mineral antimoniada,

ainda pouco conhecida.

t ANTIMONITE, s. m. Em Chimiea, no-

me dado ao sal formado por uma base e o

ácido antimonioso, que hoje se conhece

ser um antimoniato de óxydo de antimó-

nio.

fANTIMONIURETO, «. m,. Em Minera-

da do antimónio com outro metal.

t ANIMONÓXYDO.s. m. Em Mineralo-

gia, o mesmo que óxido do Antimónio.

t ANTIMONYLO, s. m. Em Chimiea,

radical hypothéticoadmittido para explicar

a constituição dos compostos de antimó-

nio.

t ANTIMORAL, adj. 2 gen. Contrario á

moral publica.

ANTINACIONAL, adj. 2 gen. Opposto á

índole ou carácter nacional.

ANTINEPHRÍTICO, adj. Em Medicina,

nomo dado aos remédios empregados con-

tra a cólica nephritica, ou inflammação
dos rins.

ANTINOMÍA, s.f. Em Philosophia, op-

logia

posição directa de duas leis ou princípios;

contrariedade na mesma lei. — «Estais
na duvida e antinomia.» Padre Francis-
co de Mendonça, Sermões, Part. i, p.
527, n. 13.

t ANTINOMIANO, s. m. Nome dado a
uma seita do século xvi, que affectava

desprezar todas as leis.

t ANTINOO, í. m. Constellação do he-

misphério boreal ; ó uma desmembração
da constellação da Águia.

t ANTIOCHALINOS, s.m.pl. (Do grego
antius, em frente, e kalinoi, dentes.)

Em Erpetologia. lamilia de reptis ophi-

dianos comprehendendo os que têm os

dentes anteriores venenosos.

ANTIOCHÉNO, adj. Natural ou perten-

cente á Antioehia. — «Esta matéria di-

ligentissimamcnte tratou São Chrysosto-

mo na Homilia ao Povo Antiocheno.»
Cathecismo Romano, foi. 83.

ANTIOCHENSE, adj. 2 gen. O mesmo
que Antiocheno. — «Dignos de grande
louvor são nesta parte os antiochenses.»

Gaspar Estaco, Varias Antiguidades, cap.

n. 4.

ANTIODONTALGICO, adj. (Do grego

anti, contra, c odontalgia, dôr do den-

tes.) Em Medicina, nome dos medica-

mentos applicados contra as dores de
dentes.

t ANTIODONTICO, <tdj. O mesmo que

Antiodontalgico.

ANTIÓPIA, .s. /. Em Zoologia, nome
de uma borboleta, de azas côr de púrpu-

ra escura, com uma margem amarella,

pallida, e outra, mais interior, preta, com
malhas azues. Vive em bandos nos sal-

gueiros.

ANTIORGÁSTICO, adj. (Do grego anti,

contra, e organ, estar em orgasmo.) Em
Medicina, que é conveniente para o esta-

do de excitação ou orgasmo. Synonymo
de calmante ou sedativo.

ANTIPÂPA, s. m. Em Historia eeelesiás-

tica, aquellc que sem ser canonicamente

eleito papa pretende ser reconhecido como

tal ; dá-se este nome áquellcs que em
differeutes épocas formaram um schisma

naEgreja, ojipondo sua auctoridadesob

nome de Papa á d'aquelle canonicamen-

te eleito.— «Por metter o Pontífice den-

tro em Roma, e lançar d'ella o Antipa-

pa Anacleto com os schismaticos, que sus-

tentavam sua j^arte.)) Frei Bernardo de

Brito, Chronica de Cister, Liv. ii, cap.

9.

ANTIPAPADO, s. m. A dignidade de

Antipapa ; o tempo que dnra o governo

illegitinio do antipapa. — « Trinta dos

quaes teve o antipapado o dito Pedro de

Lima.)) Padre Bernardes, Floresta, Tom.

III, p. 154.

fÁNTIPAPISMO,*. w. Em Historia ec-

clesiástica, opinião religiosa, que não

reconhece a supremacia do papa.

t ANTIPAPÍSTA, s. 2 gen. O que é con-

trario ao papa ou aos papistas.
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ANTIPARALÉLLO, adj. Em Geometria,

nome de duas rectas situadas no mesmo
plano, e formando com outra recta

linguios guaes, mas dirigidos em sentido

contrario.

ANTIPARALYTIGO, adj. (Do grego an-

ti, contra, e paralysis, paralysia.) Em
Jíledicina, nome de alguns meios tliera-

pêuticos usados contra a paralysia.— «.E

quando a paralysia resista a estas fomen-

tações, recorreremos á seguinte confeição

aiitiparalytica. » Curvo Semedo, Polyan-

thêa Medicinal, Trat. ii, cap. 16. p.llG.

t ANTIPARASTASIS, s. f. (Do grego

anti, contra, ej^arastasis, demonstração.)

Em Rhetorica, nome de um meio de que se

serve um accusado para provar que me-

recera louvor emlogar de censura, se ti-

vesse feito o que lhe imputam.

ANTIPASMÓDICO, adj. Em Medicinu,

diz-se dos remédios empregados contra

as convulsões ou espasmos. = Também
se escreve Antipasmódico.

t ANTIPATHE, s. m. (Do grego antipa-

thes, contrario.) Género parenchymatoso

de polypos, visinlio dos gorgonos.

ANTIPATHIA, s. /. (Do grego anti,

contra, e pathos, paixão.) Desgosto e

horror na presença de certos objectos.—
No sentido mais usual, opposiçào de pai-

xão, de gosto, de índole entre duas pes-

soas. — « Tam maravilhosa é a nature-

za na antipathia das cousas, v Joào de

Barros, Década II, Liv. vi, cap. 4.

— Em Physica, entre os corpos inorgâ-

nicos a antipathia não émais do que uma
falta de affinidade.

— Na antiga Physica, a sympathia e

a antipathia não eram mais de que a at-

tracção e a repulsão.

— Em Pintura, antipathia, é a oppo-

sição decores, cuja mistura ou aproxima-

ção é de um effeito desagradável aos

olhos.

— Loc. : Antipathia sensível, aver-

são excitada por meio dos sentidos ex-

ternos. — Antipathia insensível, a que
não c excitada pelas propriedades appa-

rentes dos objectos.

^ Syn. Antipathia, Ódio, Aversão :

O primeiro termo exprime uma opposiçào

do génio ou danatuieza, que tem a sua

origem no temperamento ou no gosto na-

tural. — O ódio, é um sentimento volun-

tário, contraído scicnteraente. — A aver-

são, pouco diífore da antipathia, com a

differcuça que as suas causas são mais
conhecidas.

ANTIPATHICO, adj. Quo é opposto,

que tem aversão, que repugna ; odioso,

que não desperta benevolência.

— Ein Pintura, nome das cores op-
postas cuja aproximação é desagradá-
vel.

— Em Physica, a palavra autipathico

servia antigamente para caracterisar as

substancias quejnlgavam repugnar-se ou
rcpellir-sc.

fANTIPATRIÓTA, s. m. Que tem senti-

mentos contrários aos de um verdadeiro
patriota.

fANTIPEjS. ??i. (Do grego a?i<i, contra,

e pous, pé.) Em Entomologia, género de
coleópteros tetrámeros do Cabo da Boa-
Esperança.

ANTIPEDES, s. m. ant. O mesmo que
Antípoda.

Diana já repousada
Por seu curso natural

De nossa vista privada
Os atiíipetíes passava.

CANC. GBRAL, fol . IJS, COl. 3.

fANTIPEDICULOSO, adj. (Do grego an-

ti, contra, epiediculoso, piolho.) Em Me-
dicina, nome das substancias próprias

para fazer morrer os piolhos.

t ANTIPERIÓDICO, adj. Era Medicina,

que combate as moléstias periódicas.

ANTIPERISTÀLTICO, adj. (Dogregoan-
ti, contra, o prrisfallu, eu contraio.) Em
Pathologia, movimento de contracção do

estômago e dos intestinos de baixo para

cima, de modo que fazem subir e expel-

lir pela boca as matérias que encerram,

como se nota no vómito.

ANTIPERISTASIS, s. f. (Do latim an-

ti, contra c pcristasis, circumstancia.)

Em Philosophia antiga, acção de duas
qualidades contrarias, das quaes uma
augmenta a força da outra. — « Tudo
este meu discurso em aqicella conimum
philosophia, que ensina, que o antiperis-

tasis, id est, juxta positio contrarii, re-

força e anima a cada qual dos contrá-

rios para com mais efficacia e viveza se

resistirem.)) Frai João de Ceita, Sermões,

Tom. II, foi. 324, col. 4.= Também se

escreve Antiparistase.

ANTIPESTILENCIAL, adj. 2 gen. Em
Medicina, nome dos remédios emprega-
dos contra a peste.

ANTIPHÁRMACO, adj. (Do grego anti,

contra e pharmakon, veneno.) Em Medi-

cina, nome dos remédios usados como
contra-veneno.

t ANTIPHASIA, s. f. (Do grego anti,

contra, e phasi.<, diseurso.) Em lingua-

gem did;íctica, eontradicção.

ANTIPHEN, s. ))í. Em Typographia, no-

me de um signal usado na revisão das

provas, para indicar que duas palavras

juntas devem estar separadas. =-- Tam-
bém se lhe chama Hypodiastole, ou Hy-

phen ás avessas. — «//<t uutra Jigura,

que os nossos Orthographos chamam des-

uniãoeu.... lhe c/iojnartií' antiphen; outros

lhe chamam (se não me engano) Hypodias-

tole, porque he o hyphen ás avessas, como

12,6 serve de apartar as letras ou dicções

juntas, que deverão escrever-se se2)aradas:

e huma e outra hc coinmum aos caracteres

das impressões.') Franco Barreto, Ortho-

graphia Portugueza, cap. 54.=Hoje tem
esta fi'>rma : a 4-+».

t ANTIPHERNAES, adj. pi. i^Do grego

anti, em logar de, e phernê, dote.) Em
Direito, nome de bens que o marido dá
á mulher por contracto matrimonial.

ANTIPHILANTHROPÍA, s.f. Cousa con-

traria á philanthropía.

ANTIPHILANTHRÓPICO, adj. Falta de
philantropía, contrario á philanthropía.

ANTIPHILOSOPHÍA, s. /. Opinião con-

traria á philosophia.

ANTIPHILOSÓPHICO, adj. Que é con-

trario á philosophia.

ANTIPHILOSOPHÍSMO, s. m. O que é

contrario á falsa philosophia ; e por abu-

so, á sã philosophia.

ANTIPHLOGÍSTICO, adj. (Do grego an-

ti, contra, e phlogistos, queimado.) Em
Medicina, nome dos medicamentos pró-

prios para combater as doenças inflam-

matorias. Taes são as sangrias, banhos,

bebidas aquosas e amylaceas, abstinência

mais ou menos completa de alimentos,

etc.

— Em Chimiea, nome da theoria de

Lavoisier, que derrubou a theoria jMo-
gistica de Stahl.

t ANTIPHLOGÓSE, s. f. Em Medicina,

nome da acção dos antiphlogísticos.

ANTÍPHONA, s. f. (Do grego anti, con-

tra, ephônê, voz.) Em Liturgia, versículo

que se reza ou canta no Officio divino,

antes de começar os Psalmos. — « <Sc

ouvia no coro cantar alguma antiphona

cm louvor seu.... largava tudo das mãos. »

Frei Bernardo de Brito, Chronica de Cis-

ter, Liv. I. cap. 18.

ANTIPHONÀIRO, s. ?h. ant. O mesmo
que Antiphonarío.

ANTIPHONÂRIO, s. m. Em Liturgia, o

que no coro levanta ou entoa a antipho-

na. Livro do coro que contém as anti-

phonas de todo o anno, ordinariamente no-

tadas em cantochão. — a. E na nossa Sé,

e Igrejas CoUegiadas, ou em que houver

Beneficiados, que cantem em coro, haverá

psaltérios, antiphonarios, graduacs, etc. »

Constituição de Braga, tit. sxvi, const.

I, n. 1.

ANTIPHONEIRO, adj. e s. m. O chan-

tre que entoa as antiphonas. — Voz an-

tif/hiincirii. alta, em som ou tom de anti-

phona.

ANTIPHONÍA, s. /. (Do grego anti,

contra, e jdionê, voz.) Em linguagem di-

dáctica, eontradicção lógica.

— Em Musica antiga, nome dado pe-

los gregos a uma symphouía que era exe-

cutada por diversas vozes cm instrumen-

tos de oitava. Contrapunha se á Omo-
phonia.

ANTÍPHRASE, 5. /. (Do grego anti,

contra, e phrasO, cu fallo.'> Em Khetorica,

figura pela qual se emprega uma locuçjío,

uma phrase em um sentido contrai-io á

significação ordinária, com o fim de ne-

gar ou desmentir com mais força e com
certa ironia. Ex. : ao Cabo Tormentório,

chamamos o Cabo da Boa Esperança.

Da Arábia Feliz diz Camí5es :
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He Feliz, por anliphrasi infelice.

cAuõES, canç. ix, est. 1.

No século XVIII, escrevia-se de prefe-

rencia Antiphrasis.

t ANTIPHTHIRÍACO, adj. (Do grego a»i-

ti, contra, e jjhthein, piolho.) Em Medici-

na, nome dos medicamentos empregados

para matar os piolhos.—Mais usado e cor-

recto do que Antipediculoso. = Também
se escreve Antiphthérico.

t ANTIPHTHISICO, adj. Em Medicina,

remédio usado contra a phthísica ou con-

sumpção.

t ANTIPHYSÉTICO, adj. e s. m. (Do gre-

go a?í<t^ contra, e phyietikos, ventoso.) Em
Medicina^ termo que designa as substan-

cias próprias para combater as flatulências

ou carminativas. *

ANTIPHYSICO, adj. (Do grego anti,

contra, ephjsis, natureza.) Em Physiolo-

gia, o que é contra a natureza. Em Me-
dicina, diz-se dos remédios contra as fla-

tulências.

ÀNTIPLEURÍTICO, adj. (Do grego an-

ti, contra, e j)leuritis, pleuriz.) Em Me-

dicina, nome dos remédios empregados

para combater o pleuriz. — « Mandei lo-

go ao Boticário de Sam Domingos que

"preparasse uma canada da minha agoa

antipleuritica, e que de seis em. seis ho-

ras tomasse meio quartilho ã'ella morna. i>

Curvo Semedo, Observações Medicas,

Obs. IV, p. 32.

ANTIPNEUMÓNICO, adj. Diz-se dos re-

médios contra a pneumonia, ou inflam-

maçào do bofe.

ANTÍPODA, s. m. (Do grego anti, op-

posto,e pous, jMdos^ pé.) Em Geographia,

nome que se dá geralmente aos habitan-

tes da terra que habitam um paiz diame-

tralmente opposto. — « Antípodas são os

que habitam em parallelos ojypostos em
diversos simicirciãos do meridiano, quer

dizer, que se oppoe diametralmente, e dif-

ferençam-se no tempo ; porque quando a
huns he meia noite, a outros he meio dia,

e pelo contrario, quando a huns he meio

dia, a outros he meia noite. » Carvalho, Via

Astronómica, Part. i, secc. i, trat. i, ca-

pitulo 15.

ANTÍPODA, adj. Que está na sua si-

tuação diametralmente opposto a outro

:

Em fu^a leva então menos ligeira

A luz ao antípoda horizonte.

MANOEI, THOMAZ, INSULANA, C. VI, eSt. li.

ANTIPODAGRICO, adj. O mesmo que
Antipodrágico.

t ANTIPODÁL, adj. 2 gen. Em Astro-
nomia, que é relativo aos antípodas

;
que

pertence aos antipodas.

ANTÍPODE, s. m. ant. O mesmo que
Antípoda.

ANTIPODRÁGICO, adj. (Do grego anti,

contra, e podagra, gotta.) Em Medicina,
o mesmo que Antíarthrítico.— << Lhe Jiz

tomar de cinco em cinco dias huma p ilida

de seis grãos dos pós antípodragicos. »

Curvo Semedo, Observações Medicas, obs.

72, p. 9.

ANTIPOLIORCÉTICA, s. f. A parte da
Architectura militar, que trata da defesa

ou opposição. — « Antípoliorcétíca. He
palavra Grega, comp)osta de anti, contra,

e poliorquein, que quer dizer, cercar, si-

tiar. Vai o mesmo, que a parte repugna-
toria da architectura militar, ou defensa

das praças. » Bluteau, Vocabulário.

ANTIPOLÍTICA, s. f. A que é contraria

á verdadeira politica ; opposição systemá-

tica. — « Com as máximas d'esta anti-

politica presidiram muitos ao governo

do mundo. » Ribeiro de Macedo, Aristíp-

po ou homem de Corte, discurso 2.

ANTIPOLOGÉTICO, adj. Que contém
antipología.

ANTIPOLOGÍA, s. f. Impugnação de

uma Apologia.—« Os quaes... remitto ás

ap>ologias e antípologías de hum famoso
Canonista.il Amador Arraes, Dialogo VIII,

cap. 6.

ANTIPRÁXIA, s. f. (Do grego anti,

contra, eprassô, eu obro.)^m Pathologia,

disposição contraria das diversas partes

no mesmo doente; como por exemplo,

convulsão de um membro e paralysia de

outro.

ANTIPRÓSTATAS, s. f. pi. (Do grego

anti, contra, e prostates, próstata.) Era

Anatomia, nome das glândulas de Cowper.
ANTIPSÓRICO, adj. (Do grego anti,

contra, e psora, sarna.) Em Medicina, no-

me dos medicamentos empregados contra

a sarna.

ANTIPTÓSIS, s.f. (Do grego anti, con-

tra, e ptosis, caso.) Em Grammatica, pre-

tendida figura pela qual certos gramma-
ticos explicam a mudança de um caso por

outro. — « Antiptosís, quer dizer caso

por caso, cá pior esta figura, o que hade
estar em hum caso pjotmos em outro, per
semelhante exemplo: do homem, de que

faliávamos, vem agora; por dizer: o ho-

mem, de que fatiávamos, vem agora. »

João de Barros, Grammatica portugueza,

p. 167.—Esta figura só pôde admittir-se

nas línguas que tem casos nos nomes,
como o grego ou latim. = Também se

diz Antiptose.

t ANTIPURITÁNO, s. m. Em Historia

Ecciesiastica, nome com que se designa

em Inglaterra os membros de todas as

seitas contrarias aos puritanos.

ANTIPÚTRIDO, adj. Em Medicina, sy-

nonymo de Antiséptíco.

ANTIPYREO, adj. (Do grego anti, con-

tra, e puon, pús.) Em Medicina, próprio

para combater a supuração, prevenil-a,

diminuila ou corrigil-a, quando é de má
natureza.

ANTIPIRÉTICO, adj. (Do grego anti,

contra, e pyretos, febre.) Em Medicina,

synonymo de Febrífugo.

ANTIPYRÓTICO, adj. (Do grego anti,

contra, pijrótikos, ardente.) Em Medici-

na, que é próprio para combater opyrv-

sis, aíFecção do estômago ou os eífeitos

das queimaduras.

ANTIQUADO, adj. p. Tornado antigo,

fora do uso, obsoleto ; inveterado, enve-

lhecido. — «O ultimo remédio do pec-

cador antiquado hade ser a idtima cir-

cunstancia, que em Lazaro considero. »

D. Luiz Alvares, Sermões, Part. i, serm.

14, § 7, n. 23.

— Em Lexicologia, termo antiquado,

que não está no uso corrente
;
que se tor-

nou archáico ou obsoleto; como por exem-
plo ; cajno, aprés, coita, grei, ete.

ANTIQUAR, V. a. (Do latim antiqua-

re.) Tornar antigo, fazer caliir em desuso;

diz-se das leis, usos e costumes. Dar um
aspecto ou apparencia antiga. — « E de-

pois ou o tempo a antiquaria ow...» Frei

Leão de Sam Thomaz, Benedictína Lusi-

tana, Tom. II, trat. I, part. 2, prelú-

dio 1.

ANTIQUARIÁTO, s. m. Conhecimento
dos monumentos antigos, inscripções, me-
dalhas, estatuas, e ornamentos. Funcções

do antiquário; logar em que se encerram

objectos antigos. Está hoje substituído

por Archeología.

ANTIQUÁRIO, s. m. (Do latim antiqua-

rius.) O que se occupa do estudo dos mo-
numentos e dos objectos antigos

;
que é

versado no seu estudo ; investigador de

antiguidades ; archeólogo. — « Foram
buscados velhos e antiquários, scientes em
differentes lingoas. » Jacintho Freire de

Andrade, Vida de Dom João de Castro,

Liv. I, n. 57.
— Em Antiguidades gregas e roma-

nas, antiquário era aquelle que tinha por

oíficio mostrar os monumentos aos estran-

geiros.

— Loc: Sociedade de Antiquários, so-

ciedades ou institutos archcológicos, que

têm por fim velar pelos monumentos de

uma nação e investigar-lhes as suas ori-

gens.

ANTIQUARTANÁRIO, adj. Em Medici-

na, diz-se das confeições contra as febres

quartas.

t ANTIQUÍSSIMAMENTE, adv. sup. Na
mais remota antiguidade ; nos velhos

tempos ; no tempo que já lá vae. = Usa-

do por Lucena e Vieira.

ANTIQUÍSSIMO, adj. sup. (Do latim

antiquissimus ; os superlativos eraissimo

só foram usuaes na lingua portugueza no

século XVI ; é por isso que este, como de

formação erudita, se aproxima tanto do

latim.) Muito antigo ; vetustissimo, ve-

lhíssimo. = Usado por Barreiros e Frei

Bernardo de Brito.

t ANTIRACHITICO, adj. (pr. antirakiti-

co; do grego anti, contra, e rhakis, espi-

nha dorsal.) Em Medicina, nome dos re-

médios usados contra o rachit'smo.

ANTIRÉPTICO, adj. e s. m. Contra a

podridão.

ANTIREVOLUCIONÁRIO, s. m. Contra-

rio ás revoluções.
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t ANTIRHEA, s.f. Em Botânica, géne-

ro da família das rubiáceas, arbusto das

ilhas de França o Bourbon.

t ANTIRHEUMATISMAL, aãj. 2 gen. Em
Medicina, remédio usado contra o rheu-

matismo.

ANTIRRHÉTICO, adj. Em Philosophia,

o que refuta ou contradiz.

ANTIRRHINA, s. f. O mesmo que An-

thiryno, vid. esta palavra. — « JE' gran-

de remédio trazer ao pescoço um bracele-

te da semente antirrhina. » Curvo Seme-

do, Atalaya da Vida, p. 271.

t ANTIRRHÍNEAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, o mesmo que scrofularíneas.

t ANTIRRHININA, s. f. Em Chimica,

matéria colorante que se extrae das flo-

res do Antirrhinum linaria.

t ANTISATYRA, s. /. Em linguagem

didáctica, resposta a uma sátyra.

ANTISCIOS, adj. e s. m. pi. (Do grego

anti, contra, skia, sombra.) Em Geogra-

phia, dá-se este nome aos povos situados

sobre um mesmo semi-circulo de longitu-

de, tendo uma latjtude egual, uns acima

e outros abaixo do equador. Uns e ou-

tros vêem passar o sol no meridiano no
mesmo instante, os primeiros no verào,

e os segundos no inverno. Sc olharem o

sol ao meio dia, terão a face voltada um
para o outro, e as suas sombras serão

oppostas.

ANTISCÓLICO, adj. (Do grego anti,

contra, skolex, verme.) Em Medicina, o

mesmo que Vermífugo.

ANTISCORBÚTICO, adj. e s. m. Em
Medicina, nome das substancias empre-

gadas contra o escorbrito.— « Foi huma
qualidade venenosa escorhutica, que zom-

ba dos remédios, que estancão o sangue,

e só obedece aos remédios antiscorbuti-

cos. » Curvo Semedo, Polyanthea medici-

nal, trat. II, cap. 21, p. 143.

ANTISCRIPTURÁRIO, s. m. Em Histo-

ria Ecclesiastica, membro de uma seita

que não reconhecia authenticidade na Es-
criptura.

ANTISCROPHULÓSO, adj. Em Medici-

na, remédio contra as escróphulas.

—

Eli-

xir antiscrophuloso
;

pílulas antiscro-

phulosas.

ANTISÉPTICO, adj. (Do grego anti,

contra, sepsis, putrefacção.) Em Medici-
na, o que evita a putefracção nas doenças.

Os antisepticos, tomam-se dos ácidos,

dos adstringentes, dos tónicos, dos esti-

mulantes. Para as substancias vegetaes,

08 antisepticos são o tanino, a creosota,

o sal marinho, o arsénito de cobre, o su-

blimáto corrosivo, o sulpliáto de ferro,

etc. Para a conservação das matérias

animaes, sã > o álcool, c carvão e, em ge-

ral, os saccharátos.

ANTISIÀLICO, adj. O mesmo que An-
tisialógogo.

ANTISIALÓGOGO, adj. o .s. m. (Do gre-

go anti, contra, e sialogogo.) Em Medici-

na, o que serve para combater a salivaçSo.

»oi. I. • M.

ANTISÍGMA, s. m. (Do grego anti,

contra, e sigma, « s » .) Em Philologia, no-

me de uma das três letras, que o impera-

dor Cláudio quiz introduzir no alphabeto.

O antisigma tinha a forma de dous si-

gnaes lunifórmes juxtapostos: «)(», tendo

o valor do P e do S.

— Em Paleographia, sigla «()> que se

põe antes dos versos quando se muda de

ordem.—Antisigma ponctuado, sigla «.)»

empregado para indicar dous versos que
têm o mesmo sentido, quando se não sa-

be a qual se deve dar a preferencia.

ANTISOCIAL, adj. Contrario á ordem
social.

ANTISOPHISTA, s. 2 gen. Inimigo dos

Sophistas.

ANTISPÁSE, s. f. (Do grego anti, em
sentido contrario, e spaô, eu tiro.) Em
Medicina, termo empregado como syno-

nymo de revulsão, de derivação, sobre

tudo quando se trata de uma acção the-

rapeutica, que, applicada longe de um
ponto doloroso, faz cessar a dôr.

ANTISPASMÓDICO, adj. e s. m. (Do
grego anti, contra, spasma, convulsão.)

Em Thcrapeutica, nome dos medicamen-
tos próprios para calmar, curar ou pre-

venir os differentes movimentos convul-

sivos dos músculos, movimentos chama-
dos spasmos, quando affectam os múscu-
los da vida orgânica. Tacs são a cám-
phora, a flor de larangeira, as differen-

tes espécies de éther, etc. — « Usemos
de remédios antispasmodicos. » Curvo
Semedo, Polyanthea Medicinal, trat. ii,

cap. 9, p. 73, n. 71.

ANTISPÀSTICO, adj. (Do grego anti,

contra, spaô, eu tiro.) Em Medicina, sy-

nonymo de Antispasmodico.

t ANTISPASTO, s. m. (Do grego anti,

contra, spao, tirar.) Em Versificação an-

tiga, pó de quatro syllabas, contendo um
jambo o um trocheu, ou duas syllabas

longas entre duas breves.

t ANTISPODIO, s. m. O mesmo- que
Espodio, tutia, pofolix. — « Não ha mais
que hum Espodio no mundo ou pófolix ou

tutia : e por falta deste tomavam outras

mezinhas os Gregos, e chamavam-lhe an-

tispodio, que quer dizer, espodio falso
ou contrafeito ; 7nas os Arábios não fa-
zem menção d'este espodio, senão debai-

xo do nome de tutia ou pófolix, nem de

antispodio fazem alguma menção. « Gar-
cia d'Orta, Colloquio dos Simples, col.

50, foi. 193, V.

t ANTISTALICO, adj. Em Mineralogia,

nome das substancias, cujos crystaes

apresentam facetas com figuras umas ir-

regulares, outras symétricas.

fANTISTERIGMA, s. /. (Do grego an(£,

contra, sterigma, apoio.) O mesmo que
muleta.

t ANTISTICHON, «. m. Em Philologia,

mudança de uma letra por outra. Ex.

:

Qlli por illi. Em portuguez temos mui-
tos exemplos, eomo kntre por "Entre.

ANTISTITE, s. m. (Do latim Antistes.)

Antiste, prelado, patriarcha. Ainda hoje

usado na linguagem poética. — « Va-
gando a mitra de Girona.... o destinou

seu Antistite (a S. João Godo.) » Jorge
Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom. iii, 91.

t ANTISTOMA, adj. Em Poliocértica,no-

me de uma manobra da phalange grega.

t ANTISTREPTE, s. m. Em Antiguidades
gregas, espécie de machina que se movia
por si.

ANTISTROPHE, «. /. (Do grego anti,

contra, strephô, eu volto.) Em Poética

antiga, segunda estancia de uma ode ly-

rica dos gregos, similhante em tudo á
primeira ; difierençava-se apenas em ser

cantada quando se rodeava o altar pelo

lado direito, em quanto a strophe se can-

tava pelo lado esquerdo. Nas Odes Pin-

dáricas de Diniz também se encontram
antistrophes, ainda que por mero arti-

ficio.

— Em Grammatica, antistrophe ó uma
figura em que se invertem duas palavras

que dependem uma da outra. Ex.: o pae

do filho, ou o filho do pae.
— Em Arte militar a antistrophe era

a evolução das subdivisões de infanteria

das milicias gregas e byzantina, que
consistia em restabelecer o batalhão so-

bre o terreno primitivo por um contra

movimento.

ANTISTRUMÂTICO, adj. Em Medicina,
contrario ás alporcas ; antiscrophuloso.

—

« E então entrará a tomar doze ou qua-

torze vezes as minhas 2^i>'olas antistru-

maticas. » Curvo Semedo, Atalaya da
Vida, p. 13.

t ANTISUDORAL, adj. 2 gen. Era Medi-
cina, nome dado ás substancias que têm
a propriedade de moderar a producção

do suor, como as preparações de chumbo,
etc.

ANTISYMPATHICO, adj. Que ó con-

trario ao desenvolvimento das sympa-
thias.

ANTISYPHILÍTICO, adj. Em Medicina,

o que é empregado contra a syphilis.

Taes são os sudoríficos, salsa parrilha, a

quina e outros, que entram na formação,

do rob, dos xaropes e extractos.

t ANTITACTO, s. m. (Do grego antit^i-

tomaci, eu me opponho.) Em Historia ec-

clesiastica, membro de uma seita gnósti-

ca, que olhava Deus como o auctor invo-

luntário do mal.

ANTITETANICO, adj. Em Sledicina,

nome dos meios próprios para combater

os tótanos.

t ANTITHEATRAL.rtrf/. 2^c;i. Oqnenão
tem as condições da scena ; o que não
offerece bastantes situações dramáticas.

t ANTITHENAR, .». "i. (Do grego anti,

contra, e iháuir. o thónar.) Em Anato-

mia, eminência da palma da mão. que se

estende desde o punho até á base do de-

do minimo. — Músculo antithenar do po-

legar.
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ANTÍTHESIS, s. /. (Do grego anti, con-

tra, tithêmi, eu colloco.) Em Rhetorica,

figura que consiste na opposição dos pen-

samentos, dos membros da phrase ou das

palavras separadamente ; contraste. Em
geral o uso das autíthesis na litteratura

é um symptoma de decadência, e o mais

franco característico da mediocridade. —
« São estas antithesis de um coração que

busca allivio no augmento do seu mesmo
sentimento. » Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. ii, doe. 1, cap.

26, n. 13.

— Era Grammatica, antithesis, substi-

tuição de uma letra por outra. — An-
tithesis, quei' dizer, postura de uma letra

por outra ; como quando dizemos dixe por

disae, » João de Barros, Grammatica por-

tugueza, p. 16õ.

— Em Álgebra, antithesis é a opera-

ção pela qual se transpõe de um membro
de uma equação para outra, um dos ter-

mos d'essa equação.

— Em Philosophia, antithesis, é o jui-

zo opposto a uma these, e compondo com
cila uma antinomia da razão.

t ANTITHESIA, s. m. Em Entomolo-

gia, género de lepidóptcros nocturnos.

ANTITHETARIO, s. m. Em Jurispru-

dência, accusado ou indiciado, que pro-

cura descarregar-se de um crime com re-

criminações.

ANTITHÉTICO, adj. Que pertence á

antithesis, que a encerra, ou que a

usa.

— Em Philologia, nome dos caracte-

res chinezes, que estando virados adqui-

riram uma significação inversa da sua

primitiva. O signal que exprime direita,

quando tombado significa esquerda.

ANTITONE, s. m. O mesmo que Antí-

poda. — i< Tamhem lhe chamaram (aos

antipodas) anlitones. » Figueiredo, Cho-

rographia, Part. iii, cap. 22.

t ANTITÓXICO, adj. e s. m. (Do grego
anti, contra ; toxicou, veneno.) Em Me-
dicina, o que é empregado como contra-

veneno ; antídoto.

t ANTITRAGIANO, adj. e s. m. Em Ana-
tomia, que pertence ao antitragus ; o an-

títragiano é um músculo pequeno, que
occupa o intervallo que separa o antithra-

gus do anthélis.

ANTITRAGO, s. m. Em Anatomia, pe-

quena eminência cónica do pavilhão da
orelha, que está situado em fi-ente e um
pouco abaixo do tragus.

t ANTITRINITARIO, s. m. Em Historia

ecclesiastica, nome dos socinianos ou uni-

tários, que negavam o uiysterio da Trin-

dade.

t ANTITRIXIA, s. /. Em Botânica, ge
nero da família das compósitas, sub-ar-

busto originário do Cabo.

t ANTITROPE, adj. 2 gen. (Do grego a7i-

ti, contra, trepo, eu volto.) Em Botâni-

ca, nome do embryão que tem uma di-

recção contraria á semente, isto é, cuja

extremidade cotyledónea corresponde ao

hilo.

fANTITYPIA, s.f. (Do grego anil, con-

tra ; type, resistência, dureza.) Em Pa-

thologia, resistência, dureza.

t ANTITYPICO, adj. e s. m. Em Medi-
cina, synonymo de Febrífugo. = Empre-
ga-se principalmente quando se falia dos

meios próprios para combater as doenças

que aíFectam um certo período regu-

lar.

t ANTITYPO, s. m. (Do latim antitypum.)

O que é representado por um typo ou

symbolo. Em Liturgia grega, nome dos

symbolos e figuras, ou propriamente do
vinho e do pão antes da consagração. —
« O' generosa jilha do grande Patriarcha

Abraham, e seu Antitypo completo no sa-

crijicio do Jigurado Isaac. » Bernardes,

Meditações, etc. Med. II, part. 3.

ANTIUNIONISTA, s. m. O que se oppõe

á união de dous paizes, ou de dous po-

vos.

t ANTIVARIÓLICO, adj. Em Medicina,

nome dos remédios que atacam o vírus

variólico.

ANTIVENÉREO, adj. O mesmo que
Antisyphilitico. = Também se emprega-

va antigamente no sentido de Antiaphro-

dísíaco. — (I Pelo contrario digo, que

nem por isso se devem curar as enfermi-

dades com medicamentos antívenereos. »

Curvo Semedo, Observações Medicas, ob.

7, n. 1.

t ANTIVERMICDLAR, adj. 2 gen. O
mesmo que Antiperistáltico.

ANTIVERMINÓSO, adj. e. s. m. O que

se emprega contra os vermes. Vermífugo.

ANTIVERÓLICO, adj. O mesmo que An-

tívenéreo.

t ANTIVERSIFICADOR, s. w. Em Histo-

ria Litteraria, e Philologia, o que se op-

põe ao uso da poesia nas obras litterarias,

principalmente nas composições dramáti-

cas.

fANTIZYMICO, adj. (Do grego anti,

contra, zi/mc, fermento.) Em Chimica, que

se oppõe á fermentação.

f ANTLIA, s. /. (Do grego antiia, ca-

nal.) Em Entomologia, nome do spíri-

tromjja dos lepidópteros.

t ANTLIARHIN, s. m. {Bo grego antlia,

sentina, e rhin, nariz.) Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros do Cabo
da Boa Esperança, e da Cafraria.

t ANTLIARHÍNIDES, s. m. pi. Familia

de insectos coleópteros, tendo por géne-

ro o antliarhin.

t ANTLIATES, adj. e s. m. pi. Em En-
tomologia, género de insectos de chupa-

deiras articuladas.

t ANTLIOBRACHIÓPHORO, adj. (Do gre-

go antlia, chupadeira, hrachion, braço,

phorus, portador.) Em Entomologia, que

tem sobre a cabeça, braços guarnecidos

de chupadeiras ou sugadeiras.

ANTOJADIÇO, adj. Que se antoja por

qualquer cousa, caprichoso, apprehensivo.

fANTOJADO, adj. p. Figurado, repre-

sentado á vontade do desejo ; appeteci-

do ; imaginado, apprehendido.

ANTOJAR, r. a. (De antojo, com a ter-

minação verbal «ar».) Representar, fi-

gurar á vontade do desejo ; afigurar,

despertar a imaginação; fazer desejar,

provocar o appetite. — « Ainda os pró-

prios idolatras, que adoravam tantos ído-

los por deoses, quantos o appetite lhes an-

tojava, concediam hum supremo sobre to-

dos, que chamavam Júpiter. » Frei João
de Ceita, Sermões, Tom. i, foi. 127,

col. 4.

— Antojar-se, v. rejl. Afigurar-se, of-

ferecer-se á imaginação, provocando o

appetite
;

phantasiar, desejar, appetecer.

— <» Não quizestes estar pela ordem do

céo, e quizestes quem se vos antojou. »

Frei João de Ceita, Quadragenas, Tom.
II, foi. 99, col. 1. = Presentir, adivi-

nhar, antever.

ANTOJO, s. m. (De ante, diante, e do

hespanhol ojo, olho.) Imaginação, juízo,

apprehensão, phantasia
;
phantasmagoria;

appetite, desejo veheraente
;

presenti-

mento, preoccupação ; exquisitice.

Gome de toda a vianda,

N5o andes n'esses a7itojos.

sÂ DE MIRANDA, ecl. VIU, est. ;íl.

— Loc. .• Antojo de pejada, appetite

desordenado, espécie de malacia^ em que

as nmlheres gravidas comem cousas re-

pugnantes. — « Como em algumas mu-

lheres pejadas, que lhes pede o seu antojo

comer cal, e carvão, e outras peores cou-

sas. » Padre Manoel Bernardes, Armas
da Castidade, pag. 26, n." 7.

ANTOLHADIÇO, adj. O mesmo que

Antojadiço. — E' de fomiação portugue-

za, ainda que de origem hespanhola. =
Recolhido por Moraes.

t ANTOLHADO, adj. p. Afigurado, re-

presentado, imaginado, phantasiado; oôe-

recido ao desejo, apresentado ao appe-

tite.

ANTOLHAR, v. a. (De ante, diante, e

olhar : na linguagem antiga, Antojar.)

Apresentar á imaginação, pôr diante dos

olhos, fazer representar á phantasia. =
Usa-se com mais frequência na forma re-

flexiva.

— Antolhar se, v. rejl. Figurar-se, re-

presentar-se á imaginação, parecer, ape-

tecer com ardor, sentir desejos, desper-

tar a vontade.

Das agoas se lhe antolha, que sahiam. .

.

Dois homens

CAMÕES, LUZ., cant. IV, est. 71.

Não sei, que foi I foi meu destino triste,

AnKilhon-se-mc o Principe diante ;

Eu vou seguindo ; elle em fugir insiste ;

Vede a cegueira de um novel amante.

MOUSINHO Dg QUEVEDO. APFONÍO APRICAHO,

caul. Ill, foi. 185, V.

ANTOLHOS, 5. wi. ant. pi. Afiguração,

representação imaginaria, appetite, appre-

I
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hensão, desejo. Este nome não se usa no

singular como a forma Antojo, egual-

mente antiga.

Amor, que por aniolhos tudo ordena.

Bem pouco se lhe dá de que a fé sautâ

Se quebre com grã culpa ou com pequeua.

Si' DF UIR., BGLOGA IV.

ANTOLHOS, s. m. pi. Na linguagem

popular, dá-se este nome a umas rodellas

ou quadrados de couro que se pregam
nas cabeçadas das bestas de tiro, para

que não possam vêr para os lados e es-

pantarem-se. — Peça de panno ou cili-

cio, que os frades penitentes traziam nos

olhos para castigo e humilhação.

—

dAccre-

centando alguns ás cordas outras insí-

gnias de mortificação e opprobrio, como

vendas de panno, ou de cilicio, ou de an-

tolhos d'esparto nos olhos.» Frei Bel-

chior de Santa Anna, Chronica dos Car-

melitas Descalços, Liv.i, cap. 17, n. 101.

t ANTONHIO, s. m. Corrupção de Antó-

nio. = Também se encontra nos monu-
mentos antigos recolhidos no Elucidá-

rio, bem como na linguagem popular An-

tonho.

t ANTÓNIA, s. f. Em Botânica, género

de longaniáceas, arbusto da America me-
ridional.

ANTONIÀNO, adj. Pertencente a Antó-
nio. Dáva-se este nome antigamente á
Província reformada dos Franciscanos

Capuchos, denominados deSiat) Auto
nio.

ANTONINO, adj. O mesmo que Anto-
niano ; nome dado antigamente aos reli-

giosos da Provincia dos Capuchos de
Santo António. — Frades Antoninos.

ANTONOMÁSIA, s. /. (Do grego anti,

era logar de, onoma, nome.) Em Rhetó-
rica, figura pela qual se usa ora de uma
denominação commum ou appellativa ou
de uma qualidade característica em logar

do nome próprio ; e outras vezes de um
nome próprio em logar de um appellati-

yo ou qualidade característica. Assim se

diz em vez de Sam Paulo, o Apostolo ;

em vez de Sam Thomaz^ o Anjo da Es-
chola; ou também em vez de um grande
orador, um Cícero ; um grande politico,

um Macchiavelli.— «Antomasia, quer di-

zer, postura de nome por nome : quando
poemos algum nome commum por outro

próprio, e isto per alguma excellencia,

que o próprio tem ; como se entende por
Philosopho, Aristóteles, por Poeta acerca
dos Latinos, Virgílio, acerca dos Gregos
Homero.» João de Barros, Gram. Portu-

gaeza, cap. 174.

— Loc. : Poí- antonomásia, por excel-

lencia^ como distinctivo.

ANTONOMASTICAMÉNTE, adv. Com an-
tonomásia, com certa excellencia e alta

distincção tirada do seu nome, qualida-

des ou acções.

ANTONOMÀSTICO, adj. (De antonomá-
sia.) Diz-se do nomo tirado de certas qua-
lidades, acções ou obras. — « AcquirÍ7ido

com tão estranho rigor o antonomastico

nome de Trichinas.» Jorge Cardoso,

Agiologio Luzítano, Tom. ii, p. 644. —
Tambe se usa como substantivo ellíptico;

como se encontra na Floresta de Bernar-

des.

ANT'ONTEM, adv. Contracção de Ante-

hontem. Bastante usado na linguagem
popular, ainda hoje no estado em que a

deixaram os quinhentistas.

t ANTÓNYMIA, s. f. Em Litteratura,

nome rhetórico dado a uma opposíção de

palavras, que oflferecem um sentido con-

trario.

ANT'ÓRA, adv. ant. (De antes, e hora;

formado por contracção própria da lin-

guagem popular.) Antes do tempo, pre-

maturamente, antecipadamente.

Que he, e vós chorais antora.
GIL VIC, OBRIS, liV. 111, foi. 179.

ANTÓRCHA, s. f. ant. Tocha, facho

para alumiar.

ANTORCHADO, s. m. ant. (Segundo
Constâncio, talvez de trochado, foi-taleci-

do, com o prefixo «a».) Termo de alfaia-

te ; certo ornamento, que antigamente se

usava pelas bordas dos golpes dos vesti-

dos, de fio de ouro ou prata. Foi prohibi-

do pelas leis sumptuárias portuguezas.
— «E se em lugar de dito debrum, an-

tes quizerem trazer hum passamane, an-

torchado, /VoccO;, ouespiguilha de seda, ou
retrós pelas hordas dos golpes, os pode-

rão trazer sem mistura de ouro ou pra-

ta.» Leis Extravagantes, Part. iv, tít. 1,

lei 4.

ANTÓXA, s. /. Em Botânica, planta

que se applica contra as mordeduras ve-

nenosas.

ANTRACÍTA, s. m. ant. Carvão mine-

ral incombustível.

ANTR'AMBOS,?oc. adv. ant. Corrupção

de Entre ambos. = Usado na linguagem
popular.

ANTRAZ, s. m. (Do latim antrax.) Em
Medicina, tumor inflammatorio, cii-cum-

scripto, duríssimo, bastante doloroso, de
um vermelho carregado, com um calor

ardente, e terminando-se pela gangrena.
— « Carbúnculo e antraz, são quasi huma
mesma cousa, e differem, segundo mais
ou menos, como diz Guido ; porque antraz

não he outracousa senão carbuncido arrui-

nado.» António da Cruz, Recopilação da

Cirurgia, Liv. n, cap. 3. Vid. Anthraz.

ANTRE, prep. ant. (Do latim inter; o

«i» inicial muda-se em «a», em todas as

palavras antigas compostas das preposi-

ções in ou inter.) O mesmo que Entre,

mais usual tanto na linguagem escripta

como nafallada, acontar do século xviil.

ANTRECAMBADAMENTE, adv. Alter-

nadamente .

ANTRECAMBADO, adj. p. ant. (Corru-

pção de entre e cambiado.) Em Armaria,

mistur.ido, mesclado, entrelaçado. — tE
quatro folhas de figueira de verde antre-

cambadas, e timbre... t Frei Leão de Sam
Thomaz, Benedictina Lusitana, Tom. n,
trat. 2, Append.
ANTRECAMBAMENTO, s. m. ant. (De

entre, cambiar, com o suflixo «mento»
peculiar aos substantivos do século xiv
e XV.) Mistura, mescla, cambio, troca, al-

ternativa. — n. Acerca do qual não ha
hi mudamento, nem antrecambamento de

escuridão ou defeito.» Infanta Dona Ca-
therina. Regra e Perfeição, Liv. ii, cap.

1.

ANTRECOLÚMNIO, s. m. ant. O mesmo
que Entrecolumnio.

ANTRECORRER, v. a. ant. O mesmo
que Incorrer, forma moderna contraída

da antiga ; contrair, alcançar, pegar. —
«Os Sacerdotes rapão os corpos cada
três dias por não antrecorrer nenhuma
çujidade.» Eneada de Sabellico, Part. i,

cap. 3, p. 12.

ANTREDANHA, s.f. ant. (Foi-mado de
antre por entre, e redenho, intestino oo
rede gordurosa que o envolve, e que
ainda conserva este nome na linguagem
popular.) Entranha, víscera, intestino,

tripa, bucho.

Mas tu suspiras, que cortas

Alma, bofes, antredanhas,

NSo allegas com estranhas

Testemumias, que são mortas.

CA.tC. GERAL, fol. Í, COl. 3.

ANTREDÍTO, s. m. anf. O mesmo que
Interdicto.= Usado por ^"anches do Ver-
cial.

ANTREDUZiR, v. a. ant. O mesmo
que Introduzir.

ANTREFÉITO, adj. ant, Feito ou tra-

tado entre duas pessoas. Provas da His-

toria Genealógica, Tom. i, p. 468.
ANTRÉGUE, adj. 2 gen, O mesmo que

Entregue.

t ANTRELIADO, adj. p. ant. (Corrupção

de Entrelineado ou interlineado; n'esta

palavra o «n» é tratado phonéticamente

de duas maneiras ; ou as syllabas nea,

se mudam na combinação «nh»" como
em castanea, castanha, ou o «n» medial

é syncopado, como em corona, coroa.)

Diz SC do papel ou escríptura, que tem
chamadas ou entrelinhas. :== Recolhido

por Viterbo.

ANTRELIAR, v. a. aiit. O mesmo que
Entrelinhar ; escrever alguma cousa en-

tre linha e li nha, de sorte que dá indí-

cios de falsidade. = Kecolhido por Vi-

terbo.

ANTRELINHA, «. /. ant. O mesmo
Entrelinha.

t ANTRELINHADÚRA, s. /. ant. Logar
entre regra o regra, aonde se escreve a
palavra que esqueceu. = Recolhido por

Viterbo.

t ANTRELINHAR, f. a. ant. O mesmo
Entrelinhar ; entrecall.ar.

ANTRELLES, loc. adv. O mesmo que

Entre elles.
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ANTRELECUTORIA, s. f. ant. Interlo-

cutorio.

ANTRELNIIADO. adj. p. aní. O mesmo
que Entrelinhado. = Recolhido por Vi-

terbo.

t ANTRELÚNHO, s. m. ant. O mesmo
que Interlunio .

ANTREMEIO, s. m. ant. O mesmo que

Entremeio e Intermédio.

ANTREMETTER, v. a. O mesmo que

Entremetter. = Usado pelos escriptores

antigos do século xv, e ainda hoje na lin-

guagem popular.

t ANTREMETTIDO, adj. p- O mesmo
que Entremettido. =• Ainda usado na lin-

guagem popular.

ANTREMETTIMENTO, «. m. ant. O
mesmo que Entremettimento. = Usado
pelos escriptores do século XV.

ANTREMEZ, s. »«. ant. (Do italiane in-

termezzu, do francez entremets, espécie

de espectáculo mudo em que os homens
e os aniraaes exprimiam uma acção ; a

etymologia franceza é preferível por cau-

sa da sua derivação histórica, por isso

que Dom AfFonso v e Dom João ii tive-

ram relações com a corte de França, aon-

de no século xv se tornaram estas panto-

mimas uma distracção palaciana.) No sen-

tido antigo, momo, gesto cómico, panto-

mima; entremez, ou entre-acto cómico.

Citado no Cancioneiro de Resende e em
Jorge Ferreira. Vid. Entremez.

ANTREPOIMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Interposição ; o suíBxo «mento»
é peculiar aos substantivos do século xiv

e XV. — Intervallo, tempo ou cousa que

se mette de permeio. «Oh quanto minha
vontade desejava chegar ao Jím d'estavisto-

ria sem algum antrepoimento de tristeza.

»

Azurara, Chronica de Dom João I, Liv.

III, cap. 3G.

ant Pôr permeio

;

p. ant. O mesmo

ANTREPOR, V. a.

entremeiar, misturar.

ANTREPOSTO, adj

que Interposto.

ANTRESACHADO, adj. p. ant. O mes-

mo que Entresachado; intermeado. Abo-
nado por Heitor Pinto.

ANTRESACHAR, v. a. ant. O mesmo
que Entresachar. Abonado por Jorge
Ferreira.

ANTRESÉIO, *. m. ant. O mesmo que
Entreseio.

ANTRESOLHO, s. m. ant. O mesmo que
Entresolho.

t ANTRETALHADO, adj. p. ant. O mes-
mo que Entretalhado.

ANTRETALHO, s. m.aiú. O mesmo que
Entretalho.

ANTRETANTO, adv. ant. O mesmo que
Entretanto.

ANTRETTER, v. a. ant. O mesmo que
Entreter.

ANTREVER, u. a. ant. O mesmo que En-
trever.

ANTREVALLO,«. w. a7i^ O mesmo que
Intervallo.

ANTREVIR, V. a. ant. O mesmo que
Intervir.

ANTRO, s. m. (Do latim antrum; no
italiano e no hespanhol antro.) Caverna
escura, gruta profunda, cavidade subter-

rânea, algar, barroca, cova, furna. Lo-
gar aonde se commettem crimes impune-
mente.

Ou quaes de pasto de Hybla florescente

Se recolhem nos atiiros as abelhas.

QtjE?., íffonso africano. caM

.

íol. 81.

— Eiii Anatomia, antro, designa cer-

tas cavidades dos ossos, cuja entrada tem
mais voltas do que o fundo. Assim se

diz : Antro bucinoso ; antro eihmoidal,

ou olfactivo, antro de Hyglimare ; antro

mastoidiáno.

— Loc. : Antro do Minotauro, o mes-
mo que Labyrintho. — Antro de Caco,

o mesmo que caverna de ladrões. — An-
tro da Sibylla de Cimxas, o logar onde
ella prophetisava.

t ANTROCARPO, s. m. (Do grego antron,

antro, e karpon, fructo.) Em Botânica,

género de lichens endocarpos.

t ANTROCÉPHALO, s.w. (Do grego an-

tron, antro, kephalê, cabeça.) Em Botâ-

nica, género de hepáticas, originarias da
índia.

ANTRODUCÇÃO, s. f.ant. O mesmo que
Introducção.

ANTROPICO, adj. Esta orthographia é

viciosa. Vid. Philantrópico.

fANTROPHION, s.m. (Do grego antron,

antro, e phyo, eu nasço.) Em Botânica,

género de fetos das ilhas da índia orien-

tal e das do França, e de Bourbon.
ANTROFAGO, adj. Vid. Anthropòfago.

f ANTUSA, s. f. Em Botânica, género de
leguminosas differindo pouco da pultá-

ria.

ANTUVIADO, adj. (Do castelhano antu-

viado.) Feito cora precipitação
;

precipi-

tado, prematuro.

t ANTYPHILLEA, s.f. Em Botânica,

synouymo de Porphyrion.

f A NÚ, loc. adv. Em relevo; descober-

tamente, com a calva á mostra. = Usa-
da na linguagem familiar.

f ANUBIA, s. f. Em Botânica, o mesmo
que loureiro.

ANUÇAR, i'. a. ant. Renunciar todo e

qualquer direito que alguém tenha ou

possa ter. = Recolhido por Viterbo no

Diccionario Portátil.

ANUDIVA, s. f. ant Vid. Adúa.

ANUDÚDA, s. /. a7}t. Tributo que pa-

gavam os povos. Consistia no serviço

que faziam nas covas e muralhas dos

castellos, e em sua reformação.

t ANULLAÇÃO, s. /. ant. Invalidação,

derogação, abrogação, aniquillação, de-

struição.— t Voto solem7ie he o mesmo, que

voto, que prohibe e anulla o matrimonio

futuro ; em forma que se não tiver esta

efficacia de anullação, de nenhum modo

he solemne.v Padre Diogo Monteiro, Ar-

te de Orar, Trat. 26, cap. 23.

t ANULLADO, adj. p. Invalidado, derro-

gado, destruido, aniquillado, sem eflScá-

cia. = Usado por Frei Luiz de Sousa.

ANULLAR, V. a. Dar por nullo, invali-

dar, tirar a efficácia, abrogar, revogar,

derogar, rescindir, desfazer por falta de

solemnidade ou por vicio do acto ; de-

struir, aniquillar, desmanchar, desligar,

solver. — a Revogando e anullando juae»-

quer outras ordenações, que fora doesta

compilação se acharem. » Ordenação Affon-

sina, Prol.

ANUM, s. m. Ave brasílica, assim cha-

mada pela similhança do seu gorgeio.

t ANTJRA, s. f. (Do grego a, sem, e ou-

ra, cauda.) Em Botânica, género da fa-

mília das leguminosas, de folhas simples.

t ANURESE, s. f. Em Pathologia, o

mesmo que Anuria.

t ANURIA, s. f. (Do grego a, sem, e

ourou, urina.) Em Pathologia, suppres-

são de secreção urinária.

t ANUROCRÍNIA, s. f. Falta de secre-

ção urinária.

ANURORRHÉA, s. f. Em Pathologia,

suppressão do jacto urinário.

ANUS, s. m. (Do latim anus, roda, cír-

culo
;
palavra conservada nas linguas mo-

dernas para designar o orifício do ré-

ctum.) Em Anatomia, orifício muito ex-

tensível, situado uma polegada pouco

mais ou menos adiante do coccyx ; os

seus bordos são constituídos por dous

músculos orbiculares, chamados sphyncter

interno e externo, cujas contracções ou

laxações, submettidas em parte ao impé-

rio da vontade, pcriníttem ou impedem a

saída das matérias contidas no canal di-

gestivo.

— Em Botânica, dá-se o nome de

anus, ao orifício posterior das flores mo-
nopélalas

t ANUTERHAGISMO, s. m. Em Patholo-

gia, cessação normal da menstruação.

t ANUTERRHEMISMIA, s.f. Em Medici-

na, cessação anómala da menstruação.

t ANUTERRHEMISMO, s. m. O mesmo
que Anuterrhagismo.

t ANUVIADO, ad. p. Vid. Anuveado.
ANUVIADOR, s. m. O que anuvia.

ANUVIAR, V. a. Cobrir de nuvens,

toldar com névoas. = Recolhido no Dic-

cionario de Barbosa.

ANVERSO, s. m. O rosto das meda-
lhas ; oppõc-se ao reverso ; a parte dian-

teira, face, frente.

f ANVILLÉA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da familia das compósitas, da Ásia me-
nor e da Pérsia.

ANXIA, s. f. an,. Vid. Anciã.

ANXIEDADE, s.f. ant. (Do latim anscte-

tas, no abl. anxietate, descendo o «t» á

sua media «d».) O mesmo que Ancieda-

de ; estado de perturbação e agitação com
o sentimento de abafamento e de aperto

na região pericardial. — «A^ão move



ANZO AO AONI 461

náuseas, nem vómitos nemfaz ansieda-

des.» Duarte Madeira, Hethodo de co-

nhecer e tratar o Morbo, etc, Part. i,

cap. 30, n. 6.

t ANYCHIA, s. f. Em Botânica, género

dafamilia das paronycheas caryophylleas,

herva da America septentrional, tendo

por typo a anychia dichatoma.

t ANYPOTACTO, s. m. (Do grego anypo-

ctatos, coafuâo.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros tetrámeros, da Colômbia.

t ANYSTIS, s.f. Arachnido mais conhe-

cido pelo uome de trombidia.

t ANZARUT, A. m. Em Botânica, nome
indiano da nêspera ou japónica. — «An-

zarut he nâspra.o Garcia d'Orta, CoU.

dos Simples e Drog., coll. 29, foi. 125, v.

ANZINA, s. aiit. Em Botânica, o mes-

mo que Enzinha.

Sobre uma dura amina me achou posto.

BEBKABDKS, UMA, eCCi. IV.

ANZINHA, s. f. ant. O mesmo que En-

zinha ou Azinheira.

O rústico Páo leva hum bas(3o grosso

De selvática, dura secca, anjinha.

CORTE REAL, NADF. DB SBPOLTEDA, Cant

IX, foi. 95.

ANZINHEIRA, s. f. ant. O mesmo que
Enzinheira. — aPintavão huns ramos de

oliveira, entretecidos por hxima anzinhei-

ra. 1) Frei Bernardino da Silva, Defensão

da Monarchia Lusitana, Part. ii, cap. 32.

ANZOL, s. m. (Do latim anztila, no

hespanhol anzuelo, no portuguez antigo

anzolo.) Pequeno gancho de ferro recur-

vo em uma das suas extremidades, na
qual tem uma rebarba onde se mette a

isca, e na outra é achatado á maneira de

pá aonde se amarra a sedella, que pren-

de ao arame do caniço. — No sentido fi-

gurado, ardil, artificio, embuste, attracti-

vo, tentação.

Nem os tortos anzoex isque melhor.

BERNARDES, LIMt, Ccl. Illl.

— Loc. : Morder o anzol, diz-se do

que não tem a sufficiente esperteza

para disfractar os seus alliciadores, fi-

cando gorado nas suas esperanças. —
Cair no anzol, diz-se do peixe quan-
do come a isca, e é apanhado; e, em
geral, d'aquelle que fica embaído por

qualquer embuste. — Atirar o anzol,

lançal-o á agua depois de o iscar.

ANZOLÁDO, adj. p. Do feitio de um
anzol; acompanhado de anzol. — nCom
cadeinhas de ferro, no Jlm anzoladas.»

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. H, cap. 1, doe. 24, n. II.

ANZOLEIRO, s. íí». Fabricante de an-

zoes ; o que vende anzoes. — « Tinha
logea de varias drogas no terreiro do
Paço entre o açougue e os anzoleiros.»

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. III, p, 538.

ANZOLINHO, s. m. (Diminutivo de an-

zol.) = Usado por Manoel Bernardes.

ANZOLINO, adj. O mesmo que Anzo
lado. ^=Usado etn linguagem politica.

ANZOLO, s. m. ant. (Para a etymolo-

gir, vid. Anzol.) Pequeno arpéo de ferro,

que se ata na extremidade da sedella

com isca para pescar. — «//a peixe, que

do anzolo pela linha trespassa o seu ve-

neno á m-io do que o pesca.» Amador
Arraes, Dialogo V, cap. 17.

t ANZOLOS, s. m. pi. Nome que os ne-

gros da Africa dão a uns braceletes e ou-

tros ornatos feitos com vidrilhos ou bocadi-

nhos de ferro. =^ Recolhido no Vocabu-

lário, por Bluteau.

AO, art.m. conf. (Formado de «a» pre-

posição do latim ad, e do artigo «o».)

Serve para designar uma relação de ten-

dência entre um verbo, particpio, adj. ou

adv. e um subs. tomado em sentido de-

finido. A's vezes forma locução adverbial

com o adj seguinte: Ao certo, com certeza,

certamente ; ao próprio, ao justo. Junto

a algum verbo infinito, equivale ao ge-

rúndio do mesmo verbo ; ao anoitecer,

ao adormecer, ao despir-se, etc. — v-A

tirar ao irmão, dx casa (a mulher) e pos-

ta na sua aos olhos de todo o mundo, a
tinha por amiga. v Frei Bernardo de

Brito Chronica de Cister, Liv. ii, cap.

16. —• «Quem fora tam ditoso, que al-

cançara sepultura aos pés d'estes anjos.»

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. II, liv. 2, cap. 9. Vid. A,

prep. onde se analysam todas as diíFeren-

tes relações que exprime.

AO, suffix. (Do latim adus, alus, dan-

do-se a syncopa do «d» e do «1» me-
dial, como em ^rradus, gráo, malus, máo.)

Em rigor, deveria escrever-se este suffi-

xo au, mas como o «u» tem um som agu-

do, não deixava sentir o accento da vo-

gal diphthongada.

AO, AO, s. m. Espécie de vaia ou apu-

po.—«O ao, ao, lhe andam gritando.

n

Acad. dos Singulares, Tom. ii, p. 67.

ÃO, suffix. (_Do latim anus, daado-se o

desapparccimento do caso, e ficando a ra-

dical indeclinável, como em ?)ianus, mão,
íonus, ton. Explica-se também pela des-

truição do «n» com o som articulado,

seguido da nasalisação da vogal, que

o precede, mas não é assim. — Co-

mo nas línguas romanas a sua phono-

logia está baseada toda sobre o accento,

as palavras rusticadas tornara-se indecliná-

veis fixando o caso em que o accento

mais predomina ; assim os substantivos

Baííso, terminadosem iie<(is»,fisam-se tor-

nando o ablativo indeclinável ; assim em
libertas, dá-sc a rustificação no abl. co-

mo libertate, liberdade. — Nos substan-

tivos era io, onis, dá-se a rustificaçiio no
accusativo ; ex. : lectio, ac. lectioiíem, li-

ção.— tO diphthongo que mais se ha de

advertir, por ser o mais frequente na

tiossa lingua, e o que mais duvida tem

em que lagares «e ha de ttsar, he o que es-

crevemospor ão. Porque huns o usam per
om (como na lingoa antiga) e outros per
am, confundindo aquelle diphthongo ão,

que não conhecem, por não fazerem diffe-

rença de huma cousa a outra, contra a
opinião dos que melhor entendem. Polo que
se quizermos escrever como pronunciamos,
terminemos no diphthongo ão, todos o»

verbos e nomes Portuguezes, e não em am
que he pronunciação alheia da que lhe da-

mos.» Vera, Orthographía, foi. 25, v.

—

O suffixo ão, tem trez formas no plural

ãos, ães e ões,

AOCHLÉSIA, s. /.(Do grego a, sem, e

oklos, turbação.) Em Medicina, bem-es-

tar, socego, tranquillidade, remissão das
symptomas.

t AÓDON, adj. (Do grego a, sem, odons,

dente.) Nome dado aos animaes que têm
as maxillas desprovidas de dentes. =
Também se dá este nome a um género

de peixes cartilaginosos da família dos

plagióstomos.=Tambem se diz Aodonto.

fAÓMO, s. wi. (Dogrego a, sem, omos,

espádua.) Em Entomologia, género de
coleópteros tetrámeros da família dos cur-

culiónides, tendo por typo o aomo pubes-

cente, originário da Pérsia.

t AONA, s. /. ant. O mesmo que Mea-
ma, corrupção e contracção de Madona ;

nos documentos antigos também se en-

contra Maona e Miona) Tratamento anti-

go dado ás senhoras de mais edade, e

ás viuvas da primeira nobreza. = Re-
colhido por Viterbo, no Díccionario por-

tátil.

AONDE, adv. (Do prefixo «a» da índo-

le da lingua, e do adverbio onde; do
latim unde, mudando-se o nvn inicial em
«0» como em wncia, onça, nndecim,

onze.) Aquelle logar, aquella pa te. Com
os verbos de movimento, significa, ao

logar, para a parte que; com relação

a pessoas ou cousas significa, no que, no

qual.—«Aonde se hia muitas, e suamaior

delicia era gastar com os Frades todas as

horas.» Frei Luiz de Sousa, Historia de

Sam Domingos, Part. ii; liv. 2, cap. 7.

— Loc. : Aonde quer que, a qual-

quer parte. — «Aonde irá o boi que não

lavre, pois que sabe ?» Bluteau, Vocab.

Suppl. — « Aonde is ? a ?h-ora-Mon-

te fazer barris.» Idem, Ib. — «Aonde

ouro falia, tudo cala.t Idem, Ib.

— SiTí. Aonde, Adonde, Onde. Vid.

Adonde, cm cuja synonyinia se expli-

cam os differentes usos e homonímias.

t AONIA, .-. /. Nome poético, e anagram-

raa do Joanna. Encontra-se na Menina c

Moça. = Também se emprega como ad-

jectivo para designar cousa que pertence

á fonte Aonia na Beócia.

Esse que bebeu tanto da aj;ua ww*
ciH , LUZ., cant. v, est. 87.

— Em Historia Natural, género de an-

nélidesdafamila das nereides micrócores.
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ÂÓNIDES, s. /. pi. Em linguagem poé-

tica, nome dado ás musas que habitam

08 montes Aonios.

f AÒNIO, s. ?íí. Na antiga poesia arcádi-

ca, era o nome poético de António, assim

como Jonio queria dizer João, Josino,

José, Francelio, Francisco, etc.

AÕNIO, adj. Que pertence á Beócia on-

de se estabeleceu Aon, filha de Neptuno,

e onde residiam as musas.

Alenía, ó Ninfa, agora o novo canto

Como cristal Áonin, que influindo

Me dá vigor, tão soberano e santo, ete

Jli>OEL TBOMAZ. laSl'LA^i, Cant T,

CS'.. -2.

t AONICHÓPORO, adj. Em Zoologia, o

que é privado de unhas.

t AO PÉ, loc. adv. Junto, próximo, che-

gado, contíguo, aproximado, propinquo,

rente. Ao pé rfa Zeíra^em sentido restricto.

t AOPLEA, s. f. (Do grego aoplos, sem

armas.) Em Botânica, género de orchí-

deas sphrydeas da índia.

t AO PONTO, loc. adv. A tempo, a pro-

pósito, na liccasiào.

t AORÀSIA, s. /. (Do grego a, sem, e

oraô, eu vejo.) Apparição divina, a qual

8Ó é reconhecida depois que se perde.

t AORE, s. m. (Do grego aoros, sem or-

namento.) Em Entumologia, género de co-

leópteios tetrámeros,familiados curculió-

nides.

t AO REDOR, loc. adv. Em roda, em
volta, em torno, circumdando.

j-AO RÉS, Zoe. adi!. Rente, muitojunto,

ao sopé. — Ao rés do chão, no andar
térreo, riísamente.

AO REVÉS, loc. adv, Inversamente

;

contiiiriarnente, ás avessas.

AORÍSTO, s. m. (Do grego a, sem,

e oristôj eu defino.) Em Grammatica
grega, espécie de pretéritos indefinidos

que notam a acçào passada. — Primei-

ro aoristo, segundo aoristo ; aoristo acti-

vo, aoristo médio, aoristo jjassivo. —
« Usa (a lingua grega) os dous aoristos,

gue são outros /íreíer/íos.» Severim de
Faria, Discursos Varies, Tom. ii, foi.

65, V.

t AORÍSTO, adj. Da naturezado aoris-

to.

AORTA, s. f. (Do grego aorie, vaso,)

Em Anatomia, principal artéria do corpo
humano ; nasce do ventrículo esquerdo
do coração. Dirige-se para o alto e para
a direita com o nome de aorta ascenden-
te; curva-se da direita para a esquerda e
de diante para traz com o nome de cros-
sa da aorta, descendo verticalmente do
lado esquerdo da columna vertebral com
o nome de aorta descendente, tomando
succesivamente o nome de aorta peito-
ral, e aorta aldominal, no seu trajecto

no peito, e no abdómen. — «O nascimen-
to das artérias he, que do ventricião es-

querdo do coração nasce a artéria ma-
gna, chamada aorta.» António Ferreira,
luz da Cirurgia, Liv. i, p. 32.

AOTE

t AORTÁCTIA, s. f. (De aorta, earcta-

re, encolher.) Diminuição do calibre nor-

mal da aorta.

t AORTANOMOTROPHIA, s. f. Em Pa-

thologia, alteração na nutrição da aorta.

t AORTASIA, s. /. Em Pathologia, dila-

tação da aorta ; aneurysma aórtica.

t AORTECTÀSIA, s. f. O mesmo que

Aortásia.

t AORTÊLCIA, s. f. Em Pathologia, ul-

ceração de aorta.

t AORTERCOSIA, «. /. O mesmo que

Aortelcia.

jAORTEURYSMO, s. m. Aneurisma da
aorta.

t AORTÍA, s. f. Doença da aorta.

i AÓRTICO, adj. Em Anatomia, que

pertence á aorta, que tem relação com
ella. — Curvatw-a aórtica, a crossa da

aorta. — Alertura aórtica, passagem da

aorta, no diaphrágma. — Systema aórti-

co, conjuncto das artérias derivadas da

aorta. — Válvulas aórticas, válvulas si-

gnoides ou semi-lunares. — Ventricião

aórtico, o ventrículo esquerdo do cora-

ção.

AORTÍTE, s. f. Inflammaçâo queaffecla

a túnica externa da aorta, a única que é

vascular.

t AORTOCLÀSIA, s./. Ruptura da aor-

ta. — Aortoclasia kystoide, dilatação da

aorta com kysto, aneurisma verdadeiro.

t AORTOLITHIA, s. f. Incrustações da

aorta.

t AORTOMALÁXIA, s./. AmoUecimento
da aorta.

fAORTOPATHIA, s. /. Vid. Aortia.

t AORTOSCLÉRIA, s. f. Induração da
aorta.

t AORTOSCLEROSIA, s. f. O mesmo
que Aortoscleria.

t AORTOSTÉA, s. /. Ossificação da aor-

ta.

t AORTOSTEMÍA, s. /. Encolhimento

da aorta.

t AORTOSTENOSÍA, s. /. Vid. Aortos-

tesia.

t AORTOTRAUMÍA, s. f. Fenda da aor-

ta.

tAORTOTRAUMATIA,s./. Vid. Aorto-

traumia.

t AORTRA, s. /. Em Anatomia, lóbulos

dos pulmões suspensos de cada lado.

t AORTRON, s. m. Vid. Aortra.

Á OSADAS, loc. adv. ant. Ousadamen-
te, afoutamente. — «Á osadas se o disse

eu, que ha de valer sempre a sua, e fazer

o quequizer.D Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Dlyssipo, act. i, se. 9.=E' de for-

mação popular.

t AO SOM DE AGUA, loc. adv. Insensi-

velmente, tomando o curso que ella leva;

figuradamente : abandonando as cousas a

si mesmo.

t AO SOPÉ, loc. adv. A' falda, para

baixo, correndo ao fundo, ao rés, rente

com o chão.

t AÓTE,4. m. (Do grego a, sem,e ous.

APAC

otos, orelha.) Género de sapajús noctur-

nos tendo por typo o aote trivergeo.

— Em Botânica, género da familia das

leguminosas tendo por typo o aote /erru-

gineo, arbusto da Nova Hollanda.

f AO TEMPO, loc. adv. Ao ar, ao sereno,

sem estar debaixo de coberta enxuta.

Se está doente p'ra tolda,

AO tempo se vae curar*

C.ÍSC. POPOLAB.

t AO TOQUE, loc. adv. Em linguagem

militar, á hora de recolher, quando tocam

as cornetas e tambores.

t AO TRAVÉS, loc. adv. De través; in-

versamente, cambadamente, enviusada-

mente.

t AOURUCHI, s. m. Em Botânica, cebo

que se extráe da viola selifera, de

Cayenna.

t AO VIVO, loc. adv. Expressivamente,

figurado, representado de uma maneira

que se percebe ou conhece forçosamente.

f A. ?., Em linguagem commereial,

abreviatura, que significa .á protestar.

ÁPA, s. f. Nome indiano de um bolo

feito de farinha de arroz e azeite de co-

co. = Recolhido por Bluteau, no Sup-

plemento do Vocabulário.

•j-APACARO, s. »i. Em Botânica, arvo-

re de Malabar, sempre verde, de altura

de cinco a seis pés, tendo ao mesmo
tempo flores, fructos e folhas.

APACENTAR, v. a. ant. O mesmo que

Apascentar, mais conforme com a etymo-

lo£cia latina.

Aqui pois no repouso trabalhoso

Pelas sombras escuras apacenta
pensamento

LUIZ PEBEIBA, ELEGIADA, Cant. XVI, fol.

238, í.

APACHORRAR-SE, v. refl. Er.cher-se

de pachorra.

t APACHYA, í. /. (Do grego a^ sem, e

paxys, espesso.) Em Entomologia, géne-

ro de fortículiános orthópleros, cuja úni-

ca espécie conhecida é a apachya acha-

tada, da Africa.

APACIBILIDÁDE, s. f. ant. Talvez

corrupção de Aprasibilidade ; affabilida-

de, amenidade, doçura no trato e no fal-

lar. — 1-Os Lacedemonios ensinavam aos

jilhos, usassem de breves razões, que

comprehendessem muito com apacibili-

dade e agudeza. v Sebastião César de

Menezes, Summa Politica, Trat. iii, cap.

2.

t APACIFICADO, adj. p. (O mesmo que

Pacificado, com o prefixo da índole da

lingua.) Apaziguado.= Usado por João

de Barros.

t APACIFICADOR, s. m. Apaziguador.

Vid. Pacificador.

APACIFICÁR, V. a. ant. (O mesmo

que Pacificar, com o prefixo da índole da

lingua.) Apaziguar,t ranquillizar, socegar.

—

«

Porque ella apacificariamutío o alvoro-



APAD APAG APAG 463

ço da gente. ^ João de Barros, Década

n, Liv. V, cap. 4.

— Apacificar-se, v. refl. Moderar-se,

amenisar-se. — o-E nestes casos matri-

moniaes tudo se apacifica pêra louvor de

Deus, e prol de todos.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. v, se. 8.

t APACTIS, s. m. (Do grego a, sem,

e pactos, ajustado, fixo.) Em Botânica,

género incerto, arvore do Japão ainda

hoje indeterminada.

t APADESSADO, adj. p. O mesmo que

Apadezado. G-uaraecido com padezes^ ou

pavezes. — uNavios apalessados.» Cas-

tanheda, Historia do Descobrimsnto da

índia, Liv. iir, foi. 235. = Também se

escreve Padessado, Padeçado e Apadeza-

do.

APADE3SAR, v. a. ant. (Do italiano

pavese, com o prefixo, e a terminação

verbal lar»; aqui dá-se o caso único da
mudança do civ» em «d», de que temos

alguns exemplos na phonologia latina, co-

mo proáesse, aproveitar.") Cobrir ou de-

fender com padezes. A idêa de cobrir é-

Ihe dada pela significação de toldo, co-

berta ou cortina, do substantivo italiano;

a idêa de defender deriva-se da significa-

ção de escudo, que se embraçava para

anteparar os golpes do inimigo. — «.á?--

tilhando-lk'a (a caravellaj e apadessando-

lh.'a muito bem.v Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. v, cap. 18.^Tam-
bém se escreve Apadezar, Padezar e Em-
pavezar.

APADEZADO, adj. p. O mesmo que
Apadessado. Coberto com escudo, armado
com padez ; e também, toldado, coberto

com cortina. — (nHiam c'o elle obra de

três mil hjmens, apalezados os mais d'el-

les.n Castanheda, Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. iii, cap. 59.

APADEZAR, V. a. ant. (Da padez, com
o prefixo aa»e a terminação verbal «ar»;

vide para a etymologia histórica, Apaves-
sar; quasi todos os vocábulos portugue-

zes de náutica são de origem italiana.)

Cobrir com pa%'ezes, ou toldos ; armar
com escudo chamado padez, ou pavez.

Defender, guarnecer de anteparos.

APADRINHADO, adj. p. Patrocinado,
protegido, acompanhado, ajudado, per-

doado, acobertado ; tirada a metáphora
do padrinho que toma sempre a parte do
afilhado. = Empregado por Vieira e Es-
peranrn.

APADRINHADOR, s. m. Patrocinador,

protector.

APADRINHAR, v. a. (De padrinho,
com o prefixo «b», e a terminação verbal

«ar».) Servir de padrinho ; ser juiz pelos

interesses do que entra cm juras, duelios

ou questões. Mais usualmente, patroci-

nar, proteger, desculpar, acobertar, acu-

dir, perdoar. — aPodemos allegar me-
lhor as rasões que tios apadrinham.»
Pratica entre Heraclito e Demócrito, p.

57.

t APADDANADO, adj (De paduáno, que
pertence a Pádua.) Em Litteratura, qua-
lidade que se encontra em Tito Livio,

natural de Pádua, a qual consiste em
revelar, apezar de toda a sua pureza, os

provincianismos da sua pátria. A este

defeito chamavam Patavinidade. — nFoi
reprehendido (Tito Livio) áe humdos me-
lhores Oradores do seutempo, Âsinio Pol-

lião, que lhe chamou palavroso e apadua-
nado, que tinha termos peculiares, mais
próprios da terra, em qiie nasceo, que da
pureza da linfjoa Latina. j> Pinto Pereira,

Historia da índia, etc. Prologo.

APAGrADAMENTE, adv. Frouxamente,
remissivamente, débilmsnte, fracamen-

te. — iSe nossas dicções acabassem em
am, soarião mui mais apagadamente
do que sóa a primeira sillaha de cam-
po. í> Nunes de Leão, Orthographia, cap.

28.

APAGADO, adj. p. Extincto; diz-se

principalmente da combustão e da luz;

amortecido, escurecido, destruído, debili-

tado, obliterado, de que restam poucos

vestígios. Ignóbil, desconhecido, apouca-

do, estólido, ignorante. — íNão nos fa-
çais tão apagadas, que tamhem entende-

mos o bom.s) Jorge Ferreira, Ulyssipo,

act. I, SC. 3.

— Loc. : Tempos apagados, rudes,

sem cultura ou illustracào intellectual

;

barbárie. — Homem apagado, que desco-

nhece toda e qualquer luz de scieneia
;

ou também, o que se não dá a conhecer

por qualidade alguma distincta. — .^e-

gocio apagado, de que se não falia já,

sem consequência. — Signal apagado,
respansádo, borrado, safado.

APAGADOR, adj. Que respansa, ou
borra ; o que obscurece ; o que sopra

muito, e extingue a luz.

APAGADOR, s. m. Conciliador; n'este

sentido, usado ua linguagem do século

XVI. — Rui d'Araújo (ficou) j^or deter-

minador, de seus aggravos, «apagador de

suas differenças.» Castanheda, Historia

da índia, Liv. iii, cap. 76. — N'este

sentido, ainda se conserva na giria par-

lamentar, paradesignar os deputados go-
vernamentaes, que têm por fira não dei-

xar tomar desenvolvimento os discursos

da opposição.

— Em Serviço ecclesiastico, apaga-

dor, ou mão de Judas, é nm cone de

lata, preso na extremidade de um páo

que serve para apagar os cirios dos alta-

res e alámpadas.

APAGAFANÕES, s. m. pi. (O mesmo
que Apagafenões, porque vem do fran-

cez fanon, derivado do céltico fano, ou

do latim pannam.) Em linguagem náuti-

ca, cordas com que os marinheiros atam
as velas das g.áveas. =^ Recolhido por

Bluteau. Vid. Apagapenóes.

APAGAMENTO, j?. m. Extincção, risca-

dura, borradura. = Recolhido por Ben-
1 to Pereira.

APAGAPENÓES, s. m. pi. Em lingua-

gem náutica, cabos fixos nas testas dos
papafigos, onde contribuem, juntamente
comos brioes, a carregar e abafar comple-
tamente o panno de encontro á verga.

Vid. Penão.

APAGAR, i". a. (Segundo Moraes, do
grego a/>a^cA5, eu sufi'óco; o que é inadmis-

sivel por falta de derivação histórica;

na baixa latinidade apacare, e no italia-

no appagare.) Extinguir o fogo ou as

cousas que ardem ; destruir, desvanecer,

riscar, obliterar, borrar ; moderar, ap-

placar, conciliar, harmonisar, apasiguar,

socegar, aquietar, remittir, attenuar, per-

doar, abater, diminuir, moderar, saciar,

acabar; embotar, enfraquecer, satisfazer,

obscurecer.

Contra a morte croel, que Indo apaga,

resB., ODES, Ur. I, od . 8.

— Loc. : Mais apaga boa palavra
que caldeira dfagoa.» Delicado, Adá-
gios, foi 88. — Apagar as lembranças,

esquecer-se. — Apagar os peccados, re-

mittil-os. — Apagar a descendência, ficar

sem geração. — Apagar as velas, arrear

panno, colhel-o. — Apagar o escripto,

riscal-o. — Apagar a pedra, nas aulas

de mathematica, diz-se depois de feito o

cálculo, o acto de lhe passar uma espon-

ja j)ara que a ardósia fique desembaraça-
da.

— Apagar -se, v. refl. Defecar-se, ex-

tinguir-se, enfraquecer progressivamente:

mirrar-se, expirar. — aPor onde julgou,

que tardaria pouco em se apagar a can-

dêa.^^ Frei Luiz de Sousa, Vida do Ar-

cebispo, Liv. V. cap. 6.

— Loc. : (íMal se apaga o fogo com a
estopa. T> Bluteau, Supplemento do Voca-

bulário.— Apagar-se a stirpe, estinguir-

se uma casa por falta de descendência.

ÁPAGE ! interj . (Do grego apage! ar-

reda, segundo Moraes ; segundo o Diccio-

nario da Academia, do latim apage, uni-

camente empregado pelos poetas cómicos

e na linguagem familiar.) Guarda, fora,

tire lá, arreda ! Exprime effeito suspen-

sivo e desapprovaçào ou aversão. = Re-

colhido por Bluteau, no Supplemento do

Vocabulário.

t APAGEAMENTO, í. m. O acto de ser-

vir de pagem. ;= Recolhido no Dicciona-

rio de Bacellar.

APAGEAR, s. m. (De pagem, com o

prefixo da índole da lingua e a termina-

çiio verbal «ar».^ Servir de pagem. =
Recolhido por Moraes.

t APAGMA, s. m. ;Do grego apo, lon-

ge de, o agô, eu afasto.^ Em Cirurgia,

afastamento de uma fractura transversal.

t APAGOGE, .«. /. Em Arte militar an-

tiga,espécie de evolução que praticava a

milícia grega.

APAGOGÍA, *-. /. ^Do grego apo, de.

e ago, conduzir.) Em Lógica, raciocinio,
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que serve para provar a verdade de uma
proposição, demonstrando o absurdo de

uma proposição contraria.

t APAGYNA, adj. (Do grego apax,

uma vez, e gyne, fêmea.) Em Botânica,

nome de uma planta, que só dá semen-

tes uma vez.

APAINELADO, adj.p. Em Architectura,

que tem feitio de painel ; applica-se prin-

cipalmente aos tectos dos edifícios, divi-

didos em quadrados. — «O tecto, depois

de coroado com a simalha, he também de

pedraria apainelada com artezões e mol-

duras. » Frei Luiz de Sousa, Historia de

Sam Domingos, Liv. 2, Part. ii, cap. 18,

Addicç.

APAINELAR, v. a. (De painel, com o

prefixo da índole da lingoa e a termina-

ção verbal « ar ».) Lavrar de feições de

painéis ou aos quadrados, com molduras.

— Usado na linguagem da architectura.

= Recolhido por Moraes.

APAIRAR, V. m. ant. (O mesmo que

Pairar, com o prefixo da índole da língua

;

no Diccionario da Academia, dá- se como
verbo activo, da fornia Parar.) Andar ao

pairo, suster, cruzar, aturar. — « Agora
vos chegou pezar de Fez, porque sou to-

do callos de apairar. » Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Aulegraphia, act. i, scen.

8. = Moraes considera este verbo como
erro de impressão, devendo escrever-se a

pairar.

APAIXONADAMENTE, adv. Com pai-

xão ; reservadamente, enthusiasticamen-

te ; sem imparcialidade. — « Não sendo

estes tão purciaes com Deos, que quizes-

sem abraçar a sua causa tão Apaixonada-
mente. » Alvares da Cunha, Eschola de

Verdades, verd. v, § L = Também se

escrevia Apassionadamente, e Apaxona-
damente.
APAIXONADÍSSIMO, adj. p. Exalta-

dissiiiio, parcialissimo, encolerisadissimo,

enanioradissinio.

APAIXONADO, adj. p. Dominado por

paixão, dedicado, enamorado; agastado,

encolerisado. — « Do que Badur andava
tão apaixonado, que não havia poderem-
no consular. » Diogo do Couto, Década
T, Liv. I, cap. 3.

— Loc. : « Homem apaixonado não ad-

tnitte conselho. í> Padre Delicado, Adágios,
foi. 03.

APAIXONADO, s. m. Partidário, ade-

pto, que segue a sua doutrina. — « ;Se-

guindo a opinião de Beroso e seus apai-

xonados. >) Brito, Monarchia Lusitana,

Liv. I, Part. I, cap. 7.

APAIXONAR, !;. a. (De paixão, com o

prefixo da índole da lingua e a termina-

ção verbal « ar «.) Causar ou excitar pai-

xão ; irritar, despertar agastamento. =
N'este sentido, Vid. Apassionar, e Apa-
xonar, formas antigas.

— Apaixonar-se, v. ref. Exaltar-se, af-

feiçoar-se, namorar-se ; agastar-se, enco-

lerisar-se. — * O Governador apaixonou-

se tanto, que determinou de v ir pren-

der. )) Diogo do Couto, Década V, Liv.

7, cap. 7.

APAIZANAR-SE, v. refl. Fazer-se pai-

zano, deixar a vida militar. = Recolhi-

do do Diccionario de Bacellar, e admit-

tido na sexta edição de Moraes.

t APALACHINA, s. /. (pr. aplaxína.)

Em Botânica, arbusto que cresce nos mon-
tes Apalaches, na America septentrional

;

a infusão das suas folhas é empregada
como vomitivo.= E' do género do azevi-

nho.

t APALACIANAR-SE, v. rejt. Tomar ares

palacianos; costuniar-se á vida do paço.

= Recolhido por Bacellar, no século

XVIII.

APALANCAEO, adj. p. Fortificado cem
palanque ; cercado de palanque

;
que tem

a forma de trincheira; dentro do palan-

que; trancado com palímca. — « As por-

tas da casa Itni apalancadas e tranca-

das. « Macedo, Relação do assassínio, p. 5.

APALANCAR, v. a. (Do castelhano pa-

lanca, páu ou varSo de ferro ; com o

prefixo da índole e a terminação verbal

«ar».) P^ortificar, cercar ou defender

com palancas. — <. Mandou logo apalan-

car o arraial pêra ser ouvido. » Chro-

nica do Condestavel, cap. 28.

— Apalancar, v. a. (De palanque, com
o prefixo «a», e a terminação verbal

«ar».) Guarnecer em volta com um pa-

lanque, ou cadafalso, como nas praças de

touros. = Este verbo tornou-se homóny-
mo com o deriv^ido do castelhano.

APALANQUETEAR, v. a. Armar com
palaiiquetas, balas fixas nos extremos de

unia barreta de ferro. = Recolhido por

Bacellar.

APALAVRADO, adj. p. Combinado sob

confiança de palavra ; ajustado, fallado,

combinado, contraído; diz-se cm espe-

cial do casamento ti atado. — « Chegando
o tempo de lhe dar estado, apalavrada
C07n hum fdalgo principal, etc. » Jorge
Cardoso, Agíologio Lusitano, Tom. ii,

cap. 19.

APALAVRAR, v. a. (De palavra, com
o prefixo « a » e a terminação verbal

« ar».) Ajustar ou combinar de palavra;

tomar palavra a alguém sobre algum pa-

cto ; obrigar por palavra. — « E assi pa-
rece, que o levar comsigo o ladrão, e apa-

lavral-0 para estar com elle no Paraiso,

etc. » Frei António Fêo, Tratado das

Festas dos Santos, Part. i, foi. 276, co-

lumna 2.

— Apalavrar-se, v. refl. Obrigar- se de
palavra, contrair certo nexo por simples

promessa dada ; esposar-se. — o Agora
estes dias me affirmarum^ que alguns Gu-
rus gentios, mestres de suas leis, se apa-

lavraram pa7-a irem este mez de janeiro

fazer queixume de mim ao Naique. i> Pa-
dre Fernão Guerreiro, Relações annuaes,
Liv. 2, vol. V, cap. 5.

t APALATÓN, s. m. Em Botânica, no-

me caraiba de um género da família das
leguminosas.

APALEADO, adj. p. Espancado, açou-

tado. «= Usado por Jorge Ferreira.

APALEADOR, s. m. O que apalêa. =
Recolhido no Diccionario Universal, de
1818.

APALEAR, v. a. (Do castelhano paio,

páo, com o prefixo « a » e a terminação

verbal «ar».) Espancar, fustigar, varar,

abordoar, desancar, derrear. =-• Recolhido

por Bluteau.— « O mandou açoutar cruel-

mente, e depois apalear por quatro saiões

robustos com paus duros e nodosos. » Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. i, doe. 3, cap. 3, n. 68.

APALESTRADO, adj. p. Exercitado

em palestra. == Recolhido por Bacellar e

Moraes.

t APALESTRE, adj. 2 gen. (Do grego

a, sem, palê, luta.) Em Antiguidade,

inhabil para o exercício da luta.

t APALEXICACUS,.-!. m. (Do grego apo,

longe de, e alexikakos, querepelle o mal.)

Em Mythologia, e linguagem poética, epi-

theto dado a Esculápio.

APALHAR, V. a. Cobrir com palha; col-

mar, fazer palheiro.= Recolhido por Ba-

cellar e Moraes.

t APÁLICA, s. /. Em Icthyologia, pei-

xe do género clupêa. = Recolhido no

Diccionario Universal, de 1818.

•j- APALLAGE, s. /. (Do grego apalla-

ge, mudança.) Em Medicina, passagem

da doença para o estado de saúde.

APALMAEO, adj. p. Em Botânica, epí-

theto do que apresenta uma forma acha-

tada como a palma da mão aberta : folhas

apalmadas. =^ Também se diz Espal-

mado.
— Em Heráldica, diz-se do escudo

que tem uma mão que mostra a palma.

APALMAR, V. a. Usar da palma; acha-

tar com a palma. Vid. Espalmar.

APALMATOAR, v. a. Dar com a pal-

matória nas mãos das crianças que me-
recem castigo do pedagogo.

j- A PALMOS, loc. adr. Diz-se quando

se conhece uma cousa nas suas menores

particularidades ; e também quando uma
cousa se faz com grande rapidez. — Co-

nhecer um caminho ou uma terra a pal-

mos e polegadas, muito bem, sem esca-

par circumstancia alguma. — Crescer a

palmos, desenvolver-se muito.

I PALOCHLAMYS, s. m. (Do grego

aj)alos, moUe, fino, e Idamys, túnica.)

Em Botânica, género de compósitas par-

ticulares da Nova Hollanda.

APALODERME, s. m. (Do grego apa-

los, molle, e derma, pelle.) Em Ornítholo-

gia, sub-genero da família dos curucús.

t APALOS, s. m. (Do grego apalos,

molle.) Em Entomologia, género de co-

leópteros heterómeros, cujo typo é o apa-

los himaculado, da Suécia.

t APALYTRES, s. /. pi. (Do grego

apalos, molle, e elytron, elytro.) Em En-
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toinologia, nome da decima família dos

coleópteros pentâmeros, assim chamados

por terem os elytres molles.

APALPADÉLLA, s. /. O mesmo que

Palpação. ,E' mais usado na locução ad-

verbiai: As apalpadellas, ás cegas, in-

certamente, vaciliando, sem conhecimen-

to de causa. — « Como cegos, que buscam

cotisas ás apalpadellas. v Paiva, Sermões,

Part. I, foi. 18.

t APALPADÉIRA, s. f. A mulher que

apalpa outras, nas enfermarias, para que

não levem comsigo cousas de comer.

APALPADO, ad). p. Tocado, tacteado,

reconhecido pela palpação ; examinado

com as mãos, experimentado, ameigado,

oífendido; enfermo, doente. -— « Consin-

ta-se o Príncipe cotmnunicado, mas não

apalpado. >• Frei Jacintho da Jladre de

Deus, Brachyologia de Príncipes, p. 226.
•— Loc. : Apalpados da terra, os que

foram atacados das doenças próprias da
terra aonde aportaram. — « Apalpados
da terra caJiem em mai/ores enfermida-

des. 1) Mariz, Roteiro da índia, p. 44. —
Negocio apalpado, sondado, experimenta-

do. — « Não podiam estes siiccessos de-

pois de apalpados, deixar de causar gran-

de sentimento. » Queiroz, Vida do Irmão
Basto, p. 344, col. 2.

APALPADOR, s. ?n. O que apalpa
;
que

tem por oflicio revistar com as mãos nas
algibeiras e em todas as partes do corpo
aquelles que trabalham nas fabricas de
tabaco; ou os que entram nos hospitaes,

para não levarem comsigo cousas de co-

mer. — 1 Tem os armazéns dos merca-
dores, que estão na mesma alfandega, (do

tabaco) hum Guarda mor, com seu Escri-
vão, e Porteiro, Apalpadores, e outros

officiaes do trabalho, etc. » Carvalho, Cho-
rographia portugueza. Tom. 3, Liv. 2,

trat. 8, cap. 36, tit. 5.

APALPAMENTO, s. m. Acção de apal-

par. A palpação emprega-se de preferen-

cia no sentido scientiíico. = Recolhido
por Éarbosa e Bento Pereira.

APALPAR, V. a. (Do latim palpare,
com o prefixo da índole da lingua.) Ta-
ctear, tocar com as mãos, examinar com
o sentido do tacto, averiguar, indagar,
procurar saber, surprehender, experimen-
tar^ tentar, alterar a saúde

; manusear,
provar.

-Muitus (los vaus apalpn.
Aos trah.illios mo dispuz,
Des que cuidei e cuidei
Disse conimigo etc.

Sa' de MIRANDA, Ccl. 1, n. Ci.

Tal lia caverna o liorriílo Gigante,
Co'as niAos a cova apalpa, ein ira ardendo.

CASTRO, ULVSSEA, caiu. íii, est. G5.

— Loc. : Apalpar as algibeiras, fur-

tar, roubar. — Apalpar alguém, sondar-
Ihe o animo ou a intenção. — Apalpar a
terra a alguém, tornar doente quem de
novo entra n'ella. — « E os outros esta-

vam doentes, jior lugo os apalpar a ter-

voi. I. — 59.

ra. » João de Barros, Década I, Liv. 3,

cap. 9. — Apalpar uma musica, tocal-a

em qualquer instrumento, sem perfeição,

mas para fazer uma simples idêa d'ella.

Qual musico, (jue as falsas apalpando,
A consonaucia faz mais deleitosa.

LUIZ PERB1R.4, ELEG., Caut. IX, eSt. 119.

— Apalpar o vau, sondar a opinião, ver
o estado dos espíritos. — palpar cem o

bordão, diz se do cego, quando caminha.
— Apalpar a névoa, metáphora para ex-

primir que é muito espessa. —- Apalpar
o dinheiro, tocar a paga. — Apalpar o

pulso, o mesmo que tomar o pulso. —
Apalpar os ossos, espancar. — n A car-

neiro capado não apalpes o rabo. » Pa-
dre Delicado, Adágios, p. 82.
— Apalpar-se, v. ref. Examinar-se,

reflectir, alterar-se. — « Logo se apalpa-

rá o solido d'esta physica. » Monarchia
Lusitana, Tom. vii, p. 160.

t APAMÈA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de lepidópteros nocturnos.

t APAN, s. m. Grande concha, commum
no mar do Senegal, em roda do Cabo
Bernard, e de Cabo Verde.

APANÁGIO, s. TO. (Da baixa latínidade

upanagium, do verbo apana7-e.) Em His-
toria politica e jurídica, dava-se este no-
me ás terras ou rendas que os príncipes

ou soberanos davam aos filhos segundos,
para sua.sustentação e substituição de par-

tilha. Dote; figuradamente: o que é inhe-

rente a uma cousa, como qualidade ou at-

tributo. Assim se diz : « ...ofavatisrno e a
contradicção são o apanágio da natureza
humana. » Esta palavra acha-se citada na
Lei do 4 de Fevereiro de 1765.

t APANAGÍSTA, s. m. e adj. 2 gen. O
que possiie domínio a titulo de apanágio.
= Recolhido no Diccionario Universal,
de 1818.

t APANCHÓMENA, *-. /. (Do grego
apanho, estrangular.) Em linguagem poé-
tica, sobrenome de Diana.

APANDILHÁR-SE, v. refl. Ajuntar-se
em pandilha, ou combinação para embus-
te, principalmente ao jogo. = Recolhido
por Moraes.

t APANHA, s. /. Vid. Apanhadura.
APANHADO, adJ. p. Fallando das se-

menteiras, colhido, recolhido, engrane-
lado, guardado, arrancado.—Fallando do
estylo : conciso, succinto, lacónico, com-
pendioso, breve, sem desenvolvimento,
que se não percebe por causa d.is suas

abreviaturas c ellipses. — Fallando de le-

gares: estreito, limitado, pequeno, acanha-
do, curto.—Fallando do caracter : mesqui-
nho, agarrado, aportado, sem generosi-

dade. — « Era apanhado o logar da con-

tenda, e tão apinhada a multidão dos
combatentes... » Monarchia Lusitana, Tom.
VII, p. 153.

— liOC. : Apanhado em flagrante, sur-

prchendido na occasião do delicto. —
Apanhado em mentira, díz-se quando al-

guém se esquece de sustentar a falsida-

de que aventou. — Ter apanhado, ter

sido castigado com pancadas. — Apa-
nhado de coração, amesquinhado.— « Es-
teja uma pessoa triste, e tão apanhada
de coração, que não caiba nelle o soffri-

mento de qualquer vioíestia, etc. » Ber-
nardes, Paraizo de contemplativos, cap.
IV, annot. 1.

APANHADO, *. m. Prega ou dobra,
que se faz no vestido, por meio de uma
presilha ou colchete; refego, folho, para
encurtar.

APANHADOR, adj. O que apanha ; ajun-
tador, rebuscador, arrepanhador, rapinan-
te.— '( Era certo Saulo, lobo apanhador,
ou tragador, e degollador, quando perse-
guia a Igreja de Deos. » Dom Hilário
Brandão, Voz do Amado, cap. 40, foi,

223.

— Loc. : « Apanhador de cinza, der-
ramador de farinha. » Delicado, Adá-
gios, p. 99 : Para designar, que o que ás
vezes é acautelado nas pequenas cousas,

se descuida nas grandes.

APANHADÚRAÍ s. /. O mesmo que
Apanha ; colheita, apanho. Diz-se da
epocba em que os fructos são recolhidos

dos campos. = Recolhido no Diccionario
de Cardoso e Bento Pereira.

APANHAMENTO, í. m. ant. (De apa-
nha, com o sufSxo mento, dos substanti-

vos do século XIV e xv.) Apanhadura,
apanha, colheita, arrecadação dos fructos.

= Usado na Ordenação Affonsina, Liv.
III, p. 129.

APANHAR, V. a. i^Da baixa latínidade

apanare, e apanagere, cujo sentido primi-
tivo se conserva ainda em colher a semen-
teira.) Tomar ou pegar com a mão ; co-

lher, recolher, ajuntar, amontoar, ensa-
car, lançar mão ; cobrar, enfardelar, re-

sumir, compendiar, abreviar ; roubar,
rapinar, surprehender, ."vgarrar de impro-
viso, emprehender, prender cm rede,

conveocer, arregaçar, sobraçar; levantar

ou erguer as vestes, prender, capturar,
alcançar, sobrevir, colligir, conseguir.

Que tomarani por forç,i, em quani
Do mel os doces favos na mODlaoha.

camSbs. HT7.. c.iot. V, esl. 27.

k renda, que apanhais
meltior, que vós podeis.

Nas Igrejas não pasteis,

.\os proves pouco dais.

Eu nSo sei, que Ibe hitis.

Slt VICOTB, OBRAS, lil. Ill, fol. 159, 1.

Assi sei qiie liei àapã nlutr

Desta vei bum estirão.

Dim, iiUDEU, liv. I, foi. SO, r.

— Loc. : Apanhar da roupa, acto do
moribundo que expira. — Apanhar os

pés, deitar a fugir .1 todo o correr. —
Apanhar chuva. mo!har-se. — Apanhar
sol. crestar-se. — Apanhar uma doença,

contraíl-a por qualquer causa. — Apa-

nhar ás mãos, prender. — Apanheite
cavaquinho ! phrase, de quem diz estás
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»ujeito agora á minha vontade. — Apa-

nhar as saias, encurtal-as, fazer-lhes apa-

nhados, arregaçal-as, para que não ar-

rastem pelo chão. —Apanhar í^etxe, pes-

car. — Apanhar em jlagrante delicio, no

momento do crime. — Apanhar pelos

cabellos, agarrar pela primeira cousa

que pôde. — «A quem Deos quer aju-

dar, o vento lhe apanha a lenha. » Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 59. — « Quem

primeiro anda, primeiro apanha. » Frei

Filippe da Luz, Sermões, Part. i, foi.

7G col. 1. — Olha que apanhas ! amea-

ça, de quem promette pancadas.— « Mais

dejiressa se apanha um mentiroso do que

mn coxo. « Da tradição oral.

—Apanhar-se, v. refl. Achar-se, vêr-se,

dar comsigo ;
estreitar-se, resumir-se, com-

pendiar-se, encolher-se. — « Temos a le-

tra, sobre que armaremos dois discursos,

em que ella se apanha toda. » Padre

Francisco do Amai-al, Sermões, p. 326,

n. 1.— Loc. : Apanhar-se servido, ter con-

seguido o seu intento.— « Apanhou-se o

diabo de botas, correu a cidade toda. «

t APANHiA, s. f.
Apanhadura, apanho,

apanhameuto, colheita. = Bastante em-

pregado na linguagem popular.

— Loc. : Pessoa da apanhia, aquella

que não trata senão de lançar mão do

que mais pôde, por todos os meios; in-

teresseira, que busca lucro em tudo.

APANHO, s. m. O mesmo que Apanha,

ou Apanhia. Colheita. == Usado na lin-

guagem poética, por Filinto Elysio, Obr.,

Tom. VII, p. 23'J.

APANIGADO, adj. p. aiú. O mesmo

que Apaniguado. — « Havemos por bem

que se não entesdam a seus apanigados. »

Ordenações, Liv. ii, tit. 59. == Recolhi-

do por Bluteau.

t APANIGUADA, s. /. ant. Que vive

debaixo da protecção e amparo de ou-

trem. ;= Recolhido por Bento Pereira.

APANIGUADO, adj. p. e s. vi. (Duarte

Nunes de Leão dá como etymologia,

de pwne et aqua, quasi Paniguado.) Man-

tido e sustentado por outro
;
protegido,

amparado, favorecido, dependente. —
o Por amor de Deos, que o amor que acha

em vós hum pobre, porque he apaniguado

de foão, ou amado de foão, o achem os

apaniguados de Deos. » Paiva d'Andrade,

Sermões, Part. i, foi. 125, v. Vid. Pa-

niguado.

APANTHÍSMO, s. m. (Do grego cqw,

fora, e anthizô, floresço.) Era linguagem

didáctica, desfloração, obliteração com-

pleta. = Em Botânica, dá-se este nome á

queda das flores.

APANTHROPÍA, s. f. (Do grego apo,

longe de, e anthropos, homem.) Desejo

da solidão ; espécie de misanthropia.

— Em Philosophia, passagem da con-

dição humana a ura estado superior ou

inferior.

t APANTOM ANCIÃ, s. /. (Do grego

APAR

apo, longe de, antaô, chegar, e manteia,

adivinhação.) Adivinhação tirada dos ob-

jectos que se apresentam inopinadamente

á vista.

APANTUFÀDA, s. /. ant. Chinellas ou

sapatas antigas com pantufos. — « £ a

boa de Philtra, nossa comadre, nunca

se negou, nem negará, que por quaesquer

apantufadas subirá ao céo em oragos, co-

mo Medêa. » Jorge Ferreií-a, Euphrosina,

act. I, scen. I.

APANTUFADO, adj. ant. Que tem pan-

tufos, ou á similhança de pantufos, isto

é, sem orelhas nem talões como as chi-

nellas rasas, e em que se mette só o bi-

co do pé. — « Eu contentar-vte-hia com

humas (sapatas) mormente se fossem apan-

tufadas. » Jorge Ferreira, Euphrosina,

APAPOILÀDO, adj. Que têm a côr de

papoila, ou de um vcrraelho afogueado.

—Rosto apapoilado ; usado na Academia

dos Singulares, etc.

A PÁR, loc. adv. (Do latim jmr, com

preiixo da índole da lingua.) Junto, ao

pé, perto, pegado, ao lado, á ilharga ; ao

mesmo tempo, siraultancaraentc, conjiin-

ctaraeute ; á similhança, era comparação,

á vista.
Ou:inilH nos meus eirns cuido,

No miMi claro e Ioiiko eiiíjano,

Lcvcniduli' passo o dano

A par de lanlo dcsruido.

SÁ IlE MIRANDA, Espai'S. 8.

Vestir camisa lavada

Deital-o aparAe mim.
noM. OERAI., u. 13.

Loc. : « Casamento de a par do lar,

compadre de alem do mar. » Delicado,

Adágios, p. 42. — « Nem a inveja me-

drou ; nem quem a par d'ella morou. »

Idem, ibidem, p. 107. — « Não se pode

fazer a par, comer e assoprar. » Idem,

ibidem, p. 49. — « Tarde dar, e negar,

estão a par. » Idem, ibidem, p. 28. —
Ir a par e passo, vagarosamente. Vid.

Par.

APÁR, ••-. m. Nome dado no Brazil a

1 um animal chamando Armadilho.

APARA, s. /. Corte que á maneira

de fita se separa do papel, madeira, ou

outro objecto; cavaco, raspa. = Usado

de preferencia no plural. — « Pouco sa-

be da noz quem lhe deixa o miolo pela

casca, e da ínaçã, quem lhe lança fora o

ãmeqo, por ficar com as aparas. » Hei-

tor ÍPinto, Diálogos, Part. ii, dial. v, ca-

pitulo 23.

t APARABOLAR, c. a. Fallar por pará-

bolas; nioralisar por meio de contos;

exemplificar.

APARADO, adj.p. ant. (Do verbo apa-

rar, antigo, no sentido de ornar, enfei-

tar.') Aperfeiçoado, aparelhado, concer-

tado, apromptado.

Afínra qup estou assi

f"óimiisa e bem upurarla:

Por ii.=io ir alcoroovada.

One reuiedio será aqui,

Que ilida estou teniori^cada.

lUI. VICENTK. OURAS, líV. Ili, fol. 13o.

APAR

APARADO, adj. p. (Do verbo aparar,

no sentido de recortar, cercear.) Recor-

tado, cerceado, diminuído nas extremida-

des ; sustido, apanhado debaixo.

Este era a quem João de ÍMena

Fez grande veneraç.ão,

Ouando já tinlia alia penna,

liem aparada, inda não.

SÁ DE MIRANDA, cart. IV, est. 7.

— Loc: Penna aparada, penna de

pato, na extremidade da qual se fazia um
bico com que se escrevia ; figuradamen-

te : o que tem estylo nmito elegante, e

polido. — Broxara aparada, a que está

aberta, porque recortaram as margens.

APARADOR, s. m. Meza nas casas de

jantar, sobre a qual se põe a louça que

"ha-de servir era quanto se come, bem co-

mo os talheres e iguarias.

rte hum friso de ouro dece alegre e pára

Sohre hum galhardo aparador, que grave,

Altivo, e fahricado a modo de ara.

Era do paço Real pompa suave.

GALOliGOS, TE.MIXO DA ME.MORIA, Cant. IV, eSt. 30.

t APARAJE, s. m. Em linguagem náu-

tica, 6 o extremo corte, que se dá aos

madeiros, depois que se assentam nos

respectivos logarcs.

APARALTADO, adj. p. Feito peralta

ou casquilho
;
que faz grande gosto do

modo como anda vestido.

t APARALVILHAR SE, i-. refl. Fazer-se

paralvillio ;
atratantar-se ; tornar-se gran-

de velhaco.

APARALYTICADO, adj.p. ant. Tornado

paralytico. = Usado cm sentido figura-

do, — „ Alma aparalyticada, que não

sente esta repunkancia interior da fé. »

Paiva, Serm., p. i, foi. 259, v.

APARAMENTADO, adj. p. Ornado, en-

feitado, ajaezado, aposto; coberto com pa-

ramentos.

APARAMENTAR, v. a. (Do francez 2^-

rementer.) Adereçar, ornar, concertar,

enfeitar, cobrir com paramentos. — «O
qual cerame el-Rei mandou aparamentar

de pannos de seda. » João de Barros, Dé-

cada I, Liv. 5, cap. 4. Vid. Paramentar.

APARAMENTO, .s. m. ant. (J mesmo

que Paramento; usa-se geralmente no

plural. — « -K como el-Rei se desarmou,

rnanduu a Ruy Dias o cavallo com os

aparamentes, que eram de rico brocado

carmcsi. .. Nunes de Leão, Chronica de

Dom João I, cap. 100.

APARAMENTÒSO, adj. ant. O mesmo

que Aparamentado ;
arreiado. — « Té

que entrou piela jHirta da L/reja nova,

onde foi recebida com rica e aparamen-

tosa armação. » Frei Roque do Soveral,

Historia do Apparecimento da Senhora

da Luz, Liv. I, cap. 15.

APARAR, V. a. ant. (Do latim parare,

com o prefixo da índole da lingua.) En-

feitar, embellezar, ornar, arreiar, ajae-

zar, iiperfeiçoar, polir, compor. — « E
se limaram e apararam não somente^ as

leis, mas ainda os ministros e officiaes
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de justiça. » Pinheiro, Oração nas Exé-

quias de D. Manoel. Pela ctymologia

d'este verbo, se vê a sua homonymia com

— Aparar, v. a. (^Da locuçào a par,

com a terminação verbal «ar».) Recor-

tar, egualar limando ; extensivamente :

cortar, aguçar, adelgaçar, esburgar, des-

cascar, apparelhar as extremidades. —
« Visto como naturalmente todo homem
ama a arvore, que j)l(tntou, e acha mais

sabor na fructa do f/arfo, que enxertou,

aparou, e atou. » Fiei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Liv. 2, Part.

I, cap. 4.

— Loc. : Aparar o jiupel, na lingua-

gem familiar, fazer mal a alguém ou dif-

fículiar-lhe alguraa cousa até onde é pos-

sível. — Aparar o penna, adelgaçar-lhe

os bicos ; iiguradamente: apurar o estylo.

— « Para que apara a maca, quem lhe

ha de comer a casca J » Padre Delicado,

Adágios, p. 51. — Aparar a barba, des-

pontal-a á tesoura. — Aparar as unhas,

cortal-as quasi ao pé do sabugo ; em lin-

guagem usual, nào ter que fazer, man-
driar.

— Aparar, v. a. ant. (Do latim appa-

rere.) Apparecer, apresentar, deparar,

fazer presente. — k Muito triste se foi
com os outros... pedindo misericórdia a

nosso Senhor, que havendo-a delles lhe

aparou huma almadia, que parece que alli

foi ter á costa. » Castanheda, Historia

do Descobrimento da índia, Liv. viii,

cap. 17.

APARAR, V. a. (De parar, interromper

o movimento, com o prefixo da índole da
lingi Suster, aguentar. sustentar, ter

mão, acudir, receber na mão ou no rega-

ço, amparar o que vem ou cae de cima,

fazer estacar. — « Dom Nuno esteve sem-

pre com os dianteiros, e D. Rodrigo Af-
fonso aparou a lide, e esteve entre os

mais, mandando-os. » Conde Dom Pe-
dro, Nobiliário, tit. iv, p. 18.

Para t3o dura queda de subida
Aparar-lhc-ei debaixo o solTrimentu.

CAMÕES, SONETOS I, n.

—Loc. : Aparar o fado, diz-se d'aquel-

le que está quedo diante do fadista, e em
volta do qual este faz os seus meneios,
ou dança; contrapõe-se a bater fado. —
Aparar o pau, no jogo popular do pau, é

o acto de se defender de todas as panca-
das que lhe dá o seu antagonista ; con-

trapõe-se a atirar.

APARATADO, adj. p. ant. Vid. Appa-
ratado.

APARATO, í.-. 7)1. Vid. Apparato.

APARÇAR, V. n. ant. O mesmo que
Parçar ; emparceirar, ter parceria ; an-
dar a meias. = Usado na Ordenação
Affonsina, Liv. ii, foi. 2(1.

APARCELLADO, <tdi. p. Dividido em
pareellns. Recolhido por Moraes.

APARCELLADO, adj. (De parcel, esco-

lho, restinga.) Cheio de parceis ou bai-

xios. — a Concebiam que o mar d'alli

por diante era todo aparcellado. » João

de Barros, Década I, Liv. 1, cap. 2.

APARCELLAMENTO, s. m. ant. Situa-

ção do logar cheio de parceis ; o fundo

aparcellado. — « Principalmente no tem-

po dos ponentes, que por ser inverno, el-

les e as agoas dos montes^ que sakirem
do rio, que acima disse, e de outros re-

gatos, que estavam seccos, devem abrir to-

do o canal, que os levantes com o fundo
e aparcellamento da buhia tiverem entu-

pido. B Luiz Serrão Pimentel, Roteiro da

Navegação do Brazil, p. 398.

APARCELLAR, v. a. (De parcella, com
a terminação verbal «ar».) Dividirem
parcellas; separar em porções. = Reco-
lhido por Moraes.

t APARCHIAS, s.f. pi. (Do grego apar-

chia, primicias.) Otfertas qTie os Hyper-
bóreos enviavam a Delos.

APARECER, V. a. ant. (O mesmo que
Parecer, com o prefixo da índole da lín-

gua.) Similhar, ter visos, dar parecenças.

De lonse me aparecia,

Não sei se me engauava eu,

Que elle a mim me respondia

Com hum ai grande, como o meu.
BERXAUDÍM RIBEIRO, Ccl. 2.

APARELHAR, v. a. O mesmo que Ap-

parelhar. Orthographia usada por Frei

Luiz de Sousa, Arraes e Pinheiro.

t A PARELHAS, loc. adv. Ao desafio,

á compita ; usa-se de preferencia correr

parelhas, que, na linguagem do século

XV e XVI, equivalia á phrase correr pá-

reo .

APAREMENTADO, adj. p. (Do francez

parementé, o mesmo que Paramentado.)

infeitado, ornado. = Usado por Amador
An-aes nos Diálogos. = Moraes considera

erro typographico.

APARENTADO, adj. p. Que contraiu

parentesco, entroncado na linhagem ou
geração de outro

;
que tem muitos paren-

tes.

—Na linguagem figurada, que tem
analogia ou ponto de similhança com ou-

tra cousa. — tPor serem homens apa-

rentados e dos principaes da terra. i^

Barros, Década I, Liv. 7, cap. 6.

APARENTALADO, adj. p. ant. Aparen-
tado; da mesma geração ou linhagem. =;
Recolhido por Viterbo. — «... todos apa-

rentalados de sã geraçõ.» Doação de

APARENTAR, v. a. (De parente, com
o prefixo «a» c a terminação verbal «arp.l

Fazer parente, unir, ligar com parentes-

co, ointraír affinidade. — « Taynbem apa-

rentou]j)iais os mesjuos Reis do nosso Por-

tugal, com os de França. V Frei Luiz dos
Anjos Jardim de Portugal, p. 17,S.

— Aparentar, i-. n. Contrair parentes-

co, ser parente, cruzar-se, alliar-se por

laços de sangue. — <sNa qual, o filho de

Deos vestindo-se da natureza humana.

aparentou eomnosco, e se fez irmão nos-

so. y) Vieira, Sermões, Tom. xi, serm. õ.

§ 1, n. 170.

— Aparentar-se, v. reft. Fazer-se pa-
rente, tomar parentesco, entroncar-se, al-

liar-se na geração ou linhagem de al-

guém. «Foi esta senhora creada por
seus pais com esperanças de se aparenta-

rem por seu meio com a melhor casa das
ten-as de Portugal.» Frei Luiz de Sou-
sa, Historia de Sam Domingos, Part. ii,

liv. 4, cap. lo.

APARENTAR, v. a. e n. (De apparen-
te, com a terminação verbal «ar». Me-
lhor Apparentar.) Mostrar parecenças,

assimilhar-se, parecer-se^ fazer similhan-

te; fingir, impor, illudir. — Aparentar
riqueza, querer passar por abastado.
— Aparentar-se, v. refl. Aproximar-

se em similhança; ligar-se apparentemen-
te ; ter analogia ou pontos de contacto.
—

•
t( Antes creio, que se isto se fora in-

troduzindo, viera a nossa lingoa pouco a
pouco a aparentar-se com ella (latina).»

Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial. ix.

APARENTELLADO, adj. p. ant. O mes-
mo que Aparentalado e Aparentado. —
«£ que assi cotao ptrende a silva no Ja-
neiro, que prende e he bem disposta, «

crece, e vai adiante, que assi vão todos

aparentellados de sã geraçõ que esto te-

nvrera e aguardarem.^') Documento, de
uma doação de 1.354, apud Frei Luiz de
Sousa, Historia de Sam Domingos, Pari,

I, liv. G, cap. 4.

t A PARES, loc. adv. Vid. A par.

APÀRGIA, s. /. (Do grego apargia.)

Em Botânica, género de compostas cbi-

coriáceas que crescem nos prados dos al-

tos Alpes, do Delfinado e da Áustria.

APARÍCIO, s. m. ant. (Do latim appa-
ritio.j Nome antigo dado á festa da Epi-

phania. = Usado na Ordenação Afifonsi-

na.

t APARICO, s. m. ant. O mesmo que
Abril ; nome próprio de homem. = Re-
colhido por Viterbo no Diccionario Por-

tátil.

APARIÇOM, .«. 7)1. ant. Y.m Lithurgia,

nome dado á festa da Epiphania, que
em grego quer dizer appariçào. = Usa-
do na Ordenação Affonsina. Vid. Appa-
rição.

t APARINA, í. /. (Do grego aparim.)
Em Botânica, bardana. planta da família

das rubiáecas.

t APARÍNEAS, í. /. pi. Em Botânica,

nome de uma tulipa violeta e branca.

t APARISTOMIA, s. /. (Do grego «,

sem, o pavistomia, bolota.) Em Botâ-

nica, género das enphorbiáceas. da Gnya-
na.

APARO, ,-. wi. Do verbo aparar.» Ta-
lho ou corte que se dá na ponta da penna
para escrever. Desde que se usara pen-

nas de ferro, dá-se a estas o nome de

aparos ou bicos. — tPorqvc a cada fo-
lha começa novamente a conhecer a difie-
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rença da letra, que causou o aparo das

pennas com que o escrivão fez outro ter-

mo judicial. v João de Barros, Dialogo

em favor da nossa lingua, p. õ9.=Tam-
bem se emprega no sentido de Apara.
— Loc. : Aparos de frucfaj cascas que

ficara quando se esburga.

APARRADO, adj. Formado rasteiro

como a parra; tortuoso, baixo, enroscado,

grossete. -— «A alface em quanto está

haixa e aparrada com o chão, he saborosa

e saudável.» Heitor Pinto, Dialogo, Part.

II, dial. 1, cap. 25. Vid. Parrador. O
verbo é Parrar-se.

l t APARRAFADO, adj. jj. ant. O mesmo
que Paragrafado ; dividido em párrafos.

APARREIRADO, aJj. Cercado de par-

reuas.

f APARS, s. m. Era Zoologia, subdi-

visão de muitas espécies de quadrúpedes

articulados, da ordem dos desdentados.

APARTA, s. /. ant. Porção apartada;

apara de alguma cousa. — «... cerceio

cu apartas da divida. -n Bernardes, Flo-

resta, Tom. I, j). 1-37. = Recolhido por

Moraes.

APARTA';A. s. /. ant. O mesmo que

Apartamento; despedida.=Usado na lin-

guagem cómica do século xvi.

M;i partida, luá apartada,
Mau caminho, má estrada,

Má lavor te fa^a Deos.
GIL VIC, OBRáS, liv. IV, lol. l'JÍ.

APARTADAMENTE, adv. Separadamen-
te, á parte, sobre si ; remontadamente,

distantemente. — «A qual forma de ju-

ramento será apartadamente escrita. »

Ordenação Manoelina, Tit. i, liv. 1.

APARTADO, adj. p. Retirado, afasta-

do, separado, posto de parte ; solitário,

ermo, acompanhado ; remoto, distante,

situado ao longe, independente, desliga-

do, alheio.

São .(eronimo alumiado
D'aquella divina luz :

Passava a vida apnrlaiío.

Das letras acompatihado,
Que nos consagram á cruz

.

SA* »E Min., c:írt. Ill, est. 2í*.

— Loc. : Menino apartado, desmam-
mado, a quem se tira o leite. — Apar-
tado de alegria, triste, fora de tudo o que
dá consolação ; usado nos romances popu-
lares. — Estar apartado, desavindo,
malquistado. — Livro apartado, comple-
to em si, que não se prende a outros.— Em apartado, separadamente, cada
um para o seu canto. — Por apartado,
cada um por sua vez. — «Filha despo-
sada, flha apartada. » Delic, Adag.,p.42.
APARTADO, s. m. Logar escuso. —

«E ndlas (casas) mesmas se recolheu cm
apartado hum hastimento, que vinha nos
navios. ^, Descob. da Frolida, foi. 20, v.

APARTADO, adv. ant. O mesmo que
Á parte, e Apartadamente.— «E logo em
fallando ainhos apartado, o Bispo, que
era homem avisado, conheceo logo a pru-

dência do santo homem.» Frei Gonçalo
da Silva, Vida de Sam Dernardo, Liv. i,

cap. 27.

APARTADOR, s. m. O que aparta, es-

colhe eu separa. = Também se empre-
ga como adjectivo. — nHum homem apar-
tador do ouro.» Christovão Rodrigues de
Oliveira, Summario, p. 8.

APARTAMENTO, s. m. ant. (Da baixa
latinidade apjjartiamentuni, no francez

appartement
.) Quarto, aposento desvia-

do, retrete, penetrai, interior da casa.

—

II E o nome será posto em hum dos aparta-

mentos da tenda, que p>era isso se fez. i>

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, Part. I, cap. 32. — Viterbo
também recolheu o sentido de cerca,

muro, torre, fortaleza, castello, e qual-

quer outra obra de fortificação ou archi-

tectura militar.

APARTAMENTO, s. m. (De apartar,
com a terminação antiga dos substanti-

vos, '(mento.)') Separação, afastamento,

despedida, desunião, desapego, partida,

retirada, desistência, abstenção , ausên-

cia, distancia, desvio, solidão, retiro, er-

mo, páramo.

Fiz, sem ninguém mover, apartameiííti.

BBRN., .LIMA, CCl. 15.

As estradas e os campos mostram dnres
Da minha saudade e apartamni/t).

KBa., pots.y., liv. I, son. 44.

— Em linguagem náutica, aparta-

mento, emprega-se no sentido de abati-

mento, nome do angula formado pela di-

recção verdadeira do navio quando nave-

ga á bolina, e aquella que marca a agu-
lha de marear.

APARTAR, 1-. a: (De á parte, com a

terminação verbal «ar».j Separar, pôr de
parte, extremar, dividir, desatar, desli-

gar, despegar, afastar, alugar, distanciar,

desviar, dissuadir, remover, divorciar,

desvanecer, desfazer, dissipar, dissuadir,

repartir, distribuir; escolher, desmammar,
desherdar, romper.

Bem puderas, ó sol, da vi>iad'estes.
Teus raios apartar aquelle dia,

C4.M., LUZ , caut. Ill, est. 133.

Mas já as agudas proas apartando
Hiam as vias húmidas do argento, etc.

iD , iB , canl. II, est. 26.

Eu. filho, graiifieei tSo grave ollcnsa.
Do paterual amor rolo o costume;
Pois de mi te apartei, que ou te salvaras.

Ou nomesmo rigor lambem me acharas.
QUEv., APFo.>so AF., caut. II, est. 35.

— Loc. : Apartar dos hcns, apartar dn
herança, excluir inteiramente d'clla os

seus parentes e adherentes (não sendo
herdeiros forçados) com um insignifican-

te legado que não passava no direito fo-

raleiro, de cinco soldos, ou uma estriga

de linlio, ou um púcaro de agua.—Apar-
tar MJíía criança, destnammal-a, separal-a

do peito da ama. — Apartar alguém,

chamal-o á parte para conferenciar. —
nEl-Rei o apartou em uma camará e lhe

di.re...» Nunes de Leão, Chronica de D.
Affonso IV, foi. 141, v. — «Esquivariça

aparta amor.» Jorge Ferreira, Euphrosi-
na, act. i, se. 3.

—Apartar-se, v.refl. Extremar-se, se-

parar-se, afastar-se, alongarse, distan-

ciar-se, ausentar-se, retirar-se, dcsviar-se;

restrictamente ; descasar-se, divorciar-se,

desquitar-se.

Os dez. dos dez sf apartam, tomam posto,
Em que contrários huns dos outros liquem.

COUTE ÍEAL, NAUH. DE SEP., Cant. IV, cst. 44.

E nunca de seu Kado se apartavam.
QUEV., íPFONso AF., caut. IV, ost. 89.

— Loc: «Quem dos seus se aparta,
de remédio se alarga.» Delicado, Adágios,

p. 13.

Á PARTE, loc. adv. Separadamente,
apartadamente. Diz-se, na linguagem do
theatro, quando um actor fitila para si

;

ou para qualquer outro, suppondo que é

somente ouvido pelos espectadores e

não pelos personagens que estão em
scena. — « Tornou-se com este medo a
metter dentro em casa só, á parte com
Christo, Nosso Senhor, para tirar d'elle

quem era, e mais particularmente o co-

nhecer.» Frei Thomé de Jesus, Part. ii,

trat. 41, foi. 215, v.

— Em Philosophia escolástica^ á par-

te, eraprega-se para restringir a um só

lado ou a uma só parte o que podia ser

considerado em dois ou mais sentidos. A
eternidade distingue-se em á parte an-

te, isto é, no passado ; e em à parte post,

isto ó, no futuro. O universal era con-

siderado á parte rei, do lado da cousa, e

à parte personn', do lado da pessoa.

À PARTE, .s. m. O que se diz a meia
voz, com sentido satyrico ou allusivo.

Ironia, referencia, provocação. — «Nes-
te sentido toma-se como huma só dicção e

por modo de hum substantivo masculino,

e assim dizemos hum à'pairte, 7nuito apar-

te.» Diccionario da Academia.

A PARTES, loc. adv. Em algumas par-

tes, em alguns sitios, em certos logares,

de longe (íin longe; em pedaços. — «He
terra delgada, e a mais d'ella de pi-

nhacs bravos, baixa, ede muitas alagoas,

c a partes de alto e espesso arvoredo,*

Descoberta da Frolida, foi. 49, v.

t APARTHROSE, *. /. Em Medicina,

synonyino do Articulação.

t APARTIA, s. m. Em Botânica, syno-

nymo de Spartion, da familia das legumi-

nosas.

t APARVADO, adj. Feito parvo; ba-

boso; lofp.i, bacoco, néscio.

APARVALHADO, adj. Feito parvo, ou

aparvado. = Usado na linguagem chu-

la. = Recolhido por Moraes.

t APARVOAR-SE, r. refl. Fazer-se par-
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vo, dar-se por mais tolo do que é. =
Também se diz Aparvejar-se.

f APAS, s. m. Feiti^'o de gosto ou for-

mosura. = Recolliido no Diccionario de

Bacellar.

t APASCALISAR, i;. a. Celebrar a

paschoa ; figuradamente, exultar degosto.

= Recolhido no Diccionario de Bacellar.

APASCENTADO, adj. p. Pastoreado,

alimentado no pasto ; cevado, pastado,

nutrido.=Usado por Gil Vicente.

APASCENTADOR, s. m. O mesmo que

Pastor, usado na linguagem theologica e

poética.

APASCENTAR, f. a. (Do latim pasci,

com o prefixo «a» da índole da lingua, e

terminação frequentativa «entar».) Dar
pasto ao gado, pastorear ; alimentar, su-

stentar, criar, cevar, fartar, nutrir ; figu-

radamente : instruir, ensinar, doutrinar,

dar pasto espiritual.

Pela praia arenosa a nós vieram.

As mulheres comsigo, e o manso gado,
Qae apasceiílavam, gordo e bera creado.

CAM., LUZ., cant. v, est. 63.

Em quanto apascentar o largo polo.

As estrellas, etc.

ID., IB., r;inl. ii, est. 10.5.

— Apascentar, v. n. Andar pastando,

apascentar-se, nutrir-se.

Aqui pois no repouso trabalhoso
Pelas sombras escuras apascenta
O pensamento

LUIZPRR., ELBG., cant. \VI.

— Apascentar-se, v. refi. Aliraentar-se,

sustentar-se, nutrir-se, cevar-se. Entreter-

se, empregar-se, recrear-se.

Vede os Allemíes, suberbo gado,
Qu'e por tão largos campos .çf apascenta.

CAM. LL'/., r.anl. vii.esl. 4.

E ontao se apascentavão
Os olhos, que em se vendo,
Mais famintos lhe flcavão.

CHRISTOVÃO FALCÃO, ÇRISPAL, íol. V.H.

APASCOAMENTO, s. w.ant. Pastagem,
baldio destinado para pasto de gados.— «Este he governado e mantchudo de
apascoamento ou prado verde.» Vita
Christi, Part. n, foi. 7.3. = Viterbo tam-
bém recolheu a f()rina Apasquamento.
APASCOAR, V. a. ant. (Do latim pasci,

com a terminação verbal e o prefixo «a»
da índole da lingua.) O mesmo que Apas-
centar. — aKmpero aquellas, que som
unidas e ajuntadas na unidade da Igre-
ja, apascoa cada dia pe- palavra e per
exemplo.» Vita Christi, Part. ii, foi. 72.

t APASCOENTADO, ad. p. ant. O mes-
mo que Apascentado. = Usado pela in-

fanta D. Catherina.

APASCOENTAR, v. a. ant. O mesmo
quo Apascentar.:=Usado pela infanta D.
Catlieriua ; recolhido por Moraes.
APASSAMANADO, adj. p. Guarnecido,

enfeitado de passamânes. — vPolas hor-

das apassamanadas de •prata e seda aleo-

nadu.» Jorge Ferreira, Memorial das
Proezas da Tavola Redonda, Liv. i, cap.

47.

APASSAMANAR, v. a. (De passamane,
com o prefixo «a» da índole da lingua, e

a terminação verbal «ar».) Guarnecer de
passaraanos, espécie de galão ralo, de fio

de prata ou de seda. Vid. Passamanar.

t APASSAMANICE, s. /. Enfeite de pas-

samânes. = Recolhido por Bacellar.

t APASSARINHAR, v. a. Armar aos

passarinhos. = Recolhido no Diccionario

de Bacellar.

APASSIONAR, V. a. ant. Vid. Apaixo-

nar.

APASSIVAR, V. a. O mesmo que Pas-

sivar ; em Grammatica, reduzir um v^erbo

á sua forma passiva. = Usado por Mo-
raes e recolhido no seu Diccionario.

A PASSO, loc. adv. Lentamente, sem
rapidez, vagarosamente ; sem ir a trote.

— Ir a passos contados, com a maior
demora ou vagar. — A passo medido,
com muita circumspecção. — A passo de

anjo, diz-sc quando alguém anda a bam-
boar-se, fazendo gosto de si. — A passo
de gigante, diz-se quando uma cousa ca-

minha para o seu fim com grande rapi-

dez. — Passo a passo, brandamente,
successi vãmente.

t A PASTO, loc'. adv. Cora fartura, abun-
dantemente, á larga, á tripa forra. —

•

Comer a passo, comer a preço fixo, ou
taxa certa, em meza redondi, de tudo
quanto apparecer. =N'este sentido, usa-

do por Bernardes, Costa e Fêo.
APASTORAR, v. a. Servir de pastor.

Vid. Pastorar. = Recolhido por Moraes.

A PATA, loc. adv. A pé, sem ir mon-
tado em cavallo

;
palmilhando o chão. =

Usa-se no sentido chulo, e tem os sesuin-
tcs equivalentes também chulos : no ca-

vallo dos frades; ir na jyerna; pede cal-

cante.

t APATANTHA, s.f. (Do grego apataõ,

eu engano, e anthos, flor.) Em Botânica,
género de hicrácea, originaria das mon-
tanhas da Cyrenaica.

t ÁPATE, s. m. (Do grego apatê, astú-

cia.) Em Entomologia, género de coleó-

pteros tetráracros, tendo por typo o apa-

te cap iicho.

t APATELIA, s. f. (Do grego apatelos,

enganador.) Em Botânica, nome dado a

uma espécie do plantas próprias das ín-

dias.

t APATELO, s. 7)1. Em Entomologia,
género da ordem dos lepidópteros noctur-

nos.

t APATEON, s. m. Em Entomologia,
género de coicópteros pcntámcros, simu-
lando o habitus de um psilóptcro.

APATETADO, adj. Feito pateta; em-
ba.sbacaild

;
deslumbrado, maravilhado.

APATHiA, s. /. (Do grego a. sem, e

pathos, paixão.) Estado de entorpecimen-

to das faculdades moraes, no qual se fica

como insensível ao prazer e á dor, expe-
rimentando uma espécie de preguiça em
se mover. — No sentido usual: indolên-

cia, inactividade, inércia, indifferença,

indecisão, insensibilidade,impassibilidade.

— ti Perigosíssimo era aquelle género de
Monges... que professavão a apathia, isto

he, impassibilidade.» ^Aàre. Manoel Ber-
nardes, Floresta, Tom. ii, p. 289.
— Em Philosophia Stoica, a apathia,

era um estado de perfeição, que somente
attingia o verdadeiro sábio. CoiTesponde
ao nihilismo dos mysticos.
— Syn. Apathia, Insensibilidade, Im-

passibilidade, Indifferença : A apathia,
coraprehende qualquer dos estados mo-
raes expressos pelas outras palavras sy-

nonymas ; designa ura estado pathologi-

co, caraeterisado por um certo torpor,

depressão nervosa, desprendimento de
todos os interesses, e uma inércia con-
stante

; é quasi sempre empregada a apa-
thia na linguagem scientifica; e na lin-

guagem usual designa uma certa indo-

lência filha do temperamento do indi-

viduo. — A insensibilidade, é uma falta

de impressionabilidade relativa; não c

voluntária, mas adquire-secoma educação
ou com o temperamento ; n'este caso, em
que a força de caracter se torna uma
qualidade exclusivamente individual,

chama-se impassibilidade. — A indiffe-

rença, é mais uma consequência da apa-
thia, ou da insensibilidade ; uma falta de
actividade intellectual determinante, uma
certa falta de critério próprio ; também
pôde ser sustentada por força de cara-

cter, e então é uma consequência da
impassib ilidade

.

— Ob.s. Da palavra apathia, diz Blu-
teau : — «Nos Anthores Portugueses não
tenho achado Apathia, porém vend-o, que
nas outras naçõens usão d'este termo, não
tenho escrúpulo de o pôr no numero das
palavras Portuguezas, quanto mais que

já estão admittidas outras duas senielhan-

tes, que se tomarão do grego a saber

:

Sympathia e Antipathia. « Vocabulário.

O que Bhiteaii pretendeu fazer no século

XVIII, já o Padre .Manoel Bernardes o fi-

I

zera no século XVli.

APATHICO, adj. Que é insensível a
tudo ; indolente, inerte, indifferente, in-

sensível, irresoluto, preguiçoso. = Re-
colhido pela primeira vez por Bluteau,

no Vocabulário.
— Em Historia Natural, charaa-se apa-

thica, a primeira divisão dos animaes in-

vertebrados
;
porque não tem sentidos

apparentcs.

— Em Philosophia Stoica, o que é in-

sensível .ás paixões, que se mostra im-
passivel ante o? revezes.

t APÂTHICOS, s. »). pi. Em Zoologia,

nome dos zoophytos ou animaes radiados

de Cuvier.

APATHISAR, r. a. Tornar insensível,
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fazer que se embote a sensibilidade. =
Recolhido pela primeira vez por Moraes.

==Tambem pôde ser usado na forma re-

flexiva.

t APATHÍSTA, s. m. Em Historia Ec-

clesiastica, nome dos que julgavam a apa-

thia como um meio de salvação.

APATÍTE, s. /. (Do grego apaiaô, eu

engano.) Em Mineralogia, phosphato de

cal natural, cuja transparência fez com
que fosse tomada como uma pedra pre-

ciosa.

t APATÍTIA, s. f. (Do grego (q^atê,

engano.) Em Botânica, sub-genero de roe-

lostomaceas.

t APATOMISA, s. f. (Do grego apaiê,

embuste, e mi/ia, mosca.) Em Entomolo-

gia, género de dipteros brachóceros do

Cabo e da America do Norte.

f APATOR, s. m. (Do grego a, sem,

e pater, pae.) Em linguagem poética,

epíthoto dado á natureza.

t APATRIZAR-SE, v. refi. Regressará
pátria. = Recolhido por Barbosa e Ba-

cellar.

t APATRULHADO, adj. p. Rondado, vi-

giado, guardado por patrulhas.

j APATTA, s. /. Nome dado pelos pre-

tos a um gaiiço de Guiné, pouco vulgar.

t APATÚREA, s. f. (Do grego ajM,

sem, e oura, cauda.) Em Entomologia,
género de coleópteros pentámeros, tendo

por typo a apatúrea appemliculada.

t APATUREON, s. m. Em Antiguida-

des gi'ogas, mez do anno jonio, assim

chamado da festa das Apaturias a 24 de
novembro ; eram umas festas em honra
de Baccho, que duravam trez dias.

t APATÚRIA, s. /. (Do grego apator,

apatorus, bastardo.) Em Botânica, géne-

ro de orchidáceas epidéndreas
;

planta

herbácea da índia.

APAULADO, adj. p)- Cheio de aguas
encharcadas, a modo de paul. Pantanoso,

palustre, paludoso, brejoso, lameirento.
—

- «N'esta tranqiwira havia muita arti-

Iheria, e da banda du norte era cercada

de sapal, e terra apaulada.» Castanheda,

Historia do Descobrimento da índia, Liv.

V, cap. (il.

APAÚLAR, V. a. Deixar que um terre-

no so torne paul ou pântano. = Reco-
lhido por Moraes.
— Apaúlar-se, v. refl. Diz-se da ter-

ra, quando tende a iicar em paul ou brejo.

t APAUSAR, i\ a. Fazer pausa.= Re-
colhido por Barbosa e Bacetlar.

t APAUTAR, V. a. Fazer pauta ; in-

cluir em pauta. =Recolhido por Racellar.

t À PAVANA, loc. adv. Phrase de amea-
ça, quando se profere contra alguém,
dando a entender que se lhe darão panca-

das.

—

Ir-lhe á pavana, bater-lbe.

— Na linguagem do século xvii, Pa-

vana designava uma dança da corte de
Dom João IV, imitada da Itália e da
França; era reservada ás rainhas, ás da-

mas da sua corte, e aos fidalgos que po-

diam figurar n'ella; as damas dançavam
a pavana, vestidas de saias compridas,

esmaltadas de pedrarias, tendo na cabe-

ça uma coroa distinctiva da sua dignida-

de ; os príncipes dançavam-a com man-
to, e os fidalgos com capa e espada.

D'este costume só resta hoje uma locu-

ção chula, usada somente pelo povo :
—

/)• á pavana, por espancar, abater a so-

berba.

APAVEZADO, adj. p. Coberto cora pa-

vez ; reparado de tecidos grossos, ou i'e-

des, e talvez de taboas para resguai"dar

os de dentro dos tiros do inimigo e não

serem vistos por elle. N'este sentido, ap-

plica-se unicamente aos navios armados
em guerra. = Também se emprega no

sentido de ornado com pavezes de pan-

no, coberto de toldos. — « Depois des-

tas cinco naus vinhão as galés todas jun-

tas, apavezadas e 2)endoadas.i>Ferníio Lo-
pes, Chron. de D. João I, Part. i, cap. 133.

APAVEZADO, #. Hí. Em Milícia antiga,

soldado armado de um certo escudo lar-

go ou padez, que lhe cobria quasi todo o

corpo, a que chamavam também por cor-

rupção pavez. — (.'Os apavezados e bes-

teiros vinhão diante. » Fernão Lopes,

Chronica de João I, Part. ii, cap. 34.

APAVEZAR, L-. a. (De pavez, toldo, ou

padez, escudo, com o prefixo e a termi-

nação verbal «ar».) Empavezar, cobrir

com pavezes a náo, toldar.—Armar com
padezes ou escudos. Vid. Pavezar.
—- Apavezar-se, v. refl. Cobrir-se com

pavez ; escudar-se, resguardar-se, defen-

der-se.— «Apavezando-se, se desviarão. it

Descoberta da Frolida, foi. 94.

APAVONAÇÃO, s. f. No sentido pró-

prio, enfeite de cores, como das pen-

nas do pavão; no sentido figurado: so-

berba, desvanecimento, enfatuação. =
Recolhido por Moraes.

APAVONADO, adj. p. Similhante ás co-

res das pennas do pavão; matizado de

cores cambiantes ; figuradamente : enfa-

tuado, desvanecido, ensoberbecido.

Tornando a náo: de diamantes

(He cousa digna de c rer)

Era o lastro, de olaiidilha

Apaounaila o pavez.

PEOnO SALGADO, TIIEATBO 110 MliNDO,

act. II, scen. 18.

APAVONAR, i'. a. (De pavão, com o

prefixo e a terminação verbal « ar ».) As-

similhar-se ao pavão, desvanecendo-se

ou vangloriando-se ; enfeitar com roupas

de muitos matizes, ou de cousas garridas

c lustrosas, cambiantes como a plumagem
do pavão.
— Apavonar-se, v. refl. Enfatuar-se,

vangloriar-se, ensoberbecer-se. — « Por-

que se mostraram vãs as fi,lhas de Bion, e

andaram com os collos levantados, ace-

nando com os olhos, e apavonando-se eni

sen passeai; e fazendo alardo de suas

jmmpas e riquezas, etc. » Frei Luiz de

Granada, Sermões, serm. i, foi. 16. =

Diz-se hoje de preferencia Pavonear-se.

f APAVORADO, «c/j. p. Cheio de pavor;

atemorisado, aterrado. = Recolhido pelo

Padre Bento Pereira.

APAVORAR, V. a. (De pavor, com a

terminação verbal « ar », e o prefixo «a».)

Atemorizar, espantar, aterrar-, intimidar,

assustar, espavorir. — « Foi velejando

pêra fora, por apavorar e atemorizar a
armada Portugueza. » Lemos, Cercos de

Malaca, Cart. i, cap. 9.

APAXONAR, V. a. Vid. Apaixonar, e

seus derivados.

t APAW, s. m. Em Historia Natural,

concha do Senegal do gcnero dos pinhos

marinhos.

APAYRAR, V. n. O mesmo que Pairar.

= Usado por Jorge Ferreira, na Aule-

graphia.

APAYSADO, adj. pi. Pintado de paisa-

gens. = Recolhido por Moraes. = Tam-
bém se escreve com melhor orthographia.

APAZIGUADAMENTE, adv. Quietamen-

te, com socego, pacificamente. = Reco-

lhido pelo Padro Bento Pereira.

APAZIGUADO, adj. p. Aquietado, paci-

ficado, assocegado, reduzido á paz. ==

Usado por Corte Real e Fr. Luiz de

8ousa.

APAZIGUADOR, adj. e s. m. O que in-

tervém com animo de paz
;
parte neutra

que procura conciliar as partes bellige-

rantes; pacificador. — « E foi cousa de

maneira, que passarão más palavras an-

tre o Capitão mor, e Pêro Ferreira ; mas
não foi mais, porque houve logo apazi-

guadores. » Castanheda, Hist. do Desco-

brimento da índia, Liv. ii, cap. 118.

APAZIGUAMENTO, s. m. Pacificação,

conciliação, intervenção pacificadora ; so-

cego, quietação. = Recolhido por Jero-

nymo Cardoso e Padre Bento Pereira.

APAZIGUAR, c. a. (No provençal apa-

ziar, e apiaguar.) Pacificar, aquietar, so-

cegar, reduzir á ordem, intervir como
conciliador ; fazer cessar o barulho. —
— « Quando Vasco da Gama chegou

pjol-os apaziguar, ybz /rec/^aí?o por huma
perna. » João de Barros, Década I, Liv.

4, cap. 3.

— Apaziguar-se, v. refl. Serenar-se,

aquietar-se, abrandar-se, acalmar-se, tor-

nar-se menos violento, perder a cólera.

Dentro do coraçno
Se apazigua, e o espirito se quieta.

n. MA.NOBL DE PORTeCAL, OBRAS. ÍM. 202, V.

t A PÉ, loc. adv. Diz-se do que põe

em movimento o seu systema de locomo-

ção.=7r a pé, trilhando ou palmilhando o

solo ; o mesmo que « jyata. —• Estar a

pé, alevantado, erguido do leito ; e tam-

bém em pé, na posição vertical.— Com-
bater de pé a pé, lança a lança, atacan-

do-se mutuamente com fúria. —• A pé

quedo, sem largar campo, constantemen-

te. — A pé enxuto, passar o vau em al-

pondras.
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t APE, s. »i. Em Historia Natural,

género de crustáceos.

f APÊA, í. /. ant. (O mesmo que Pea,

com o prefiso da linguagem popular.)

Laço de couro, corda ou pequeua corren-

te que prende as alimárias na estrebaria.

Leva as apeas da boiada.

GIL VICENTE, OBRAS, Obr. I, fol. 22, V.

APEADO, adj. p. Desmontado, posto a

pé, descido da cavalgadura ou carrua-

gem. Derrubado por terra, descido do
pedestal, posto rente com o chão; deita-

do, abaixado ; rebaixado ; humilhado. —
« Dtias feças de artilheria, huma das

quaes estava apeada, 'para a subirem a

tema torre. » Guerras do Alemtejo, pagi-

nas 183.

N^isto apeado a dar remédio afudo
Ao corpo frio.

yUETKDO, AKFONSO AFR .

est. 183.

canl. XII,

APEANHADO, adj. Posto em peanha,

levantado á altura de ura pedestal. == Re-

colhido por Moraes.

APEAR, V. a. (Da locução adverbial a

pé, com a terminação verbal «ar».) Pôr
a pé, desmontar, .ajudar a descer da car-

ruagem ; figuradamente, abaixar, demit-

tir, depor da dignidade, tirar o emprego,
humilhar. — « Os gigantes fizeram guer-

ra ao céo, e quizeram apear do seu thro-

no a Júpiter. » Vieira, Sermões, Tom.
V, serm. 13, § 9, n. 461.
— Loc. : Apear a carruagem, tirar-lhe

as cavalgaduras. — Apear um viuru,

deital-o abaixo, principalmente quando
ameaça ruina. — Apear uma peça, ti-

ral-a da carreta, para que não possa ser

transportada. — Apear de um officio, de-

mittir, exonerar.

— Apear, v. n. Desmontar-se, chegar

ao sitio a que se destinava; ir a pé, por

causa do caminho intransitável. — « Por-
que em muitas partes não ha passar sem
apear, e valer das mãos, como dos pés. »

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Do-
mingos, Liv. I, Part. I, cap. 12.

— Apear-se, v. refl. Desmontar-se,
chegar ao sitio para onde ia ; descer, de-

pôr-se, demittir-se. — a E isto sem se i

apartar hum do outro, nem menos se apea-
rem. » .loão de Barros, Década I, Liv.
I, cap. '->.

APECEPELLO, luc. adv. ant. (Para a
etymologia, vid. Apecepinho.) Violenta-
mente, constrangidaiucnte; também se

diz A passa pello, v A pospello. = Re-
colhido por Moraes.

APECEPINHO, loc. adv. (De a pé, c ce-

pinho, prisão do pé.) Com o pé preso; aos
saltinhos, em um ])ó só. = Recolhido por
Moraes.

APECHEMA, .•>. ))i. (Do grego apnkma,
raciociíiio.) Em Cirurgia, contra panca-
da; fractura do cranco na parte opposta
ao golpe.

APEÇONHADO, adj. p. O mesmo que
Empeçonhado. Venenoso, envenenado. —
í Com apeçonhada lingua corrompem o

hem que lhe fizeram. » Francisco Rodri-

gues Lobo, Corte na Aldêa, Dialogo xiii,

p. 272.

APEÇONHAMENTO, s. m. ant. O mes-
mo que Empeçonhamento. = No sentido

antigo, envenenamento ; no sentido usual,

lançado para mal, corrompido, mal inter-

pretado. = Recolhido por Jeronymo Car-

doso.

APEÇONHAR, v. a. ant. O mesmo que
Empeçonhar, Peçonhentar, e Apeçonhen-
tar. Envenenar, empestar, encher de mal-

dade.
— Apeçonhar-se, v. refi. Envenenar-

se, enraivecer-se, encolerisar-se.

Avei-vos como o cegonbo,
Se medrar

Quizerdes, ou despertar,

Cá por Deos se iitaprç.unhii,

He por não poder peitar.

CANC. GERAL, fol. 70. Col. 2.

APEÇONHENTADO, adj. p. Cheio de
peçonha, envenenado, empestado, corrom-
pido, encolerisado, agastado. — o ...ape-

çonhentado vae. » Ferreira, Cioso, act.

III, SC 7.

APEÇONHENTAR, v. a. (De peçonha,
cora o prefixo, e a terminação verbal in-

choativa.) Encher de peçonha, contami-
nar, empestar, corromper phjsica ou mo-
ralmente, communicar o mal, estragar.— « Os erros dos Príncipes e cabeças de
povos apeçonheatam tod^i a republica. »

Frei Simão Coelho. » Compendio das Chro-
nicas do Carmo, Liv. i, cap. 11, fol. 43.

t A PEDAÇOS, loc. adv. Aos poucos,

interrompidamente, com intermittencias.
— <t ...faziam este caminho a pedaços. »

João de Barros, Década II, Liv. 7, capi-

ttdo 8.

APEDADO, adj. O mesmo que Pedun-
culado, usado na linguagem scientifica da
Botânica. = Diz-se das folhas compostas
era que o pecíolo commura é dividido em
dous ramos divergentes, sustentando cada
um d'elles uma serie de folíolos. = Diz-
se tambera do racimo, quando o pedún-
culo commura se divide no ápice cm pe-

quenos cachos. — Introduzido por Bro-
tero. '

APEDEUTA, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, epaideutes, mestre.) Em Philosophia,

estado d'aque]le que não recebeu princi-

pio algum de instrucção, ou a quem falta

o senso moral.

APEDEUTÍSMO, s. m. Em linguagem
didáctica: ignorância por falta de in-

strucçMo.

APEDICELLADO, adj. Na linguíigem bo-

tânica, pcdtmcuiado, qtio tem ura peque-

no pé. — Glândulas apedicelladas, sus-

tidas por ura curto pésinho.

t A PEDIR, loc. adv. Diz-se d'aquellc

que, tendo sido rico ficou miserável. —
Deixar algucm a pedir, rcduzil-o a uma

extrema desgraça. — A pedir por bocca,

fazendo todas as vontades, satisfazendo

os mais caprichosos desejos; sairá medi-
da do nosso querer, tal como nos pintou
a phantasia. — « Não foi caso, disse bem
Sam João Chrysostomo, ordenarem-se as
cousas de maneira, que tudo viesse a pe-

dir por bocca a Jacob, tudo succedesse ao
revéz a Esaú, foi traça do Espirito San-
to. » Padre Francisco do Amaral, Ser-

mões, p. 159, n. 3. == Na linguagem fa-

miliar também se encontra este anexim,
que explica a locução : — i Bocca o que
pedes, coração o que desejas °? » para ex-

primir, que tudo succede ao grado de al-

guém.
APEDOSO, adj. Em linguagem botâni-

ca, o mesmo que Apedado, Apedicellado

e Pedunculado. — Recolhido por Moraes.
APEDRADO, adj. p. Guarnecido de pe-

dras; calçado, empedrado.
— Na linguagem antiga: recamado de

pedrarias finas, de jóias ; salpicado de co-

res.— «Vestia huma cabaia de cetim car-

mezim apedrada de ouro.v João de Bar-

ros, Década III, Liv. 2, cap. 3.-

—

Fructa

apedrada, diz-se quando foi batida pelo

granizo, e tem certos toques por onde
começa a putrefaeção := Na Vita Christi,

emprega-se também no sentido de Ape-
drejado.

APEDRAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Apedrejamento, lapidação. Pena an-

tiga, usada no direito judaico. —- «Este

apedramento desta maneira se declara

assi.n Vita Christi, Part. ii, cap. 77.

APEDRAR, V. a. ant. De pedra, com
o prefixo « a >) e a terminação verbal

«ar».) Apedrejar, lapidar, executar um
sentenciado á morte atirando-lhe grandes

pedras. — « .vianda (a lei) apedrar a que

fôr achada em adultério. r> Vita Ciiristi,

Part. II, cap. G.j.

APEDREGULHAR, v. a. (De pedregu-

lho, com o prefixo «a» e a terminação ver-

bal «ar».) Entulhar, encher de pedras miú-

das, ou cascalho. = Recolhido por Ba-

cellar.

APEDREJADO, adj. p. Lapidado, suppli-

ciado cora grandes arremessos de pedras;

morto ás pedradas.

—

Santo Estevão ape-

drejado. — No sentido moderno, corrido

ás pedradas. Figuradamente: insultado,

desacatíido, censurado. — «IL.mcm ne-

cessitado, cada anno. apedrejado.» De-

licado, Adágios, p. 93. — tTraz ape-

drejados chovem pedras. v Idem, Ib.,

p. ;!s.

APEDREJADOR, .•;. «i. No sentido an-

tigo, o executor da pena do apedreja-

mento ou lapidação. — « Tem para si

São Bernardo, que estas vestiduras, que

se puzeram aos pés de Saulo, não foranx

as dos apedrejadores, senão as do mesmo
Santo Estevão.» Vieira. Sermões, Tom.
iii, serm. 7, § 4, n. 293. — No sentido

usual, o que atira pedradas ; uialedicen-

te, censor, perseguidor.
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APEDREJAMENTO, s. vi. Lapidação,

supplicio judaico e romano, em que se

executava um condemnado á morte com
grandes pedradas. — No sentido moder-

no, arremesso de pedras para ferirem o

que vae distante. Figuradamente : cen-

sura, insulto, maledicência^ perseguição,

calumnia. = Recolhido por Sloraes.

APEDREJAR, v. a. Executar o suppli-

cio da lapidação ; matar ás pedradas ; fe-

rir, atirar, correra arremessos de pedras.

Censurar, criticar, perseguir. — «E me-

recia de o apedrejarem todalas gentes do

reino pur ello.» Fernão Lopes, Chroni-

ca de D. João I, Part. i, cap. 42.

t APEGA, A". /. Em Antiguidades gre-

gas, supplicio inventado por Nabis, ty-

ranno de Sparta, que consistia em um
autómato crivado de espetos, que abra-

çava o padecente.

APEGAÇÃO, s. f. ant. Na Symbolica

do Direito portuguez, acto ou formalida-

de judicial, que fez o senhor de alguma

fazenda, ou propriedade, pondo-Uie a

mão como signal da sua posse eíiectua-

da, passando-se disso o devido documen-

to. — «E se fará esse juramento, pre-

sente o Âhbíide, Rector, Commendadur ou

Benejiciadus do Mosteiro, Igreja, lugar

pio, ou seu certo j)i'ocurador , que será

presente ã dita vedoria e apegação.

»

Constituição do Bispado de Vizeu, Tit.

xxiii, c(jnst. ].

APEGADAIVIENTE, adv. Apoiadamente,

seguradainciite, amparadamentc. Com
apego, contagiosamente,= Recolhido por

Cardoso e Bento Pereira.

APEGADÍÇO, adj. (De apegado, com o

suífixo «iço», corrupção popular da forma

latina «míWiíís».) Pegajoso, que se pren-

de ou pega com facilidade, viscoso. Con-

tagioso, commuiiicativo ; agarradiço ;
que

se aíleiçôa ás pessoas com presteza. —
« Que he outra casta de lazeira tão ape-

gadiça conto sarampão.» Jorge Feri eira

de Vasconcellos, Ulyssipo, act. v, se. 7.

APEGADO, adj. p. Visinho, contíguo,

próximo, lente, unido, adherido, agar-

rado, coUado ; communicado, contamina-

do. — «E sendo apegados com a terra,

quelrou a verga da náo de Ajfouso d'Al-

huquerque.v Àflonso de Albuquerque,

Commentarios, Part. i, cap. 6.

— Loc. : Apegado « sua opinião, pir-

rhonico, teimoso. — Apegado « um san-

to, fiado no seu patrocínio ou em algum
milagre.

APEGADOR, adj. Rapinante, agarra-

dor, empolgador. — « Os açores, aves de

força, e apegadoras.» Fernandes Ferrei-

ra, Arte da Caça, Trat. ii, cap. íò.

AFEGAMENTO, s. m. Adhesão, affei-

çào, inclinação, adherencia; viscosidade;

contágio, contaminação, inoculação; afer-

ro. — «Preserva da contagião e apaga-

mento da peste.» Garcia d'Orta, Collo-

quios dos Simples e Drogas, colloq. 7,

cap. 23,— í Ordinariamente nasce de hum
\

apagamento oti affeição.^ Chagas, Obr.

Espirituaas, Tom. ii, p. 343.

APEGAR, V. a. nní. (O mesmo que Pagar,

com o prefixo «a» da índole da lingua.)

Infeccionar, contagiar; adherir, agarrar,

collar, unir, ajuntar, prender, tocar, to-

mar, avisinhar, lançar mão, suster, aggre-

gar, afleiçoar, inclinar, segurar. — «O
Governador andava também entre os tra-

balhadores, apagando também das padio-

las.» Diogo do Couto, Década IV, Liv.

VII, cap. 12.— «Não ha homem, queounão
empreste seu vicio a outrem, ou lho não

apegue, ít se descuida.» Lucena, Vidada
Sam Francisco Xavier, Liv. iii, cap. 8.

— Em Direito antigo, apegar, era um
resto do antigo symbolismo jurídico, pe-

lo Cjual se tomava posse pondo a mão so-

bre qualquer cousa pertencente á pro-

priedade. — «Vejam todos juntamente os

bens, que se hão de alienar, quando for
troca; e os apeguem por si mesmo pes-

soalmente.» Ccnstituiçces de Évora, Tit.

xviii, const. 2.

— Apegar-sa, v. reji. Unirse, aggi-e-

gar-se, afleiçoarse, agarrar-se, collar-se
;

communicar-se por contagio, lançar mão,
suster-se, valer-se, servir-se, fiar-se, di-

rigir-se a algum santo para obter algum
patrocínio. — «E oídros sa apegaram ás

antigas fidalguiis, de que já não era me-

moria.» Fernão Lopes, Chronica de Dom
João I, Part. i. cap. iGo.

— Loc. : «Por um cabellinho sa ape-

ga y^/of/o ao linho.» Jorge Feri eira, Ulys-

sipo, act. I, SC. 1. — Apegar-se com os

santos, fiar-se no patrocínio d'e]lcs para

obter qualquer pedido. — Apegar-se ás

palavras, sophismar.

APEGO, s. m. (Do latim ^^/u-j pez de

que se encontra na baixa latinidade a

forma pcgunta; no hcfpanhol apego.)

Usado somente na linguagem figurada:

afieiçào, inclinação, amor, sympathia, ad-

herencia, affinco, adhesão, aferro.-

—

«Em
havendo apego a cousa da terra, desufe-

ga-se o amor do céo.v Frei António das

Chagas, Obr. Espirituaes, Tom. ii,p. 4n.
— Em Abcgoaria, apego, é o temào

da charrua ; a rabiça do arado. = Reco-

lhido por Bluteau, no Vocabulário.

APEIA, s. /. Em Botimica, nome bra-

zilico do uma arvore.

t APEIBEIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro de tiliáceas, arvores ou arbustos da

America equatorial, com os ramos dos

quaes se accende lume pelo atrito.

t APEIORAR, V. a. O mesmo que Paio-

rar. Vid. sem o prefixo, bem como todos

os seus compostos.

APEIRADO, ac/y. p. Prompto com todas

as peças necessárias para a lavoura
;
que

tem apciragem.=Recolhído por Bluteau,

no Supplemento do Vocabulário.

APEIRAGEM, s. f. Conjuncto dos pe-

trechos e instrumentos necessários para

a lavoura. = Recolhido por Bluteau no

Supplemento do Vocabulário.

APEIRAR, V. a. (De apeiro, com a ter-

minação verbal ><ar»; ou contracção po-

pular do verbo apparelhar, por isso que
na linguagem rústica o «Ih» se vocalisa

em «iu ; assim amajoar, por amalhoar.)
Munir com todos os aprestes necessários

para a lavoura. = Recolhido por Bacel-

lar.

APEIRO, s. m. (Contracção popular de

apparelho, no hespanhol aparejo: na lin-

guagem do povo ha a tendência em mu-
dar o «Ih» em «i» como no hespanhol.)

Temoeiro que prende a chavelha á can-

ga do carro ou arado ; correia de couro

crú; chavelhas, carro, arado, grades, só-

gas, etc, formam o conjuncto a que se

chama apeiro. =Tambein, na linguagem
popular, se dá este nome a qualquer in-

strumento indispeiísavel para um mister.

Lev:i ostiiiTOs, e os «peiros^

E o çumo e os cbocnlhos,

filL VICENTE, OBBAS, liv.l, fol . H.

— Loc. : «Em casa de ferreiro, peor

apairo. » Delicado, Adágios, p. 157. •

—

Modernamente diz-se : em casa de ferrei-

ro, espeto de pau.

t A PEITO, loc. adv. Decididamente,

com tenacidade, tenazmente. — Levar a

peito, ter em brio, emprehender com
coragem.

APEJAR-SE, v. ?-e/. Encher- se de pejo.

APELHAÇOM, s. f. ant. (Do latim apel-

latio ; a geminação «11» abranda-se em
«Ih» como nas palavras antiga, guWíinha,

(gallina) pu\ha, (pulla). Vid. Appallação.

APELHAR, V. a. ant. O mesmo que

Appallar.=Usado cm documentos do sé-

culo xiii.

APELLAR, V. a. Vid. Appallidar.

t APELLE, s. m. (Do grego a, sem, e

do latim pcllis, pelle.) Em Medicina, no-

me dado aos indivíduos cujo prepúcio,

contraído ou cortado, não pôde cobrir

completamente a glande ; epitheto dado

aos cireumeisos.

APELLIDAR, v. a. Vid. Appellidar.

AFELLIKÉO, adj. Do celebre pintor

grego Apelles.

A PELLO, loc. adv. (Do hespanhol ai

pello, ao correr do pello.) A propósito, a

tempo, na occasião opportuna. do

t APELLITAS, s. m. pi. Hereges

século II. Sustentavam que o mun-
do fora feito por um só anjo do bem e

do mal, á imitação de um mundo supe-

rior e perfeito.

APENADO, adj. p. ant. Punido, casti-

gado, eondemnado. = Usado por Frei

Leão de S. Thomaz.
APENAR, t'. a. ant. (De pena, com o

prefixo «a», e aterminação verbal «ar».j

Punir, castigar, impor pena, commincar

castigo, intimar, notificar, citar.

—

«Pro-

cedam contra elles, e os apanam, segun-

do n'este regimento, e nossas ordenações o

podem e devem fazer.» Ordenações Ma-

noalinas, Lív. i, tit. 77. = Fora do uso.
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Em uma citação de Castanheda e das Or-

nações Affonsinas, emprega-se no sentido

de Apanhar.

APENAS, adv. (Do latim 2K'ne, quasi,

com o prefixo «au, da índole da lingua,

e o suffiso indeterminado provençal, co-

mo em solatium, solats.) Escassamente,

quasi, pouco mais, ainda bem não, logo,

difficultosamente, no mesmo momento,

senào quando.

Ouandi) t3o pouca for^'a o vpnto leva,

Q\iapenas move o doce e manso no.
«EBN., LiMAjCart. xxxm.

Cue apenas acabava o fero iranse.

Quanuo lá da contraria parto voa

Huma frecha crncl.

CORTE BEAL, NAF. DE SKP.. tMnt- IX, fnl.

91,vers.

jAPENDIX, s. m. Vid. Appendix.=Re-
colhido por Bluteau.

APENDOADO, adj.p. ant. Guarnecido,

armado, enfeitado de pendões; emban-
deirado ; com estandartes arvorados

.

Touros inteiro? assados.

Não bateis apendoaUos,

Por engenho nella enlravão.

REZ., MISCELL., fol. 153, V.

APENDOÃR, r. a. (De pendão, com o

prefixo «a», e a terminação verbal «ar».)

Ornar, guarnecer as naus com pendões.
= Recolhido por Moraes. = Fora do

uso. Vid. Embandeirar.

t APENEDADO, adj. Da forma de pe-

nedo
;
penhascoso, escabroso, com pene-

dias. = Recolido por Bacellar.

t APENHADO, adj. Cheio de penhas,

apenhascado, penhascoso. = Recolhido

por Bacellar.

t APENHADO, adj. p. ant. O mesmo que
Empenhado ; dado em peijhor. = Usado
nas Provas da Historia Genealógica.

tAPENHADOR,s. m. ant. O me-^moque
Empenhador, que dá em penhor; o que
apenha. Em ambos os sentidos recolhido

por Cardoso e Bento Pereira.

t APENHAMENTO, s. m. ant. (O mes-
mo que Empenho, com o suffixo antigo

dos substantivos em «mento» e a prepo-

sição componente tornada prefixo.) O
acto de dar ou receber em penhor. Pe-

nhora. •— <i Outrosi que em todolos con-

tratos d'olrigaçdes, aforamentos, e arren-
damentos, comjiras e vendas, e apenha-
mentos e quaesquer outros semelhantes,

etc.)) Ordenação de Dom Manoel, r.,iv.

I, tit 59. =^ Ferreira Borges introduziu

este vocábulo obsoleto no seu Dicciona-

rio Jurídico Commercial.

APENHAR, V. a. ««í. (Do latim pígnus;
penhor, modificado pelas mesmas leis

phonétieas de: Hgnum, lenho, com o pre-

fixo «a» em logar da preposição «in» e

a terminação verbal «ar».) Empenhar,
dar em penhor; peniiorar, alienar. —
«... e assi se algumas jiessiKts venderem
ou comprarem, ou apenharem algumas
cousas das Igrejas, etc.» Ordenação Ma-

voi I. — 60.

linguagem Botânica. —Fo-

APER

noelina, Liv. i, tit. 44. = Fora do uso.

t APENHASCADO, adj. Que tem aspe-

cto de penhasco ; cheio de penedia; fra-

goso, escabroso. = Recolhido por Bacel-

lar.

t APENIANTISMO, s. m. Em antigui-

dades gregas, desterro por um anno em
expiação de liomicidio voluntário.

APÊNNINIGENA, s. m. Natural ou ha-

bitante do Apennino, cordilheira d'Italia.

t APENINSULADO, adj Formado ao

modo de uma península. = Recolhido

por Bacellar.

APENNULADO, adj. Em Botânica, o

que tem pinnulas, ou tem a sua apparen-

cia.

t APENORADO, adj. p. ant. O mesmo
que Penhorado.

APENORAR, V. a. ant. (De pignorare,

com o prefixo substituindo nas primeiras

edades da lingua a preposição componen-

te.) Dar em penhor, hypothecar. = Re-

colhido por Viterbo em Documentos do

século XIV e xv.

APENTEADO, adj. Que tem a forma

de pente, denteado á maneira de pente.

= Usado na
lha apenteada.

t APENÚLEA, s. f. Em Botânica, gé-

nero do carpanculáceas.

APEPINADO, adj. p. Que tem a forma

de pepino; que tem o gosto de cocombro;

acocombrado.—N'este sentido, recolhido

no século xviii, no Diccionario de Bacel-

lar.—Modernamente, tem um grande uso

na linguagem da gíria, e exprime a idêa

de escarnecido, ludibriado, exposto á ir-

risão, deposto da seriedade, desattendido,

enxovalhado, e tudo isto em meio de ri-

sota, sem animo de raiva, mas sim como
expansão irrepressivel.

t APEPINADOR, s.?». Na linguagem da
gíria, trocista, arreliador, provocador,

disfrnetndor.

t APEPINAR, V. a. (De pepino, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Troçar, arreliar, disfructar, escarnecer,

desattender, ridicularisar, satyrisar, tirar

a seriedade, ludibriar, judiar. == Usa-

do unicamente na linguagem da gíria.

— Apepinar-se, i'. rejl. Dar-se ao dis-

fructe, depôr-se a si próprio da serieda-

de. = Recolhido no século xviii, por
Bacelhir; tem actualmente grande voga.

APEPSIA, s. /. (Do grego a, sem, e

]}epsis, cocção, digestão.) No sentido pró-

prio, mú digestão. =Tambem se empre-

ga no sentido de Dispepsia.

t APER, .»'. m. Em Historia Natural,

nome latino do javali.

APERALTADO, ndj. Com ares de pa-

raltn, ou de casquilho ; ajanotado.=Usa-
do por Fiiiuto. Vid. Aparaltado.

APERCA, s. /. Em Historia Natural,

certo quadrúpede do Brazil. -- Recolhi-

do por ^Ioi'aes.

APERÇÃO, .«. /. (Do latim apertio,

nnem.'^ Abertura, rasgo, corte que se faz
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com escalpello ou lanceta. = Usado na
linguagem cirúrgica.— «^Is aperções que

se fazem com lanceta.» Luz da Medic, p.

4. — «Com menos dispêndio das forças o

fazem as sanguesugas, a aperção das al-

morreimas.» Idem, p. 149. = Também
se empregava no sentido de entrada,

principio, começo, prólogo: — «... pela

aperção dr> livro...» Vergel de Plantas,

p. 82. Vid. Abrimento, mais usual.

APERCEDER, v. a. (Do latim ad, para,

e percipere.) Começar a vêr, descobrir

de longe, enxergar, lombrígar, avistar,

alcançar; vêr, comprehender, conhecer,

notar, distinguir, descobrir, dar por al-

guma cousa. Aprestar, apparelhar, pre-

parar, pôr prompto, apromptar ; prevenir,

avisar, antecipar, prover, bastecer, for-

necer. Perceber. — «Mandou aperceber

uma armada df dez caravellas. » João
Barros, Década I, Liv. iii, cap. 1.

Todavia de funda e de cajado

Te vae apenebenilu ao som da guerra.

BERNARDES, LIM., ecl. XV.

—Aperceber-se, v. rejl. Apparelhar-se,

preparar-se, aprestar-se, dispôr-se.

Foram de Manoel remunerados,
P()ri|ue com mais amor se aperceOessem,

E com palavras altas animados

Para quantos trabalho? succedessem.

i;*M , Lrz., cant. iv, est. 83.

APERCEEIDO, adj. p. Percebido; co-

nhecido, alcançado
;
preparado, provido,

abastecido, antecipado, prevenido, appa-

relhado.

yue doutra arte (ludera ser perdido.

Segundo eslava mal apercebido.

CAM., 1.1X., cant. Ill- est. 35.

— Loc. : Seja apercebido, na lingua-

gem do século XV, o mesmo que, fique

sciente, tenha entendido. — «O homem
apercebido he meio combatido. tiJorgeFer-
reira. Ulyssipo, aet. iii, se. 1.

APERCEBIMENTO, s. m. Apparelho,

apresto, preparo, fornecimento, conheci-

mento. — «Vistes como dei.rei meus pas-

satempos por me vir tratar do apercebi-

mento pêra este negocio." Jorge Ferrei-

ra, Euphrosina, act. v, se. 10.

— Loc. : Cum apercebimento que,

com condição, bem entendido que. —
Carta de apercebimento, avisos régios em
que o poder monarchico avisava os se-

nhores dos solares para oceorrerem com
a sua hoste. — Apercebimento de guer-

ra, preparativos. — «(> apercebimento

para a guerra j)erfenre ,«')' lí Arte viíb'tar.y

Vasconè.l!õ>;. Arte Militar, foi. 20. v.

APERCEPÇÃO, .--. /. (>ieraçào do espi-

rito, quando elle se considera como o que
percebe e sente mna impressão qualquer.

Sentimento interior, consciência, intuiç.ão

— Em sua própria consciência,

intima da Philosophia de Kant. aperce-

pçâo pura, é a consciência jirimitiva de
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nós mesmos, que precede todo o pensa-

mento, entra em toda a cogitação e pôde
desprender-se completamente de todo o

elemento sensível.

t APERCEPTIBILIDADE, s. /. Em lin-

guagem didáctica, faculdade de perceber

as impressões.

t APERCEPTIVEL, adj. 2 gen. Que é

susceptivel de ser percebido.

t APERCEPTIVO, adj. Nome dado

unicamente na Piíilosophia de Leibnitz

á morada aperceptiva; que tem a pro-

priedade de se conhecer a si projjria, e

de conhecer todas as suas modificações.

APERÉA, *. /. (Do grego a, sem, c^^e-

ra, saco.) Em Botânica, género da famí-

lia das gramíneas.
— Em Zoologia, nome dado a uma es-

pécie de porco, do Brazil.

APERFEIÇOADAMENTE, adv. Jlodiflca-

do para melhor ; desenvolvidamente, me-
Ihoradamentc, correctamente, acabada-

niente, inteiradamentc

.

APERFEIÇOADO, adj. p. Melhorado,

ampliado, augmentado, corrigido, torna-

do perfeito ou mais próximo da perfei-

ção. — 3L:uhi)ia aperfeiçoada; instru-

mento aperfeiçoado.

APERFEIÇOADOR, adj. Que dá per-

feição, que procura tornar uma cousa

mais perfeita; que dá a ultima demão.
—-nDivino reformador do mundo, e aper-

feiçoãdor da natureza humana.» Padre
Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
II, doe. 1, cap. 22. n. 174.

APERFEIÇOAMENTO, s. m. 'Acabamen-
to, ultima doiuão ; melhoria de entida-

de ou de tim que se dá a qualquer obje-

cto.—Aperfeiçoamento do esjnrito ; aper-

feiçoamento de uma machina. = Reco-

lhido no século XVIII, unicamente no Dic-

cionario de Bacellar.

APERFEIÇOAR, v. «.(Do \a.úm perjice-

re, ou melhor, de perfeição, como prefixo

«a» e a terminação verbal «ar».) Apro-
ximar da perfeição, acabar, completar,

dar a ultima demão, consummar, prefazer.

melhorar, inteirar, corrigir. « Mandou
trazer outros (cavallos) com que aperfei-

çoasse o numero de lõO cavallos.-D Diogo
de Couto, Década VII, Liv. vi, cap. 7.

— Aperfeiçoar-se, v. rejl. Tornar-se

perfeito, desenvolver em si certas quali-

dades ; requintar, corrigir-se, modificar-

se, completar-se. Inteirar, prefazer. —
«Para este effeito jyrometteo el-Eei... de

pôr oictro dejJositõ de vinte mil (cruzados)

em Santa Cruz de Coimhra, de que se

aperfeiçoasse a restituição em caso de

que os i^rimeiros não bastassem.-» Bran-
dão, Monarchia Lusitana, Part. iv, liv.

14, cap. 2.

Á PERFIA, loc. adv. ant. Vid. Á por-

fia. = Recolhido no Diccionario de Car-

doso.

APERFIÁR, >:. a. ant. Vid. Porfiar e

Aporfiar. = Usado na Vita Christi.

APERIANTHÁCEAS, s. /. ant. (Do gre-

go a, sem, per-í^ em volta, eanthos, flor.)

Em Botânica, familia de cycadeas, for-

mada das cycas e das zaraias. =; Tam-
bém se emprega como adjectivo para de-

signar as plantas sem periantho.

APERIENTE, adj. 2. gen. (Do latim

aperiens, entis.) Em Mediei a, que res-

tabelece a liberdade nas vias urina-

rias, e biliares. — uRaizes de salsa e de

aipo, e as dhircticas, e as hervas ape-

rientes.» Madeira, Methodo de conhecer

e tratar o Morbo, etc, Part. i, cap. 42.
— uHumido ou secco, aperiente ou atte-

nuantc.^^ Luz de Medicina, p. 10.

t APERISPÉRME, adj. 2 gen. (Do gre-

go a, sem, peri, em volta, a sperma, se-

mente.) Em Botânica, qualidade de uma
semente ou de um erabryão que não tem
jierisperma.

t APERISTÓMATE, adj. Vid. Aperisto-

me.

t APERÍSTOME, adj. 2 gen. (Do gre-

go a, sem, c peristome.) Em Botânica,

qualidade dos musgos que não tem pe-

ristome; musgos cuja capsula tem o seu

orifício nú.

APERITIVO, adj. (Do latim aperire

;

no italiano c no hespanhol aperitivo.)

Em Medicina, que abre os poros, que
torna os humores mais fluidos, e facilita

o movimento dos liquidus. — <iAs cinco

raizes aperitivas que são de grama, fun-
cho, at/po, espargo e gilharheira.» Rego,

Summa de Alveitaria, p. 209.

APERITIVO, s. m. Formado elliptica-

mente, subentendendo-sc remédio ou me-
dicamento. — Os aperitivos dividiam-se

em maiores e menores.

t APERÍTROPE, adj. (Do grego a,

sem, e jjeritrope, mudança.) Em Medicina,

que não tem mudanças successivas ha-

bituaes na evolução normal e intima dos

órgãos.

APERMAMENTO, s. m. ant. Compres-

são, coacção, constrangimento, força, obri-

gação. = Usado por Viterbo.

t APERMEIADO, adj. Dobrado pelo

meio. = Recolhido por Bacellar.

t APERMEIAR,«.a. (De permeio, com
o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar».) Dobrarpelo meio.=Recolhido por

Bacellar.

APEROLADO, adj. p. ant. Que tem a

feição de uma pérola
;
que tem a côr de

pérola ; coberto com pérolas. = Usado
em joalheria. — Grão aperolado. = Re-

colhido por Bluteau.

APEROLAR, V. ^«. (De pérola, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Em Joalheria, dar a feição, côr, lustre

ou forma de pérola. = Recolhido por

Moraes.

t APERREAÇÃ O,.s. /. (Para a etymolo-

gia, vid. a loc. adv. A perros.) Na lin-

guagem vulgar e chula, oppressão, amofi-

nação, vexação, contrariedade, desgosto

abafado.

APERREADAMENTE, adv. Na lingua-

gem vulgar, amofinadamente, oppressiva-

mente, abafadamentc. = Recolhido por
Moraes.

APERREADO, adj. p. Amofinado, ve-

xado, opprimido, molestado, atagantado.

APERREADOR, adj. Que arrelia ou-

tro, que constrange e amofina. — Mes-
tre aperreador; pae aperreador. = Re-
colhido por Moraes.

APERREAMENTO, s. m. O mesmo que
Aperreação ; menos usual. = Recolhido

pelo padre Bento Pereira.

APERREAR, v. a. (Para a etymologia,

vid. a loc. adv. A Perros.) Vexar, apo-

quentar, arreliar, constranger, oppi'imir,

molestar, atagantar. — «Mas não cabia

na condição de Lazarac estar muito tem-

po sem o aperrear.» Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Part. i, liv.

G, cap. 30.

— Aperrear-se, v. rejl. Amofinar-se,

constranger-se, viver em tristeza profun-

da mas imaginaria ; agastar-se.

t A PERROS, loc. adv. (Do hespanhol

perro, cão, tomado figuradamente por

desesperado, raivoso.) Dar-se a perros,

ficar no maior desespero, antes querer ser

mordido por cães, do que tal cousa suc-

cedesse.

APERTADA, s. f. ant. O mesmo que

Aperto; angustia, afHicção, instancia, ur-

gência, rigor, constricção, afHicção. « Fen-

do-se ella em tal apertada mandou dizer

aos de fora, que lhe enviassem piessoa se-

gura.» Fernão Lopes, Chronica de Dom
João I, Part. i, cap. 44.
— Obs. Os adjectivos participios por-

tuguezes, em geral, tornam-se substanti-

vos fixados na forma feminina. Ex. : Cala-

da, o silencio ; espilanada, a planície

;

retirada, a fugida, etc.

APERTADAMENTE, adv. Com aperto,

estreitamente ; consternadamente, instan-

temente, strictamente, urgentemente. —
« Mandou apertadamente requerer a el-rei

de Melinde, que se jizesse em hum corpo

contra nós.» João de Barros, Década I,

Liv. vlll^ cap. 8.

t APERTADISSIMAMENTE, adv. sup.

Com o maior rigor, com amais alta con-

sternação. = Usado por Vieira, e pro-

pi-io da linguagem oratória.

APERTADÍSSIMO, adj. sup. Estreitis-

mo, unidíssimo, strictissimo; urgentíssi-

mo. = Usado pelos escrijDtorcs do sécu-

lo XVII, e por Vieira.

APERTADO, adj. p. Estreito, unido,

comprimido, constricto; estreitado; auste-

ro, rigoroso, severo, stricto, exacto ; es-

casso, avarento, apoucado, acanhado, fe-

chado, reservado ; diííicil, angustioso, ter-

rível ; carregado, apurado. —aOs jejuns,

com que se mortificava, mui apertados, e

frequentes.» Jorge Cardoso, Agiologio,

Tom. II, p. 277.

Com aperfaâo pão, com agua bveve.

VEIGA, LALBA D'A^FmSO, dCdiC.
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Mo soSn dilaçSes tempo aperlado.

cáST., uivssÉi, canl. »i, est. 10.

— Loc. : Apertado de mãos, agarra-

dinho, usurário^ que não tem caridade.

— Pão apertado, aquelle que é feito de

farinha que nào foi bem separada do fa-

rello. — íiMais quero pedir á minha pe-

neira um pão apertado que d minha vi-

sinha emprestado. ^^ Padre Delicado^ Adá-

gios, p. 66. —^ Tempo apertado, aquelle

em que se padecem grandes misei-ias ou

oppressões. — Roxo apertado, que pen-

de mais para escuro do que para claro.

—

Ânimo apertado, sem generosidade, inve-

joso. — Ter a mão apertada, ser remis-

so no beneficiar.

—

Bolsa apertada, d'on-

de nào sáe dinheiro, pela grande avareza

de seu dono. — Apertado da hora da

conta, constrangido com a agonia da

morte. — Argumento apertado, que é de

resposta difficil. — Ordens apertadas,

urgentes, immediatas, sem restricção ou

excepção.

APERTADOIRO,s. m. ant. Cinto, faixa,

cordão, ou banda com que se aperta o

corpo. — « jE cada hums lombos som

apertadoiros, e refreadoiros das cuida-

ções illicitas, e das ohras nom boas.v Vi-

ta Christi, Part. iii, cap. 57, foi. 112. v.

APERTADOR, s. m. O que cinge ou aper-

ta ; na linguagem do século xviii, orna-

to das mulheres para tomar os cabellos,

cingindo-os principalmente á testa e se-

gurando-lhes os topetes.

Não llque ás Deosas téla, nem brocado,

Aunei, apertaíííii\ nem col.ir lique, etc.

GALHBGOS, TEMPLO DE MEMORIA, CHVlt. I,

est. 3i.

APERTAMENTO, s. m. ant. Constricção,

oppressão, acanhamento, estreiteza; figura-

damente : rigor, austeridade, severidade.

— « jB c'o apartamento da gente não po-

dendo estar em terra...)) Vita Christi,

Part. I, cap. 29, foi. 90, v.

APERTÃO, s. m. Augmentativo de

aperto ; diz-se de uma multidão de gente

unida em um logar acanhado. Entalão,

assalto, combate apertado. Provocação,

violência. — a Com favor dos castellos

tornaram a dar outro apertão aos nossos,

de que por derradeiro levavam a pieor.i)

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. ii, cap. 52.

APERTAR, V. a. (Na linguagem anti-

ga Apretar, o que confirma a etymolo-

gia do hcspanhol apretar ; no latim pres-

sare, com o prefixo «a» mudando- se o

ffS» em «t» por intermédio do som de

«z» e pela influencia gothica.) Compri-
mir, estreitar, conchegar, ajuntar, cerrar,

atenazar, ligar, atar, atacar, abraçar,

unir, carregar, espremer, cingir, abotoar,

amarrar, opprimir, abreviar, resumir,

apressar, adstringir, acoçar, perseguir

;

imprensar; instar.

E na direita mão com força apfiia

A rutilante, clara, agudaespada,
CORTE BEAL, NAIF. HE SEP., Cant.

IX, foi. 89.

Estando c'um penedo frente a frente,

<Jue cu pelo rosto angélico apeiíava

CAM-, Liz., cant V, est. SG.

.\s roa\iiis opeila?ido passeava

Por entre as tristes sombras animoso.

CASTRO, iLvssEi, cant. IV, est. 13

— Loc. : Apertar a mão, poupar ; com-

primentar alguém, recebendo a mào direi-

ta do outro em signal de paz e amizade.

—Apertar a hypothese, tornar-se mais dif-

ficil o caso, complicar-se, tornar-se ur-

gente a solução. — Apertar a cabeça,

ficar aturdido, não saber a quantas anda.

— Apertar a si, abraçar intimamente.

—

Apertar o cerco, tornal-o mais rigoroso.

— Apertar com alguém, instar, rogar,

até conseguir o que se pede. — A fome
aperta, cresce, torna-se insuportável. —
Apertar os cordões á bolsa, moderar a

despeza. — Apertar a enxada, trabalhar

com ella. — Apertar a peneira, diz-se

quando, depois de peneirada a farinha, o

farello que fica, continua a ser peneirado

até mais não poder. — Apertar as es-

poras, instigar o cavallo jDara desfilar.

—

Apertar o passo, andar de pressa.—Aper-

tar o pé, ir mais veloz ; e também dar

signal de malicia. — Apertar a ração,

diminuil-a. — Apertar os cordéis, redu-

zir ao ultimo extremo. — Apertar a for-
ma, em linguagem typographica, diz-se

das paginas que estão no prelo depois de

emendadas, que se desamarram, e ficam

presas entre a rama, regretas e cunhas.

— Apertar o torniquete, diz-se em lin-

guagem chula, da pressão que se exerce

sobre algaem, quando é augmentada.
— Apertar-se, v. refl. Cingir-se, es-

partilhar-se, comprimir-se, enfaixar-se,

unir-se, abracar-se, ajuntai"-se, reduzir-se

a menos. — «Aporta baixa, á qual os

soberbos se ferem, topam ou esmagam : e

o pastor humildoso nom se aperta, nem
topa em ella. » Vita Christi, Part. ii, foi.

72, V.

—
• Apertar, v. n. Comprimir-se; in-

star, diminuir, entristecer, augmentar, re-

duplicar.
•

ijuanliis vezes Iraballia cousolar-se.

Tantas mais se entristece, e vê que aperta

\. alina dentro, como que <iuer cerrar-se

.\'s razões, que ella por seu bem concerta.

MOISIMIO DB QUEVEDO, AFFCNSO AbltlCANO,

lant. II, foi. i8, V.

— Loc. : — « Quanto mais gva mais

aperta. » Delicado, Adágios, p. 13. —
Apertam as saudades, crescem, tornani-

se invencíveis.

APERTO, s. m. Constricção, pressão

;

entalão, compressão; figuradamente: mul-

tidão de gente, breve espaço ; oppressão,

consternação, necessidade, urgência, an-

gustia, afrticção, pena, agonia, instancia,

eíficácia, rigor, intensão, força maior

;

austeridade, rigidez, escassez, acanhamen-

to ; concisão, brevidade, difficuldade. —
« Eu vi alli...grandes trabalhos, fadigas,

e apertos ãe fomes, sedes, etc. » Luce-

na, Vida de Sam Francisco Xavier, Liv.

I, cap. 10.

— Loc. : Vêr-se em apertos, achar-se

nas maiores difficuldades ; consternação

profunda e inconsolável. — Aperto de

dous montes, desfiladeiro. — Pedir com
aperto, rogar instantemente.

APERTO, adv. ant. O mesmo que Per-

to, cotn o prefixo da índole da lingua. =
Recolhido por Viterbo, usado em docu-

mentos de 1306.

APERTO, adj. ant. (Do latim apertus,

sem a flexão do caso. ) Aberto, claro, ma-
nifesto, patente. — « Mas a elle por crea-

tura não implica mentir, e enganar; a
mi por creador he aperta repugnância. »

Frei João de Ceita, Quadragenas, Tom.
I, foi. 106, col. 4. = Está fora do uso.

APERTURA, s. f. O mesmo que Aper-

to ; estreiteza, exiguidade, difficuldade.

Pequeno espaço, angustia, afflicçào. —
« Costumam-se a trazer o seu interior des-

cansado e simpÂes, e sem aquella turbu-

lência, e apertura, que causam os desejos

de dar boa conta de si. » Padre Manoel
Bernardes, Floresta, Tom. v, p. 404.

APERTURA, í. /. ant. O mesmo que

Abertura; clareza, evidencia. — kí Xotai

a apertura dos terrenos.)) Vieira, Serm.,

Tom. I, p. 778. = Fora do xiso.

APERTÚXAS, s. f. pi. Vid. Pertuchas.

APESARADO, adj. p. Que tem pesar;

pesaroso ; contristado, agoniado ; con-

strangido. = Recolhido por Moraes.

APÈSARAR-SE, v. refl. Contristar-se,

agoniar-se, constranger-se.

APESENTAR SE, v. refl. Fazer-se pe

zado ; adquirir certo pezo, tanto no sen-

tido physico como no moral, devido á

edade e ao desenvolvimento.=Usado por

Góes. = Recolhido por Moraes.

A PESEPELLO, loc. adv. ant. O mesmo
que A pospello, Apecepinho, e A passa-

pello. Segundo I\Ioraes, de pé descalço

;

e também, em fugida, a toque de caixa,

correndo vergonhosamente, em retirada.

O' Nádegas que viste esfrangalhado

Àpesepello vir da sua aidéa.

GARÇÃO. EPISTOLA.

APESSOADO, adj. p. De estatura mais

do que a ordinária; de talho esbelto, de

boa tigura, elegante, donairoso. — « Ven-

do-o elle tão pequeno, íhe perguntou, se

El-rei seu irmão tinha em seu reino ou-

tros homens mais apessoados, que envias-

se com similhantv cargo, f Franciíco Ro-

drigues Lobo, Corte na Aldéa, dial. iv,

p. 82.

APÉSTADO, adj. O mesmo que Em-
pestado. = Usado por Frei Luiz de Sou-

sa, Froi .Toào do Ceita, etc.

APESTANADO, adj. p. Que tem pesta-

na, que imita a forma de uma pestana ;
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usado uo século xv nas vestimentas da
corte.

Bons e ináos todos já trazem.
Os rabos alevantailos,

Em lobas Irisndas jazem,
Capuzes apiwlfitiailifs

Pola ponta do jip trazem

.

GANC. GERAL, lOl. 21t>, V . , COl. "2.

APESTAR, (-. o. ant. (O mesmo que

Empestar ; o prefixo « in « , em, começou
a substituir o prefixo «ad», a, a contar

do século XVI.) Encher de peste,' conta-

minar, contagiar ; iiiíeccionar. — « Tudu
toca, fudo róe, tudu apesta a culumnia . »

Fabula dos Planetas, p. 84, v.

t APÉSTIMO, *. VI. Vid. Prestimonio.

t APETÁLEAS, *. f. pi. Em Botânica,

nome de uma das grandes divisões, com-
hendendu as plantas dicotyledóneas apé-

talas.

t APETÁLEA-ELEUTHEROGYNA, s. /.
(Do grego a, sem, -pidalun, pétala, eleu-

therusj, livre, e gi/ne, fêmea.; Em Botâni-

ca, classe de plantas, compreliendendo as

predicotyledóneas ajjétalas, cujo ovário é

livre.

t APETÁLEA-SYMPHYSOGYNIA, s. f.
(Do grego a, sem, i)ttalon, pétala, sym-

2jhyõ, ter coiijunctamente, e f/)/ne, fêmea.)

Em Butonica, classe, compreliendendo as

dicotyledóneas apétalas, cujo ovário é

adherente.

t APETÁLIA, s. /. Em Botânica, esta-

do de uma planta cujas flores estào pri-

vadas de pétalas.

t APETALIFLÓRA, adj. 2 gen. Era Bo-
tânica, que tem flores sem pétalas. =
Também se emprega como substantivo

para designar a classe das synanthéreas

quando sào compostas de flores apétalas.

APETALO, adj. (Do grego a, sem, e

petalun, pétala.) Em Botânica, que nào
tem pétalas, sem corolla. Nome dado por

Tournefort ás plantas cujas flores nao
têm corolla.

t APETALOSTÉMONE, adj. 2 gen. (Do
grego a, sem, peta/o», pétala, e utemon,

estante.) Em Botânica, nome das plantas

cujos estames se nào prendem ás péta-

las.

APETIR, V. a. ant. (O mesmo que Ap-
petir ; do latim apj)etere, desejar.) Ap-
petecer, desejar, aspirar. = Usado por

Jorge Ferreira de Vasconcellos na Áule-

graphia, foi. 182. = Hoje tora do uso.

= Kecolhido por Moraes.

t APETRECHADO, adj. p. Fornecido de
petrechos ; munir.

t APETRECHAR, v. a. Fornecer de pe-

trechos.

t APETRECHOS, *. m. pi. Instrumen-
tos de guerra ; extensivamente, utensí-

lios. Vid. Petrechos.

APEX, s. in. (Do latim apex.) O
mesmo que Ápice. Em Botânica, nome
dado por Tournefort ao estáme ; é empre-
gado como synonymo de vértice. — « Ob-
servou a regra da Terceira ordem tanto

á risca, e com tal primor, que nem hum

apex, ou hum jota se lhe escondeo. « Car-
valho, Chorographia, Tom. ii, trat. 8,

cap. .33, p. 498.

A PEZAR, loc. adv. Contra vontade

;

mau grado, nào obstante, ainda assim.
= Usado na linguagem familiar.

APEZARADO, adj^p. Affligido, contris-

tado, magoado, dolorido. — ^ Dizendo-
Ihe que... não se haviam de fazer tama-
nhos extremos, puis com elles matava a
si mesmo, trazia apezarados e desconten-

tes seus amigos. » Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, Liv. ii, capitu-

lo 15o.

t A PEZO, loc. adc. Que se vende ou
se retalha em certas porções

;
que se

vende só pelo que peza, sem attender ao
valor intrínseco. — Vender u papel a

pezo, sem olhar para o seu merecimento,
mas simplesmente para a matéria bruta.

= Emprega-se em sentido degradante.

j APHÀCEA, s. /. Em Botânica, sec-

ção do género lathyro das leguminosas.

APHACER, s. m. Em Botânica, arvore

que dá dous fructos. = Recolhido por

Sloraes.

t APHACÍTIDE, s. ./'. Nome poético de
Vénus.

t APHANANTHO, .s-. ///. Em Botânica,

synonymo de Microtêa.

t APHANANTHÉMO, .s. m. (Do grego
aphanes, pouco apparente, e antheron,

Hôr.) Em Botânica, secçào do género he-

liantliemo. herva annual.

t APHANASO, s. m. (Do grego apha-

nes, obscuro.) Era Entomologia, género
de colcópteros tetrámeros da Nova IIol-

lauda.
•j- APHÁNEA, s. f. (Do grego aphanes,

escuro. I Eiu Entomologia, género de ful-

gurianos hemípteros das índias Orien-

taes.

t APHANÉSO, s. m. (Do grego a sem,

2)hainò, brilhar.) Arseniato de cobre, que
se encontra em (^íornwallshire.

t APHANIA, s. f. (Do grego aphaneia,

incerteza. ; Em Botânica, género imper-

feitamente conhecido de pineáceas.

t APHANiPTEROS, s. m. pi. (Do gre-

go aphanes, invisível, a pteron, aza.) Em
Entomologia, ordem de insectos, de cor-

po e cabeça comprimidos sobre os lados

;

tem duas antennas de quatro artículos. O
género da pulga é o typo desta ordem.

t APHANISMO, s. m. (Do grego apha-

neia, obscuridade.) O mesmo que Desap-

parecimento. Nome de uma das partes

de que se compunham as festas Adonias,

a qual era consagrada ao lucto e á dôr.

t APHANÍSTICO, .«. m. (Do grego ap/ta-

nizomai, eu desappareço.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros
sternoxos ou serricorneos.

t APHANÍTE, s. /. (Do grego apha-

nes, que desapparece.) Família de rochas

pyroxenícas.

t APHANÍTCO. adj. Em Mineralogia,

o que contém aphanite.

t APHANIZOMENA, s. /. (Do grego
aphanizomai, eu desappareço.) Em Bo-
tânica, género de confervas, planta aquá-
tica.

t APHANO, s. í)i. (Do grego a, sem,
phainô, brilho.; Em Ichthyologia, género
depeixes abdomínaes, próximo dos sal-

mões, que se pesca em Veneza.
— Em Entomologia, o mesmo que Pa-

chymero.
— Em Botânica, género de rosáceas

sanguí-sorbeas, tendo por typo o aphano
campestre.

t APHANÓBE, .<. m. (Do grego apha-
nes, obscuro, e bios, vida.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros pentámeros

sternoxos, tendo por typo o apihanobion,

de .lava.

t APHANOCHILO,*. »ií.(pr. afanoUlo

;

o grego ajjhanos, obscuro, e keilos, lábio.)

Em Botânica, género de labíêas.

t APHANOPO, *. )». (Do grego ajjha-

nes, obscuro.) Em Ichthyologia, género

de scomberóídes da forma do lepídope,

tendo uma única espécie conhecida, o

aphanope da Madeira.

t APHANOPÉTALA, s. m. (Do grego,

aphanes, obscuro, e petalon, pétala.) Em
Botânica, género de cuniaceas ; arvore

da Nova Ilollanda.

t APHANÓPTERO, adj. (Do grego apha-

nes, obscuro, e lAeron, aza.) Em Orni-

thologia e Entomologia, que tem as azas

de côr escura.

t APHANOSTEMA, s. f. (Do grego

ciphanes, pouco apparente, e stema, está-

me.) Em Botânica, género de raínuncu-

láceas e anemóncas, da America Meri-

dional.

t APHANÓSTEPHO, s. m. (Do grego

aphanes, ínvísivel, e stephanê, coroa.) Em
Botânica, género de compostas asterói-

deas do i\Iexíco.

t APHARTERAS, s. f. pi. (Do grego

apharferus, ágil.) Em Historia Natural,

pequena divis<ào de aracneidos sene-

íops.

t APHASIA, s. f. Era Phílosophía, o

mesmo que Indecisão ; estado do espíri-

to no juízo problemático.

t APHEDRODERO, s. m. (Do grego

aphedrun, cloaca, ederê, pescoço.) Em Ich-

thyologia, género de percóide das aguas

doces da America Septentrional.

t APHEL, s. f. Em Phílologia, é o no

me da quinta forma do verbo, na gram-
matíca chaldaíca ; corresponde, nas lín-

guas Semíticas, ao hiphil dos hebreus.

t APHELANDRA, s.f. (Do grego aphe-

les, simples, aner, andros, homem, está-

me.) Em Botânica, género de acantha-

ceas aphelándreas, sub-arbusto peculiar

da America tropical.

t APHELÉXIS, s. m. (Do grego aphe-

les, simples, sem ornamento.) Em Botâ-

nica, género de helíchryses, de Mada-
gáscar.

APHÉLIA, s. /. Em Astronomia, vid.
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Aphelio. — <i..,o planeta está na sua aphe-

lia. i> Cíuvíilho, Arte 13, p. 134.

— Em Botânica, género de centrole-

pideas, da Xova Hollanda Austral.

— Em Entomologia, género de lepi-

dópteroí nocturnos feltricidas.

t APHELINA, s. f. (Do grego apheles,

simples.) Em Entomologia, género de

chalcidianos hymenópteros.

t APHÉLIO, s. m. (Do grego apo,\ougQ,

e helios, sol.) Em Astronomia, ponto da

órbita de um planeta, no qual a sua dis-

tancia ao sol é a maior ; é uma das ex-

tremidades do grande eixo da ellipse que

os planetes descrevem em volta d'este

astro. A outra extremidade d'este gran-

de eixo chama-se PcrJilelio. Nos antigos

systemas de Astronomia, em que se jul-

gava a terra immovel no centro do mii-

verso, o aphelio era o mesmo que o apo-

geu.

APHELIO, adj. Em Astronomia, que

é mais alto ou superior : apside aphelio

da orbita. = Recolhido por Moraes.

t APHELION, s. VI. O mesmo que Aphe-

lio. — « Aphelion he o ponto da circum-

ferencia do Orba Planetário, que dista

mais do centro do Sol, » Carvalho, Astro-

nomia methodica, trat. 3, cap. 1, pagi-

na 134.

t APHELLAN, s. m. Em Astronomia,

nome da estrella alpha, de Gemiuis.

t APHELOCHEIRO, s. m. (pr, aljelokei-

ro ; do grego apheles, simples, e keir,

mito.) Em Entomologia, género de lepto-

podianos heterópteros.

t APHÉLOPE, s. m. (Do grego apheles,

simples, epous, pé.) Em Entomologia, gé-

nero de oxyuriaaos hymenópteros, tendo

por typo o aphelope do norte da Europa.

t APHENA-GÉMEA, s. f. Em Entomo-
logia, pequena divisão estabelecida no gé-

nero aphene, sobre espécies que não têm
protuberância cephálica.

APHÉRESE, s. f. O mesmo que Aphe-
resis. ;^ Recolhido por Moraes.

APHÉRESIS, s. /. (Do grego aphaire-

sis, suppressão, subtracção.) Em Gram-
matica, figura pela qual se tira ou sup-

prime alguma syllaba ou letra no princi-

pio de uma palavra. Os latinos usa-

vam-a com frequência
;
pratica-se ainda^

na linguagem poética, como em esperança
'sperança ; espirito, 'spirito. Na lingua-

gem popular este facto é mais usual

;

assim .se diz nhora, em vez de senhora,

storia, em vez de historia, etc. — « Aphe-
resis quer dizer cortamento, porque do
principio d'algiima dicção, cortamos e ti-

ramos aguma letra, ousillaba... como d'es-

ta dicção, determinar, tiramos do, e dize-

mos, terminar : que he o simples. » João de
Barros, Grammatica, p. Uilí.

— Em Cirurgia, apheresis, é a acção
de separar do corpo uma parte qualquer

;

contrapõe-sc a prothese.

t APHERÊTO, s. m. (Do grego apo,

longe de, e airctn, arrebatar.) Em Mine-

ralogia, phosphato de cobre, verde-escuro

hydratado, cristallisando em octaedro.

f APHÉSIA, s. f. (Do grego aphesis,

remissão.) Em Medicina, diminuição ou
cessação de uma doença.

t APHESIS, s. /. O mesmo que Aphe-
sia.

t APHETE, s. f. Em Astrologia, nome
do planeta que dá a vida.

t APHETERIA, s. f. Em antiguidades

gregas, linha que era traçada á entrada

do estádio, e que servia de ponto de par-

tida.

t APHETOR, s. m. Nome poético de

Apollo.

t APHÍDEAS, s. /. pi. O mesmo que
Aphidianos.

t APHIDÍADES, s. /. X)l. Em Entomo-
logia, o mesmo que Flexivento e Poly-

morphos.

t APHIDIÁNO, s. m. (Do grego aphis,

idos, pulga.) Em Entomologia, género de

ichneumonianos bracónides hymenóptei"OS.

Pequeno insecto, ordinariamente molle,

que vivo nos vegetaes, sugando-lhes os

suecos por meio de tnna tromba.

t APHIDÍNEAS, s. /. pi. Synonymo de
Aphidianos.

APHIDIOS, s. m. p?. Família de inse-

ctos que vivem nos estrumes.

t APHIDÍPHAGO, adj. (Do grego aphis,

pulgão, e p/iaí/(5, comer.) Que se alimen-

ta de pulgões. — Como substantivo, no-

me de uma familia de insectos coleópte-

ros trímeros no estado de larvas.

APHIDIVORO, adj. O mesmo que Aphi-

diphago.

APHILANTHROPÍA, *. /. (Do grego a,

sem, 2}hilos, amigo, e anthrôpos, homem.)
Misanthropia, grau de melancholia, cujo

symptoma é o aborrecimento da espécie

humana.

t APHIPROSTYLO, s. m. Em Archite-

ctura, templo antigo com quatro colu-

mnas no frontispício e quatro aos lados.

t APHÍRAPE, s. m. Em Entomologia,
espécie do borboleta.

t APHLEA, adj. (Do grego a, sem,
e phloius, casca.) Em Botânica, que é

desprovido de casca.

APHLEGMAR, v. n. Vid. Afleumar. -^

Recolhido por Moraes.

t APHLOÊA, s. /. (Do grego aphloios,

sem casca. 1 Em Botânica, sub-genero de
bixáceas.

t APHLOGÍSTICO, adj. (Do grego a,

sem, c Jic.i;. chamma.) Em linguagem di-

dáctica, que arde sem chamma.

t APHLOMIDÊAS, s. m. pi. Em Botâ-

nica, uma das duas familias das algas fi-

lamentosas.

t APHONE, adj. 2 gen. (Do grego apho-

nes, sem som.) Em Pathologia, o que está

sem voz; também se dá este nome em Phv-
siologia, aos phenóraenos da economia,

que se passam normalmente ou acciden-

talmcntc sem ruido. () mesmo que Aphò-
nico.

APHONIA, s. f. (Do grego a, sem,
e phônS, voz, som.) Em Pathologia, priva-
ção da voz, por effeito de doença. —
« Aphonia ou falta defaliar, succede pela
maior parte do affecto espasmódico das
veias recurrentes. » Curvo Semedo, Ata-
laya da Vida, p. 25.

— Syn. : Aphonia, Mudez.- Na primei-
ra doença, pôde dar-se a articulação das
palavras, mas imperceptivelraente por
falta de som ou modulação da voz. —
Na mudez, dá-se a impossibilidade de ar-

ticular palavras, sem comtudo faltar voz.

APHÓNICO, adj. O mesmo que Aphone.
Em geral os Diccionarios, dào-lhe como
equivalente a palavra Mudo, o que é

inadmissível.

t APHORIA, s. f. (Do grego a, sem,
epherein, levar.) Em Pathologia, o mes-
mo que esterilidade.

APHORISMO, s. m. (Do grego aphori-

zein, definir.) Definição ou sentença, na
qual se expõe em poucas palavras o que
ha de mais importante a conhecer em cer-

ta ordem de idêas. No sentido usual, di-

ctado, provérbio, máxima. — « Colhem-
se deste caso os seguintes aphorismos ou
máximas na matéria de Lenejicios e es-

molas. » Bernardes, Floresta, Tom. u,

p. 144.
— Em Medicina, titulo de uma obra

de Hippocrates, formada de sentenças ou
fórmulas destacadas, contendo em poucas

palavras um sentido profundo. Ex. : Os
remédios servem para ajudar a natureza.
— « Lá diz o aphorismo vulgar da Me-
dicina... » Vieira, Sermões, Tom. x, serm.

15, n. 208.
— SrN. : Aphorismo, Adagio, Ariejcitn,

Pifão, Dictado, Sentença, Apophtegma,
Exemplo, Provérbio : Para a sj-nonvmia
de cada ura d'estes termos, vid. a pala-

vra largamente tratada Adagio.

APHORISTA, .s. m. O que escreve em
forma de aphorismos. Em sentido restri-

cto, o que segue á risca os aphorismos de
Hippocrates.

APHORISTICO, adj. Que tem natureza

de aphorismo : proverbial, scntencioso,

formalistico. — Esti/lo aphoristico, con-

ciso, lacónico, no qual se supprimem os

artigos e os verbos.

ÀPHÓRME, adj. 2 gen. Em Jledieina,

designai^ão ou epitheto dado principal-

mente ás causas occasionaes ou proca-
thárticas das doenças.

t APHOTISTA, iidj. 1' gen. (Do grego
a, sem, c phôs, phôtos, luz.) Em didácti-

ca, que cresce fora da acção da luz.

t APHRACTO, s. Hl. (Do grego a. sem,
phratto. fortificar.) Em Antiguidades gre-

gas, navio de uma só ordem de remos, c

sem coberta, no que se distinguia do ca-

taphrart".

t APHRITE, s. /. (Do grego, aphrvf,

espuma. Em Historia Natural, v,"irieda-

de de espuma do mar.
— Em Entomologia, género de iuse-
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ctos dipteros, que vivem sobre as flores,

privativos da Europa meridional.

t APHRIZÍTE, s. f. Em Mineralogia,

nome da tormalina negra.

t ÁPHRODE, adj. 2 gen. (Do grego

aphrodes, escumoso.) Que é coberto de

espuma.

t APHROCiSIA, s.f. (Do grego Aphro-

diti, Vénus.) Edade em que se está apto

para a geração ; a puberdade.

APHRODISÍACO, adj. Em Medicina, no-

me das substancias próprias, para resti-

tuir as forças repi-oductoras aos órgãos

da geração.

t APHRODISÍACOS, s. m. pi. Substan-

cias estimulantes ou antes irritantes, cu-

jos effeitos, consistindo em provocar o

desejo venéreo, sào sempre perniciosos.

Os principaes aphrodisiacos são as can-

tharidas e o phúsphoro.

t APHRODISIASMO, s. m. O acto ve-

néreo ; o coito, a cópula.

t APHRODISIOGRAPHÍA, s. f. (De

aphrodisia, e grapM, descripção.) Em
Pbysiologia, descripção dos prazeres se-

xuaes.
— Em IMedicina, descripção das doen-

ças syphiliticas.

APHRODISIÓGRAPHO, adj. O mesmo
que Syphylógrapho.

APHRÓDITA, s. f. (Do grego apkros,

espuma, e dyme, sair.) Nome poético de

Vénus.
— Em Entomologia, género da classe

dos annellides; espécie de lagarta do mar.
— Em Botânica, nome das plantas,

cujos corpos reproductores não são o pro-

ducto do concurso dos sexos.

t APHRODITOGRAPHIA, s. /. Em As-

tronomia, descripção do planeta Vénus.

t APHROGÁLA, s. m. (Dogvegoaphros,
espuma, c gcda, leite.) Leite batido, e

reduzido a uma massa escumosa.

APHRONELLA, s. f. Em Botânica, plan-

ta diurética.

APHRONITRO, s. wi. Em Chimica, flor

ou orvalho de nitro. — « Querem alguns

que os antigos chamassem aphronitro ao

nitro que lhes saia de Africa. » Bluteau,

Yocab. — « Quando for de humor colé-

rico, tomarão a escuma do mar, que se

chamava Aphronitro. » Luz da Medici-

na, p. 171.

t APHRÓPHORG, s. m. (Do grego
aphros, espuma, e jjhorô, levo.) Em En-
tomologia, género de insectos hemipte-

ros.

t APHROSYNA, s. m. (Do grego aphro-
syne, demência.) Em Medicina, desarran-

jo das faculdades intellectuaes.

APHTA, s. f. (Do grego aphtai, de
apjteiíi, queimar; também se escreve

Aphtha.) Em Medicina, nome de peque-
nas ulcerações esbranquiçadas que se

desenvolvem na mucosa da bôcca, e do
tubo digestivo. Dividem-se em aphtas
discretas, ou benignas, e confluentes, ou
maligr-as. — <í A raiz de funcho quei-

mada por si, e untada com mel, he muito

efficaz para as aphtas, ou chaguinhas da
lingua, das gengivas, e do céo da hocca. s

Curvo Semedo, Atalaya da Vida, p. 26.

t APHTALÓSE, s. m. (Do grego apjhtô,

eu queimo.) Em Chimica, sulphato de
potassa ; substancia branca, solúvel na
agua, que se acha na proximidade dos

vulcões.

t APHTHARTODOCÉTO, s. m. (Do gre-

go ajjhtartos, incorruptível, e sokiô, eu

creio.) Em Historia ecclesiastica, os que

acreditavam que o corpo de Christo fora

impassível em razão da sua incorruptibi-

lidade.

t APHTÓIDE, adj. 2 gen. Que se asse-

melha ás aphtas.

APHTÚSO, adj. (Do latim apthosus.)

Em Medicina, complicado, ou acompa-
nhado de aphtas : angina aphtosa.

t APHYE, s. f. Em Ichthyologia, pei-

xe do Mediterrâneo, de pouca estimação.

t APHYLLANTHA, s. f. (Do grego a,

sem, phyllon, folha, e anthon, flor.) Em
Botânica, pequena planta do sul da Fran-

ça.

t APHYLLÁNTHEA, adj. Que se pa-

rece com a aphyllantha.

APHYLLO, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e pjhyllon, folha.) Em Botânica, no-

me dado ás plantas que não têm folhas.

Ex. : o orobantho.

t APHYLLOCALFO, s. m. (Do grego a,

sem, phyllon, folha, e kalpê, vaso.) Em
Botânica, género de fetos.

t APHYLLOCAULE, s. m. (Do grego a,

sem, pjhyllon, folha, e kaidos, tronco.)

Em Botânica, nome das plantas de flores

compostas.

APHYÓSTOMO, s. m. (Do grego ap-

hyês, grosseiro, e stoma, bocca.) Em
Ichthyologia, nome de peixes, que tem a

cabeça terminada por um longo focinho

com uma pequena bocca.

t APHYTEIA, s. f. (Do grego a, sem,

e phyteia , vegetação.) Em Botânica,

planta do Cabo da Boa Esperança, da

familia das cytíueas.

t API, s. f. Em Astronomia indiana, no-

me de um dos nakchatras ou mansões lu-

nares.

APIADADO, adj. p. ant. Apiedado. =
Usado por Frei Luiz de Sousa, e Frei

Marcos de Lisboa.

APIADAR, V. a. ant. O mesmo que

Apiedar ; mover á piedade, causar com-

paixão, contristar, compungir.
— Apiadar-se, v. refi. Compadecer se,

obstiuar-se, sensibilisar-se, condoer-se. —
<lO Cavalleiro dava gritos tão doridos,

que não hottvera tão bruto, e duro cora-

ção, que d'elle se não apiadara.» Jorge

Ferrei) a de Vasconcellos, Memorial dos

Cavalleiros da Tavola Redonda, Liv. i,

cap. 37.

APIAHÁ, s. m. ant. Em Musica, certo

tom antigo, em que se tocava. — « Vós

tocastes em seu tempo o apiaha; vejo-vos

geito para afazerdes bem.v Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act.

III, SC 5.

APIÀSTRO,s. m. (Do latim apiastrum.)

Em Botânica, género da familia das um-
belliferas; o seu nome vulgar he madre-
silva.—-íEsta, como diz Sérvio, he simi-

Ihante ao apiastro, ou madre-silva, como
nós lhe chamamos. y> Leonel da Costa, Éclo-

ga VII, v. 29, not. c.

APICAÇADO, adj. p. ant. Omesmo que
Espicaçado. '= Usado no Cancioneiro ge-

ral.

APICAÇAR, v. a. ant. O mesmo que
Espicaçar.^ Recolhido no Diccionario de

Cardoso.

t APICAL, s. ?)i.(Do latim ojyea;^ ponta.)

Nome dado ása^eolas que terminam apon-

ta das azas dos insectos.—Como substan-

tivo designa em Entomologia uma peque-

na divisão do género cncyrte.

ÁPICE, s. m. (Do latim apex, e ápi-

ce, no abl.) Coma, vértice, cucuruto, ci-

mo; a parte mais elevada de uma cousa; e

figuradamente : o ponto mais subido e

extremo da perfeição.— «No summo Pon-

tífice Romano toda a grandeza, e mages-

tade assenta bem,por ser a sua dignidade

o ápice de todas as da terra.» Padre Ma-
noel Bernardes, Floresta, Tom. II, p. 194.

— Em Mathematica antiga, caracte-

res inventados pelos iDythagóricos para

designar os números.
— Em Orthographia, ápices são dous

pontos sobre qualquer vogal, quando se

quer separar o som de duas vogaes jun-

tas que tendem a diphthongar-se ; é ao

que se chama trema ou diéresis. —
«.Ápices «To dous pontos, que usamos nes-

ta forma., hum antes do outro. Põe-se

sobre a vogal, que queremos dividir da ou-

tra immediata, e pronuncial-a dividida,

principalmente em os nomes que se equi-

vocam com os diphthongos, como nestas

pialavras: saítde, alaíVde^ etc.í> Franco

Barreto, Orthographia, p. 54.

— Loc. : Ápices da lei, as subtilezas

da lei ; o extremo rigor de interpretação

ou de applicação. — « Acrecentando-lhe

os conselhos, que são os ápices da mesma
ley ; isto he as partes e pontos mais miu-

dos.y> Vieira, Sermões, Tom. iii, p. 56.

— Por um ápice, por pouco, por um ca-

bellinho, por um quasi nada.

t APICHELADO, adj. p. Acompanhado

de pichei
;
que tem forma de pichei.

t APICHELAR, 1-. a. (De pichei, com

o prefixo da índole da lingua, e a termi-

nação verbal «ar».) Acompanhar com
pichei ; dar a forma de pichei'.

APICHOLADO, adj. p. ant. Matizado,

salpicado, de varias cores.— «Com hum
caparazãode velludo, apicholado f?»; tnui-

tas cores. íi Provas da Historia Genealó-

gica, Tom. i, p. 646, anuo 1452.= Tal-

vez Apiculado.

APICIADURA, s. f. Nome que os ar-

madores de egreja dão á união d'um vo-
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lante com outro, representando uma flor.

=r Recolhido por Bluteau.

t APICICURVO, adj. (Do latim apex,

apicis, ápice, e curvus, curva.) Em lin-

guagem didáctica, nome de uma extremi-

dade recurvada.

t APICIFLOR, adj. 2 gen. (Do latim

apex, ápice, e flcs, flor.) Em Botânica,

que tem flOres terminaes.

APICIFÓRME, adj. 2 gen. Que tem a

forma de ápice.

APICILAR, adj. 2 gen. Em Botânica,

que é coUocado no vértice de um órgão.

t APICIO, s. 7íi. Na linguagem figura-

da, o mesmo que Gastrónomo ou Sybari-

ta.

t APÍCOLA, s. m. O mesmo que Api-

cultor.

t APICRO, s. m. (Do grego apíkros,

que nâo é amargo.) Em Botânica, géne-

ro da familia das liliáceas aloineas.

APICULA, s. f. Em Historia Natural,

ponta curta, aguda e pouco consistente.

= Também se escreve Apiculo.

APICULADO, adj. p. (Do latim apicu-

latus.) Em Botânica, nome de um órgão

terminado no vértice por iima ponta cur-

ta e aguda.

t APICULTOR, s. m. (Do latim apis,

abelha, e cultor, que cultiva.) O que
cria abelhas, e ensaia os melhores metho-

dos para as propagar, fazer produzir, e

conserval-as.

t APICULTURA, s. /. (Do latim apis,

abelha, o cultura.) Tractado especial da

criaçào das abelhas ; arte que começou
no fim do século xviii, na AUemanha,
e que hoje se tornou uma grande in-

dustria por toda a parte.

t APICULUM, s. m. Em Botânica, e

Anatomia, ponta terminal de um órgão.

t APIDE, adj. 2 gen. Em Zoologia,

o mesmo que Apiario.

APIEDADO, adj. 2}- Commovido, sensi-

bilisado, trazido á piedade.

• APIEDADOR, s. m. O que se apieda, ou
commove ; carinhoso, extremoso. = Re-
colhido por Moraes.

APIEDAR, V. a. Jlover á piedade, sen-

sibilisar. contristar.

— Apiedar-se, v. ref. Doer-se com a
sorte de alguém ; sentir compaixão, mo-
ver-se a favor de outro por pesar.

t APIFERO, adj. 2 gen. Em lingua-

gem didáctica, que tem abelhas.

APIFORME, adj. 2 gen. Em linguagem
didáctica, que tem a forma de abelha.

t APIGEO, s. m. Em linguagem ma-
rítima, nome dado no Levante a um bar-
co de velas latinas com lastro bastante
para navcfcar.

t APIGMENTADO, adj. p. Com pigmen-
to. = Recolhido no Diccionario de Bar-
bosa.

t APIINA, s.f. (Do latim apium.) Em
Chimica, substancia, extraída da salsa, na
fórm.T de um pó branco amarellado.

t APILDAR, 1-. )i. Retirar-se envergo-

nhado. = Moraes não traz este verbo
;

encontra-se bastantes vezes no Cancionei-

ro Geral, mas esta é a significação que

melhor se deduz d'esta passagem

:

El rey de Fez ajanton
maísjente qae da primeira
e sobre Arzjla tornoa :

mas achoa-se de maneyra
qae loguo d*y apildou.

CA\C. GERAL, p. 579.

t APILEPSIA, s. /. (Do grego apo, sob,

e lambanô, tomo.) Em Medicina, nome
dado á apoplexia, mas não vulgarisado.

APIMENTADO, adj.p. Temperado com
pimenta ; barrado com pimenta

;
que pen-

de para o picor da pimenta. — Figura-

damente, diz-se linguagem apimentada,

áquella que é lasciva ou obscena.

APIMENTAR, v. a. (De pimenta, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ars».)

Temperar, barrar, com pimenta. Dar a

um dito um sentido malicioso.

t APIMPOLHADO, a<^j. p. Cheio de pim-

polhos, rebentado.

t APIMPOLHAR-SE, v. reji. Encher-se

de pimpolhos ; cobrir-se de rebentões. =
Recolhido por Bacellar.

t APINABO, adj. p. ant. Posto a pino.

= Usado de preferencia Empinado.

t APINAR-SE, V. reji. Vid. Empinar-se.

APINCELADO, adf. p. No sentido pró-

prio, corrido a pincel, caiado. Em sen-

tido restricto, que se assemelha a um
pincel ; assim em Botânica, stygma apin-

celado.

APINCELAR, V. a. (De pincel, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ari).)

Passar a pincel ; diz-se quando se pintam
portas ou se dá uma mão de cal nas

paredes. — a E devendo os Religiosos

do dito mosteiro conservar esta memo-
ria, e não consentir que se apagasse,

a Jizerão cobrir de cal, ao tempo, que se

apincelou o mosteiro. n Carvalho, Choro-
graphia, Liv. i, trat. 1, cap. 17.

APINÉL, s. ?)j. Resina da America. =
Recolhido por Moraes.

t APINELLA, s.f. Em Botânica, géne-
ro da familia das umbellíferas.

APIGENTADO, adj. Que tem a fei-

ção de um pingente. — Pérola apigen-

tada. = Recolhido por Bluteau.

t APINHADO, adj. p. Posto em pinha :

amontoado, agglomorado; mettido em
grande aperto de gente. = Usado por

Sousa.

t APINHAR, 1-. a. t^De pinha, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar?.)

Agglomerar, amontoar, ajuntar, empi-

lhar, agrupar. — a.Dão de novo rija-

mente sobre elles, e fazem-nos apinhar to-

dos sobre as portas. « Frei Luiz de Sou-
sa, Historia de Sam Domingos, Part. ii,

liv. cap. 2't.

— Apinhar-se, v. reji. Agrupar-se,
ajuntar-se, unir-se, amontoar-se. Diz-se

da multidão quando se reuno em um si-

tio.— d-Quanto mais se apinhassem, me-

nos sepoderiam lograr das armas.» Lo-
po de Sousa Coutinho, Cerco de Dia,
Liv. II, cap. 4.

APINHOADO, adj. p. O mesmo que
Apinhado ; basto, espesso, junto, com-
pacto, agglomerado. — € ...vinham api-

nhoados nos bateis. i> João de Barros, Dé-

cada II, Liv. I, cap. 6. — Cabello api-

nhoado, abundante, em madeixas.

APINHOAR, V. a. O mesmo que Api-

nhar ; ajuntar, aggregar, accummular, da
mesma forma que estão os pinhões em
uma pinha. == Usado de preferencia na
forma reflexiva.

— Apinhoar-se, v. reji. Ajuntar-se,

acudir a um mesmo sitio, unir-se atro-

pelladamente. — «Saíram-se do caminho
para hum tezo e ali i se apinhoaram todos

a olhar tamanha novidade, d João de Bar-

ros, Década I, Liv. i, cap. 6.

t APINHOCAR, 1-. a. (De pinhoca, com
prefixo «as e a terminação verbal «ars)

Ajuntar, accumular, como os fructos em
uma pinhoca. =^ Recolhido por Bacellar.

ÃPIO, s. m. ant. [O mesmo que Opio

;

na linguagem antiga, o €0:> inicial é mui-

tas vezes mudado por «a^, como em
Avençai, por Ovençal.) Amfião, opio. —
•lApio )ião pôde ninguém ter em sua casa,

senão os boticários examinados..- Nunes
de Leão, Repertório das Ordenações, foi.

5, V.

t APIOCARPO, s. f. (Do grego apion,

pêra, e karpos, fructo.) Em Botânica, gé-

nero da familia dos musgos aploperisto-

meos.

t APIÓCERO, s. f. (Do grego apion,

pêra, e keras, corno.) Em Entomologia,

género de dipteros apióceros da Nova
HoUanda.

7 APIOCRINIDES, s. f. pi. Em Zoolo-

gia, género de polypeiros, da ordem dos

crinoides echinodermes.

t APIOL, s. ))i. O mesmo que Perre-

xil.

t APION, 5. m. (Do grego a/)iaii, pêra.)

Em Entomologia, género de insectos

coleópteros tetráracros.

t APIÓNIDE, adj. 2 gen. Em Entomolo-

gia, que tem a forma de apion. Como
substantivo designa uma familia de inse-

ctos colciípteros orthóceros.

t APIOPTÉRINA, s. /. Em Conchylio-

logia, género de conchas univalvas.

t APIOS, .<. «I. Em Botânica, género

da familia das leguminosas papilionáceas.

t APIÒSPORO.^s. m.^Do grego apion,

pêra, e speros, sporo."> Em Botânica, gé-

nero de tortulhos perisporiados.

APIPADO, adj. Feito á maneira de

pipa ; mettido era pipa. = Recolhido no
século XVIII por Bacellar e depois por

Moraes.

A PIQUE, loc. adv. De cima a baixo,

do alto jiara o fundo, perpendicularmen-

te; quasi ao ponto, prestes, promptamen-

te. — Mttter uíji navio a pique, fazcr-lhe

um rombo para ir ao fundo.
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Que em Baticjhi tantas náos a piqur
Ao centro manda, e rende juntameute-.

CASTRO, ULVSSKA, caiit. vji, est. tO-l-

— Loc. : Ir a pique, afundar-se, so-

çobrar, n;iiifragar .siiraindo-se no fundo do
mar. — Ir-se a pique, perder-se de lodo.— Estar a pique, diz-se em náutica,

quando os laezes das caranguejas estão a
prumo. — A pique, cortado perpendicu-

larmente; também se diz dos sitios que
por íngremes se tornam intransitáveis.

—

Vir a pique, vir a propósito. — Estará
pique sobre a amarra^ diz-se de um na-

vio quando a corrente está estendida per-

pendicularmente. — Vento a pique, diz-

se quando o velame bamboa, por causa
da calmaria.

t APIQUEDADO, n(^j. p. Lançado a pi-

que, afundado, soçobrado. = Recolhido
no Diccionario de Baeellar.

t APIQUEDAR, r. a. (Da locução ad-
verbial A pique, e a terminação verbal
«ar».) Metter a pique, afundar, fazer so-

çobrar.=Recolhido por Baeellar.— Este
verbo, bastante necessário, estava fora do
uso.

t APIRÓPHORO, s. m. (Do grego e la-

tim o, sem, piruSj, pêra, e pkerô, levo.)

Em Botânica, synonymo do género pi-
rtts, dn fnmilia das pomáceas.

t APIRÔPODES, s. m. pi. (Do grego
apciros, infinito, e po2is,po€los, pé.) Em
Entomologia, classe de insectos, typo dos
articulados, terdo mais de seis pés.

t APISOADO, acJj. p. Apertado, lustra-

do com o pisão nas fabricas de pannos.=^
Recolhido por .Teronymo C.irdoso.

APISOAR, V. a. (De pisão, com o pro-

lixo «a)! e a terminação verbal «ar») Aper-
tar, lustrar, bater os pannos com o pisão.
r= Recolhido no Diccionario de Cardoso
e Barbosa.

t APISTE, s. m. (Do grego upispos,
pérfido.) Em Ichthyologia, género de pei-

xes percoides scorpenes.

APISTEIRO, s. 7?). Vaso pequeno de
um ou dous bicos com que se dá o apis-

to ao doente. — a Levar substancias ou
(listiUa<^ôes de gaJUnha jjov apisteiros. n

Azevedo, Correcção de Abusos, ji. 357.
APISTO, .V. m. (Do latim pistum, com

o prefixo da índole da língua.) JSucco da
carne picada ou muito cosida, que se dá
aos doentes que não podem mastigar.

—

Ko sentido moral^ conforto, amparo, ali-

mento moral. — «Apistos de gallinha e

capões nxitridos com. leite. a Luz de Me-
dicina, p. 11. — «Ajudai-vos, Antiocho,
d'este antidotOj deste apisto, e conforto
jjoderoso pêra esforçar, e confortar hua
alma... quasi persuadida a ijve desespe-
re da st(a salvação. » Amador Arraes,
Dialogo IX, cap. Í5.

t APISTOLADO, adj. Armado de pis-

tola. = Recolhido por Baeellar.

t APITADO, «íZJ.^y. Indicado, mandado
j)or apitii ; chamado por assobio.

APITAR, V. n. (De apito, com a termi-

nação verbal «ar».) Tocar apito, chamar,
mandar, indicar por um signal dado pelo

apito. =rr Também significa o chilrear das
aves.

—

«...he tanta a gralhadct, e apitar,

que fazem, fugindo todas pêra terra...»

João de Barros, Década IV, foi. 275.

Oup vendo tal furor luadando ainíâo,
li dliua e d"uulia parle a liTta jílllão.

mu PER., ELLEG., caiit. IV, cst. 54.

APITO, «. m. (Da baixa latinidade pi-

peth, dando-se a mudança do «e» medial

para inicial e mudando-se em «a» como
Avangelho, por evangelho.) Instrumento
de metal ou de aço, d'onde por meio de
sopro se extráe um som estridente. =
Também designa o som, que os mestres

dos navios e os comitres das galés e os

arraes das companhas, tiram d'esse in-

strumento para chamarem iis marinheiros

e forçados.

Kis o niesite, que olhando os ares anda,
O apilii lota; aeoidam despertando
Os luarjnlieiros d'huma e iroutra banda.

CAM., Liz., lanl. VI, est. 70.

t APITOS, *. m. pi. (Do latim apis,

abelha.) Em Entomologia, género da fa-

mília das umbellíferas apiárías.

t APIUS, s. )». (Do grego c/^í/oj), pêra.)

Em Entomologia, género de coleópteros

tetrámeros que correspondem ao género
apion. = Também designa um género
de hymenópteros crabusianos.

t AFIVORO, adj. (Do latim apis, abe-

lha, e vorare, devorar.) Em Entomolo-
gia, nome dos animaes que devoram as

abelhas.

APLACAÇÃO, s.f. (Do latim placatio,

com o prefixo da índole da língua.) Acção
de applacar; socego, serenidade, aquie-

tamento; expiação, para abiandar a ira

divina. — «AssÍ7n a cousa, que se ha de

ojjerecer pêra tjjeito desta aplacação ha
de ser cousa jque todos em certo modo com
elle hão de offerecer.» Frei João de Cei-

ta, Quadragenas, Tom. i, foi. 287, col. 1.

APLACADO, adj. p. Socegado, abran-
dado, apaziguado, serenado, aquietado,

tranquillisado, apagado. = Usado por

Frei Luiz de Sousa e Jeronvmo Corte

Real.

APLACADOR, adj. Apaziguador, aquie-

tador. Diz-se do sacrifício ou expiação

feita para abrandar a cólera divina ; n'es-

te sentido, pertence á linguagem theolo-

gica. — «E assi cvnclue S. Paulo, fol-

iando delle electo pêra ser Pontífice,

que por nós havia de Jazer aquelle .sacri-

fício aplacador da ira de Deos em o mon-
te Caliarío. « í"rei Filippe da Luz, Tra-

tado do Desejo, Liv. ii, cap. 1.

APLACAR, V. a. (Do latim placare,

com o prefixo da índole da lingua.) Tor-
|

nar pilácido, abrandar, suavisar. mitigar,

moderar, serenar, tranquillisar, apaziguar,

apagar.

Procurando aplacar o peito ardejite.

COIUB RKAL, NiUF. DE SEPULV-, Cant. 11, fol.

íl, V.

— Loc. : Aplacar a divindade, conse-

guir por meio de penitencias ou expia-

ções que se suspenda a sua ira.

—

-tAs da.
divas aplacam os homens, e os deoses.s,

Adagio.
— Aplacar, v. n. Tornar-se sereno,

manso, benigno. — «Aplacou o mar, não
como he costume, cessando pouco a })ouco.t

Frei Luiz de Sousa^ Historiada Sam Do-

mingos. Part. I, liv. 2, cap. 18.

APLACAVEL, adj. 2 gen. (Do latim

placabílis. com o prefixo da índole da
lingua.) Que é fácil de suavisar-se; que
se aquieta com qualquer cousa. — «Sen-
do aqitella (lobn) hua alimária tão fe-
ra, e não aplacavel pêra o homem, ete.»

Sabellico, trad. das Eneadas, Part. ii,

cap. 2, p. 24.

APLAINADO, adj. p. Alizado com plai-

na ou rebote, igualado com a juntoira.=
Também se emprega no sentido de feito

plano. = Usado por Vieira.

APLAINAMENTO, s. m. O acto de ali-

zar a madeira á plaina ; também se

diz Aplainação. = Recolhido por Baeel-

lar e depois por Moraes.

APLAINAR, v. a. (De plaina, instru-

mento com que os carpinteiros alizam a
madeira; com o prefixo «a» e a termina-

ção verbal «ar».) Alizar, passar a rebote,

correr com a juntoira, tornar a superfície

de uma taboa sem saliências; figurada-

mente : achanar, tornar igual, desfazer,

desembaraçar, facilitar, aplanar.— «Aplai-

nai-me as taboas deste cora<^ão de suas

asperezas e desigualdades.» Bernardes,

Luz e Calor, Tom. ii, p. -339.

j APLANADO, adj. j). Feito plano, ni-

velado; figuradíimente : facilitado, resol-

vido, desembaraçado. = Usado na Vita

Christi.

APLANAR, r. a. (De plano, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Achanar, fazer plano, nivelar, pôr igual,

tirar as asperezas, facilitar, resolver os

obstáculos. — (íQuanto mais que isto se

enchergam as riquezas da. bondade e mi-

sericórdia, de nosso Deos, em vos apla-

nar a chamma e facilitar tanto o cami-

nho do céo.n Frei Amador Arraes, Dia-

logo VI, cap. IV.

A PLASO, hc. adv. aut. A aprazimen-

to, a contentamente, sem ajuste, á von-

tade. = Usado em documentos do sécu-

lo XIV. = Recolhido por Viterbo.

t APLASTAR, V. a. (Do francez apJe.'<-

ter ; do grego aplastos, o que é admissí-

vel, por ser o verbo de formação erudi-

ta.) Desfraldar a vela ; desferrar o pan-

no. = Recolhido por Baeellar.

APLEEEAR SE, v. rejl. Tornar-se ple-

beu ; contrair costumes da gentalha. ==

Recolhido por Baeellar e Moraes.

t APLECTA, s. /. (Do grego a, sem,

e pleko, dobrar.) Em Entomologia, gene-
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ro, de coleópteros tetrájaeros, originário

do México.
— Em Botânica, género da familia

dos melastomáceos miconianos, próprio

das illias de Sonda.

j APLES, prep. ant. (No provençal

apr&s, dando-se a mudança da lingual

forte iir» na sua branda «1« como em Zi-

\ium, lirio.) Junto, perto, na mào de al-

guém, em seu poder. = Usado na lin-

guagem do século XIII. = Recolhido por

Viterbo no Diccionario Portátil. = Tam-
bém se encontra Apres.

t APLÉSION, s. m. {Do grego a, sem,

e plesios, visinho.) Em Ichthyologia, pri-

meira divisão do género etbeóstome.

7 APLESTIA, s. f. [Do grego o, sem,

e pltthô, encher.) Eni Medicina, fome

insaciável, voracidade desmarcada.

f APLEURIA, s. f. Em Anatomia, au-

sência de pleura ; espécie de agenesia

parcial.

t APLIDE, s. m. Género de inolluscos

accidios.

j APLIDIA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero da ordem dos coleópteros pentáme-

ros, peculiar das regiões meridionaes.

T APLITE, s. f. Em Zoologia, nome de

uma rocha composta de quartzo e defeld-

path, abundante em Dalecarlie.

t APUTES, s. f. (Do grego a, sem, e

pleô, navegar.) Primeiro sub-genero do

geuero chamado leporuis.

t APLOCENTRO, s.m. (Do grego aplos,

simples, e kentron, espinha.) Em Ich-

thyologia, género de peixes coryphenos.

j APLOCERO, adj. (Do grego aplúos,

simples, e keras, corno.) Em Entomolo-

gia, que tem antennas ou cornos simples.

— Como substantivo, designa um géne-

ro de lepidópteros nocturnos.

t APLOCNEEIA, «. /. (Do grego aphJus,

simples, e hntme, coxa.)Em Entomologia,

género de lepidópteros tetrámeros da fa-

milia dos longicorneos.

t APLODACTYLO, s. m. (Do grego

aplóús, simples, e dacti/los, dedo.) Em
Entomologia, género de peixes da familia

dos percoides.

t APLODINOTE, s. m. Vid. Amblodon.

t APLODISCO, s. m. (Do grego aplóos,

simples, e disco.) Em Botânica, nome
de uma secção do género aplopappa.

t APLODON, s. m. (Do grego aplóos,

simples, e odous, dente.) Em Botânica, es-

pécie da familia dos nmsgos. — Concha
terrestre do género hélice.

jAPLODONTIA.s. Hl. (Do grego a/)Zoos,

simples, e odoiis, dente.) Em Zoologia,

espécie de marmota.

t APLOE, s. f. {Do grego apláus, sim-

ples.) Em Entomologia, género de coleó-

pteros pentáraeros, peculiares das índias

Orientaes.

t APLOMERO, s.m. (Do grego aplóos,

simples, e mersos, coxa.) Em Entomolo-
gia, género de dípteros brachoceros, do
CJiili.

'01 I. — 61,

t APLOMIA, s.f. (Do grego aplóos, sim-

ples.) Xorae de uma ordem de infusorios,

desprovidos de orgàos externos.

j ÀPLOMIA, s. /. (Do grego aplóos,

simples, e mui/a, mosca.) Em Entomolo-

gia, género da ordem dos insectos ento-

mobios.

t APLOMO, s. m. (Do grego ax^lóos,

simples. / Em Liturgia, toalha do altar,

na egreja grega.
— Em Mineralogia, mineral da classe

das substancias terrosas.

t APLÓNIS, s. m. (Do grego aplóos,

simples, e onyx, unha.) Em Ornitholo-

gia, género de pássaros da ilha dos Ami-

gos, collocado na familia dos melros.

t APLÓNOME, adj. (Do grego aplóos,

simples, e nomos, lei.) Em Mineralogia,

epítheto dado a um crystal, cujo signal

apresenta a mais simples das leis do de-

crescimento, ou as duas leis ordinárias

mais simples.

t APLONYCHO, s. vi. (Do grego aplóos,

simples, e onyx, unha.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros

da Xova Ilollanda.

t APLOPAPO, s. nu (Do grego aplóos,

simples, e p«/)pc/s^ poupa.) Em Botânica,

género de espécies que formam parte das

asterias da America.

APLOPHORO, s. m. Em Botânica, o

mesmo que Haplolopho.

t APLOPE, s. m. (Do grego aplos,

simples, e 2>'-'^'^> pé.) Em Entomologia,

i género de insectos coleópteros tetráme-

ros.

t APLOPERISTÓMEAS, s. /. pi. Em
Botânica, nome de todos os géneros de

musgos, apresentando un: só veí'ticello

peristonico.

t APLOPHYLLO, s. m. (Do grego

aplóos, simples, e phi/llon, folha.) Em
Botânica, espécie do género arruda de

folhas simples.

j APLOPORO, s. m. (Do grego aplóos,

simples, e poros, passagem.) Em Zoolo-

gia, género do animaes do grupo dos tu-

biporados, nào descripto.

t APLOPÂES, s. ?)i. (Do grego aj>lóos,

simples, e opis, olho.) Sub-familia de in-

fusorios gymnexos.

tAPLOSCELIS, s. m. (Do grego aplóos,

simples, ekelos,-çcm&.) Em Entomologia,

género de coleópteros trímeros.

t APLOSONYX, s.Jíi. (Do grego aplóos,

simples, e</íi?/.-i', unha. i Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros de Ja-

va.

t APLOSTACHYEIA, adj. (Do grego

aplóos, simples, e stahis, espiga.) Em Bo-

tânica. <}ue tem as flores dispostas em es-

pigas simples.

tAPLOSTEGUE, s. m. pi. (Do grego

aplo'is, simples, e.sííT^uf,cavidade.) Secção

de cephalopodes foraminiferos, compre-

hcnden do os que só têm uma cavidade,

por habitação.

—Nome de uma coucha de muitas cé-

lulas comprehendidas em uma só cavida-

de.

fAPLÓSTOMA, adj. (Do grego, aplóos,

simples, e stoma, bôcca.) Em Zoologia,

que tem a bôcca ou a abertura simples.

t APLOSTYLIDE. s. f. Em Botânica,

o mesmo que Haplostyles.

t APLOTÁRSO, s. 711. (Do grego aplóos,

simples, e tarso.; Em Entomologia, gé-

nero da ordem dos coleópteros pentáme-

ros.

t APLOTAXIS.s. m. (Do grego apUos,

simples, e taxis, fileira.) Em Botânica,

género da familia das saussurias.

APLOTOMÍA, s. f. (Do grego aplóos,

simples, e tome, corte.) Em Cirurgia, in-

cisão simples em uma parte molle.

t APLUDE, s. f. Em Botânica, género

de plantas graniineas andropogonias.

t APLUDONTIA, s. f. Vid. Aplodontia.

APLUMADO, adj. p. O mesmo que

Aprumado. = Usado na linguagem po-

pular. = Piecolhido por Moraes.

APLUMAR, V. a. (De prumo, com o

prefixo «a>' e a terminaçào verbal aar»
;

a lingual forte «r» desce á sua branda

ol» na linguagem popular; ex. : Casi-

milo, Casimiío.) Lançar o prumo, para

vêr se está perpendicular; pôr a prumo.
— Em linguagem náutica, sondar, pa-

ra se vêr a pi-ofundidade do mar.

— Aplumar-se, v. rejl. Pôr-se a pru-

mo, entesar-se, perfilar-se, ficar direito.

Vid. Aprumar, como se diz hoje.

t APLURO, s. m. Em Ichthyologia, pei-

xe do género dos thyrsites.

t APLUSTRE, s. m. (Do latim aplus-

trum, bandeirola.jNomede um género de

moUuscos formado para a bulia aplusira.

— Em Antiguidades romanas, espécie

de ornamento que se coUocava á popa

dos navios.

APLYSIÁCEAS, s. m. pi. Familia de

moUuscos gasteropodes pomatobranchios,

que tên» por typo o género apl>/sia.

t APLYSIA, s. f. Género de moUus-

cos gasteropodes.

t APLYSIFORME, adj. 2 gen, Que tem

a forma de uma aplysia.

t APNEA, s. /. (Do grego a, sem, e

pneô, respirar.) Em Medicina, falta de

respiração, suspensão da respiração. No-

me proposto para substituir a palavra Js-

phi/xia. como mais próprio.

t APNEOLOGIA, s.f- Do grego apneta,

apnêa. e Ivgos, discurso.» Em Medicina,

j

tratamento das dificrentes espécies de

apnêa.

! t APNEOSPHYXIA, s. /. Do grego a,

i
sem, /íjíkI, respirar, espht/.vis, pulsação.)

Em Medicina, suspensão da respiração e

do pulso.

t APNEUMÍA, s. /. 'Do grego a, sem.

e piKitiiiòn, pulmào.) Em Medicina, mon-

struosidade caracterisada pela ausência

de pulm.To.

t APNEDMONERVIA, s.f. Em Medici-

na, falta de acção nervosa no pulmão.
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wJJ. O qu(! padece tlet APNELfSTE,
íulta dó respií-iicao.

t APMUSTIÀ, .-í. /. Falta de resi.ira-

çào. O iiieíino qiie Apnêa.
" APQ^:. ''•'pi-éf.' Eríi língua portitfíuezíá,

l^t-eKxò de íilf^iuiias palavras derivadas do
grego ou latim.

APOÂ, 5. m. Em Historia Natural,

nome de uma espécie de patos do Brazil.

== Também nome de uma serpente.

f APOBATA, s. m. (Do grego apo, de,

e hainô, ir.) P]m Antiguidades gregas,

athleta, quo nos jogos publicas fazia

exercicios de piruetas.

t APOBATÉfJON, s. Hi. (Do grego «po,

de longe, e òjíl-vÍus, (jue serve para su-

bir.) Em Musica antiga, nome grego de
um canto de despedida; que serve para
dcspedidíi. " !!• '

'

f APOBÓMIAS, s. _/-. p/í. (Do grego apu,

de longe, e úòmos, altar.) Festas gregas
em que iiíto se fazia o sacriticio no altar,

mas nas lagens do templo.

APOCA, .«. /. (Da baixa latinidade

apocu, e (ipuch(í., no grego apoh;.} Em
linguagem jurídica e commerc.ial, nome
genérico de todo o biliíete cm que o deve-

dor confessa ter recebido o dinheiro c se

obriga aos pagamentos ; chirographo, li-

vi'ança, reciijo, synographo.

t ÁPOCALBASE, s. íií. Em Botânica,

gomnia, resina venenosa, tirada de unia

espécie de enphoi-bio pouco conhecido.

APOCALYPSE, s. m. (Do grego apo,
indicando separ.içào, e kalyptô, occultar,

isto é, descobrir, revelar o oceulto.) Em
Theologia exegética, livro do Novo Tes-

tamento, que encerra as revelações de S.

João Baptista na ilha de Pathmos.—Em
sentido figurado, discurso obscuro e inin-

telliglvel. — « Devião notar o que o

angélico Doutur S. Tliuinaz diz sohve

uquelle loçfar do Apocalypse.» Frei Luiz
de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. i,

cap. 12.

— Loc. : A hcsta do Apocalypse, diz-

se de uma cousa medonha. — (Javallei-

roH do Apocalypse, fanáticos de Roma no
século XVII.

AFCALYPTIGO, adj. Que pertence ao

Apocalypse, ou á inspiração d 'esse livro.

— Em linguagem figurada, o mesmo
que Prophetico, revelado, obscuro, mys-
terioso, inintellegivel.= Tambem se em-
prega em estylo irónico.

—

Estylo apoca-
lyptico, aquelle que imita as formas va-
gas e assombrosas do Ajíocalypse.

APOCAPNISMO, s. m. (Do grego apo,
de, e apiios, fumo.) Era Medicina, fumi-
gação de vapores aromáticos.

t APOCAPONE, s. m. (Do grego apo,
de, e hepos, coroa de cabellos.) Em Bo-
tânica, arvore venenosa de Madagáscar,
cuja amêndoa dá um óleo, que se usa
nos cabellos.

t APOCARPO, adyj. (Do grego aim,
longe de, e karpos, fructo.) Em Botâni-
ca, epitheto dado a um musgo cuja ca-

psula, (piasi sessil, toca a planta, e é co-

berta por folhas.

APOGATASTASE, «. /. (Do grego

upm, de, Icata, si.ibre, e staô, estabeleço.)

Em Astrotiúmia antiga, revolução perió-

dica que traz os astros' ao ponto d'oride

partiram ; revolução inteira dos pontos

equinociaes,quese eftectua pouco mais ou

menos em25860 annos. =-= Também se lhe

chama grande anno.

— Em Theologia, apocatastase, reno-

vação universal depois do reino de mil

annos, de Jesus Christo ; vem menciona-

do no Apiocalypse.

— Em Medicina, restabelecimento da
saúde.

t APOCASTASTICO, adj. Que diz res-

peito á apocatastase.

APOCATHARSIA, s. /. (Do grego apo,

de, e kathtrzon, asso, purgar.) Em The-
rapeutica, nomo das substancias que ser-

vem pai'a |)ui'gar. •''

APOCENOSE, .•?./. (Do grego dpó, de,

e kenoò, purgar.) Em Medicina, fluxo

mórbido qualquer ; evacuação parcial, por

opposiçào a cenose, evacuação geral.

t APOHARITE, s. m. (Do grego apo,

de, e karis, itos, acção de graças.) Em
Historia ecclesiastica, nome de uns se-

ctários que accrcditavam na natureza di-

vina da alma humana.
APOCHYLISMO, s. m. (Do grego a2)0,

de, c chi/los, sueco.) Em Pharmacia, sue-

co vegetal muito engrossado, a que tam-

bém se dá o nome de roh.

t APOCHYMO, s. m. (Do grego apo,

de, e cImô, correr.) Alcatrão despegado,

dos navios.

t APOCINO, s. m. (Do grego apo, de,

e akineô, mover.) Em Antiguidades gre-

gas, nome de uma dança de que apenas

se conhece o nome.
— Em Jíotanica, planta leitosa, cujo

sueco c um veneno para cães e lobos.

t APOCLETA, s. m. Nome dos sena-

dores etolios entre os gregos.

t A POÇO A POÇO, loc. adv. (Do ita-

liano.) Em ]\Iusica, junto ás palavras cres-

cendo ou descrescendo, indica que se de-

ve reforçar ou rebaixar a voz gradual-

mente.

t APOCOLOCYNTHOSE, s. f. Em Phi-
lologia, n<i)uc de uma satyra de Séneca,

na qual conta a transformação do impe-

rador Cláudio em abóbora.

t APÓCOPA, s. /. Em Grammatica,
figura pela qual se tira a uma palavra a

ultima syllaba ou letra. — « Apocopa,
quer dizer cort.amcnto do fim,... como
quando dizemos fidalgo, por filho de al-

guém; a mó de fallar, por modo de fal-

lar.» João de Barros, Grammatica, p.
163. Vid. j^pocope, mais usiial, e aonde
se expõe a etymologia.

t APOCOPÃDO, adj. p. Que sofl^reu

uma apocope. — Forma apocopada. ;=
Também se usa em Medicina. Vid. Apo-
cope.

APOCOPE, s.f. (Do grego «po, fora

de, c kopto, cortar.) Em Crammatica,
diminuição de uma syllaba no fim de uma
palavra. Era antigamente julgado este

facto como um mero artificio de gramma-
tica

;
hoje é'(im phenomeno natural, e o

mais usado na rusticação das linguas ro-

manas. : j.

— Em Medicina, apocope, é uma fe-

rida com perda de substancia, e mais par-

ticularmente, fractura na qual uma por-

ção de osso foi tirada. /

t APOCREAS, s. /. (Do grego apo, si-

gnal de ablação, e kreas, carne.) Em
Liturgia, nome que se dá na egroja

grega á semana da Septuagesima da
egroja latina. .

' .'"; í v!'!.íl1'íA t

fAPOCRENATE, s. m. (Do grego apo,

de, o krene, fonte.) Em Chimica, sal ob-

tido pela combinação do acido apocreni-

co, com uma base salificavel.

APOCRENICO, adj. Era Chimica, nome
de um acido, que se extráe de uma agua
mineral ; ácido orgânico azotado assim

chamado por Borzelius.

APOCRIFAMENTE,«rfy. ant. Vid. Apo-
cryphamente, mais conforme com a ety-

mologia. Falsamente, infundadamente.

—

«Outros dizem que apocrifamente se at-

tribue tal revelação a tS. Methodio.-n Sou-

sa de Macedo, Eva e Ave, Part. i, cap.

17, p. 82, n. 8(i.
V

APÓCRIFO, adj. Falso, incerto, sup-

posto. Vid. Aprocrypho. '\.CVtk •;-

t APOCRISIA, s. /. (Do grego apo, lon-

ge de, e krisis, julgar.) Em Medicina,

evacuação dos líquidos em excesso na eco-

nomia, ou das substancias mórbidas;

evacuação que se opera por uma secrec-

ção que se manifesta em forma de cri-

se.

t APOCRISIARIO, s. m. (Do grego apo.

de, e krisis, julgar.) Em Diplomática an-

tiga, o enviado, que levava as respostas

dos príncipes ; dignidade do Baixo Impé-

rio.

APOCRISTICO, adj. e s. m. (Do grego

ajw, de longe, e kroyo, ferir.) Em Me-
dicina, que lança fora os humores, ad-

stringente; remédio repercursivo.

APOCRYPHAMENTE, adv. Melhor or-

thograpliia do que Apocrifamente.

t APOCRYPHO, adj. (Do grego apo,

longe, e crypto, occultar.) Desconhecido,

oceulto, supposto, duvidoso, infundado,

sem authoridado ; falso, incerto, forjado,

inventado maliciosamente.— «Desde vitti-

to tempo se cJiamão livros a^pocrj^phos Jiuns

livros, queforão imjiressos juntamente com
os livros Canónicos da Biblia, os quaes

porém não são do numero dos livros da
Sagrada Escriptura. Forão os ditos livros

chamados apocryphos, que vai o mesmo
que escondidos, ou piorque nelles esconde-

rão os hereges os seus erros, ou porque

fica occulta a sua origem e não se conhe-

ce o seu author, etc.» Bluteau, Vocab.
— fi Fabulando mil tradições apocryphas.»
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Jacintho Freire, Vida de Dom João de

Castro, Liv. iv, n. 'ò9.

APOCRYPHO, s. Jíi. Nome dado pelos

Exegetas aos livros que nào tem autho-

ridade canónica e que a egreja couside-

ra como destituídos de tundamento, mas
que na realidade sào bellos monumentos
da tradição popular dos primeiros secu-

]^ji.- Taes sào o Evangelho da Nativida-

de, e o de Nicodemos, e muitos jOiíio(^

recolhidos por Fabrício. i..., >

— Syx. Apocrypho, Duvidoso : Dá-se

o primeiro nome a qualquer livro, tradi-

ção ou noticia, e que se não pode li-

gar fé por falta de authenticidade bem
provada. •—

• Duvidoso, é mais genérico,

pende mais para a falsidade, do que pa-

ra a incerteza ; emprega-se no sentido de

Supposto. omo') id

t APOCYESIA, s. /.:('Do grego apõ,

de, e kyeô, estar prenhe.) Em Cirurgif),

parto, parturição. ., = ... ••A •

t APOCYNA, s, /» Em Chimica, pflijir

çipio activo, extraído da raiz doopeci-

ifum connhoinum. .\

,!t APOGYNEAS, *. /.pZ. Era Botânica,

famiiia dos apocynos, plantas dicqtyl^do-

neas,, monopétalas', hypogyneas.

t APOCYí^INA, «./. O mesipo que Apo-

cyna: Principio immedi^to.;
; ,,i.),,,

.,, APOCY^O, /S,.,«i. (Do grego apí!^. Jonge,

.qfypn, çào.) Em Botânica, nome, de um
género de plantas exóticas de cinco es-

tamos, e que encerra muitas espécies, na

maior parte da America e da Ásia bo-

real,= E' empregado na industria e na
Medicina. Escamonêa.

t APOCYRTO, s. m. (Da/ grego «po,

sem, e kyrtos, curvo.) Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros.

APODA, s. f. ant. O mesmo que Apo-

do, hoje mais usado.— «Parece-me (dis-

se Salino) que vos ficou por tratar huma
espécie de ditos graciosos..., que são oi

de semelhanças, a que commiimente chama-

mos apodas.» Rodrigues Lobo, Corte na

Aldêa, Dial. xi, p. 110.

t APODACRYTICO, adj. e s. m. (Do
grego apo, de, e dacry, lagrima.) Em
Medicina, certos preparados que excita-

vam as lagrimas, e que depois as suspen-

diam.

APODADEIRA, s. f. Mulher que diz di-

tos espirituosos. = Kecolliido por Cardo-

so.

APODADO, adj.p. Satyrisado com apo-

dos, assimiliiado a cousas ridículas. tiCon-

tos galantes, ditos engraçados, apodados,

risonhos.» Francisco Rodxúgues Lobo,

Corte na Aldêa, p. 237.

APODADOR, s. m. Chasqucador, saty-

risador, o que usa de apodos. — <íDa

imaginativa nascem todos os officios me-

chamcos,...ser hum homem apodador,c/(7!í-

do nos ditos.» Sousa de Macedo, Eva e

Ave, Part. i, cap. 45, p. 2;>i).

t APODADURA, s. /. ant. O mesmo
Apodo, o acto de chasquear alguém ex-

pondo-o a comparações ridículas, —r «7i

(com) huma dúzia de apodaduras, faço

guerra o tudo o mundo.» .Jorííe Ferreira,

Ulyssipo, act. ii, se. C.

APODANTHO, s. ia. dí-wn-o de mus-

gos.

APODAR, V. a. {Y)a baixa latinidade

appudidre.) Encostar,aj)oiar; tirada arae-

tfíphora de duas cousas, assemelhar de

qualquer modo, equiparar com intenção

maliciosa ou jocosa ; dizer apodos ou

chistes tirados da analogia de cousas gru-

tescas. Extensivamente, satyrisar, ridicu-

larisar.

Pois sodc bem consclhatln.

NSo apofíe.-i o ciiiilndo

Com su?pli'os,qiie,sfiy niorl*'.

CiM. . (iEn,\L, lol. i, col. 2.

.V /Jt .- '. V .;:í20'f .3 ?.0b

N'estes versos vê-sç" appd^r, iioCisenti-

do de apoiar (appodiare). .-rr, «Nãç íír

yoM,, quem usando de comparação grossei-

ra apodou aquelle mar a huma Lorracha,

a quqli tem o bocal hum 2)ouco largo, Iqgo

se estreyta no gorgomillo, e depois se di-

lata no bojo.» Padre Manoel (jto^iiiho,

Viagem da índia, ,p. (^.Q. .y ; :
. , ,;„ . ,

APODAR, f. a. ant.. (Do Mtím pp^d^r
3'are, considerar, avaliar.) Coirtar, calcu-

lac, computar, ayaliarjp,- numero, estiaiar

pelo grosso. — «De guisa que apodavom
com os que hiom com o Mestre qté três

mil de cavaUo, a fora muitos de pé.»iFev-

nào Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. II, cap. ÕO. ,
-

— Apodar-se, i'. refl. Estimar-SBjjíVva-

liar-se, computar-se.

Que eslava o canijio de Jloiii-ns Ião clieio,

One dos de cavallo Ires mil s'npi'ilúTi,

CAN. gehai., foi. lOi, col. 2, v.

APODE, adj. 2 gen. (Do grego a, sem,

potts, e pudos, pé.) Que nâo tem pés. =
Também se emprega como substantivo.

— Em Ornithologia, ave da Lídia que

tem os pés muito pequenos. — «Trata

Euzebio Nieremberg de humas aves, cha-

madas apodes, a quem os Judios chamão
Manucodiatas. » Chagas, Ramalhete Espi-

ritual, Serm. vii, n. 87.

— Em Ichthyologia, peixe de esque-

leto ósseo, que não tem barbatanas ven-

traes, taes como as enguias.

— Em Entomologia, larvas .privadas

de pés.

t APODECTO, .V. 7)1. (Do grego apodi-

ktes, collector de impostos.) Em Antigui-

dades gregas, titulo de dez magistrados

de Athcnas, a cujo cargo estavam as

contribuições.

t APODEIPNO, s. m
gregas, canto p;ira o deitar da cama ; es-

pécie de serenada. Vid. Apodipuo.

t APODEMA, .«. m. (Do grego o/io,

longe de, e (/oííó, laço.) Em Entomologia,

parte do invólucro solido dos insectos,

que prende no thorax. — Apodenia de

inserção ; apodema de articuhção.

Em Antiguidades

t APODEMIALGIA, s. f. (Do grego apo-

damia, viagem, e algos, soitVimento.) Em
Medicina, nome de uma ajfccçào moral,

com phenómenos inteiramente oppostosaos

!
da Nostalgia ; manifesta-se por uma von-

! tade irrepressivel de abandonar a terra

da sua naturalidade.» jl^íftfití),estudado por

[loger. .,.,:...!-
t APODENGADO, adj. Formado po-

dengo, coiu foieào de podeiagqv)f?fi)|{jçco-

Ihido por Bacellar. .: >, r.If -i, .r oi:

- t A PODER, loc. adv. Com força, cora

todo o esforço; por meio de certa vio-

lência. — A poder de dinheiro, a todo o

custo, nào poupando desp.ezas.— A poder
que eu possa, empregando todos os esfor-

ços humanamente possíveis. — A poder
de empenJws, á fuça de muitos pedidos,

ou instancias.

APODERADO, .adj. jj. Toinjí^h) para

seu. poder, apossado, apropriado. — Em
sentido j estrjcto, investido dos poderes

de outreuv

—

-. «Os nossos já estavam apo-

derados d'aquelle passo.» Inéditos da

Academia, Tom. ii, p. G14. .

-,
.^

APODERAMENTO , .«. m. aJíí. Acção de se

apoderar
;
posse, doininio. — «Nem pos-

sa, hi tomar tamanho apoderamento, que

o ordene de outra guisa.» Provas da His-

toria Genealógica, Tom. i. p. 12íi, ann.

1437.
.'i ,

;'

APODERAR, v. a. vDe poder, com o

prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal dar.») Dar poder, inves-

tir de authoridede, apossar, çoiiferir do-

mínio, fazer senhor, metter, em posse,

adquirir. — <i... as egrejas que se apo-

deraram e apjoderam (herdades, adquiri-

das ou deixadas.)» Elucidário, verb. Ta-

lha.

— Apoderar-se, v. reji. Tomar posse

por si mesmo, dominar alguma cousa

sem consentimento, apropriar-se, apossar-

se, cliamar ao seu domínio, assenhorear-

se; invadir alguma cousa, arrebatar por

força. Diz-se dos conquistadores, dos la-

droes, das doenças. — t Começou den-
trar pela terra, apoderando-se d'ella.t

Joào de Barros, Clarimundo, Liv. i, cap.

8.

— Loc. : Apoderar-se o carallo do

freio, tomal-o nos dentes, não dar pela

rédea.

—

«Cheio de indignação (o cavallo)

se apoderou do freio, e se lançou de hu-

ma rocha abaixo." Villas Boas, Nobiliar-

chia, cap. 2. — Apoderar-se o terror do

animo, licar abalado com um medo in-

vencível.

t APODERE, .-i. Hl. ^Do grego <ij'vur,:.,

esfolar.) Em p]ntomologi;i, género de in-

sectos colci'iptoros tetrámeros.

t APODERMA, s. f. Pelle arregaçada,

crosca. = Koeolhido por Bacellar.

t APODESMO, .«. m. Volante de cabe-

ça ou peito. = Recolhido por Bacellar.

t APODIA, í. /. (Do grego a, sem, e

pous, pod.is, pé.) Em Anatomia, género

de aberração orgânica, ou de agenesia
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parcial, caracterisada pela ausência de

pés.

APODÍCTICO, adj. (Do grego ajwdictij-

kos, demonstrativo.) Em Lógica, convin-

cente, demonstrativo, que se basêa so-

bre um raciocínio. Nome dado na Alle-

manlia á doutrina philosophica o medica^

que tende á demonstração directa de to-

das as noções que podemos adquirir.

APÓDIO^ adj. Vid. Apode.= Recolhi-

do por Moraes.

APODIÓXIS, s.f. (Do grego apodioxis,

expulsão.) Em Rhetorica, nome de tuna

figura, pela qual se repelle com indigna-

ção um argumento ou uma objecção co-

mo absurda.

t APODIPHE, s. m. Em Entomologia,

género da familia dos scutellarianos he-

raipteros.

t APODIPNE, s. m. (Do grego apo, de,

e deipnon, cear.) Em Antiguidade grega,

nome das canções próprias para depois

da cêa. Canto da egreja grega, que cor-

i'esponde ás comp>letas romanas.

APODIXE, s. m. (Do grego apodere-

nynsi, faço a demonstração.) Prova evi-

dente, demonstração clara, documento,

argumento irrefragavel. — « Bejinada a

Historia com apodixes e theoremas. » Cry-

sol da Purificação, p. 693.

APODO, s. m. (Segundo Bluteau, do

grego apodideinj ou da figura rhetorica

apodosis; melhor da baixa latinidade,

podium, cousa a que outra se encosta.

Vid. Apoiar.) Comparação engenhosa e

ridicula, donde resultam ditos picantes;

analogia chistosa entre duas cousas ; apro-

ximação mordaz; graça, chalaça, laracha,

graçola, motejo, chiste.— «Apodos afron-

tosos com que reprehendiam a covardia. »

Vieira, Sermões, Tom. x, p. 221.

t APODOCÉPHALO, adj. (Do grego cipo-

dos, sem pés, kephalè, cabeça.) Em Bo-

tânica, nome das plantas cujas flores são

reunidas em ciibeças e sesseis.

t APODOGYNA, adj. (Do grego a sem,

pous, podos, pé, e (jyne, mulher.) Em
Botânica, que não tem na base o ovário.

t APODONTE, s. VI. (Do grego apo,

distante, e odous,odontos, dente.) Em Ich-

thyologia, género de peixes scombroides.

t APODOPNICO, adj. (Do grego apo-

dos, volta, e pmcô, respirar.) Em Medici-

na, nome dos remédios e dos apparelhos

empregados para restabelecer a respira-

ção.

APODÓSE, s. /. Em Rhetorica, figura

pela qual os últimos membros de um pe-

ríodo apresentam uma opposição mais ou

menos notável com os primeiros mem-
bros.

t APODOTES, s. m, pi. (Do grego

apoiís, apodos, sem pés.) Em Botânica,

género hyptis, familia das labieias.

APODRECER, v. a. (Do latim piutres-

cere, com o prefixo da índole da lingua,

e descendo o « t » A sua media «do.)

Corromper, alterar, decompor, desorga-

nisar, perverter, estragar. — « Além de

se accrescentar a apostema, hade apo-

drecer «s partes visinhns da carne. i>

Cruz, Recopilação da Cirurgia, Part. ii,

cap. 1.

— Apodrecer, v. n. Corromper-se, es-

tragar-se, cair em putefracção, soffrer a

fermentação pútrida. Cair em inércia, per-

der a actividade por causa de ura grande

sorano.

—

(.(.Enom digo que apodreçam com

piegricia, nem sejão consumidos com ocio-

sidade. » Infanta Dona Catherina, Regra
e Perfeição, Liv. i, cap. 8.

— Apodrecer-se, i'. reji. Tornar-se po-

dre ; estragar-se. = Emprega-se no mes-

mo sentido que a forma neutra. —• « Não
se apodrece (a cordoalha do Cairo) na
agoa salgada. « Garcia d'Orta, Colloquio

dos Simples e Drogas, coll. xvi, foi. liõ, v.

APODRECIDO, adj. p. Podre, estraga-

do, contaminado de podridão; corrupto.

— 0.0 que tem um dente apodrecido... o

tira porque não apodreça os outros. » Ver-

cial. Sacramental, Liv. iii, tit. 117, foi.

143.

APODRECIMENTO, s. m. anf. O acto de

apodrecer
;

putrefacção, podridão, corru-

pção. —^ a E em esto se toca a comtpçom,

e apodrecimetito, que se faz das rique-

zas naturaes. )> Vita Christi, Part.T, cap.

38, foi. 118.

t APODRENTADO, adj. p. ant. O mes-

mo que Apodrecido ; começado a apodre-

cer. = Recolhido nos antigos Dicciona-

rios de Cardoso, Barbosa e Bento Pe-

reira.

t APODRENTAMENTO, s. m. ant. O
mesmo que Apodrecimento. == Recolhido

nos Diccionarios de Cardoso, Barbosa e

Bento Pereira.

APODRENTAR, v. a. ant. O mesmo que

Apodrecer, na sua forma frequentativa.

Corromper, estragar, contaminar.— « Co-

mo setta, que deixa o ferro na ferida,

que emquanto não sae fâra, sempre está

apodrentando, e afistidando a chaga.)-: Fr.

Luiz de (iranada, Compendio de Doutri-

na Christã, Part. ii, cap. 6.

t APODYTERION, s. m. (Do grego apo-

dyterion, logar de despir, antes de entrar

no banho.) Em Antiguidades gregas, sala

de palestra, em que se despiam as rou-

pas.

t APOGALACTISMO, s. m. (Do grego

apo, longe de, e gala, galaktos, leite.)

Em Medicina, apartamento da criança do

peito da ama ; diz-se do acto de desmam-
mar uma criança.

t APOGASTRO, adj. (Do grego apous,

sem pés, e gaster, ventre.) Nome dos raol-

luscos, cujo ventre é desprovido de pés.

t APOGEMA, s. f. (Do grego.) Vento

da terra. = Recolhido em Bacellar.

t APOGEMADO, adj. p. Extraído para

não trasbordar.=^Recolhido por Bacellar.

t APOGEMADURA, s. /. O acto de ex-

trair um liquido, para que não trasborde.

= Recolhido por Bacellar.

t APOGEMAR, V. a. Extrair para não
trasbordar. = Recolhido por Bacellar.

APOGEO, s. m. (Do grego apo, longe

de, e ge, terra.) Em Astronomia antiga,

o ponto da maior distancia de um plane-

ta á terra. Na linguagem moderna, tam-
bém se emprega a palavra apogeo, tendo

em vista só a apparencia dos phenóme-
nos, e se diz que o sol está no seu apo-

geo, quando a terra está na sua aphelia.

Contrapõe-se a perigeo, que é a mais
curta distancia de um planeta á terra. —
« Apogeo he o ponto, em que o planeta dis-

ta mais do centro da terra, e se chama
Auge ou Aphelio. » Carvalho, Via Astro-

nómica, Part. I, secç. i, trat. 1, cap. 20.,

— Loc. : No apogeo das gránãezàs,

no mais alto fastígio da pompa. '^^íi^ Tarii'-

bem se usa como adjectivo, e assim se

diz : a Lua está apogêa, porq«è'%stá no
apogeo. '.

'^

t APOGÉTON, s. m. Em Botânica, sy-

non^-mo de Aponogeton.

t APOGEUSIA, s. /. (Do grego ápô,
longe de, e gcusis, gosto.) Em Medicina,

desarranjo qualquer no sentlik) do -gosto.

APOGISTICO, adj. O qtie pertence ao

apogeo.

—

AJez apogistico, aquelle em qUè

os astros tornam ao mesmo apegèo. =
Recolhido por Moraes. -i^

t APOGNÍA, s. f. Desesperação -em
consequência de sepai-íação. = Recolhido

por Bacellar.

t APOGON, s.in. Em Ichthyôlògía, gé-

nero de 25eixeS da familia dós percoideS,

cujas espécies são estranhas aos mareis

da Europa.

t APÒGONE, adj. 2 gen. (Dc^jtego
apdgôn, imberbe.) Em flistoria Natural,

o que não tem barba. = Também se em-
prega como substantivo feminino, para

designar, em Botânica, a secção da fami-

lia dos musgos comprehendcndo aquellas

cuja urna é privada de dentes no orifí-

cio.

t APOGONIA, s. /. (Do grego apôgOn,

sem pêllos.) Em Entomologia, género de

coleópteros pcntámeros lameltícorneos,

fundado sobre uma única espécie do Brazil.

t AFOGRAPHICO, adj. Que tem o ca-

racter de um apiograptho
; que é copia e

não original.

APOGRAPHO, s. m. (Do grego apó, de,

e graphô, escrevo.) Em Antiguidade gre-

ga, magistrado atheniense que distribuía

os processos.

— Em Diplomática, traslado, cópia de

um original, assim chamado em contra-

posição a Autographo.
— Em Desenho, nome de um instru-

mento próprio 23ara copiar os desenhos.

t APOHYAL, adj. e s. m. Em Anato-

mia, uma das peças do osso hyoide.

APOIADO, adj. p. Firmado, segiJí'ado,

sustentado, ajudado, fundamentado
;
pa-

trocinado, secundado, provado, confirma-

do. = Usado pelo Padre Balthazar Tel-

les,
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— Loc. : Muitos apoiados ;
dar um

apoiado, emprega-se como substantivo

para designar o uso parlamentar de 6on-

tirmar o prcopinantc.

APOIAR, V. a. (Na baixa latinidade

appodiare, dandq-se a syncopa do « d »

medial, como 'éíti consiâerare, consirar.)

Assentar no pohto de apoio, dar apoio,

encostar, amparar, fortalecer, basear, fun-

damentar, firmar, segurar, stistentar, es-

tribar. Patrocinar, proteger, provar, con-

írmar, verificar. Assentir, approVâr, ad-

ínittir como opinião sua.

Que aiior começa tiinjildr/eídin Mavoíte

. Os lins de seus intentos semprn apnm.

M. THOMAZ, I.NSCLAXA, «nt. VII, esl. 17.

'^^ 'Apoiar, V. «.^èffiiífrfór^^,'Validai',

ter firmeza, assentar. — « Trazia elle. os

recados dobi-ados parado Ho, éin &itja suc-

cessão apoiavão sutts esperanças. » Pinto

Ribeiro, Usurpação de Portugal, p. ã.
j

— Apoiar-se, v. refi. Encostar-sè, se-

gurar-se, amparar-se. = Figuradamente,
tiar-se, aboiiai--se. ; i

.ifilijçigt s'woiii, mnl'úaja.

4. «».V. GliltAL, foi. 3, col. 2.

'

t APOIGA, s. Wí. (Do grego apoíka, co-

itíttia.) Ein Eiii:òmblo^'-a, género de ves-

pas hyinenópteras da America meridio-

nal. .

' APOÍMENTO, s. m. 'ani. Posição;' ^os-
j

Wtá, 'acção dé pôr algxlmá cousa; apò-

!

'èíçSó. -^ «... e pbrqueseelo riam aviainas,

o apoimento do seelo do ditto ahhade ou-

loi-gttmos. » Doe. de Bostello, de 1.808,

'áptíd Viterbo, Elucidário. Vid. Apposi-

ção ou Imposição. '•'' i-^''^-
-' ,-' -

j

APOIO, s. m. (Da báiJía^laíifaidaèe'^»-

dium, cousa a qne se encosta outra ; no
italiano appogio, e no francez appuy

;

dá-se a syncopa do « d » medial, como
em mediius, meio, cora o prefixo da índo-

le da lingua.) Base sobre que assenta al-

guma cousa ; fundamento, aiTÍmo, sus-

tento, amparo, protecção, encosto ; argu-

•inento, prova, confii-mação, validação

;

auxilio, soccorro. — <t O segredo promet-

tia segurança, celeridade, reputação, que

he o maior apoio de huma obra heróica. »

Pinto Ribeiro, Usurpação de Portugal,

p. 28.

— Em Mechanica, ponto de apoio, diz-

se nos três géneros de alavanca, o ponto

que é fixo, ou considerado como tal, e em
'roda do qual se opera a rotação.

— Em Alveitaría, diz-se do cavallo

que é ou não sensivol da bôcca ; e do cf-

feito da brida na mão do cavalleiro. —
Cttvallo sem apoio, que 6 muito sensivel

da bôcca ; cavallo de apoio, pezado, o

que carrega muito na mão.— « Não mos-
trando o jiotro ou cavallo lom apoio na
bôcca, se lhe continuarão algumas liçdes

iiáin o canhão, -n Galvão de Andrade, Ar-

te de Cavalleria de Gineta, trat. i, capi-

tulo 11.

— Em linguagem náutica, apoios da

roda do leme, são duas peças de madei-

ra, collocadas verticalmente sobre o con-

vez, ou na tolda, junto á popa, onde des-

cança o C3'lindro da mesma roda.

— Em Pintura, apoio é a vara em que

dèscança a mão do pintor; tento.

' — Sv'^. : Apoio, Sxistentáculo, Suppor-

te : o apoio colloca-se ao lado de uma
cousa para amparal-a, ou conserval-a na

posição em que estava. — O sustentácu-

lo, é o que se mette debaixo de uma cou-

sa para ajudal-a a suster, ou para impe-

dir que o que a mantém na sua posição

venha a fraquear. — O supporte, é uma
addioção feita ao sustentáculo para o foi--

talecer mais.

APOJADO, adj. p. Cheio, repleto, re-

tesado, alévantadó coto algum licor ; diz-

se particlilfirmetate dos peitos das mulhe-

res', quando estão arredondados c tezos

eotn b leite.

Si> tangeis porbecoaiirado,
lullamniado cumo ctiamnia,

'^' Pareíeis odre ttp(T/fl(/o,

c:hc-i Como mamma.'^"-
nANC. GKRiL, foi. 224, C()l.'2, T.

APOJADURA, s. /. (No italiano appo-

giatura, no sentido de apoio.) Grande
cópia de leite mais liquido, que ás vezes

sobrevêm aos peitos das mulheres que

criam. Enchimento i-esultante da secre-

ção láctea, ou de outro qualquer liquido.

= Recolhido por Bluteau.

Apojar, v. n. Retezar-se, encher-se, em
resultado da secreção. = Diz-se dos pei-

tos quando augmenta a secreção do leite.

APOJATURA, s. /. (Do italiano appo-

giatura, segundo Bacellar Apoiadura.)

Em Musica, pequena nota sobre a qual

se apoia antes de entrar na nota principal.

t APOJOVE, adj. (Do grego aiw, lon-

ge de, e do abl. Jove.) Em Astronomia,

nome dado por alguns astrónomos ao apsi-

de superior da orbita do quarto satcllite

de Júpiter. O ponto diametralmente op-

posto chama-se perijove.

t APOKOLOKYNTOSE, s. f. Vid. Apo-

cocythose.

APOLAZAR, V. a. ant. (Segundo Mo-
raesj do grego apo, por cima, c lazanai,

prender, segurar ; o que é inadmissivel,

por ser esta palavra de uso popular ain-

da no principio do século XVII. Corrupção

de Apolegar, do modo como se fazem as

pregas nos vestidos.) Correr as pregas do

vestido, saia ou outro qualquer estofo,

raspando com a ponta da agulha, e mais

usualmente, com o dedo polegar. = Re-

colhido pelo Padre Bento Pereira.

APOLDRADO, adj. pi. Que tem ou cria

poldro. — Dizse das oguas. = Recolhi-

do por Viterbo, uo Elucidário.

t APOLEAÇÃO, .v. /. O acto de dar tra-

tos dr polé. = Recolhido por Bacellar,

APOLEADO, adj. p. Saccudido, batido,

suppliciado com tratos de polo. = Reco-

lhido por Bacellar.

APOLEAR, V. a. (De polé, com o pre-

fixo da índole da lingua, e a terminação

verbal «ar».) Saccudir, bater, suppliciar

com tratos de polé. =; Recolhido por Ba-

cellar.

t APOLEGAR, V. a. Amassar cora os

dedos. Bhit.

t APOLEMIA, s. /. (Do grego a, sem,

e polimios, inimigo.) Em Zoologia, gé-

nero de acalephos.

t APOLENTADEIRA, s. /. Ama, cria-

deira, que dá de mamar. = Recolhido

pelo Padre Bento Pereira.

APOLENTADO, adj. p. ant. Nutrido,

amamentado, engordado com papas de

milho ou polenta. ;= Recolhido 4)or Ben-

to Pereira. .

APOLENTADOR, s. m. O qUe engorda

ou ceva com papas ou polenta.

APOLENTAR, v. a. (Do latim polenta,

papas, com o prefixo da índole da lingua

e a terminação verbal « ar ».) Nutrir, ce-

var com polenta ; engordar, anediar ; fa-

zer adquirir mais tecido adiposo e Cíim

brevidade.

t APOLEPíSMO, s. m. (Do grego apó,

de, e iepis, escama. j Em Medicina,

synonymo de escamação ou descasca-

Ção. ' 9JtT'Hij.

APOLÉPSIA, s. jf.{Do grego apolepsts,

suppressão.) Em Medicina, suppressão de

ura acto natural, retenção de um humor;
suspensão de um fluxo. '.

f APOLEXIA, .«. /. (Do grego apó, de

e leipiô, deixar. ) Em linguagem didáctica,

decrepitude, velhice.

APÓLICE, s. /. (Do italiano polyzza,

biliíete, cédula; assim como os termos de

marinha, os termos de commercio tam-

bém nos vieram quasi na maior parte da

Itália.) Em Linguagem commercial e fa-

zendaria, é propriamente o instrumento

de um contracto mercantil; assim apóli-

ce de seguro, é o instrumento do contra-

cto de seguro. — Apólice de carga, no

primitivo sentido italiano, o mesmo que

conhecimento. = Também se emprega no

sentido de titulo, acção de quinhão no

fundo de uma companhia.
— Loc. : Apólice de um entprestimo

publico, titulo que prova a propriedade

da porção com que se entrou no emprés-

timo, e com a qual se cobra a annuidade,

juro ou dividendo. — Apólice de seguro

em geral, é o contracto de seguro redu-

zido a escripto. — Apólice de seguro ma-
ritÍ7no, é aberta ou avaliada ; na aberta

cumpre ao segurado provar o valor da

cousa segurada; na ai-aliada, tem por si

a prcsumpção, que remove a prova para

o segurador, o se uSo satisfaz com o va-

lor dado n'clla. — Apólice de seguro con-

tra fogo. — Apólice de seguro de trans-

portes por terra. — Apólice de svguro

de sommas emprestadas o risco.

APOLINÔSE, s. /. (Do grego apolino-

sis, ligadura. "> Em Medicina, acçào de li-

gar com um fio. = Dava-se antigamen-
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te o nome de apolinose a um dos modos

operatórios da fistula do anus.

APOLLEGADO, adj. p. jManuzeado, mo-

vido com os dedos. == Recolhido por Car-

doso, Barbosa o Bento Peixeira.

APOLLEGADOR, s. m. ant. O que apol-

léga ;
manuzeador. = Recolhido por Car-

doso e Bento Pereira.

APOLLEGADÚRA, s. /. Acção e effeito

de apoliegar. = Recolhido por Cardoso.

APOLLÈGAR, r. a. (Do latim poUex,

com o prefixo íc a » e a terminação verbal

o ar ».) i\[anuzear, mover com os dedos,

revolver com as màos. = Recolhido por

Cardoso.

APOLLÍNEO, adj. (Do latim apollimus.)

Em linguagem poética, cousa pertencen-

te a. Apolio; em sentido restricto, lumi-

noso, deslumbrante.

, ,;::„ _. í .:. .> fi.
Já a f3\t> upúltiieo ^'^lh\^it^

Os jnonles Nabatl^eosacccndido.
'•'

\- '
' CAMÕBs, i.uz., caní. i, psl. 84.

-— Loc, : Coro apollineo, as musas.

—

Arte apollinea, a musica. = ]SÍ'este sen-

tido usado por Veiga Tagarro.

APOLLO, s. in. Em Mythologia, Deos

da luz.. Em sentido usual, o sol; o génio

da poesia ;
modernamente também se em-

prega como significando o typo dáperfei-

çâo plástica do homení. .

,

.i.i -.'ij or" '
'_!; ,\::í\. r..'

Tu só de todos, ^u^inlos queima Apolio,

Nos recebeste ém paz dortiir jirofuiirto.

' '»;:"i't':^ oVÍ CAMÕES, iuz.; C;iDt. lí, est. lOS;

"[ ú: ; - ;;
,

N'hunia alia cova, onde nSo clip?a Apulíu,

Por mai.>i que avive o raio rulilante.

(jDEVRDO, AFroHáo. ARíílCAriO, cant. ilj psl. 23.

— Loc. : Apolio de Belvedere, estatua

celeberrima descoberta em Porto Ancio,

no tempo de Nero, reconhecida hoje co-

mo o typo da perfeição humana.

f APOLLON, s. m. Em Historia Natu-

ral, grande borboleta que habita nas mon-

tanhas da Europa, principalmente nos

Alpes. — Em Musica espécie de theor-

ba de vinte cordas simples.

t APOLLONiADE, s.f. (Do grego apul-

lonias, consagrado a Apolio.) Em Botâ-

nica, género da familia das lauríneas cam-

phoreas, das ilhas Canárias.

t APOLLONICON, s, m. Em Musica,

nome de um grande órgão de cylindro,

tocado ao mesmo tempo por muitos mú-

sicos, por meio de cinco teclados adapta-

dos ao lado uns dos outros.

t APOLLGNIANO, adj. Em Mathemati-

ca, nome dado ás hyperboles c parábolas

ordinárias do segundo grau. — Hi/j}er-

holes apollonianas; curvas apollonianas.

t APOLLONION, s. m. Em Musica, in-

strumento de dous teclados, inventado no

século xvm por J. Wceller.

APOLOGAÇÃO, s. /. O mesmo que Apo-

logo. — «O que se declara com eviden-

cia pelas seguintes apologações. » Padre

Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.

11^ cap. 1, doe. 6^ n. 27.

t APOLOGÉTICA, «. /. Em Philologia,

nome dado a um escripto de Tertuliano

em defeza dos christaos.

APOLOGÉTICAMENTE, adu. Em forma

ou com o espirito de apologia; panegy-

rieamente, encomiasticamente.

APOLOGÉTICO, adj. Que é escripto com
o intuito de louvar defendendo

;
que con-

tém a sua apologia.—» Huns serão pane-

gi/ricos, outrus gratidaturios, outros apolo-

géticos. >i Vieira, Sermões, vol, i,, p. ò,

epist. ao leitor. .,,, ,. t)

APOLOGÉTICO, s. m. O mesmo que

Apologética. — « Como bem diz Tertulia-

no no seu Apologético contra gentes. »

Frei João de Ceita, Serm., Part. I, foi.

127, COI. 4. 1^,-.; -.O-T:

APOLOGIA, s.f. (Do greger-ra^jpg^, e

logos, discurso.) Discurso escripto ou re-

citado para defender, justificar ou louv,)r

uma pessoa por certa acçào ou obra. Ex-
tensivamente, louvor exaggerado, encómio

presente
;
justificação, defeza. — « Em

lugar de prologo desta quarta- e ultima

Década,façamos Apologia, e defensão nos-

sa pêra todas. » João de Barros, Década

IV, Apohjg.

—tJYN. Apologia, Justijicação : aapolo-

gia tem por tim a justijicação, e ^, ura

meio d'ella ; também , exprime de prefe-

rencia uin género litteivi^iio, em que além

da defeza de um accusado se, faz o seu

elogio. —r A justijicação é uma conser

quencia da prova da innocencia.

APOLÓGICO, adj. 6 rncsmo que Apo-

logético ; usado na linguagem thcologica.

— (t A ella também escreveo e dirigio o

livro apologico, que se chama Apologia

Sancti Bernardi.» Frei Gonçalo da Sil-

va, Vida de Sam Bernardo, Part. i, ca-

pitulo 61.

APOLOGÍSTA, s. 2 gen. O que faz a

apologia de alguém ou de alguma cousa.

= Em sentido restricto, o que se entre-

ga á defeza dos dogmas do christianismo

ou sclencia da apologética. Defensor, pro-

pugnador, preconisador.

APÓLOGO, s. m. (Do grego apologos,

narrativa; de formação erudita.) Era Lib-

teratura, exposição de uma verdade mo-
ral sob uma fórraa allegorica, e na qual

o ensino é quasi sempre dado pela com-

paração da espécie humana aos seres que

se fazem fallar ou obrar. Exemplo : o apo-

logo dos membros e do estômago, que

serviu para Menenio Agrippa conciliar o

povo romano, que fugira para o Aventino

;

o apologo de Joathan para lembrar a Si-

chem a injustiça da sua escolha. — « Lá
no apologo de Joathão, a oliveira, a vide

e a figueira não aceitccram a corda. »

Vieira, Sermões, paneg., p. 23. O apolo-

go é de origem oriental, encontra-se nas

fabulas de Pilpay, e tradicionalmente ou

por meio das fabulas de Esopo, se vul-

garisou na Europa da edade media. Vi-

ço considera-o não como um artificio lit-

terario, como se tem julgado nas esclio-

las, mas como a linguagem poética da
infância dos povos, quando o senso cora-

mum nào tendo força para vencer a im-

petuosidade da força, vae incutindo a

convicção por estes meios allegoricos e

indirectos.

—:,Syn. Apologo, Fabula, Parábola:

fabida é toda a invenção poética, quer

tenha por fim recordar, recreiar ou rao-

ralisar, isto é, tudo que se diz e conta.

— O apologo entra no dominio da fabu-

la e funda-se sempre n'uma allegoría, da

qual se faz applicação ao homem. — A
p)arabola é um apologo contido na Es-

criptura Sagrada ; assim a parábola das

virgens loucas, do filho pródigo, dos tra-

balhadores da vinha, são meros apologos,

denominados assiia jdivprsan^entp .quanto

á sua origem.
. .;;.->, i)f,^-.. .,y.',m-ú- i '

APOLTRONADO, adj. p. Sentado em
poltrona, repultreado ; no sentido chulo,

medroso, acobardado, s-^g^^,..;,.

APOLTRONAR-SE, í;'.' ?4^ Accomrao-

dar-se em uma poltrona ; fazer-se poltrão

ou cobarde. == Recolhido por Bacell^r p
Moraes.

APOLVILHADO, adj. p. Vid. Polvilhado.

APOLVILHANTE, adj. 2 gen. Que lan-

ça polvilhos, =s Usado na linguagem poé-

tica por Filinto Elysio : apolvilhante gea^

da, Obr., tom. vii, p. 2á9. = Recolhi-

do por IVIoraes.

APOLVILHAR, v. a. O mesmo .que Pol-

vilhar ; iançar polvilhos ou pós, sobrç o

cabello, sobre o doce, etc. == Recolhido

por Moraes. Vid. Empoar, o^'^?f^:o(r^

APOLYSE, s. f. [jDú grego apo, de, e

Itjo, ligar.) Em Medicina, afrouxamento

das ligaduras; relaxação dos membros
;

fim de uma doença.
— Em Liturgia, expressãe usada na

egreja grega, que corresponde ao ite mis-

sa est, da egreja latina.

APOLYSIA, s. f. Vid. Apolyse.

t APOLYTICO, s. m. (De apolyse.) Em
Lithurgia, oração recitada pelo padre na
apolyse.

f APÓMACO, adj. e s. m. (Do grego apo,

longe de, e mache, combate.) Em Arte

Militar antiga, inhabil para a guerra

,

isempto de serviço militar.

t APOMASTOMES, *. m. pi. Vid. Apo-

matostomes.

t APOMATHÉSIA, s.f. (Do grego apo,

de, e)iK'</u(«u^ aprender.) Em Pathologia,

esquecimento de uma cousa aprendida

;

phenomeno precedendo muitas vezes a

existência de uma moléstia.

t APOMATÔSTOMES, s. m. pi. (Do
grego a, sem, poma, coberta, e stoma,

bôcca.) Molluscos cuja concha univalva

está sem operculo.

t APOMECÓMETRO, «. m. (Do grego

apo, longe, methos, extensão, e metron,

medida.) Em Geometria instrumento des-

tinado para medir a extensão dos obje-

ctos inaccessjveis.

t APOMECOMETRÍA, s. /. Em Geome-
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trin, a arte de medir a distancia dos ob-

jectos afastados. — Arte de medir a dis-

tancia íjpometrica por passos de homens.

t APOMECYNA, s. jn. (Do grego apo-

víektnô. alongar.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros tetrámeros das índias

Orientacs.

t APOMESÓSTOMOS, s. m. j,l. (Do
grego ajoo, sobre, mesús, meio, e stuina,

bôcca.^ Em Zoologia, gcnero de ursinas,

cuja bôcca não é collocada no centro.

t APOMORPHOSE, s. f. (Do grego <(po,

fora, e morjjfit, forma.) Em Chimica, no-

me dado a ura género particular de me-
taiuorphose orgânica bastante frequente,

em que uma substancia fixando-se sobre

uma outra liie rouba alguma cousa. As-
sim, os agentes oxygcnantes actuando so-

bi'e o hydrogeneo ou sobre o carbone," de

uma matéria orgânica, formam a agua ou
ticido carbónico.

APOMYCHTOSE, s. f. (Do grego <,po,

longe, e mi/sò, roncar.) Em Medicina,

doença caracterisada por uma treniulen-

cia contínua, e por um ressonar estriden-

te. r;-^.:,.i-i'>\:^

t APOMYSTOSE, s. /. Vid. Apoiíiyth-

tose.

t APOMYTHOSE, s. f. Em Medicina,

espécie de espasmo que consiste eui um
estremeção da cabeça, com uma respira-

ção sonora e agitação do tronco, e que
tem por fim expulsar alguma mucosida-

de das narinas. Tem analogia com o es-

pirro.

t APONE, s. ni. e arJj. (Do grege a,

sem, e ponos, pena.) Em Medicina, re-

médio contra a dôr.

— Em Botânica, género de algas, ba-

trachospermeas.

APONEVROGRAPHIA, s. /. (Do grego
aponeuruzis, aponevrose, e ffinphe, des-

cripção.) Em Medicina, descripção das
aponevroses.

APONEVROLOGIA, s. f. (Do grego «750-

neurOsís, aponevrose, e logos, discurso.)

Em Anatomia, tratado das aponevroses.

APONEVROSE, s./. (Do grego ajyo, de,

e iicuron, nervo ; assim chamada, porque
os antigos davam este nome a todas as

partes brancas, considerando as apone-
vroses, como expansões.) Em Anatomia^
membranas, brancas, luzentes e mui re-

sistentes, que umas vezes cobrem os mús-
culos, outras os contém, servindo, para
conserval-os no seu logar, bem como i)a-

ra a implantação dos fasciculos nniscula-

res e para lhes ministrar ponto de junc-

ção. — Aponevroses geraes, ou de in-

vólucro. — Aponevrose de inserção, ver-

vadeiros tendões achatados ; aponevro-
ses de inserção, curtos fasciculos tcndi-

nosos dispostos em membrana, que inter-

ceptam a continuidade dos fasciculos mus-
culares.

t APONEVROSIOLOGIA, s. /. Vid. Apo-
nevrologia.

APONEVRÓTICO, orf/.Qne tem relação

com as aponevroses, ou tem a sua natu-

reza ; tecido aponevrotico, fibras apone-

vroticas, museido aponevrotico.

APONEVROTOMIA', s. /. (De apone-

vrose, e do grego temno, cortar.) Em
Anatomia, dissecção das aponevroses.

t APONEVRÓTÓMO, s. m. Em Anato-

mia, instrumento particular que serve pa-

ra dividir a aponevrose abdominal na

cystoniia snb-pnbeana.

t APONITROSE, s. /. (Do grego apo,

sobre, e nitron, nitro.) Em Cirurgia, ac-

ção de polvilhar com nitro uma ulcera.

t AP0N0GET0N, s. m. (Palavra hybri-

da formada do céltico apon , agua, e gci-

ton, visinho.) Em Botânica, gcnero de

plantas da familia das sausureas, cres-

cem nos regatos da índia Oriental, e do

Cabo da Boa Esperança. — •^''

APONTADAMENTE, ' adv. 'aMí: Ponto

por- ponto, distinctamente, perfeitamente,

exactamente, a ponto. — u^4sst tomarão

o negocio á sua conta tão de vontade, que

se não pudera fazer com mais cuidado,

nem mais apontadamente em tempo de

guerra.» Frei Luiz de Sousa, Vida do

Arcebispo, Liv. \i,cap. 17.

APONTADINHO, adj dim. ant. Enfeita-

dinho, ajustadinho, apesporadinho.=Usa-

do em sentido ridiculo. — «Alguns ha

que enxergão suas faltas, e deixão-se an-

dar assi eujos e feios, de fora mui prc-

ciosos,e apontadinhos em tiido.i» Frei Fi-

lippe da Luz, Sermões, Part. iii, foi.

60, col. 2.

APONTADO, adj. p. Cozido com pon-

tos, ponteado, alinhavado; assignalado, cu-

rado com pontos; indicado, indigitado;

pontua], infiiliivel ao ponto ajustado;

mostrado, citado, exposto ; ornado de

pontilha ou ponta de metal ;apparelhado,

preparado ; notado, marcado ; correcto,

polido
;
guiado jjclo que lê o ponto nos

theatros. — «...andasse tudo apontado,

camas limpas.» Frei Luiz de Sousa, Vi

da do Arcebispo, Liv. i, cap. 10. Com
pontaria feita; aguçado. —«O garrochão

bem apontado, para entrar logo. d Pinto,

Tratada da Gineta, p. 190.

— Loc. : Livro apontado, que tem

notas musicaes. — Apontado ao dedo,

mostrado, tido por todos na conta de ex-

tremado, corajoso, infame ou velhaco.

—

Apontado em faliar, que diz as cousas

com muita clareza. — «Na expressiva

das palavras era grandemente apontado,

procurando que fosse clara e distiucta.)'

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

foi. 231, col. 3.—Apontado HO ves(ir,cA-

tita, janota, aperaltado. — «... o vene-

rável Frei Bartholomeu dos Marf>/res.

era pouco apontado no vestir. ^> Idem, Ib.,

foi. 31, col. 3. — Açor betn apontado,

diz-se em Altenaria, o que está dispos-

to para a caça, isto c, nem faminto, nem
repleto : — «O meu caçador me pergun-

ta, como tetnperará o seu assar o dia

antes de ir â caça, para que o leve bem

apontado.» Diogo Fernandes, Arte da Ca-

ça, foi. 33, V.— Relógio apontado^ ej^a-

cto, regulado.

APONTADOR, s.m. Dedo, ponteiro, in-

dicador. Xas antigás collegiadas e cabi-

dos, e outras communidades, espécie de

bedel, que apontava a falta aos que não

estavam presentes no coro ; competia a

um beneficiado. — «Na Capella da Uni-

versidade de Coimbra, o apontador, apon-

ta a falta dos outros capellães, e asfal-

tas do apontador são apontadas pelo

Chantre e em sua ausência pelo Thesou-

reiro, e faltando ambos o capellão mai$.

antigo aponta e mídta. d

— Em Engenharia, apontador de es-

trada, o mesmo que olheiro, capataz, que
vigia os trabalhadores, e lhe talha o ser-

viço. — «//a jmais hum apontador da

ribeira das náos, que tem de ordenado

vinte mil reis.v Frei Nicolau de Olivei-

ra, Grandezas de Lisboa, Tiat. viii, cap.

5.

— Em linguagem theatral, apontador,

é o que vae recitando a meia voz a par-

te que o actor está declamando. Vid. Pon-

to.

— Em Alveitaria, apontador í^e cai-oZ-

?os,lançarote, alumiador,aquelle que apon-

ta com a mão o genital do cavallo para

que se facilite a cópula. = Empresra-se

como expressão aviltante. = Reci Ihido

por Bluteau.

APONTADOR, adj. O que faz pontas,

aguçndor, o que suscita ura alvitre. =
Recolhido por ^Inraes.

APONTAMENTO, s. m. Rascunho, esbo-

ço, nota, borrão, lembrança, excerpto, ex-

tracto, tópico, subsidio, base , annota-

ção, referencia, passagem, logar; receita,

caderno de contas, borrador. Minuta, de-

claração breve
;

preparação, apparelha-

mento. — «... para estender... e vestir os

(sermões^ queestão soe?)iapontamentos...»

Vieira, Sermões, Tom. i, cpist.. p. õ. —
Escreveo a el-liei D. Henrique hfia larga

carta sobre o e.<tado do Reino, ajuntan-

do-lhe huns apontamentos, em que decla-

rava, etc. y Frei Luiz de Sousa, Vida do

Arcebispo, Liv. iv, cap. 16.

— Em Direito Commercial, aponta-

mento, espécie de protesto de lettras.

APONTAR, V. a. ^De ponta, com o

prefixo «a» e a terminaçJio verbal «ar»."*

Fazer ponta a alguma cousa ; aguçar

;

dirigir a ponta ou proa de uma embarca-

ção para algum sitio ; entrar, encaminhar,

especar, raetter pontaletes.— «£ fazião

sua obra como era seu propósito, minan-

do ao longe, c apontando o muro, e en-

chendo os vazios de^le com lenha.* Ruy
de Pina. Chronica de Dom Sancho I. cap.

10.

— Apontar, v. u. Apparecer a ponta

de alguma cousa, e figuradamente : co-

meçar n mostr.ir-se, despontar, revelar-se,

manifestar-se; nascer, surgir. — «£ des-

te perro, grão Titrco, me temo vntito, se
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apontar na Itália. » Euphrosina, act. ii,

SC. 5.

—Loc. '.Apontar a ha rha, ãiz-sc qna.n-

do começa a nascer ou a surj^ir a primeira

barba. aCoin os primeiros sii/naes de har-

ha, que lhe apontava.» Fernandes, Cont.

de Palmeirim, Part. iv, cap. 18.—Apon-

tar a maré, fazer cabeça para algum

ponto ou direcção. — Apontar uma em-

iaroaçdto, navegar com vento ponteiro
;

barlaventear bem, chegar-se para o ven-

to.

— Apontar-se, v. reji. Dirigir-se com
a ponta ou proa para alguma parte ; en-

trar, encaminhar. — Enfeitar- se, pôr-se

em pontos, caprichar, primar. — «.Eil-o

lá assoma, e aponta-se de maneira, que^

vos rides das mais postura. it Jorge Fer-

reira, Ulyssipo, act. iij se. 1.

APONTAR, V. a. (De ponto, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Fazer pontaria, atirarão alvo, indicar, in-

digitar, marcar, notar com signal, dese-

nhar, traçar com pontos, alistar, notar a

falta por meio de um ponto ; roçar de le-

ve, recordar subministrar.

Àponta\\nm [jonihnrdeíro o lírosso liro

A esta verde tun-o

CORTB REAL, SBGf.VnO CEUCO DE UILI, cailt.

VI, csl. U7.

Aj)(>ntiií}dii os lugares vai com o dedo.

' " '

'

-' LOBO, CONDEST., Cailt XIV, GSt. ttO.

—Em Direito Coramercial, diz-se apon-

tar a letra de cambio, quando o saccado,

recusando o acceite, pede ao portador

que espere até ao primeiro correio ; ou

quando no vencimento só paga parte da
somma da letra com promessa do pagar
o resto antes da partida do correio. =
Usa-se em algumas praças da Alleraa-

nha, e em Inglaterra. —• «D'aqui veiu o

nosso uso de notar ou apontar letras ; o

que aliás se faz com bastante irregulari-

dade, etc.» Ferreira Borges, Diccionario

Jurídico Coramei'ciaI. Vid. também Apon-
tamento.
— Em Direito Civil , também se em-

pregava a palavra apontar, no sentido de
allegar. — «.E no dito af/f/ravo apontar

alf/ila cousa, que traga infâmia ao dito

ojficial, etc.» Ordenação Manoelina, Liv.

1.

Em Musica, apontar, ó escrever ou
compor em musica, reduzir ás regras do
contraponto. — « Como se costuma com-

por primeiro o mote e letra avisada, e

depois eyicommendar ao musico mais des-

tro, que aponte a boa solfa, etc.» Padre
António de Vasconcellos, Tratado do An-

jo da Guarda, Tom. ii, liv. 5, cap. 3, p.
4'i!t.

— Em Esgrima, apontar a ferida, to-

car levemente cora a ponta da espada
e sem querer fazer maior impressão; em
sentido figurado, indicar ligeiramente al-

guma matéria. — aNa destreza da es-

grima, apontar a ferida, não ke querer

1, tit

dal-a.v Frei António das Chagas, Car-

tas, Tom., II, p. 178.

— Loc. : «Fallar sem cuidar, é ati-

rar sem apontar.» Delicado, Adágios, p.

100. — «Ainda que João Vaz tem besta,

não lhe deixam de lhe apontar á testa.»

Hernã Nunes, Refranes, foi. 55, v. —
Apontar a scena, diz-se do que está met-

tido na caixa do ponto, lembrando aos

actores o que elles vão declamando. —
Apontará banca, fazer jogo de pai-ar, jo-

gar a batota. — Apontar de direito, al-

legar simplesmente o direito que vem
para o ponto. — Apontar /a/ía, pôr no-

ta áquelleque não compareceu á hora de-

vida.

— Apontar, v. n. Mencionar, notar de

passagem, nomear, assignar, alludir bre-

vemente. —• «São exemplos como os quOí

apontastes de Isaac, Joseph, e Job. -a

Heitor Pinto, Diálogos, Part. ii, dial. 2,

cap. 11.

— Apontar-se, v. rejl. Dar o nome ao

apontador, para tirar a falta ; indigitar-

se, propôr-se. — «... e a quem elle desse

licença (para sair) se apontasse na vol-

ta...)) Diogo do Couto, Década VIII, cap.

37.

APONTEADO, adj. p. Remendado,
cirzido, cozido com pontos. = No senti-

do antigo, erapregava-se com a significa-

ção do Apontoado. — Meias aponteadas,

que foram compostas com pontos em vez

de malha.

APONTEAR, V. a. ant. O mesmo que

Apontoar ; especar, metter pontaletes,

sustentar com pontões. — isLogo tocarão

a repique, onde acudio gente com tanta

pressa, que se houvera de abater a praça,

feita sobre madeira, que logo se mandou
apontear com grossas vigas.» Gavi, Cer-

co de Mazagão, cap. xiii, foi. 44, v.

A PONTO, luc. adv. Opportunamente,

atempo, com pontualidade; perto, quasi,

próximo; prestes, disposto.— « ...guiara

da fusta... um tiro de camello tanto a pon-

to t; a tempo...» Lucena, Vida de Sam
Francisco Xavier, Liv. v, cap. 14. — A
um ponto, juntamente; vir a ponto, vir

a propósito. — Estar a ponto, quasi.

—

Bordado a ponto real, formula poética

dos romances populares.

APONTOADO, adj. p. ant. Especado,

sustenentado, fortalecido, amparado. =
Usado por André Rodrigues de Mattos.

APONTOADO, s. wi. Reunião de cousas

cozidas confusamente umas ás outras.—
Apontoado de rodilhas, miscellanea de

cousas de nenhum merecimento.— Apon-
tuado de tolices, chorrilho de necedades.

APONTOAR, V. a. (De pontão, com o

prefixo «a» o a terminação verbal «ar».)

Especar com pontões
;

pôr pontaletes,

sustentar, amparar, vigar. —• nPera com

seits conselhos e rasões apontoar este fra-

co edificio de fracas e velhas taipas. »

D. Francisco Manoel de Mello, Cartas,

cent. III, cart. 20.

APONTOAR, V. a. (De ponto, com o

prefixo, e * terminação verbal «ar».) O
mesmo que Apontear, porém menos usa-

do. •— Apontoar a roupa, prendel-a uma
á outra, principalmente quando são peças

pequenas, para que se não percam duran-

te a lavagem.

t APOPEMPTICAS, s. /. pi. Festas gre-

gas, celebradas quando se presumia a

partida dos deuses.

t APHOPHANITE, s. m. O mesmo que
Manitheo.

APHÚPHANO, adj. (Do grego apo, lon-

ge, e phano, vêr.) Em Mineralogia, dá-

se este nome aos crystaes nos quaes se

pôde pelas facetas resolver a posição do
núcleo, a direcção ou a medida dos decres-

cimentos.

t APÓPHASE, s. /. (Do grego apo, si-

gnal de privação, e phani, fallar.) Em
Rhetorica, refutação ou negação pelo pró-

prio que diz a cousa.

APOPHLEGMÀTICO, adj. Que provoca

a secreção salivar
;
que faz purgar a pi-

tuitária.

APOPHLEGMATISADO, adj. p. Torna-

do propi'io á secreção salivar.

t APOPHLEGMATISANTE, adj. 2 gen.

e s. m. (Do grego ajM, fora. e phlegnia,

pituita.) Os antigos davam este nome áa

substancias que provocam a secreção das

membranas mucosas das narinas edabôc-,

ca, assim como das glândulas salivares.

t APOPHLEGMATISAR, v. a. Em Me-

dicina, lançar fura as raucosidades da

bôcca por meio de certos medicamentos.

APOPHLEGMATISMO,.s.w).Em Medici-

na, expulsão da pituita, por meio dos

apophlegmatisantes.=Recolhido por Blu-

teau.

t APOPHORETA, s. ?n. (Do grego apo,

longe, e piloros, tributo.) Em Antigui-

dades romanas, presentes por occasiãodo

festas publicas.

APOPHTHEGMA, *. m. (Do grego apo-

phthegmai, fallo sentenciosamente.) Dito

memoravelj phrase sentenciosa, recolhi-

da da bOcca de algum homem illustre, ou

por qualquer motivo celebre.

Nas Maiorias Lacon sendo precioso

E ora apoph(hí'fjas altos senteiicioso.

MANOEL inOSIiZ, INSULANA, liv. IX, est. 69.

— Loc: Fallar ])or apophthegmas,

diz-se ironicamente d'aquelle que se dá

ao ridiculo de fallar por sentenças. —
Tornar-se apophthegma, converter-se em
dito profundo, pela grande verdade com
que se tem realisado. — «Os versos que

hoje recitam, sãu apophthegmas.»— Apo-

phthegmas de Frei José Supico, livro de

máximas casuistas e descontos moraes,que

começam quasi todos pelas palavras: Pon-
derava meu tio Frei José Sopico, etc.

Vid. Apothegma.

t APOPHTHORE, s. m. (Do grego apo,

de, pihtheron, destruir.) Em Medicina,

destruição do gérmen; aborto, móvito.=
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Tanibern se emprega como synonymo de

emenagogo.
APOPHYGE, s. f. (Do grego apo, de,

e phygê, fuga.) Em Architectura, sitio

em que a columna sae da base, e d'onde

começa a levantar-se. — Annel ou cir-

culo de ferro que ás vezes se põe no ca-

pitel das columiias.

t APOPHYLIOS, «. m. pi. (Do grego

apophylios, que não é de tribu alguma.)

Em Entomologia, género de coleópteros

tetrámeros do Senegal e do Cabo da Boa-
Esperança.

t APOPHYLLITE, s. f. (Do grego apo,

de, e phyli/zo, espo\ia.r-se.) Em Mineralo-

gia, substancia terrosa, efflorescente, e de

um brilho nacarado; sua forma de crystalli-

sação é em prisma recto, quadrangular e

symetrieo.

t APOPHYSIFORME, adj. 2 gen. Em
Botânica, que tem a forma de uma apo-

physe.

ÀPOPHYSE, s. f. (Do grego apo, de, e

pkygmai, nascer ; excrescência.) Em Ana-
tomia, chamam-se apophyses as eminên-

cias naturaes dos ossos, quando estas emi-

nências sào alongadas ou salientes. Tem
recebido varias designações, segundo a

sua forma : apophyse styloide, apophyse
coracoide.— Em Botânica, nome dado a uma tu-

mescencia situada na base da urna de al-

guns musofos.

t APOPLANESIS, s. f. (Do grego apo,

de, oplanesis, que engana.) Em Medicina,

desvio dos humores.
— Em Botânica, género da familia das

leguminosas cisalpineas.

APOPLÉCTICO, adj. Que é concernente

á apoplexia
;
que ameaça apoplexia

;
que

apresenta os symptomas da apoplexia.

—

Estado apopléctico — «...estes taes vem
a dar em chngosos, ou em apoplécticos.»

Recopilação da Cirurgia, p. 337. — Vêas

apoplécticas, nome dado antigamente ás

vêas jugolares.=Tambem se empregava
no sentido de a«tí-apoplectico ; assim se

dizia : medicamentos apoplécticos, os que
servem para combater esse estado. —
Constituição apopléctica, diz-se da con-

stituição dos individues pletboricos, reple-

tos ou obesos, de pescoço curto, de ros-

to abrasoado ou congestionado, de cabe-

ça volumosa, ete.

t APOPLECTOIDE, adj. 2 gen. Em Me-
dicina, nome dado aos phenomenos da pa-

ralysia, consequência da congestão dos
centros nervosos, que no strychnismo se

assemelham aos da apoplexia.

APOPLEXIA, s. f. (Do grego apophs-
sô, eu firo de estupor.) Em Medicina,
doença caracterisada por uma paralysia

repentina, espontânea, mais ou menos
completa, mais ou menos prolongada. —
«Ficou como homem, tomado de accidente

de apoplexia gue está vivo, e não sabe se

vive.^) Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. Ill, cap. 16.—Apoplexia /i/í-

\0L. I. — 62. »

minante, a que determina amorteem trez,

quatro, ou vinte e quatro horas ; dava-se

antigamente este nome a todas as mortes

repentinas, e em particular ás devidas á

ruptura de uma aneurisma.

t APOPNIXIA, s. f. (Do grego apopni-

xis, suffocação.) Em Pathologia, senti-

mento de suífocação.

t APOPOMPEANO, rtfZ/. (Do grego apo-

pomjjaios, que afasta os males
.
) Em An-

tiguidades gregas, nome das divindades

protectoras.

— Em Antiguidades judaicas, a vi-

ctima que se lançava para os desertos,

coberta de maldições.

t APOPSYCHIÁ, s. f. (Do grego apo,

de, e psjjche, alma.) Em Sledicina, suffo-

cação, esmaecimento, desmaio.

t APOPTOSE, s. / (Do grego apo, de,

e piptô, cair.) Em Medicina, desaperto

de uma ligadura.

t APOPYRIA, s. /. Bolo de borralho.

= Recolhido por Bacellar.

t APOQUENTAÇÃO, s. f. Cuidado ex-

cessivo, afflicção, amofinação.

APOQUENTADO, «c//. yj. Amofinado, ar-

reliado, contrafeito, desconsolado, entris-

tecido.

APOQUENTAR, v. a. (Da locução A po-

ço, com a terminação verbal frequentati-

va.) Amofinar, torturar, arreliar, aíHigir.

— No sentido primitivo, e conforme com
a etymologia, reduzir a pouco, diminuir,

encurtar, abreviar. — «Assim que pode-

mos dizer, que com gerar a Deos, apo-

quentou o mundo na malicia, e melkorou-o

na santidade.» Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. I, foi. 13, col. 2. Vid. Apou-
quentar.

— Apoquentar-se, v. refi. Amofinar-se,

affligir-se, entristecer-se, desgraçar-se,

arreiiar-se, soârer grandes apprehensões.

APORADO, adj. ant. ^Segundo Mo-
raes, corrupção de Apurado.) Significa-

ção incerta. — «De inverno convém que

se tenha industria, huscando perdizes, que
não sejam aporadas. » Domingos Fernan-
des Ferreira, Arte da Caça de Altanaria,

Part. II, cap. 17. = E' natural que pcr-

diz aporada, seja a que anda no choco ou
a pôr.

t APORE, s. m. (Do grego a, sem, c

poros, abertura.) Em Botânica, género
da familia das orchidáccas dendrobicêas.
— Em Entomologia, género de sphin-

geanos hymenópteros.
— Em Mathematica, problema difficil

de resolver, cuja solução é considerada co-

mo um impossível; ex. : a quadratura do
círculo. := Também se diz Aporismo.

t Á PORFÍA. loc. adv. A' compita, ob-

stinadamente, a quem melhor. — Cousa
boa á porfia, do uma perfeição inexcedi-

vel. Cantará porfia, cantar á desgarrada.

Vossâ composii,-5o bwi J porpo.

íX 1>E UlRÀKDl, SOMBTOÍ.

f APORFIADAMENTE, adv. O mesmo

que À porfia ; instantemente, obstinada-

mente, debatidamente. Também se

diz Porfiadamente.

APORFIAR, V. n. (Do italiano perfidia-

re ; no portuguez antigo escrevia-se Per-

fia, e Aperfiar, mais conforme com a ety-

mologia.) Insistir, obstinar-se, teimar,

proseguir, debater, argumentar, luctar,

levar a sua por diante. — «.Cally este,

que aqui vês, não he caloiro por mais

que tu aporfies.» Frei Pantaleão de Avei-

ro, Itinerário da Terra Santa, cap. 70.

— Loc. : «Cantar tnal, e aporfiar.»

Padre Delicado, Adágios, foi. 99.

APORIA, s. f. (Do grego aporia, em-
baraço.) Figura de Rhetorica, perplexi-

dade, duvida, incerteza.

APORISMA, s. /. Em Medicina, extra-

vasão do sangue. = Recolhido por Mo-
raes.

APORISMADO, adj. p. Que suporá, que
cria matéria.

—

«Porque assim como quem
tem hum membro aporismado folga com a
dor, que lhe dá o ferro, porque he sinal

de não haverpodre na carne... assim, etc.»

Paiva de Andrade, Sermões, Pai"t. ii,

foi. 4G4.

APORÍSMAR, V. n. Apostemar, supurar.

= Recolhido por Bacellar.

— Aporismar-se, v. refl. O mesmo
que Aporismar. = Recolhido por Mo-
raes.

t APORISMO, s. m. Em Mathematica,

problema insolúvel.

t APOROBRANCHIOS, s. m. pi. (Do
grego aporos, mirrado, c brankia, bron-

chios.) Ordem da classe dos arachnides,

comprehendendo os que não tem stigmates

apparentesna superfície do corpo. Ordem
da classe dos paracephalophoros, na qual

se comprehendem aquelles cujos órgãos

da respiração são pouco evidentes.

t APOROCÉPHALO, adj. (Do grego

apioros, difficil, e kep)halê, cabeça.) Em
Zoologia, nome dos animaes cuja cabeça

não é distincta ou separada do corpo.

f APOROSE, s. m. (Do grego aporos,

que embaraça.) Em Entomologia, géne-

ro de diptcros nemoceros da ilha de Bour-

bon e das ilhas Canárias.

— Em Botânica, género de plantas di-

cotylcdoncas.

t APORRÂXIS, s.m. Em Antiguidades

gregas, cspocie de jogo de pella.

t APORREADO, adj. p. ant. Espanca-

do, desancado com um pau. = Recolhi-

do por Baoollar.

t APORREADOR, .<<. m. Xa linguagem

do século XVIII, aquelle que no jogo da

espada preta, a vae brandindo sem or-

dem, c jogando a espancar. =RecoIhid

o

por Bluteau.

AFORREAR, v. a. EspancAr, dar panca-

da com um pau; desancar. Segundo Blu

tcau, e ainda usado na linguagem chula,

dar porrada, dar pancadas com cachapor

ra ; figuradamente : atagantar, affligir, vc

xar. = Tem homonymia com Aperrear.
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APORRETADO, udj. p. Batido com pau

cuito á niaiieira de moca. Xa lingua-

gem vulgar do Miiilio, diz-se dos arbus-

tos que nào crescem, por se lhes ter co-

mido o gomo ou rebentão.

APORRETAR, v. a. Desancar com por-

rete. Xa linguagem popular do Minho

emprega-se na íorma neutra, para signi-

ficar não crescer, enfezar.

t APORRHAIS, s. m. Concha, assim

denominada por Aristóteles.

APORRHÈA, s. f. (Do grego apo, de,

e rhõ, correr.) Em Physica, exhalação

sulfurosa pelos poros da terra.

t APORRHÉTÍCO, adj. iDo grego apor-

rhttos, que se nào pode exprimir.) Em
Philosophia, que declara impossível a des-

coberta ou a demonstrayào da verdade.

t APORRHETÍNA, s. /. Em Chimica,

uma das trcs resinas extrahidas da raiz

de rhubarbo.

t APORRHINÓSE, s. /. (Do grego apo,

fora, e rhia, nariz.) Em Medicina, fluxo

pelo nariz.

A PORTA, loc. adv. A entrada ; logo

no principia.

A' parla tijs almas santas

Bate Deus a toda a iiora.

CANC. POP.

APORTADA, s. f. ant. (De aportado,

convertendo-se o udj. p. em s. pela mu-
dança na terminação feminina.) Chegada
ao porto, arribação, fundeaçao; abordo.
— «Z)a aportada alli de Meneláo ficou

claro testiiuiin/io aos futuros, ou fosse aca-

so, ou por sua vontade.» Trad. das Enea-

das de .Sabellico, Part I, cap. 7, v. 9õ.

APORTADO, adj. p. Chegado ao porto,

fundeado, atracado, abordado, surto; to-

mar porto.— «Aportados a estas jyartes

os Carthagineses.» Noticias do Brazil,

pag. 96.

APORTALECER, v. n. Apparecer ape-

nas; chegar de caminho.— « Ainda elles

bem nam aportaleciam, quando os Mou-
ros endereçaram a elles.» Inéditos da

Academia, t. ii, pag. õ83.=Recolhido poi-

Viterbo.

APORTAMENTO, s. m. Acção de apor-

tar, de tomar porto, de surgir no anco-

radouro o navio que vem de mar em fo-

ra. Usado em Direito Commercial.^ Re-
colhido no Diccionario Jurídico de Fer-

reira Borges.

APORTAR, V. a. (De porto, com o pre-

fixo e a terminação verbal « ar. ») Tomar
porto, surgir, arribar, fundear, abordar;
chegar, ancorar, tocar, refrescar ; sair em
terra, chegar a algum logar sem ser por
mar.

Ã(|iiella ilha apuríamm, que tomou
O nome do guerreiro Sanliafro.

CAMÕB5, LVí., eant. v, est. 9.

Sabe que o lalso iiiumiu luuilou este

Soberbissimo templo, onde aportaste.

CORTK BE\L,NAtIF. UK SBP., Cant. II, fol. 119, V.

— SYS. Aportar, Chegar : O primeiro

verbo nào encerra somente o sentido de
chegar por mar a alguin porto ; significa

também ir dar ao logar a que se dirigia.

Este sentido é antiquíssimo, e foi dado á

lingua portugiieza por intermédio da ve-

lha poesia dos troveiros francezes, que
empregavam a palavra porto, no sentido

de passagem, desfiladeiro, garganta de

monte; na poesia popular portugueza en-

contra-se também este sentido.^Francis-
co de Moraes, Jeronymo Corte Real, Frei

Luiz de Sousa, Amador Arraes e Ber-

nardes, empregaram o verbo aportar, se-

gundo a dicção popular communicada pe-

la antiga poesia franceza.

— Aportar, v. n. Trazer ao porto,

conduzir a terra.

Nossa derrota attribuir-se deve
Ao alt^) céo, que por occulta via

Aqui nos aportou

SOOSA DR MACliDO, ULYSSIPO, Canl. III,

est. 113.

APORTELLADO, s. r». ant. ^De portello

ou porta, tirado do logar aonde estan-

ceavam os juizes, no Direito antigo.) Of-

ficial da justiça abaixo do juiz; juiz pe-

daneo ou da vintena.— a Se forem fidal-

gos, sejam enfurnados e nam aportella-

dos.» Ord. Affonsina, liv. v, tit. 13, § 2.—Xão ser aportellado, ficar inhabilitado

para juiz pedaneo
;
pena imposta pelos

foraes antigo». = Recolhido por Viterbo.

APORTILHADO, adj. p. ant. Com por-

tilhas ou setteiras. Usado por João de
Barros.— «A fortaleza estava já aporti-

Ihada.» Década II, foi. 174, col. 1.

APORTILHAR, i-. a. (De portilha, com
o prefixo « a », e a terminação verbal «ar».)

Abrir setteiras ou portilhas em uma pa-

rede, muralha ou costado de navio. =
(I O mal, que se temeo de tanta gente jun-

ta, como maior, fez esquecer o menor dos

que aportilhavào a cerca.» Frei Luiz de
Sousa, Historia de Sam Domingos, Part i,

liv. 1, cap. 20.— Abrir brecha, ou porta.

APORTINHADO, adj. p. O mesmo que
Aportilhado.

APORTINHAR, i'. a. O mesmo que
Aportilhar ; fazer portinholas, canhonei-

ras ou cousas similhantes.=Recolhido por

Bluteau, no Vocab.

APORTUGUEZADO, adj. p. Tornado
portuguez cm quanto aos costumes ou

linguagem. Admittido na lingua portu-

gueza ; termo ou vocábulo aportuguezado

,

que softVeu uma leve modificação na sua

morphologia e phonologia para adaptar-

se á Índole da lingua portugueza. Tra-
duzido em portuguez.-

—

«Melhor será ou-

vir suas palavras fielmente a^ovtugueza-

das.» Primasia Monarchica, pag. 80. =
Recolhido por Bluteau.

APORTUGUEZAR, r. a. (De portuguez,
com (j prefixo "3" da índole da lingua, e a

terminação verbal « ar » .) Tornar portu-

guez; adinittir na língua portugueza; verter

em idioma portuguez. Diz-se da palavra

estrangeira que recebeu modificações pho-

neticas e morphologícas, para se accoin-

modar á índole da lingua portugueza.

—

«Assiv» mesmo nas (palavras) que tomá-
mos, e accommodámos á nossa lingua apor-

tuguezando-rts, etc.» Bento Pereira, Or-

tographia, Regr. 33.

APORTUNAR, i-. a. ant. O mesmo que

Importunar ; nas primeiras edades da lin-

gua, a preposição componente converte-

se em prefixo ; um facto inverso se deu
depois do século XVI.=Usado por Gil Vi-

cente.

APORTÚXAS, s. f. p/. O mesmo que

Portuxas ; buraquinho da vella, d'onde

pendem os cadilhos ou rizes de ferrar.

APÓS, 2J''ei'- (Do latim e da baixa

latinidade post, dando-se a apocopa do

« t » final, como em aiit, ou, caput, ca-

bo. Ainda na linguagem do século xvi

se usava Pós, sem o prefixo da índole da
lingua, como vemos em Frei Luiz de Sou-

sa e António Ferreira.) Atraz, depois,

em seguimento, era seguida, em segundo

logar.

Lu^o após, clle leve se sublima,

O invisível ar que mais asinlia

Tomou lui^ar.

CAM., LCZ., cant. vi, est. 11.

Me estorvou, que seus lillios le levasse

Das tetas e após si a mesma vida.

CASTRO, ULYssEA, canl. Ill, est. 44.

— MoRPH. A preposição post, depois

de syncopado o « t » final, combinada

cora os seguintes prefixos a, em, es, ou

des, dá origera ás seguintes preposições

Jpós, iíínpós, Espòs, e £)e»pois.

APÓS, adv. Depois. Diz-se a respei-

to de cousa já passada.— « Porque após

se contentar a si, vé lof/o necessário que-

rer contentar aos outros. » Paiva, Ser-

mões, Part. III, serm. 7.

t APOSÁRCO, adj. Que faz crescer a

carne da ferida.

APOSCEPASNISMOS, í. m. pi. Era Ci-

rurgia, fractura do craneo por meio de

um instrumento.

APOSCEPSÍA, s. /. (Do grego apo, de,

e skepto, cahir.) Em Medicina, metastase

ou transposição rápida dos humores de

uma parte para outra.

t APOSCHASIA, s. /. (Do grego apo,

longe, e skazo, abater.) Em Cirurgia, in-

cisão, scarificação.

t APOSÉMA,' s. f. Vid. Apozema. =
Recolhido por Bluteau.

t APOSENTAÇÃO, s. /. Jubílação, re-

forma, isempção do serviço publico, em
razão da edade e dos bons offieios, e em
virtude da qual o funccionario recebe o

seu ordenado, gosando todas as honras e

preeminências que tinha dantes.

APOSENTADO, adj. p. Reformado, ju-

bilado
; aquartelado em aposento ; diz-se

era geral d'aquelle que no exercício das

armas ou das lettras e em qualquer offi-

cio da Republica, por doença ou por ter
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servido o tempo determinado por lei, não

exercita mais o seu ministério, mas fica
I

logrando o mesmo titulo com os mesmos
j

privilégios, preeminenc as e o mesmo or- i

denado. = Usado por Joào de Barros e

Francisco de Andrade. = No sentido an-

tigo, agazalhado, hospedado, coUocado

em alguma parte ; admittido em casa com
morada assignada por auctoridade supe-

rior ; desobrigado cio serviço publico.

APOSENTAUOR, s. m. U que tem a seu

cargo apromptar e distribuir os aposen-

tos.— « jfcí mandará a hiiin Escrivão dian-

te pur aposentador com hum seu alvará

e rol das jjousadas, que houverem de ser

apoustntaaas. » Ordenação Manuelina,

Liv. I, tit. ).

— Aposentador-mJ)-^ aiitigo officiai, ao

qual competia, quando caminhava el-Rei,

partir uiu dia adiante a prevenir a pou-

sada e resolver as duvidas, que se otie-

recessem sobre a aposentadoria ; competia

ao Aposentador nicír guardar os privilé-

gios e ioros dos senhores das pousadas,

porque em seu regimento lhe mandavam
os principes que nào ottendessem os vas-

salos, nem aposentassem em casa das

viuvas, etc. — « Porém mandamos ao

nosso Corregedor da dita Cidade... e ao

nosso Aposentador-Jíior, cpie assi o cum-
pram. » Uainiàu de (joes, Chronica de

D. Manoel, Pait. i, cap. lUo.

— Aposentador do exercito, segundo

as antigas leis militares de Portugal, era

o officiai que ia adiante escolher o sitio

com certo numero de pendões com os

quaes dividia os quartéis em que as com-
panhias e senhores do exercito se haviam
de alojar; e para os caminhos ordenava
que houvesse guias com as quaes se de-

terminasse o dia d'antes para onde se ha-

via caminhar e que se escolhesse sitio

para assentar o arrayal, aonde íicasse pro-

vido de agua, herva e lenha. Equivalia

no século xviii a (^uartel-Mestre (iene-

ral. — « Ordenava (o regimento da guer-

ra) que o Aposentador do exercito fosse

adiante escol/ter o sitio com certo numero
de pendões. » Severim de Faria, Noticias

de Portugal, discurs. ii, § 8, p. 4ii.

APOSENTADORIA, s. /. Em linguagem
antiga, o direito de pousada, hospedagem
ou albergagem, que os Senhores das ter-

ras e outros personagens tinham para se-

rem recebidos e aposentados á custa dos

que não eram isemptos de concorrerem
para ella. — A jurisdicção do otticio de
aposentador, a quem competia resolver

as questões que se oftereciam nas apo-

sentadorias. — Privilegio para tomar e

conservar casas de morada. = Também
se emprega no sentido de Aposentação.
— <i Lourenço de tíoitsa, que joi Aj)usen-

tador mór, e stq^erior das Aposentadorias
deste Reino. » Jorge Cardoso, Agiologio

Lusitano, Tom. in, p. 190.
— Loc. : Aposentadoria activa, direi-

to que tinham certos indivíduos de toma-

rem as pousadas d'outrem para si. —
Aposentadoria passiva, privilegio dos que

nào podiam ser despojados das suas pou-

sadas.

APOSENTAMENTO, s. m. ant. (O mes-

mo que Aposento, com o sutfixo a men-
to 1) dos substantivos antigos.) Morada,

casa onde alguém habita; quarto de hos-

pede, pousada, estancia, ou cubículo re-

servado em uma casa. — « Quizesse lan-

çar por hum postigo da treição do alcá-

cer, que era seu aposentamento, onde mo-

rava. » Kuy de Pina, Chronica de Affon-

so III, ciip. 9.

APOSENTAR, v. a. (De aposento, com
a terminação verbal «aru.j Agazalhar,

hospedar, colloear ou admittir em algu-

ma parte ; assignar morada, dar hospeda-

gem, fazer admittir na habitação. — Ju-

bilar, reformar, desobrigar das funcçòes

publicas, conservando as honras e os pro-

ventos.

Pez.i-lhe que lílo lonRe o apoxentasse

Das europeus terras abuiiilantes,

A >entura

CAMÕES, LiZ-, lant. 6, est. 1.

— Aposentar, v. n. Assistir ou ter mo-

rada. — a Depois de serem enterrados es-

tes defuntos nos fomos aposentar nhum
charco d agoa, no qual estivemos até qua-

si manhãa. » Fernão Mendes Pinto, Pe-

regrinações, cap. 80.

— Aposentar-se, v. refl. Habitar, mo-
rar, alojar-se

;
jubilar-se, reformar-se,

isemptar-se do trabalho por velhice e por

ter completado os annos de serviço exi-

gidos por lei.

Verás as varias partes, que os iusanos

iMares dhitleni, oiule .se tipustiilum,

Varias naçõoes

CAMÕES, LUZ , oant. X, est. 91,

APOSENTINHO, s. wi. Diminutivo de

Aposento; cubículo, cella, recanto de

iibiigo. = Usado por Fr. Luiz de Sousa

e Padre ^lanoel Pernardos.

APOSENTO, s. m. (Da baixa latinidade

pausa, ou pausium, morada, jazida, des-

canso, com o suffixo írcqueutatívo « en-

to » . No portuguez antigo se usava Apou-

sento, mais conforme com a etymologia.)

Casa, morada, estancia, pousada, jazida,

residência, assistência; quarto, cubículo,

alcova, dormitório, hospedagem, agaza-

Iho, habitação.

1.080 cada hum dos Deoses se partio. .

.

I'('ra os dclerininados apuseiitus.

CAM.. LUZ., Ciint. I, esl. 11.

Na terra do obsequeiite ajuntamento,

be foi o Mouro ao co^uito aptt^eHhi.

iiiKM, iDiiiiisi, canl. i, est. ~S.

— Em Direito antigo, o mesmo que

Aposentadoria, privilegio para tomar ca-

sas de moitida. — « Mandará aposentar

os Officiacs lia Casa por hum iscrivõo, que

irá diante fazer o aposento, como o Jaz

o nosso Aposentador. » Orden., Liv. I, tit.

1, cap. 47.

t APOSEPEDÍNA, s. f. (Do grego apo-

sêpethai, apodrecer.) Em Chimica, nome
da leucina impura,

t APOSEPSIA, s. /. (Do grego apose-

pesthai, corromper se.) Em Medicina, e

Chimica, fermentação pútrida.

t APÓSERO, s. m. (Do grego apo, de,

e seris, alface.) Era Botânica, género de

chicoráceas compostas.

t APOSICIA, s. f. (Do grego apositia,

afastamento dos alimentos.) Em Medici-

na, anorexia, aversão aos alimentos.

t APOSIMA, s. f. (Do grego apozema.)

Cosimeiito de diversas raizes, plantas,

flores, sementes, fructos, dulcificado e

clarificado. — «E de mistura com aposi-

mas, e muitos cordiaes pêra reprimir a

malignidade do humor venenoso. >' Frei

Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.

IV, cap. 30.

APOSIMADO, adj. p. Tornado em apo-

sima. = Usado por Curvo Semedo, na

Polyanthêa Medicinal.

APOSIMAR, 1-. n. Vid. Apozemar.
APOSIMASINHA, s. f. Diminutivo de

Aposima.

APOSIÓPESIS,s. /. (Do grego apo, de,

e siopao, calar-se.j Em Khetorica, elli-

pse, reticencia, omissão. = Kccolhido

por Bluteau.

APOSIS, s.f. (_Do grego a, sem, e po-

sis, sede.) Em Medicina, diminuição da
sede.

t APOSÍTICG, adj. Em Medicina, que
destroe o appetite, que extingue o senti-

mento da fome.

t APOSKEPARNÍSMOS, s. m. (Do gre-

go apo, signal de ablação, e skerparnon,

segure.) Em Cirurgia, chaga obliqua do
craneo feita por um instrumento cortan-

te, da qual se separou uma parte, como
a que se corta de um pedaço de madei-
ra.

t APOSKEPSÍA, s. /. (Do grego apo,

preposição augmentativa, e skeptô, cair

sobre,) Em Medicina, atfiuxo dos líquidos

para iiiiia parto do corpo.

t APOSMODÁTICO, adj. \\)o grego

apo, longo lie, aosmê, cheiro.) Que serve

para lini[iai- os dentes.

t APOSPASMO, «. m. [Y)o grego apo,

de, e spaô, separar.) Em Cirurgia, ras-

gão, solução de continuidade, principal-

mente a que tem logar nos ligamentos.

t APOSPÁSTICO, adj. (^Do" grego apo,

fora, e spaò, eu tiro.) Em Medicina, epi-

theto dos remédios revulsivos e derivati-

vos.

A POSPELLO, lòc. adv. ant. Vid. Ape-

cepinho, e Pospello.

APOSPHACELESIS, s.f. ^Do grego apo,

de, esphakclon, mortiticaçào.) Em Medici-

na, gangrena que sobrevêm nas chagas e

fracturas, por acç.ío de ligadura muito

apertada.

APOSPHÁGMA, í. m. (.Do grego apo,
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de, e spliago, correr.) Em Medicina, flu-

xo fétido.

t APOSPHRAGISMA, s. f. Pintura gra-

vada ou aberta no sinete. = Kecolliido

no Diccionario Universal, de 1818.

t APOSPONGÍSMO, s. m. (Do grego

apo, de, e spunyisò, expungir.J Em Tlie-

rapeutica, lavagem, para acalmar a dor.

APOSPGNTAUO, adj. p. Cosido a pos-

ponto.

APOSPONTAR, V. a. Coser a pesponto.

= Recolhido no Diccionario de Bacellar.

APOSSADO, adj. p. luvestido na pos-

se, apropriado, tornado seu; dominado,

governado, em seu poder, apoderado. —
« Tanto que veio certa nova da morte dei

Hei D. iSancho, o Conde D. AJjunso de

Bolonha, seu irmão, como legitimu suc-

cessor seu, que era, e que das Jortalezas

todas do reino estava já apossado, /oí lo-

go levantado por Rei. ti iSunes de Leàu,

Chronica de Dom Affonso III, cap. 82.

APOSSADURA, s. f. ant. Investidura,

posse. = Keculhido jjor Bacellar.

APOSSAR, V. a. (De posse, com o pre-

fixo «a» da índole da língua, e a termi-

nação verbal «ar».) Dar posse, metter de

posse, nivestir na posse

:

apropriar-se,

apoilerar-se ; lazer seu. — «O apossar

1jl'^s no tempo presente a el-Kei Nosso

Senhor Dom Joào I V, foi sem falta que-

rer mostrar a divina justiça, que não se

logrão violências contra a verdadeira e

legitima linha dos successores.» Frei Fran-

cisco Brandão, Conselho e Voto, etc, p.

(30.

— Apossar-se, v. rcjl. Apoderar-se,

apropriar-se, dominar, assenhorear-se, to-

mar posse, t'azer-se dono. — <íN'esta re-

volta alguns Paizos se quiseram apossar

da nossa Egt-eja.y Cartas do Japão, Tom.
I, foi. lio, col. 3.

— Syn. Apossar-se, Inxeslir-se, Apo-
derar-se : O primeiro verbo exprime nra

sentido geral ; sigiiitica o acto de tomar
para seu domínio em razão de contracto,

ou simplesmente por vontade própria. —
Investir-se, é empregar os meios legaes

para entrar na posse. =: Usa-se quasi

sempre na forma activa. — Apoderar-se,

é tomar uma cousa para seu domínio,

mas á viva força, por meios violentos;

apossar-se, no sentido figurado, empre-
ga se como equivalente de apoderar-se.

t APOSSEADO, adj. p. ant. O mesmo
que Apossado, ou Apossessado.

APOSSEAR, V. a. ant. O mesmo que
Apossar, sempre usado na forma reflexiva.

— Apossear-se, v. refl. (De posse, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

O mesmo que Apossar-se. — «Estes com
os que servião, que co'elles concertados

estavão, havião de pÔr fogo ás casas,

e primeiro apossear-se das lanças que

ás portas das casas arrimadas tinhão.v

Descoberta da Frolida, foi. 1.54, v.

t APOSSEIRADO, adj. p. Disseminado.

= Recolhido no Diccionario de Bacellar.

t APOSSEIRAR, V. a. Disseminar ; fa-

zer poço ao pé da planta para a regar.

=

Recolhido no Diccionario de Bacellar.

t APOSSEIRO, s.m. Pequena cava que
se faz em roda do pé da planta para a
regar. = Usado na linguagem do século

xviii. = Recolhido por Bacellar.

APOSTA, s. /. (Segundo Bacellar, do
adjectivo feminino aposita, da cousa que
se pòe como premio ou pena ao lado da
que se quer conseguir ; do italiano pos-

ta, com o prefixo «a» da índole da lín-

gua.) Em Direito, é a convenção pela

qual duas pessoas pretendendo que tal

cousa é ou não é, que tal evento

acontecerá ou nào acontecerá, estipu-

lam, que aquelle que se achar não ter ra-

zão, pagara á outra uma cousa determi-

nada.—A cousa apostada, ou que serve

de premio da aposta. — aE perde-se, e

ganha-se grande somma de dinheiro nas
apostas, que sobre isso fazem os que vão
ver este espectáculo.» .João de Barros,

Década III, Lív. iii, cap. 2.

— Em Direito Commercial, seguro de

aposta, é aquelle em que o segurador se

obrigasse a responder por riscos, a que
era exposta cousa, em que o segurado
não tinha interesse, ou em que não hou-

vesse riscos a correr. Os seguros de apos-

ta são considerados irrites e nullos, e

meramente dependentes da honra dos

contrahentes, sem prestarem acção judi-

cial sobre a sua execução.
— Loc. : Vamos a uma aposta, meio

de decidir uma questão, quando am-
bas as partes insistem cada qual na sua

opinião. — De aposta, acintemente, á

competência, de propósito.— Sohre apos-

ta depois de ter apostado, em quan-

to se não solve a pendência. •

—

Andar de

aposta, andar em competência, ou em
desafio. — aE tanto, que parece andou,

de aposta a graça com a natureza, a qual

o havia de Jazer mais humilde e pe-

queno.» Frei João de Ceita, Sermões,

Tom. II, foi. 6Í), col. 3.

APOSTADAMEI'iTE, adv. Determinada-

mente, resolutamente, como quem entra

cm aposta, que se expõe a perder ou ga-
nhar. Ordenadamente, em boa ordem,

concertadamente, de um modo aposto,

elegantemente. •— «Bem assim como a
postura os fez ser apostadamente, cada
hum segundo sua razão.» Provas da His-

toria Genealógica, Tom. iii, p. 340.

APOSTADO, adj. j>- Sujeito á aposta

;

convencionado, acceito á competência

;

figuradamente: determinado, resoluto.

—

«.Vir apostado a perder. )y Rodrigues Lo-

bo, Corte na Aldêa, p. 219.

APOSTADO, adj. p. O mesmo que Apos-

to ; apparelhado, concertado, ordenado,

preparado ; adubado ; ornado, composto,

aceiado. — «...e que vos tenhades as ca-

sas bem feitas e bem apostadas de toda-

las cousas, que lhes fezerem mister. » Do-

cumento dos Bentos do Porto, de 1455.

APOSTAMENTE, adv. ant. (De aposto,

com o suffixo adverbial, mente. j Conve-
nientemente, com ordem, com aceio, com
toda a gravidade ; concertadamente, ele-

gantemente, galhardamente, gentilmente.

— « Um cavalleiro apostamente armado
sobre seu fermoso cavallo. » Bernardim
Ribeiro, Menina e Moça, Part. i, cap. 3.

APOSTAMENTO, s. m. ant. (De aposto,

com o sufiixo antigo, «mento», dos sub-

stantivos.) Ornato, atavio, enfeite, com-
postura, donaire, graça. — « JE da multi-

dom das trombetas, e d'outras cousas que

lhe davam grande apostamento, não cum-

pre fazer rasoado. » Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom João I, Part. i, cap. 15.

t APOSTALAGMA, s. m. Líeôr doce e

assucarado, que escorre das uvas nào es-

premidas.

APOSTAR, V. a. (De aposta, com a ter-

minação verbal «ar».j Fazer uma aposta;

propor, quando se disputa da verdade

ou certeza de alguma cousa, um certo

premio ou cousa de valor, que haja de
pertencer ao que tiver razão ou acertar.

Solire isso havemos ambos ile apontar.

PERNARDIiS llUA. ECL. IH.

— Loc. : « Porjiar, não apostar. » De-
licado, Adágios, p. 71. — Apostar com
alguém, competir. — aPrincipe tão in-

dómito, que apostou crueldade com as fe-

ras, a

521.

Monarchia Lusitana, Tom. vii, p.

-— Apostar-se, v. refi. Empenhar-se a

fazer alguma cousa, como á porfia, ou a

quem mais e melhor. — « Os que acu-

dindo com siMs armas se apostarão a
morrer com seus senhores. » i'adre Fer-

não iTuerreiro, Relações annuaes, Liv. 2,

cap. 37.

APOSTAR, V. a. (Do italiano apposta-

re; ou de aposto, com a teruiinação ver-

bal «ar».) Postar, pôr-se prompto, dispor

convenientemente, ornar, enfeitar, ajus-

tar, embellezar, ataviar. — Usado de pre-

ferencia na forma reflexiva. = Encon-
tra-se empregado por Dom Duarte.

— Apostar se, v. refl. POr-se prompto,

pôr-se a postos, apparelhar-se, apromptai--

se, aperceber-se. — <.<.E em apostando-se

a frota do que lhe compria, etc. » Fer-

não Lopes, Chronica de Dom João I, Part.

I, cap. 126. = Estes verbos estão hoje

fora do uso.

t APOSTASE, s. /. (Do grego «/w, de, e

istemi, parar.) Em Medicina, accumula-

ção de pús longe da sede primitiva da
inflammação ; formação de um abcesso.

APOSTÁSiA, s. /. (Do grego apo, lon-

ge de, e istemi, deter-se.) Mudança de

uma religião por outra, e em especial,

abandono da religião catholica. = No
sentido hoje obsoleto, renuncia que faz

um religioso do seu voto e habito. Ex-
tensivamente, abandono de uma opinião,

de uma doutrina, de ura partido, que se

seguia publicamente. — s Nem podem em
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caso algum retratar a doação, que huma
vez ãe si fizer ; ou de sua livre vuntade

tornar atraz, sem incorrer no crime de

apostasia. » Padre Diogo Monteiro, Arte

de Orar, trat. xxvi, cap. 23. — Ketra-

tação, palinodia.

— Era Botânica, geuero de uma fami-

lia nova e distincta das orchideas.

APOSTASiCIAS, s. /. ^jí. Em Botânica,

tríbu da fainiiia das urcliideas.

t APOSTASIMÉRIDES, s. f. pi. (Do
grego apustasis, iutervallo, e meros, co-

sa.) Em Entomologia, segunda classe

dos genatoceros curculiónides, da qual os

cholides, e os chryptorynchides formam
duas grandes sub-divisões.

APÓSTATA, adj. 2 gen. (Do grego

apostnte, desertor ; no provençal e italia-

no, apijstata.) O que abandona a religlTio

que segue por uma outra. O que se re-

trata ou contradiz na sua vontade. Em
sentido particular, o que abandona o ca-

tholicismo ; e em sentido restricto, o mon-

ge que renuncia aos votos e ao habito.

O que desampara um partido para abra-

çar outro. — « Pouco importa o lugar

santo, se o coração não acompanha o cor-

po, que vive nelle, mas vagueando pelo

inundo, faz viver huma alma apóstata em
corpo religioso. » Frei Bernardo de Bri-

to, Chronica de Cister, Liv. i, cap. 12.

APÓSTATA, s. m. Desertor da Fé ca-

tholica ; cmprega-se ellipticamente. O que

deixa a vida monástica, tendo feito votus

perpétuos. Renegado, elclie.

Ávoalíttii^ malditos, quo perdi-ram

Uma tal redempção, um Dcos tão brando.

CORTE BEAL, 2," cBKCO BE DIU, canl. X, est. 137.

— Loc. : Juliano Apóstata, nome da-

do ao imperador Juliano, eleito depois da

morte de Constâncio, pelo facto de ter

:;bandonado o christianismo. — Anjos

apóstatas, os demónios ; usado na lingua-

guagem theologica, por Frei João de Cei-

ta. — Espiritas apóstatas, os demónios;

usado pela Infanta D. Catherina.

APOSTATADÓ, adj. p. Renunciado,

abandonado, desamparado ao voto ou re-

ligião. = Recolhido por J3acellar.

APOSTATAR, v. n. (Do grego aposta-

teo; no provençal e no italiano, aposta-

tar e apostatare.) Renegar da fé de Chris-

to; largar sem licença o instituto religio-

so, abandonar um partido ou opinião. —
« E outras vãas e deshonestas cousas, em
que semisturando, apostatasse í?a Ordem. it

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. II, cap. 12õ.

APÓSTAXIS, s. m. (Do grego aj)o, de,

e staxeo, cahir gota a gota.) Em Aledici-

na, fluxo de sangue pelo nariz. Em sen-

tido geral, distilaeao vagarosa.

APOSTEMA, s. m. (Do grego apostema;

de ap/iisliiiii, eu divido.) Em Medicina,

synonjmo de abcesso, bastante usual na
linguagem popular. Alguns auctorcs tem
comprehendido sob esta designação toda

a qualidade de tumores humoraes. =
Também se diz Postema; e emprega-se
na forma feminina, no sentido tigurado,

para designar uma pessoa, que se nào
move por inércia, e que é incapaz de ser

útil. — « O apostema he hum tumor fora
da natureza, no qual está junta alguma
matéria, que enche e estende. » António
da Cruz, Recopilação da Cirurgia, Liv.
II, cap. 1.

APOSTEMAÇÃO, s. f. ant. O mesmo
que Apostema. — « Em Lisboa a veiu

ver huma Duna do Mosteiro d' Odivellas,

que por uma apostemação, e inchaço, que
tinha no estainago, era muito doente e dis-

pusta á murte. » Ruy de Pina, Chronica
de Dom Diniz, cap. ii.

APOSTEMADO, adj. p. Que veiu á su-

puraçcào ; creado, purulento; iníiccionado.

= Usado por Frei Luiz de .Scjus.i.

APOSTEMAR, v. n. (De apostema, com
a terniinaçào verbal «ar».) Crear, formar
tumor purulento, supurar. — ^i E por is-

so apostemão muitas vezes, e se faz huma
espécie de esquinencia.» António da Cruz,
Recopilação da Cirurgia, Liv. i, cap. .3.

— Apostemar, v. a. Iníiccionar, cor-

romper, estragar, contaminar. = Usa-se
sempre em sentido tigurado. — « Bebe-

ragem, que estraga e apostema a nature-

za. » Heitor Pinto, Diálogos, Part. i, dial.

2, cap. b.

— Apostemar-se, v. refl. Formar-se
apostema; emprega-se no sentido da for-

ma neutra. — « Acontece algumas vezes

coalhar-se o leite nos peitos e apostema-
rem-se. » Luz da Medicina, p. 127.

APOSTEMATICO, adj. Pertencente ao
apustema

;
que tem natureza de aposte-

ma. Nome dos remédios empregados con-

tra o apostema. — « Chamão a esta her-

va (escabriola) apostematica, porque a sua
própria virtude he resolver p)ostemas den-
tro e fira do corpo. « Gabriel Crislev,

Desengano da Medicina, canteir. 170.

t APOSTEMATISMO, s.Qadj. Nome dos
remédios próprios para fazerem resolver

o apostema. — «Os medicamentos errhi-

vos e apostematismos.» Luz da Medicina

p. 127.

APOSTEMEIRO, s. m. Em Cirurgia, no-

me antigo da lanceta com que se abriam
os apostemas. — «... se dá com o apos-
temeiro um golp)e pequeno. y> António da
Cruz, Recopilação da Cirurgia, p. 383.

APÓSTEMOSO,(«:/y". O mesmo que Apos-
temado, o Apostematico. = Usado no
Portugal Medico, p. 46t!.

t APOSTERÍGMA, s. m. (Do grego a/ío-

terizo, sustentar. I Em ^[edicina, doença
chronica dos intestinos.

t A POSTERIORI, loc, adv. (Formado
de duas palavras latinas.) Termo do Ló-

gica, bastante usado cm Philosophia mo-
derna, para explicar que se procede das
consequências para o principio, da expe-

riência para a noção, da observação para

a lei. Contrapõe-se a Á Priori. Péde-se

com justa razão usar d'estas duas ex-

pressões, para manifestar as duas manei-
ras de ser inteiramente oppostas que o
homem manifesta nos seu diversos modos
de relação, quer se ti-ate no estado acti-

vo determinante Á priori, ou no estado

passivo determinante Á posteriori.

APOSTILA, s.f. ant. (Segundo Moraes,:

do castelhano apostia, impostui-a.) (Segun-

do Viterbo, paixão desordenada, ódio,

vingança, malquerença, enredo, trapaça,

intriga, caballa. = Também se escrevia

Apostelia, Apostilha e Apostilla.

APOSTÍLHA, s. /. ant. Calumnia, glo-

sa, conunento pouco honroso. — Deviian-

dar por apostilha, calumniosamente. —
Apostilha de maldizer, balela, voz pu-
blica, que se espalha contra alguém.

APOSTÍLIA, s. f. ant. O mesmo que
Apostilha. = Todas estas palavras são

corrupção de Apostilla, usadas de prefe-

rencia no sentido tigurado.

APOSTILLA, s. f. (Da baixa latinida-

de postilla, significando nota, glossa, ex-

plicação
;
junto com o prefixo «a» da ín-

dole da lingua. O immortal Du Cange
deriva postilla, das notas marginaes e

perpetuas que se escreviam na Biblia, a
que se chamava post iUu verba, ou de
posta, que também na baixa latinidade

significa pagina, folha.) Annotação que
se ajunta em margem a um escripto ou a
uma carta. Curta lecommendaçào ajun-
tada a uma memoria ou a uma petição
apresentada por outra pessoa. Glosa, no-
ta, signal, sigla, leve referencia ou re-
paro marginal. — Verba ou nota que se
põe a um papel publico, para indicar no-
va mercê ou continuação da mesma, ou
alguma outra alteração no i-eferido papel.— lí Defendemos ao» ditos advogados, que
não venhào com artigos, razões, grosas
ou apostillas impertinentes, contrarias ou
dijfamatorias cuntra os procuradores. »

Regimento d'Evora, tit. xvi, art. 3.

APOSTILLADO, adj. p. Explicado por
apostilla, glossado, commentado por meio
de papeleta ou sebenta. — « Xestes mes-
7nus l'adres se acham os Evangelhos apos-
tillados com Jiomes de sermdcs e Homi-
lias, mas U7na cousa é expor e outra
pregar. » Vieira, Sermões, Tom. i, pag.
51.

APOSTILLADOR, s. m. O que faz apos-
tillas a algum livro. Glossador, commen-
tador, interprete. No sentido chulo, seben-
teiro, tirado do nome das apostillas da
Universidade ás quaes na giria académi-
ca se dá o nome de sebenta. = Reco-
lhido por Moraes.

APOSTILLAR, i-. a. (De postilla, com
a terminação verbal «ar» ; na baixa la-

tinidade postillare, com o prefixo «aj"

da índole da lingua. "» Explicar, annotar,
cxpôr, <;xpender, interpret,ir, dissertar,

explanar, glossar, commentar por meio'
de certas notas breves e marginaes cha-

madas apostillas. — íEste Padre foi q
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primeiro Pregador, que introduziu neste

Reino pregar o sentido lifteral da Es-

critura, apostillando o Santo Evangelho...

He para o 'povo mais aprazivel e mais

claro o apostillar pelo que tem de me-

nos circuito de rusões.» Frei Luiz de

Sousa, Historia de Sam Domingos, Fart.

I, liv. 3, cap. 36.

APOSTISSA, s. /. Em linguagem náu-

tica, o mesmo que Postiça ; borda falsa,

que se eleva acima dos castellos para

evitar a abordagem. Obras exteriores do

costado para o fazerem mais alteroso.

— Na linguagem do século xvi usa-se

sem o prefixo. ^^ Recolhido por Aloraes.

APOSTO, adj. ant. (Do italiano apposi-

to.) O mesmo que Apostado. Urnado, com-

posto, aceado ; formoso, bello, genlil, ga-

lhardo, de bella presença, ou tigura. =
Usado no celebre manuscripto da Cõrte

Imperial, e ainda no século xvi.— nUke-

garam ao piorto da Cidade trinta náos

tão fermosamente apostas e enxarceudas,

que logo souberão serem de Frani^a.»

Joào de Barros, Clarimundo, Liv. iii,

cap. 108.

APOSTO, adj. aíi(. Falsamente imposto

ou assacado. — »... nom prenderá por

achaque nem por oítíj-a coi/su aposta a ne-

nhum. n Ordenação Affonsina, Jbiv. i, tit.

30.

APÓSTOLA, s. f. Mulher apostólica,

que faz as vezes de apostolo. — «Ca-

minhava kuma hora o tíenhor á cidade de

Sicar na Provinda de tíamaria, pêra

converter huma mulher occasionada, e re-

duzil-a a melhor vida, fazendo-a Aposto-

la de sua pessoa e doutrina, que assim Lhe

chama Origenes. » Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tom. iii, p. 809.

APOSTOLADO, ac(/'. p. Pregado, annun-

ciado, proclamado, apregoado como ver-

dade. Doutrinado por apostolo, e tam-

bém dotado de caracter apostólico. Evan-

gelisado.

E eii sou aposívlãílo, etc.

UIL VIC, OHHAS, t. I, p. 233.

APOSTOLADO, s. m. (Do latim apos-

tolatus; no provençal uj^ostoliat.) Minis-

tério, officio, dignidade, exercido, quali-

dade ou missão de apostolo. Congrega-

ção dos Apóstolos.

Será por sorte do divino trato

Como Maltiias era o Apofifolailo.

MAN. TUOMAz, iNsuL., cant. VI, est. 130.

— Em Pintura, chama-se apostolado

aos quadros que representam a cêa em
que Jesus reuniu pela ultima vez os

doze Apóstolos. — O Apostolado de Leo-

nardo de Vinci é o mais celebre.

—Em Direito antigo, chamava-se apos-

tolado a um certo juiz, delegado pelo

príncipe para negocio especial. = Reco-

lhido por Viterbo.

APOSTOLAR, V. n. Evangelisar, pre-

gar, proclamar a verdade da fé ; exer-

cer o ministério de apostolo; missionar.
— « Os que andavão pregando pelo Rei-

no, como então se costumava; e chania-

vão a isto apostolar.!) Frei Luiz de Sou-
sa, Historia de Sam Domingos, Liv. iv,

foi. 222, col. 3. = Também se emprega
no sentido de Postular, pedir, pela gran-

de tendência a usar da prefixa.

APOSTOLICAL, adj. 2 gen. O mesmo
que Apostólico, usado na linguagem do
século XV. — <i Estunce por autoridade

apostolical, pôde ouvir as ditas confis-

sões.» Vercial, Sacramental, Part. iii, foi.

31. = Fora do uso.

APOSTOLICAMENTE, adv. A' maneira
ou seguudu o Costume dos Apóstolos ; ti-

guradamente : de um modo evangélico,

santamente ; também designa a locução :

— tíem alforge nem cajado.— «.A outros

dous companheiros, que h ião sem alforges

apostolicamente, uconteceo, etc.» Frei

xUaicos de Lisboa, Chroaica dos Meno-
res, Part. I, liv. 1, cap. 54.

APOSTOLICIDADE, s. f. Em Theolo-

gia, confornndade com a egreja apostó-

lica ; um dos caracteres da egreja funda-

da sobre a tradição dos Apóstolos.— Au-
ctoridade de um caracter concedido pela

Santa Sé.

APOSTÓLICO, adj. (Do latim apostoli-

cus, perdida a flexão do caso.) Que é

concernente aos Apóstolos
;
que tem ca-

racter apostolical
;
que deriva dos Após-

tolos, ou que os imita; papal, pontifical.

— (íPera que todos entendessem qual era

a Igreja Catholica, os Padres no symbolo

divinamente accrescenfarão esta palavra

apostólica." Cathecismo Romano, foi. 71.

— Loc. : Coreia apostólica, titulo de

honra, que era dado nos primeiros sécu-

los da egreja aos bispos. — Reino apos-

tólico, nome ou epítheto por onde se dis-

tinguia o reino da Hungria.— Preceitos

apostólicos, qualiticaçào dada no século

vil, pelos reis de Hespanha, ás suas

ordenações, quando ellas eram auctorisa-

das pelo suftragio de um concilio ou jje-

los bispos. — Alagestade apostólica, titu-

lo de honra que se dava ao papa na

edade media.

—

Palácios apostólicos, re-

sidência do papa em Roma.

—

tiéde apos-

tólica, nome dos bispados nos primeiros

séculos da egreja. — Clérigos apostóli-

cos, os Jesuítas. — Temptos apostólicos,

aquelles em que ainda viviam os Apósto-

los. — Missão apostólica, toda e qualquer

evangelisaçâo da fé. — Egreja Catholi-

ca Apostólica, nome da egreja de Roma.
— Collegio apostólico, congregação ou

ajuntamento dos Apóstolos. — ^laicio

apostólico, Legado Apostólico, Notário

apostólico, Breve apostólico, Camaro
apostólica, titules de vários funccionarios

e actos políticos da curía romana. — De-

cretos apostólicos, o mesmo que Decre-

to de Graciano.

APOSTÓLICO, s. rn. ant. O papa de

Roma ; o nome de papa dava-se em ge-

i-al a todos os bispos, e o de Apostó-

lico dava-se por excellencía somente ao

Pontífice, e por ser apostólica e canonica-

mente eleito. — íiE dixerão ao Apostó-

lico que nom havião Rei, porque el nom
fazia justiça. « Conde Dom Pedro, No-

biliário, Tit. VII, foi. 31.

— Em Historia religiosa, apostólicos,

era o nome de uns hereges do século iii,

que renunciavam ao casamento, ao vi-

nho e á carne. Ha outros hereges do mes-

mo nome que appareceram no século xii,

que também queriam o celibato, conde-

innavam o baptismo das crianças, as pe-

nas do purgatório e a invocação dos san-

tos.

APOSTOLISADO, adj. p. Evangelisado,

pregado, missionado.

APOSTOLISAR, v. n. e a. Evangelisar,

dogmatisar, pregar. = Neologismo admit-

tido por Jloraes.

APÓSTOLO, s. »!. (Do gvogo apóstolos,

enviado ; no provençal apostei, e no ita-

liano apostolo.) Em Historia religiosa,

nome dos doze discípulos a quem Jesus

encarregou particularmente de irem pre-

gar pelo mundo o evangelho. = Em
sentido restricto, e por antonomásia, de-

signa Sam Paulo; extensivamente, mis-

sionário, pregador, evangelísador, propa-

gador de certas doutrinas.

Aijuelle Stiero dia já cliegava

Do Apastuío Hespaiiliol, a cujo templo

ConcoiTC ípiasl toda a cliristandade.

coiirB REAi, CEnco DE DIU, cant. 9, foi. Idi.

— Em Antiguidades judaicas, apósto-

los, eram adjuntos do Summo Sacerdote

entre os judeus, e que com a jurísdícção

de Legados zelavam a observância da Lei

Moysaica.
— Em Direito canónico, Apostolo era

o nome dado ás lettras authenticas, que

a requerimento das partes se concediam

pelos juizes apostólicos e ecciesíasticoa,

de cuja sentença se appellava para satis-

fação da appellaçào interposta. — « E
quando se appellar do Vigário Geral, ou

da Relação, e se não receber a apella-

ção..,. se mandarão dar os autos á parte

por apóstolos refutatorios. » Regimento

d'Evora, tit. iv, art. 161. = Fora do

uso.

— Em Historia monástica, nome dado

em Portugal no tempo de Dom João iii,

aos Jesuitas. — o Os começarão j^or to-

do o reino vulgarmente a chamar Após-

tolos. » Lucena, Vida de Sam Francisco

Xavier, Liv. i, cap. 9.

— Em Antiguidades gregas, apostoles,

era o nome que os athenienses davam aos

Almirantes ou superintendentes das costas

de mar, e que eram mandados ás expe-

dições navaes. = Recolhido por Blu-

teau.

— Em Disciplina ecciesiastiea, nome
que na egreja romana se dava antiga-
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mente ao livro das Epistolas rle Sam Pau-

lo. — Recolhido por Bluteau. = Tam-
bém se dá este nome ás demissorias que

um bispo concede a um ordinando para

receber o sacramento da ordem de um
outro bispo.

— Nome de certos hereges, que affe-

ctando nào possuir cousa alguma n'este

mundo, se entregavam a todos os vicios,

com um habito extravagante de falsos

frades. = Recolhido por Viterbo, no Dic-

cionario Portátil.

— Loc. :
'"> nutior Apostolo, o Prín-

cipe dos Apóstolos, nome dado a Sam
Pedro. — Mestra dos Apóstolos, Rainha

dos Apóstolos, nome dado á Virgem Ma-
ria.— Apostolo das Hespunhas, Sara Thia-

go. — Apostolo das gentes ou simples-

mente o Apostolo, Sam Paulo. — Apos-

tolo da índia, Sam Thomé, e também S.

Francisco Xavier. — Apostolo da Irlan-

da, Sam Patricio. — O Apostolo da Al-

lemanha, Sam Bonifácio. — Apostolo dos

Suevos, S. Martinho. — O Apostolo das

Gallias, ou o Apostolo de Paris, Sam
Diniz. — Apostolo da Inglaterra , o mon-

ge Augustinho. — Os doze Apóstolos,

nome que se dá aos doze mendigos a

quem se lavam os pés na ceremonia de

quinta feira maior. — Actos dos Apósto-

los, titulo de um livro do Novo Testa-

mento composto por Sam Lucas. Vid.

Actos. — Symholo dos Apóstolos, o cré

do, mais conhecido pelo nome vulgar do

crei'm dês-padve, da linguagem do povo.

Vid. Symbolo. — Apostolo do erro, no-

me dado aos grandes heresiarchas.

—

Bom
apostolo, nome dado aos maliciosos, que
sabem induzir a que se fiem n'elles. —
Fazer-se apostolo, pregar o evangelho. —
Pedir os apóstolos, pedir testemunho da
appellação ou cartas testemunháveis ; fo-

ra do uso juridico. — Apóstolos refuta-

torios, apóstolos referenciaes, cartas de-

missorias, que no antigo direito mixtifo-

ri, enviava o juiz a quo, ao juiz da ap-

pellação, para lhe attestar, que o impe-

trante era appellante de um primeiro jul-

gamento. — Grau de apostolo, nas egre-

jas protestantes, nome dos ministros no-

vos, que ainda não estào ligados ao ser-

viço de uma egreja. — ('onceder após-

tolos, dar cartas demissorias, para que
outro bispo ordene um minorista seu dio-

cesano.

APOSTOLORUM, s. vi. ant. (Do geni-

tivo latino.) Em Pharmacia, unguento a

que também se chamava unguento de Vé-

nus; unguento composto de muitas resi-

nas, de cera amarella, de óleo, c outros

ingredientes em ninncro de doze, d'ondc
lhe vinha a designação por analogia com
o numero dos Apóstolos. Era emprega-
do como vulnerário. — a. E de três em
três dias, lhe ponhão unguento Aposto-

lorum, que tem potencia de alimpar as

chagas. >> Fernandes Ferreira, Arte da
Caça de Altaueria, Part. iv, cap. 18.

t A POSTOS, luc. adv. Cada qual no

seu logar competente; diz-se de um re-

gimento, quando está em armas, e tam-

bém quando toca a reunir.

t APOSTROPHADO, adj. p. Imprecado,

vociferado, declamado, interrogado por

apostrophe. — Notado por apostropho,

ou signal orthographico, que denota a fal-

ta de alguma letra.

APOSTROPHAR, v. a. (De apostrophe,

com a terminação verbal «ar».j Em Khe-

torica, interromper, cortar o fio de um
discurso, imprecar, interrogar uma pes-

soa alheia ao discurso ; invocar; exclamar,

como era censura. Verbo recolhido por

Bacellar, e usado por Filinto.

—

«...apos-

tropha homens e numes. » Filinto Elysio.

—Em Orthngraphia, collocar uma virgula

subida, no logar em que se syncopa uma
letra; ex. : 'spirito, por espirito.

APOSTROPHE, s. f. (Do grego apo, de,

estrophe, volta: rodeio pelo qual o discur-

so deixa a pessoa a quem se dirige para

interpellar uma outra.) Em Rhetorica, fi-

gura eloquente e atrevida, pela qual se

interrompe o discurso do objecto a que

elle é consagrado, para o dirigir de re-

pente a uma pessoa, ou a uma cousa,

para lhe fazer recriminações ou para lhe

invocar o seu testemunho. =:; Também se

emprega na linguagem usual para desi-

gnar a censura ou seri banda mortifican-

te, ralhatorio.— « Rompe eloquentissima-

mente nesta apostrophe. » Vieira, Ser-

mões, Tom. X, serm. 28, n. 495.
— Era Medicina, dá-se este nome ao

desgosto que se sente á vista dos alimen-

tos.

— Em Orthographia, apostrophe é em-

pregado sempre no masculino; e é pelo

género que se deve evitar a homonymia.
Elisão de uma vogal, notada com uma
virgula subida. — « Como se a letra F'

do seu epitajjhio, com apostrophe... não

significara tanto frater como filius. » Jor-

ge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tora.

III, p. 1-43. Vid. Apostropho.

APOSTROPHO, s. m. (Do grego apos-

trophos.) Em Orthographia, pequeno si-

gnal em forma de virgula, que nos ma-
nuscriptos e letra redonda serve para

marcar a elisão de uma vogal, resulta-

do das três figuras aphorese. syncope e

apocope, ou também por efi"eito da con-

tracção de duas vogaes que se absorvem,

ou também pela figura ectilipsis.— «Apos-

tropho he huma figura, que os Gregos

cuntão entre seus accentos, sem ser ac-

cento. Porque só denota a vogal, que se

tira do fim da dic<;ão, por huma figura

chamada si/nalepha, qiuindo se segue ou-

tra dicção que outro si começa em vogal.

O que se faz no vci-so, para se evitar o

hiato e abertura da hocca, que se causa

acabando hama dicção em vogal c come-

çando outra também em vogal. A qual

nota se põe sempre sobre a derradeira

consoante da dicção, ficando em lugar da

vogal, que se tira, cuja figura he ametade

de um circulo, assi :) » Nunes de Leão,

Orthographia, p. 67. — «Separemos a
preposição com o apostrofo, como d'Evo-

ra, d'Elvas. » Franco Barreto, Orthogra-

phia, p. 213.

APOSTULAR, V. a. O mesmo que Pos-

tular, pedir, rogar. = Usado nas Provas

da Historia Genealógica ;
recolhido por

Moraes.

APOSTÚRA, s. f. ant. (Para a etymo-

logia, vid. Aposto.) Gentileza, garbo,

donaire, elegância, graça, pujança, boa

presença, ar de guapo, — «O cavallei-

ro, feito seu acatamento a suas Altezas,

offereceu-se aos Juizes com gentil apostu-

ra. « Jorge Ferreira, Memorial das Proe-

zas, Liv. I, cap. 47.

APOSTÚRA, s. f. ant. (De postura,

com o prefixo «a» da índole da lingua.)

Imposição, multa, alça, pena pecuniária

e fiscal. — lEm lugar e tempo, que seja

defezo por apostura do Concelho, n Orde-

nação Manoelina, Liv. i, tit. 46.

APOSTÚRAS, s. /. pi. Em linguagem

náutica, toda a madeira em que pega o

costado nos braços, as ultimas peças das

balizas e madeiras de encher, que formam
a ossada para cima da cinta do navio

;

madeiras que assentam sobre os topos dos

segundos braços, e apoiados pelos tercei-

ros, terminam na borda. — Apostaras

falsas, as madeiras que se emendam, ou

intervallam com as aposturas.=Tambem
se costuma escrever Apusturas. = Reco-

lhido por Bluteau.

t AP03ÚRAS, s. f. pi. (Do grego a,

sem, e pous, pé, e oura, cauda.) Em En-
tomologia, tribu de lepidópteros, despro-

vidos de patas anaes.

t APOSYRMA, s. m. (Do grego apo-

si/rma, o que foi arrancado."! Em Medi-

cina, ulceração superficial da pelle ; es-

coriação de um osso.

t APOTÁCTICO,s. m. Membro de uma
seita christã que renunciava a todos os

bens temporaes; eram por isso tidos co-

mo hereges.

t APÓTAPHO, adj. (Do grego apo, lon-

ge de, e taphus, sepultura.") Privado de

sepultura ; sepultado á parte. ^= Reco-

lhido por Bacellar.

t APÒTASI, í. /. Motivo de polemica.

t APOTE, s. m. (Do grego ap<.>tos, sem
bebida.) O que não bebe, o que não sen-

te nunca sede.

APOTEGMA, .-•. m. Vid. Apophthegma.

t APOTELESMÁTICO, adj. CJue diz

respeito a uma sciencia augurica da ob-

servação dos astros.

t APOTELÉSMO, s. m. (Do grego apo^

de, e telcs, aaibar.^ Em Medicina, termi-

naçiio de uma doença.

APOTÈMA, í. /.Em Mathematica, vid.

Apothema.

t APOTEMNON, s. m. (Do grego apo,

longe de. o temnò, cortar.) Em Botânica,

género de tortulhos coniomycetes.
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APOTENTAR, i;. a. Fortalecer, robus-

tecer, validar ; fazer poderoso, tornar po-

tente.

— Apotentar-se, v. rejl. Tornar-sc po-

deroso. = Recolhido por Moraes.

t APOTERO, s. m. (Do grego apo,

signal de augmentativo, e stereos, firme.)

Era Botânica, género que pai-ece perten-

cer á familia das guttiferas, e fundado

sobre uma única espécie que em Java se

chama sulatrl.

t APOTHÉCIA, s. f. (Do grego cqwthe-

ke, logar de reserva.) Em Botânica, cor-

po fructifero feminino dos lichens.

t APOTHÉCION, s. m. O mesmo que
Apothecia.

APOTHEGMATA, .«. m. O mesmo qne
Apophthegma. — nHa de arjora algumas
suas apothegmatas.» Eneadas, de Sabelli-

CO, Liv. II, cap. 1, p. 13.

APÓTHEMA, s. f. (Do grego apo, lon-

ge de, e titkcmi, collocar.) Em Geome-
tria, perpendicular abaixada do centro de

um polygono regular sobre um dos seus

lados. À área de um polygono é egual á
metade do producto do seu apothema pe-

lo seu lado. = Moraes escreve Apotema.

t APÓTHEMO, s. m. Em Chimica, no-

me de um precipitado cinzento, que se

fonua a pouco e pouco nas dissoluções dos

extractos vcgetaes, a que também se cha-

mou primeiramente extractivo oxijilado.

APOTHEOSAR, c. a. O mesmo que Ca-

nonisar. = Recolhido por Moraes.

APOTHEÓSE, s. f. (Do grego apotheu-

sin, fazer divino.) Deificação, divinisa-

ção, canonisaçào, beatificação, santificação.

—Em sentido restricto, ceremonia pela

qual os romanos deificavam os seus im-

peradores. = No Vocabulário de Blu-

teau vem uma minuciosa descripção desta
ceremonia. — dCum muita graça se ri

Séneca da apotheose do imperador Cláu-

dio.» Bluteau, Vocabulário. =Usa-se ho-

je em sentido figurado, para designar as

mais altas recompensas e louvores ; e é

empregado na forma feminina.=Tambem
se escreve Apotheosis.

t APOTHERAPIA, s. f. (Do grego apo,

conforme, e therapia, tratamento.) Em
Medicina antiga, nome do curativo por
meio de banhos e fricções ; era uma das
ultimas sessões da estudo da gyranastica.

= Também se empregava no sentido de
Therapeutica.

t APOTHERIOSE, s.f. (Do grego apo,

de, 6 therion, alimária.) Em Medicina,
mudança ou passagem de um corpo para

a forma animal.

t APOTHERMON, s. m. Bebida exci-

tante que us antigos davam depois do
banho nos exercícios gymnasticos.

APOTHESIS, s. /. (Do grego apothe-

sis, conservação.) Era Cirurgia, posição

em que convém conservar um membro
fracturado, para ser reduzido e sustenta-

do por uma ligadura.

t APOTHETO, s. m. Em Antiguida-

des gregas, nome de uma ária de flauta.

APOTHRAUSE, s. f. (Do grego ajw-

thrausis, fractura.) Em Cirurgia, fractu-

ra do craneo, cora esquirolas. Extracção

de uma esquirola.

APOTOMO, s. m. (Do grego apotomos,

cortado.) Em Entomologia, género de in-

sectos coleópteros pentámeros.
— Em llathematica, apotomo, é a dif-

ferença de duas quantidades incommen-
suraveis ; estas quantidades são tratadas

por Euclides no seu decimo livro.

— Em Musica antiga^ o que resta de

um tom maior, quando se lhe diminue

um limma, certo intervallo de musica

grega.

APOTOMO, ((f/y'. Em Mineralogia, nome
dado ás substancias cujos crystaes têm

faces pouco inclinadas para o eixo e for-

mam com clleum angulo bastante agudo.

t APOTOMODERÒ, s. m. (Do grego

apotomos, cortado, e dere, pescoço.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, contendo somente uma espécie,

originaria de Sara Domingos.

t APOTOMÓPTERO, s. m. (Do grego

apotomos, cortado, e ptteron, aza.) Em
Entomologia, género de coleópteros pen-

támeros.

t APOTROPÊA, íi. /. (Do grego apo,

de, e trepo, voltear.) Victima que se ira-

molava nos templos gregos acertas divin-

dades em occasião de receio de qualquer

desgraça.

APOUCADAMENTE, adv. Com abati-

mento, rebaixado.

APOUCADO, udj. p. Reduzido a pouco,

diminuído ; abatido, humilhado. = Em-
prega-se no sentido do que tem pouco

espirito, ou pouca confiança, como adjecti-

vo. — <.<.Não navega, que Meale apouca-

do, e covarde era de geração lieal» . Jacin-

to Freire de Andrade, Vida de D. João

de Castro, Liv. i, n. 48.

APOUCADOR, s. m. Limitador, encur-

tador; o qu'í abate ou deprime.

APOUCAMENTO, s. m. Abatimento de

animo
;
pequenez ; acanhamento, humi-

lhação. = Recolhido por Barbosa.= Em-
prega-se no sentido figurado.

APOUCAR, V. a. (De pouco, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Diminuir, reduzir a pouco ; derrotar,

supplantar, humilhar; detraír, desdenhar.

Recrescem os inimigos sobre a pouca
Genle do fero Nuuo, que os apouca.

OAM. , LUZ., cant. iv, est. 31

.

— Apoucar-se, v. rejl. Encurtar-se

;

humilhar-se, abater-se, envilecer-se. —
i^Em nenhuma cousa se apouca 7nais a

natureza humana.» Amador Arraes, Dia-

logo 11, cap. 20.

APOUPAR, V. a. ant. O mesmo que
Poupar, com o prefixo da linguagem po-

pular.

Que não se lia de npovpar nunca o imigo.

SlUiO UiCUDO. CERCO DE DID, aCt. II.

foi. 24, V.

t APOUQUENTAÇÃO, s. /. Na lingua-

gem popular, Apoquentação. Arrelia, cui-

dado, oppressão, applicação, tortura.

APOUQUENTADO, adj. p. Vexado, op-

primido, atagantado, arreliado, extenua-

do, ralado, acanaviado.

APOUQUENTADOR, s. m. Arreliador, op-

pressor, o que afflige ou tortura alguém

por qualquer meio moral. = Recolhido

por Moraes.

APOUQUENTAR, v. a. (Da locução a

pouco, com a terminação verbal «ar».)

No sentido primitivo, diminuir, reduzir a

menor numero ; figuradamente : affligir,

arreliar, torturar, atagantar, molestar,

azoinar, ralar, com razões.—«Apouquen-
tamos a vida com cuidados vãos.» Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. v, se. 6.

t APOUROADO, adj. p. Falto de vento

prospero. = Recolhido por Bacellar.

t APOUROAR, V. n. Faltar o vento

prospero. = Recolhido por Bacellar.

APOUSAMENTO, .t. m. ant. Aposento,

casa, morada, pousada, aposentadoria.

=

Usado no testamento do Duque Dom Jay-

me. = Recolhido por Viterbo no Dicc.

Portátil.

APOUSENTAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que ])()usada ; a|josento.=Usado no

Palmeirim de Inglaterra.

APOUTAR, V. n. (De pouta, pedra amar-

rada a uma corda, com que os pequenos

barcos dão fundo ; com o prefixo « a » e

a terminação verbal « ar ».) Fundear,

ancorar, lançar ao mar a pouta. Enten-

de-se sempre dos bateis. = Recolhido por

Bluteau no Vocabul.
•j- APOZAR, i'. n. Viver parcamente.

^ Recolliido por Barbosa e Bacellar.

APOZEMA, s. m. (Do grego apozeomar,

ferver.) Em Pharmacia, decocção ou in-

fusão aquosa de uma ou muitas substan-

cias vegetaes, á qual se ajunta diversos

medicamentos simples c compostos, taes

como saes, xaropes, electuarios, tinturas,

extractos, etc. Apozema piurgativo; apo-

zema jehrifugo ; apozema anti-scorhutico

.

Vid. Aposíma.

APOZEMADO, adj. p. Cosido de infu-

são; dar apozema.=Usado por Curvo Se-

medo, na Polyanthêa Medicinal.

APOZEMAR, v. a. Dar apozemas. =
Usado por Curvo Semedo, nas Observa-

ções Medicas.

APOZEMAZINHO, s. m. Diminutivo de

Apozema.;=Usado por Azevedo, na Cor-

recção de Abusos.

APOZIMA, s. m. O mesmo que Apoze-

ma.— «E' pratica usada fazer apozimas

de hervas refrigerantes....» Madeira, Me-

thodo. Tom. ii, p. 1.59, foi. 1.

t APPARAMENTADO, acíj. />. ant. Vid.

Paramentado.
APPARAMENTAR, v. a. Vid. Paramen-

tar. = Usado por Amador Arraes.

APPARAR, V. a. Vid. Aparar.

APPARATAR, v. a. ant. Dar apparato,

tornar apparatoso ; ornar, enfeitar, reca
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mar. — a Mandou lofjo o Capitão pêra es-

te recehimentj apparatar a poppa da náo

de ricas alcatíjas d'Odiuz.» Frei Gas-

par de S. Bernardino, Itinerário da ín-

dia, cap. 2.

APPARÁTO, s. m. (Do latim appara-

<tw.) Pompa, magniticencia, ostentação,

fausto, enfeite; apresto, petrccho, prepa-

rativo, opulência. — uA magnijicencia do

apparato, com que lhe apvesentavão as

iguarias.» Lobo, Corte na Aldêa, p. 131.

Alii, cm v5os, sobejos apparatos
Não gastam o que tem, e o que nío tom.

iiiinNiBiiEí, LiM», cart. 25.

Os dons baixeis Iev;ivam bem providos

Do apparatos a Marte necessários.

UIÍNE7.ES, MÁLAGA C0.\o., Cabl- I,

est. ItX).

— Em Litteratura, dava-se antigamen-

te o nome de Apparato aos preliminares^

introducção ou coilecção de memorias pa-

ra facilitar alguma composição ; os livros a

modo de diccionario ou catalogo que aju-

dam ao estudo das letras se chamam tara-

bjm Apparatos. «O gramh Apparato poé-

tico, impresso cm Paris, lie hum prvm-

jrtario de termos e phrases poéticas to-

II . Jas dos melhores poetas latinos. » Blut.,

V. :?.bulario. — a Poderá esta noticia ser-

vir de apparato a quem. escrever a ge-

neaL':ia, etc.» Duarte Kibciro di; Mace-

do, K icimento do Conde Dom Henrique,

p. U.T.

— ihu Medicina, apparato morOoso,

era, ; ijundoa antiga ^ledicina, adisposi-

çào d 'tumores concentrados, de que pro-

cede':; muitas enfermidades. — nE fica

o api" i^ato morboso na parte e corpo, pê-

ra t:,. ar a recahir facilmente. n Antó-

nio da (Jruz, Recopilação da Cirurgia, Liv.

II, 1.

— T.OC. : Apparato de guerra, os pe-

treclios necessários para uma campanha.
— «l'jrém quando elles virão tamanho

appar.:.to de guerra... >> Barros, Década I,

Liv. i5, cap. 2. — Por apparato, com
vista de ostentar, do alardear. — Appa-

rato d.eAccursio, nome dadoá Glossad'es-

tc jurisconsulto.—Apparato fúnebre, sai-

mento, enterro i30inpn.so.

APPARATOSAMENTE, adv. Com gran-

de apparato; sumptuosamente, esplendi-

diimente; com grande ostentação.— nFi-

zerão sua entrada no campo de Santia-

go, para jogarem as cannas, tão appara-
tosamente, etc.» Festas na Canonisação

de S. Francisco Xavier, inl. l.'5(J.

APPARATOSO, adj. p:si)k'ndido, sum-
ptuoso, magnifico, ostentoso, esplendo-

roso, riquíssimo, pomposo. — i^Porque o

Governador era hum Fidalgo mui appa-

ratoso.» Diogo de Couto, Década VII,

Liv. Ill, cap. 9.

Uma Armada de remo ai}puialoíta

Dando mostra soberba e Itellieosa.
*

st'DB M8IVSZ., MAl., OiDl. VI, CSl. 101.

\»L. 03. — I.

APPARECENÇA, s. f. ant. O mesmo
qite Apparição, ou Apparecimento ; figu-

radamente: visualidade, illusâo, seducçào.
— « Tirando-te dos louvores e apparecen-

ças do mundo.» Vita Christi, Part. i, cap.

20, foi. 69.

APPARECENTE, adj. 2 gen. Que appa-

rece ; apparcnte, evidente.

—

«.Por haver
occasiom apparecente jwra matar Joan-
ne.» Vita Christi, Part. ii, cap. .õ, foi.

1.5, V.

APPARECER, v. n. (Do latim appare-

re, com a terminação inchoativa.) Mos-
trai"-se, vêr-se, offerecer-se á expectação;

iTianifestarse, deseobrir-se, evidenciar-se,

vir a saber-se, perceber-se, sentir-se, re-

velar-se, sair diante, defrontar, sair ao

encontro, surgir, chegar.

Os ijjontes Uyperboreos apparevein.

cAM-, LMz , canl. III, CSl, 8.

i\unca appareças cá, triste íentiira.

CÔRIB REAL, .NAUF. DE SEPLLV., Calll. I, fol

.

3, V.

Em sonhos lhe apparece todo armado.
Cisi., Eci. IV, esl. 2.

— Em Direito antigo, dia de appare-

cer, nome do traslado da appellaçào e

sentença o qual se não metteu no tempo
que lhe foi determinado

; era assim cha-

mado, porque este traslado vae á parte

ou era mandado apresentar na Relação,

para por elle se sentenciar a causa. Pas-

sado o prazo da atempação se requer

que se dê o dia de apparecer. — "Quan-
do alguma j^esaon apresentar j^era.nte el-

les dia d'a^iparecer, ere-juerer, que apre-

goem aparte, etc.» Ordenações Manoeli-

nas, Liv. i, tit. 32.

— Loc. : (íQuem não apparece, esque-

ce.» Padre Delicado, Adágios, p. 3. —
«Aos jKu-vos appnrecem os santos.» Her-
nã Nunes, Refranes, foi. 11, v. — Appa-
recer em juizo, vir á audiência.— Appa-
recer em espirito, diz-se das visões e ap-

p ;l r ições my .•^ t ica s

.

APPARECIDO, adj. p. JLinifestado, re-

velado, descoberto, evidenciado, achado.
— Loc. : Seja bem apparecido, sauda-

ção que se faz á pessoa que esteve au-

sente muito tempo.

APPARECIMENTO, s. m. O mesmo que
Apparição, ainda que esta palavra se em-
prega mais no sentido tlieologico. Chega-
da, encontro, descoberta, mostra, conhe-

cimento, apresentação, evidencia.— «Cor-

tejando o tempo da vinda dos lieis, e o

apparecimento <hi estrella.» Frei Bernar-

do de Brito, Monarchia Liisit., Part. i,

liv. 4, tit. G.

APPARELHADO, adj.p. Disposto, prom-
pto.priqirio, apto, accommodado, opportu-

no, adornado, apercebido, provido, con-

certado.

Noite, cnslodia de qualiiucr sojiredo,

Para qualquer encanto apporrlhaila
«OUS. UE QIEV., Apv. xtH., Cjnt. II. foi.

27, V.

APPARELHADO, adj. p. O mesmo que
Emparelhado

;
junto a par, irmanado, ca-

sado. — Obra apparelhada ; louca appa-
relhada.

APPARELHADOR, s. m. Preparador,
enccrtador, armador; aperfeiçoador. —

-

«E então fez primeiramente Jesu o seu

apparelhador das carreiras propheta.»

Vita Christi, Part. I, cap. 6, foi. 21, v,

— Em Architectura, pedreiro, que fa-

ceia as pedras para um ediíicio e tam-

bém o que dirige os trabalhos technicos

de construeção sob a vista do architecto.

— «Apertava com os apparelhadores da
obra, com os officiaes, e superintendentes,

que metessem gente, crescesse o edificio c

luzisse a despieza.» Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. iii, cap. 4.

—lím Arte naval, o constructor ou ca-

lafate que prepara a mastreação e mas-
same, e dispõe as vergas e rooutões de
modo que se pos-^a manobrar.

APPARELHAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Apparelho, com o prefixo o men-
to» usado nos substantivos antigos. —
«Foi ainda dada por apparelhamento f'e

receber a fé.» Vita Christi, Part. I. cap.

10, foi. 3b.

APPARELHAR, t-. a. (De apparelho,

com o preíixo nai> e a terminação verbal

«ar»; no provençal ajjare^Aa!-.) Prevenir,

dispor, ordenar, ter prestes, apromptar;

preparar, arranjar, aperceber, habilitar,

aprestar, delinear, arreiar, ajaezar, des-

tinar, accommodar, desbastar, falquejar,

prover; mastiear, pôr o raassame em um
navio, conformar.

.\njo enviado a npparcihar há \ia^

Do cordeiro de Deos
tit,., sus., pari. II, >. II.

Os .Martyrcs no Oco já te tipparclhàv

Liii^ar, para que estes em yloría.

CORTE KCAL, CEIICO DE Dll^ callt. llll,

esl. 205.

— Apparelhar-se, i-. refi. Prepaiar-se,

apromptar-se, dispôr-sc, aprestar-se, ajier-

ceber-se, estar apto.

Mas o mau ThyoQeo, que n':Uuia »culc

-\s venturas. q'uc então se apparflkatnt»

k gente Lusitana, etc.

CAM.. Liz., caiil. VI, est. 6.

jppairíhii-.^t- a ii;to íiiual a uni nionte.

CÒHTC REAL, .NAIT. DE SEP., Caut. V, eSt. 56.

APPARELHO. .-. »!. (^Do provençal apa-

relh; no italiano apparechio, no hespa-

nliol aparejo.) Preparo, preveuçrio, apres-

to, disposição, preparativo, apparato

;

trem, equipagem, petrecho ; arreio; mas-

treação, ligadura; linha de pescar: ajiei-

E loíio n'p>sc instante concerlon

Pêra a guerra o beilífero appatrlho.

CA»., Lri., canl. i, Ofl. 82.

— Etn lingimgcm náutica, apparelho.

c todo o massame e vei-game que entra
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na coinposi(,'ão de um navio e sei've para

a sua segurança e movimento. — Appa-
relho do turco, cabo enfiado nos gomes
do pau do turco do proa, e em um cader-

nal do gato; serve do içar a ancora quan-

do está a ollio, ou as embarcações meu-
das, sendo nos turcos de ré. — Appare-

Iho real, espécie de estralheira com-
posta de dous cadernaes, um de dous e o

outro de trez gornes, alceados com alças

dobradas, abotoadas e esganadas pelas

quatro faces, de sorte que estas mesmas
alças deixem fora do e.sgano duas mãos,

que servem para fazer lixo o apparelho,

onde fôr necessário.

— Em Direito Commercinl, apparelho
é synonymo de apresto ; estes dous ter-

mos coujprehendem collectivamente todos

os cfíeitos necessários a \vca navio para
o pôr cm estado de manobrar, e fazer-se

de vela. Parece que apparelho é todo o

complexo das maiores talhas, e cabos

que concorrem conjunctamente em uma
manobra, e aprestos, significa cousa mais

geral.

— Em Pintura, apparelho é o pre-

j)aro que se faz em qualquer matéria

de pintar. — a.Dijferenqa-se tamhem no

apparelho, porque não leva imprimidura. »

Filii^pe Nunes, Arte da Pintura, eap. ú!).

— Em Teclmologia, machinas, instru-

mentos dispostos collectivamente para fa-

zer qualquer operação, experiência ou
preparação.

— Era Chimica, apparelho é um vaso
hydropneumatico, por meio do qual se

extráe o gaz de que se precisa.

— Em Architcctura, apparelho é o de-

senho, o talho e a posição das pedras de
um edifício

; também designa as pedras
com relação á sua espessura.

— Em Cirurgia, chama-se apparelho
a reunião methodica de todos os instru-

mentos e objectos necessários para jjrati-

car uma operação ou fazer inn curativo
;

e extensivamente, designa-secom este no-

me a caixa em que está tudo junto [ca-

psa cMrurgica.) Também se chamam ap-

parelhos os diversos processos da opera-

ção da cystomia. —• Apparelho antias-

phjctico, a caixa em que estão dispostos

os instrumentos e medicamentos necessá-
rios para prestar soccorros aos asphixia-

dos.

— Em Anatomia, dáse o nome de ap-

parelho ás sub-divisõcs bastante comple-
xas do corpo, constituindo um todo coor-
denado, e sub-dividindo-se a seu turno
em partes mais simples, de diversas na-
turezas, chamadas órgãos. E também se

define, apparelho éo conjuncto de órgãos
que concorrem para uma mesma funcçSo.— Apparelho digestivo ; apparelho respi-

ratório.

— Em Sciencia Medico-legal, appare-
lho de Marsh, apparelho empregado pa-
ra conhecer medieo-Iegalmente os envene-
namentos.

— Loc. : «Ainda que estejas mal com
tua mulher, não he de hom conselho, que
cortes o apparelho.» Nunes, Refranes,

foi. 4, V.

APPARENÇA, s. f. <int. O mesmo que

Appareiícia ; exterioridade.

Sãu piecuitos de Hor;icio me dii'ãf»,

líiii ai uno posso, sigo-o em apparciiçis.

S\' DE MIH . SOiNKT. 111.

AFPARENCIA, s. f. (Do latim apparen-

tia; no provençal ajiparencia.) Exterio-

ridade, apparição, apparceimento, mos-

tra, representação, jiareccnça, aspecto,

siniilhança, verosimilhança phantasmago-

ria, viso, probabilidade, vestígio, indicio,

sígnal, symptoma ; forma, figura.

Inda <uie as npparciicin.t moslrãa corpos
1)0 sujeito iiioilul e humano allecto.

CÔnTC ItEAL, NAUF. DE SEP,, cailt. 1, foi:!.

Islo fazem os Heis, i|iiaiido embebidos
N'liuiiia npparenàu branda (|ue os contenta

Dão os prémios de Aiuce mereciílos,

A' língua v.ãa de Ulysses fraudulenta.

CAM , 1.U7,., caiit. X, est. 24.

— Em Perspectiva, apparenoia c a re-

presentação ou a projecção de uma figu-

ra ou de um corpo qualquer sobre o pla-

no de um quadro.
— Era Óptica, apparencia directa, é

a vista de um objecto por meio de raios

visuaes directos, isto c, sem reflexão, nem
refracção.

— Em Astronomia, dá-se também o

nome dcapparenciasao que maiscommtim-
mente se chama p/íe9io»!C)!os o\\ phases.

— Loc. : Apparencias, na linguagem

do século xvii, dava-sc este nome ás mu-
tações do scenario nos theatros. — Sal-

var as apparencias, ou guardar as appa-

rencias, seguir a pragmática social, sen-

do reservadamente infame. — Contra as

apparencias, contra toda a expectativa.

—

Bella apparencia, diz-so de uma pessoa,

que mostra no aspecto a sua saúde e bem
estar. •

—

Na apparencia, ostensivamente^

por mero apparato.

— Syn. Apparencia, Aspecto, Exterio-

ridade : O primeiro substantivo designa

o que se mostra exteriormente, e que fe-

re immediatamente a vista ; exprime ain-

da um acto simplesmente natural e não

reflectido
;
por isso também se emprega

no sentido de parecença, siniilhança, phan-

tasmagoria, illusão, fingimento, tudo qua-

lidades não analysadas pelas faculdades

criticas. — Aspecto é já ura resultado

da apparencia ; é aquillo que se mostra,

depois de ter produzido a impressão re-

presentativa, é por assim dizer a expres-

são da cousa vista
;

porisso n'este caso

designa o semblante, o rosto, a expressão

moral. — A exterioridade, éuma figura-

ção exclusivamente material, e como tal

incompleta ; é por esta imperfeição de

manifestação que a exterioridade designa,

nas qualidades moraes, fingimento, velha-

caria, falsidade, Lypocrisia.

APPARENCIASINHA, s. f. Diminutivo

de Apparencia.=Emprega- se com sentido

irónico. = Usado pelo Padre Francisco

do Mendonça.
APPARENTE, adj. 2 gen. (Do latim ap-

parens, entis.) Que se apresenta, ou se

representa á vista ;visivel, evidente, ma-
nifesto, palpável ; crivei ; similhante, pa-

recido, provável; fingido, supposto, ima-

ginário ; infundado, illusorio, figurado,

especioso, fictício.

Onde aquellas imasens apparriilfs

O Sol c'os raios atravessa a espaços.

CAST., tJLYSSÉA, Cailt. X, Gsl. 1(13.

Oiiia. c nota com cuidado
Se eslã em mira o pintado
Ápparcnte co real.

CAM.. AMITH., foi :238.

— Etn Blathematica e Astronomia, dá-

se O nome de apparente a todos os ob-

jectos, taes como se nos afiguram, para os

distinguir do que elles são cm realidade;

o estado apparente das cousas é muitissi-

mo ditfercntc do seu est;ido real ; como
na distancia, na elevai.-ão, etc. — Esta-

ção apparente, é a posição de um plane-

ta, que parece permanecer muitos dias

no mesmo ponto do zodiaco. — Conjunc-

ção apparente dos planetas, em geral

diz-se da posição de qualquer objecto col-

locado em uma mesma linha recta que

passe pelo olho do observador ; contra-

põe- se a conjunccão reaí^ que é esta mes-

ma recta passando pelo centro da terra.

— Diâmetro apparente, não é a exten-

são do diâmetro do objecto, mas o angu-

lo que elle abre ao olho, e sob o qual

appparecc ; este angulo diminue á medi-

da que a distancia augmenta. — Altura

apparente dos corpos celestes, a altura a

que nos appareeem os astros acima do

horizonte^ augmentada pelo effeito da re-

fracção e da parullaxe. — Forma appa-

rente, aquella com que se nos mostra um
objecto a certa distancia, a qual differe

bastante da sua verdadeira. — Movi-

mento apparente, o que notamos em um
corpo afastado que se move, ou o mo-

vimento que parece ter um corpo em
repouso, emquanto o nosso próprio olho

está em movimento. — Logar apparen-

te de um objecto, c o logar em que

nos apparece, visto através de um meio

que faz desviar os raios luminosos. —
Distancia apparente de dous iistros, é o

angulo formado pelos raios visuaes, que

vão do nosso olho a cada um d'elles, e

medido pelo arco do circulo máximo com-

prehendido entre elles sobre a esphera

celeste. — Horizonte apparente, circulo

que limita a vista, e que se forma pelo en-

contro apparente do céo e da terra. —
Eclipse apparente, aquelle em que o cor-

po celeste se torna invisivcl para nós,

porque um corpo opaco se interpõe en-

tre elle e nós.
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APPARENTEMENTE, ckU. Visivelmen-

te, manifestamente, provavelmente, in-

fundadamente, illusoriamente, lingida-

mentc. — « Porém que David enganasse

a Urias com obras tão apparentemente

boas, mandandoo chamar ila ç/ucrra, em
que andava occujMido, ete. « Ur. António

Carvalho Parada, Arte de Reinar, Liv.

II, discurs. 19, foi. 111, col. 2.

APPARIÇÃO, s.f. (Do latira ax>paritio,

no aecus. apparitionem.) Appareciniento,

mostra, ostentação. = Emprega-se em
sentido especial para exprimir toda a fi-

guração sobrenatural, visão mystica, ou

manifestação em espirito ; n'este sentido,

próprio da linguagem poética e theolo-

gica. == Em sentido geral, manifestação,

publicação, chegada, exposição. — «Pro-

digiosa apparição, com que o mesmo
Christo em pessoa^ para o converter a

elle (S. Paulo), deceo do céo á terra. »

Vieira, Sermões, Tom. viii, p. 339.

— Em Astronomia, apparição indica

que uma estrella ou outro corpo luminoso

começam a tornar-se visiveis depois de

terem estado occultos. = jS'este sentido

a apparição é opposta a occultação.

— Em Liturgia, apparição designa

uma das partículas da ostia que se divi-

de em nove partes, depois em cinco,

e depois em quatro.

— Em Chronologia, mez de apparição,

é o mez que começa do primeiro instan-

te de uma lua nova até ao ultimo do min-

goante, e tem quasi 28 dias. Até ao tem-

po de Júlio César se governaram os Roma-
nos por este mez, porque não tendo conhe-

cimento dos movimentos celestes, não sa-

biam quando era lua nova, senão quando
a viam apparecer a primeira vez.— « Era
maior o mez peragratorio, que o de ap-

parição. » Noticias Astrológicas, p. 132.

= Recolhido por Bluteau.

— Syx. Apparição, visão : Ambas
estas palavras se empregam no sentido

mystico, para designar o dom que se ob-

tém na ascese, de ter communicação com
os espirites; porém diíierem em que a

apparição fere mais os sentidos exterio-

res, e suppõe um objecto ftjra de nós, e

a visão passa-se nos sentidos interiores e

apenas exige a acção da imaginação.

APPEDADO, adj. Em Botânica, nome
dado á Hôr cujo peciolo se divide em dois.

= Recolhido por iloraes.

APPELLAÇAM, s. f. ant. Nome que faz

distinguir uma cousa de outra. — Reco-

lhido por Viterbo. = N'este sentido ain-

da usado por Bernardes. = « Omittimos

estes, como também os dias feriaes, fes-

tas... e outras appellações semelhítntes,

porque não indicão dijjerení^a de tempo,

quanto á durat;ão. » Bernardes, Floresta,

Tom. I, p. 283. = N'este sentido, fora

do uso.

APPELLAÇÃO, s. /. (Do latim apella-

tio, no acc. appeUationem ; no hespanhol

apelacion.) Termo juridico, que designa

o recurso que cabe para um tribunal, de

um juiz inferior contra um julgado que

se pretende ser injusto. E' o mesmo que

aggravo ordinaiúo, que só muda de nome
era attenção ao juiz á quo. — Appelação

deserta, aquella que o appcllante desam-

para deixando de apparecer por si ou por

outrem ante o juiz no tenipo assignado.

— <í E fora das ditas legoas conhecerá

de todo o Reino nos ditos casos por ap-

pellação e aggravo. » Ordenação Manoeli-

na, Liv. I, tit. 2. — Appellação interlo-

cutoria, appellação extrajudicial; appel-

lação de coviminação ou de ameaça, for-

mas ainda usadas no século XVIII, cita-

das em Bluteau.

— Era linguagem náutica, appellação

ou appellaviento, são os aprestes neces-

sários ás galés de paz e de guen-a. —
K E foi em huma galé da feição das nos-

sas sem appellação, a qual depois acabou

em Chaul. » João de Barros, Década I,

Liv. 8, cap. 1 .= Este termo é ainda usa-

do no Diccionario Juridico-Gommercial,

de Ferreira Borges.

— Loc. : Sem appellação nem aggra-

vo, no sentido próprio, sem se admittir á

parte um ou outro recurso, depois de dada

a sentença; no sentido figurado, irreme-

diavelmente, sem se poder melhorar. —
« Mas coitado do homem, que por lhe da-

rem o officio, que ficou de seu pui, e lhe

custou o seu dinheiro, lhe mettem huma
Lia em casa, sem appellação, nem aggra-

vo, sob pena da não ter officio, nem re-

médio. » Frei António Fêo, Tratado das

Festas, Part. i, foi. 151, col. 1. — Sem
appellação, sem recurso. — Atempar a

appellação ; denegar a appellação ; conhe-

cer da appellação, formulas da linguagem
jurídica.

APPELLADO, adj. p. Aquelle para quem
se appelha. Juiz appellado.

APPELLADO, s. m. Em Direito, empre-

ga-se de ordinário como substantivo el-

liptico : aquelle contra quem se interpoz

a appellação. — « Mandou passar des-

inhihitoria em forma a requerimento dos

ditos appellados. » Provas da Historia

Genealógica, Tom. iv, p. 5G9.

APPELLAMENTO, s. m. (O mesmo que
Appellação, unicamente empregado na
linguagem náutica; no francez também
se emprega a palavra appiel, para desi-

gnar a direcção de uma manobra, de um
cabo quando elle faz esforço. No italia-

no, d'onde tiramos todos os termos da

linguagem náutica, jjaía7?icíito, designa

o conjuncto dos remos e varas.) Todo o

apparelho que vae nas galés, fustas, tacs

como remos, pavezes. — o Hwn grande

sobrexcellente de cousas, em que se 7ião

havia de bulir pêra outro effeito, assi de

7na7itimenios, artilharia, pólvora, muni-

ções, e appellameuto, cowíd de todas outras

exarcias e materiaes necessários pêra se

poderem armar todos os navios. » Pinto

Pereira, Historia da Ilidia uo tempo de

D. Luiz de Athaide, Liv. ii, cap. 4, foi.

10.

APPELLANTE, adj. 2 gen. Aquelle que

interpõe queixa a juiz ou tribunal supe-

rior contra sentença que se suppõe injus-

tamente dada por juiz inferior. — Tam-
bém se emprega como substantivo elii-

ptico. — « E se alguma das pjartes ap-

pellantes ou aggravantes não quizerem

trazer procuração de suas mulheres, o

.Juiz do feito lhes não assinará termo

pêra seguirem sua appellação ou aggra-

vo. » Ordenação Manoelina, Liv. i, titu-

lo 61.

APPELLANTE, s. m. Em Direito, pes-

soa que interpõe para instancia superior

o recurso de appellação. — « Item, car-

tas de manterem em posse os appellantes

ou tornarem a ella, se depois da appel-

lação forem esbidhados. « Ordenação Ma-

noelina, Liv. I, tit. 3.

— Em Historia ecciesiastica, nome da-

do no principio do século passado a al-

guns bispos c outros ecclesiasticos, que

haviam interposto appellação ao futuro

concilio, da Bulia Unigenitus, dada pelo

papa Clemente XI.

APPELLAR, V. n. (Do latim appellare.)

Interpor appellação ; recorrer, queixar-se,

valer-se, ater-sc, refugiar-se. E também,
nomear, designar, hoje fora- do uso. —
« E quando algum se havia por aggrava-

do do que elle mandava, que elle appel-

lava para el-líei. » Fernão Lopes, Chro-

nica de D. João I, Part. ii, cant. CO.

Lá vivco Ic que a inorlc em lerra fria

pleito seu, sem appcilar, despacha.

gUEVEDO, VIDA DE SANTA ISABEL, fol. 14, T.

— Loc. : Appello eu ! imprecação po-

pular, bastante usada nas illias dos Aço-

res para repcUir o que se nos exprobra

;

voz com que se amedrontam as crianças.

— Appellar o enfermo, ir convalescendo

;

escapar de doença grave. — AppeUar
para o remédio, recorrer ao curativo. —
yão ter que appellar nem aggravar, não
ter recurso algum no meio de uma diffi-

culdade.

— Appellar-se, v. refi. (Do francez

s'appeller.) Charaar-se, nomcar-se, deno-

minar-se. = Usado unicamente na lin-

guagem poética do século xvi ; está fora

do uso.

Dalguns Infante l'ngaro .<f appella.

LCIJ. PSRGIIIA, ELEGlvnA. tonl. f,.I. 10, V.

APPELLATIVAMENTE, adv. t^ogundo o

modo dos nomos a]ipellativos. = Reco-

lhido por iloraes.

APPELLATIVO, adj. Designativo, no-

minativo. Em Grammatica, designação

dada aos nomes que servem para expri-

mir uma classe inteira de individues que
se assemelham, ou também a mesma es-

pécie e género. Coutrapõe-se ao nome

proprioj que exprime individualidades;
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o appellativo, por isso que só exprime

generalidade, também se cliaraaco?í»)!iíHi.

— « Os nomes de Christo na Escritu-

ra Saç/rada, são muitos, kuns j^rojirios,

outros appellativos. » Vieira, Sermões,

Part. VII, p. o.

APPELLATIVO, *•. m. Nome que ex-

prime a designação geral das cousas ; é

formado ellipticamente. — « Os appella-

tivos são os nomes geraes das cousas, co-

mo : homem, cidade, rio, animal, e ou-

tros iaes. » Franco Barreto, Orthogra-

phia, p. 7.

APPELLATÓRIO, adj. (Do latim appel-

latorius.) Em Direito, que pertence á

appellação
;
que expõe as razões ou o ar-

ticulado do appellante.

— Loc. : Carta tuitiva appellatoria,

em Direito antigo, a carta em que o ap-

pellante requer aos juizes reaes, para ser

mantido era sua posse e direitos, depois

de interposta a appellação, que talvez lhe

foi refutada injustamente. — « Ordenou

o dito tíevhor liei, que os Desembargado-

res do Paço, quando passassem cartas

tuitivas tivessem a ordem seguinte . Que
a parte, que quizesse pedir carta tuitiva

appellatoria, fizesse petição declarando,

etc. » Nunes de Leào, Leis Extravagan-

tes, Part. I, tit. 4, lei 3.

AFPELLAVEL, adj. 2 gen. De que se

pode appellar ; em que se admitte appel-

lação. = Usado na lei de 10 de junho

de 1759. = Recolhido por Moraes.

APPELLIDADO, adj. p. Alcuiduido, cha-

mado por sobrenome ; denominado por

qualquer antonomásia. — « Fora .Júpi-

ter appellidado Óptimo, Máximo, i Ãr-

raes, Dialogo V, cap. 8. — Em sentido

antigo, mas hoje obsoleto, chamado, con-

vocado, ajuntado por appellido ou toque

de rebate, como ainda se usa nas aldeias.

— « ... os cafres foram appellidados com

os gritos da cajra. » Hist. Tragico-Mari-

tima, Tom. i, p. 1G5.

APELLIDADOR, adj. O que appellida

;

o que põe alcunhas.= Recolhido por Mo-
raes.

APPELLIDAR, V. rt. anf. (De appelli-

do, com a terminação verbal « ar ».) Con-

gregar, convocar, chamar, dar rebate,

alarmar, revoltar, bradar, convidar ao

ajuntamento; apregoar, invocar = No
sentido moderno, chamar, nomear, desi-

gnar, denominar, alcunhar, impor sobre-

nome.
O semicápro Pan lofío appflliila

bfi Salyros e Faunos ^lào campanha.

CÔBTE RE\L, NAUF. DE SEPULV., Caill. IX,

foi. 93. V.

Assi deixando á porta cruel bando,

Dccis o nome do Mestre appcUulauilo.

LOBO, cONOESTAVEi., cant. VI, est. B2.

— Loc. : Appellidar arma, arma, elia-

mar ás armas. — « Appellidaram arma,
arma. » Gavi, Cerco de Mazagão, foi. 68.

— Appellidar guerra, apregoal-a.

— Appellidar-se, v. rejí. Convocar-se

por convite, chamar-se, nomear-se ; ter

appellido ;
alcunhar-se. — « Era lingua-

gem commimi appellidarem-se os amigos

e compadres com a voz dos antigos Epicu-

ros : Comamos bem, pois havemos de aca-

bar cedo. » Frei Luiz de .Sousa, Historia

de Sam Domingos, Part. iii, Liv. 2, ca-

pitulo 7.

o t;alio, ijiie c'o nome .?< apellida

Da cidade Fartatjne, ali sabida.

CAMÕES, LUZ., cant. x. pst. 100.

APPELLÍDO, s. m. ant. (Da baixa lati-

nidade aj)j)eílitum ou appellitus ; em um
documento citado por iiraudào, Liv. xv,

da Monarchia Lusitana, do tempo de Dom
Atfonso III, de 126 í, vera a palavra ap-

pjelidum.) Convocação geral, repentina e

clamorosa, que se faz de todo o povo,

para repellirem de mão armada os inimi-

gos que se lançaram a correr a terra,

matando, roubando, captivando, talan-

do e destruindo.= Também algumas ve-

zes se appellidava a terra para prender e

castigar os malfeitores nacionaes, que a

inquietavam com seus crimes e excessos.

Finalmente, também se fazia appellido

para alguma obra de fortiticaçào, mas is-

to se chamava propriamente Adua. Vid.

Os visinhos de algum concelho algumas

vezes se disseram appellido. Assim temos

quatro espécies de appellido : 1." Appel-

lido para repellir a invasão do território

nacional ; 2." Appellido para apanhar os

crinn'nosos; 3." Appellido para a emprcza

de alguma obra; 4." Appellido de convo-

cação dos visinhos para o concelho com-

mum. Estas divisões, reconhecidas por

Viterbo, acham-se em Michael de Moli-

no, no Report. Fororum Aragon. — «. E
que então se iria com elle com os seus em
maneira de accorro, chamando quantos

achasse pelas ruas, os quaes se irião com

elle de boamente, como houvesse tal ap-

pellido. » Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Part. i, cap. i).

Cá nunca cbega íipprííiUo,

De fogo, nem de anuído.

SÁ DE MIRA^UA, ECL. 8, esl. 71.

— No sentido moderno, significa, so-

brenome das pessoas, segundo as suas

dilferentes famílias. Denominação, titido,

distinctivo, alcunha dada ou por antono-

másia, ou cora intenção desprezível.

Da natura, e dos dons usados d'ella,

Carmauia teve já por appfí,tda.

CAMÕES, LUZ., cant. X, est. 105.

Os Catbolicos Reis se into cbamando,
Appeíítttu do ceo, ditosa alcunlia.

LOBO, CONDESTAVEL, Cant. XIX, cst. ">9

.

— Syn. ant. : Appellido, Aintpo : O
primeiro termo exprime um signal que se

dava com o tambor, ou com o toque de

sino para chamar os moradores de um
logar ou os visinhos de um concelho,

para accudirem á defeza commum; na

milicia franceza ainda existe a palavra ap-
pel, para exprimir o aviso das sentinel-

las quando descobrem fogo ou alguma
cousa de extraordinnrio. — Apiip)o é a

vaia ou vozeria de quem acommette

;

contrap()e-se a appellido, que é o grito

que convoca a defeza ; a palavra

apupo perdeu o seu sentido antigo, e hoje

significa algazarra, vozeria instiltuosa.

—

Na Provincia do Minho, chamam-se apu-

pos, os gritos que os trabalhadores dão

nas malhadas, quando interrompem o ser-

viço para beberem.
— Syn. sioniíKN. : Appellido, Alcunha,

Sobre-nome : Segundo define 8everim de
Faria, os appellidos são os signaes da des-

cendência das famílias e da nobreza d'ellas;

é tirada a metaphora do appellido da ter-

ra, que era a que communicava nobreza.

E' um resto da sociedade feudal conser-

vado ainda na língua portugueza ; é usa-

do na sociedade aristocrática.

—

Alcunha
é o mesmo que appellido, porém de pre-

ferencia usada pelo povo, o que se justi-

fica perfeitamente pela sua origem árabe,

cdquenna ; na linguagem do povo, alcu-

nha é tirada de qualquer defeito moral

ou corporal. -— « Ao qual por ser muito

mal disposto, chamaram de alcunha o

doentio. » Damião de Góes, Chronica do

Príncipe D. João, cap. 36. — Sobrenome

é O primeiro nome que se ajunta ao que

se recebeu no baptismo.

APPELLO, s. m. O mesmo que Appel-

lação.

APPENDICE, s. m. (Do latim appendix,

no abl. ajjpendice.) Addição, supplemen-

to, accrescentamento, appenso, contrape-

zo, emenda, complemento. — « Da tra-

ditcção de Portuguez em Latim, que fez do

livro intitulado Direito Hereditário da
Sereni.^isima Senhora Dona Catherina,

e de seu appendice. » Franco Barreto,

Relação da Viagem, etc, p. 100.

— Em Anatomia, appendice, é a par-

te adherente ou continua a mu corpo ao

qual é coiuo collada ou accrescentada

;

taes são : o appendice xiphoideu ou ster-

nal, o appendice vermiciUar ou ccecal, os

appendices epipiloicos, etc.

— Em Historia Natural, dá-se o no-

me de appendice a todas as partes ajun-

tadas symetricaiuente nos lados do tron-

co de um animal qualquer. Ex. : cada

annel do corpo de um articulado pode ter

trez sortes de appendices : appendices de

locomoção (pés e maxillas), appendices de

respiiracão (bronchios e tracheas), appen-

dices de sensibilidade (olhos, antennas ou

cirrhos tentactilares.) Do numero e da
disposição destes appendices, se tiram

muitas vezes os caracteres dos géneros

ou das espécies.

— Em Botânica, dá-se o nome de ap-

pendice aos prolongamentos da florou da

folha que acompanham o pedúnculo ou

peciolo. Os prolongamentos que guarne-

cem a corolla de certas boragineas se cha-
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mara appendices. Também se dá este

nome ás escamas que rodêam o ovário

das gramineas, e a parte superior de cer-

tas synanthereas. Chama-se appendice

terminal o pequeno filete que se prolon-

ga abaixo da anthcra.

— Era Litteratura, appendice é a ad-

dição ou addenda collocada nofim de uma
obra, destinada a esclarecel-a, e comple-

tal-a. e a expor as conclusões.

t APPENDICÈA, .«. /. Em Zoologia, no-

me da pequena cellula terminal da aza

dos insectos, que é rudimentar quando a

nevrura situada abaixo do culitus nasce

alem do cale ou carpo. — Também de-

signa a ordem da familia dos gyninoge-

neos.

APPENDICIFÓRME, adj. 2 gen. Que se

assemelha a um appendice, que tem a

forma do appendice.
— Em Botânica, quando a squarama é

inteiramente abortada, e apenas subsiste

pelo seu appendice, diz-se então appendi-

ciforme.

APPENDICULADO, acJj. Que é provido

de um appendice ou de ura prolonga-

mento.
— Em Botânica, chama-se appendicu-

lado o que é provido de um prolonga-

mento qualquer, que accrescenta a estrii-

ctura do orgào, ou constitue um quasi

órgão accessorio.

— í]m Zoologia, nnus appendiculado,

o que em um insecto é terminado por um
appendice.

APPENDICULADOS, s. m. pi. Em Zoo-

logia, género de infusorios, comprehen-

dendo aquelles que têm exteriormente

partes sempre salientes.

t APPENDICULAR, adj 2 gen. Que tem
o caracter de um appendice.

— Em Botânica, nome dado a uma
familia de musgos dicotyledoneos.

— Em Entomologia, género da familia

dos melastomaceos rhexicos.

APPENDÍCULO, s. m. (Diminutivo de

Appendice ; do latim cvpjyendiculus.) O
prolongamento de um appendice.

— Em Botânica, orelheta das folhas.

— Era Zoologia, designação das espi-

nhas das artericias.

t APPENDIGÀSTRO, adj. 2 gen. (Pala-

vra hybrida foi'mada de appendice e gas-

ter, ventre.) Em Zoologia, que tem o

abdómen em forma de appendice.

APPÉNDIX, s. VI. (Do latim appendix;
mais conforme com a etymologia.) O mes-
mo que Appendice. — « Trasladou o Ar-
cebispo esta embaixada e obediência do

Appendix, que fez o doutissimo Cardeal,

no seu quarto tomo dos Âiinaes Ecclesias-

ticos.v D. Frei António de Gouvêa, Jor
nada do Arcebispo de Gòa, liv. i, cap. 8.

APPENSADO, adj. p. .Juntado por ap-

penso
;
annexado, reunido a uma cousa

principal.

APPENSÃO, s. /. ant. O mesmo quo

Addição ; appenso.=Usado nas Provas

da Historia genealógica, Tom. ii,p. 448.

= Também se emprega no sentido de

suspensão.

APPENSAR, V. a. iDe appenso, com o

prefixo (ia» e a terminação verbal oar».)

Em linguagem jurídica, ajuntar um feito

ou um papel a outro por linha, de sorte

que fiquem separados. — a Feito corrente

nào .te pode appensar a outro. » Reportó-

rio das Ordenações, p. 183. — No sen-

tido usual, pendurar, suspender.

APPENSO, adj. p. .Ajuntado, cosido a

outra cousa ; appensado. Que está junto

ou pendente. Disposto, propenso, incli-

nado. — oSerá esta graça hum collar ap-

penso ao vosso pescoço. yi Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tom. iii,

p. 89.

APPENSO, í. m. Era linguagem juridi-

ca, feito, ou papel que anda junto a ou-

tro por linha, comj cousa separada, —
(I Que mosirão entre nós tantos autos e

appensos, tantos termos, tantas cotas, etc.

»

Padre Balthazar Telles, Hist. Geral da

Ethyopia, Liv. i, cap. 15, p. ?/.).

APPERCEPÇÃO, s./. Vid. Apercepção.

APPETECEDOR, s.' m. O que sente ap-

pctito de alguma cousa; cubiçador. =
Kecolhido por ]\[oraes.

APPETECER, r. a. (Do latira appetere,

cora a terminação inchoativa.) Cubicar,

desejar, anhelar, sentir appctito.

Appclccc niiiilia .ilma :i fonte viva

Xo cslio do amor om sesta anlentP.

r>. M.\>OEr. nEPOHICGAL, OER., foi. 4Í>9, \.

APPETECIDO, adj. p. Desejado, cubi-

cado, pretendido excessivamente. Usado
por Bernardes.

APPETECIVEL, adj. 2 gen. Que inspi-

ra desejos; que é digno de se appetccer.

— (íÁão o seyitiu assi a Seráfica nossa

Madre Santa Teresa, a quem o amor de

Deos fazia appetecivel e fácil o caminho
da Cruz.)-! Frei Belchior de Santa Anna,
Chronica dos Carmelitas Descalços, Liv. i,

cap. 1, n. ;>.

APPETENCIA, s.f. (Do latim appefen-

tia.) Em i'iiysiologia, desejo, modifica-

ção inapreciável do organismo, que nos

leva para tal ou tal objecto próprio pa-

ra satisfazer uma necessidade natural.

Appetencia é o estado ein que se começa
a sentir o desejo. — aVeiu a perder o

somnu c appetencia de comer. y> Bernar-

des, Luz e Calor, Tom. li, p. 250.

APPETENTE, adj. 2 gen. O que appe-

tece; appetecivel. — «Nenhuma cousa é

mais appetente c desejosa, que...y Duar-
te de Kesende, Tratado da Amizade, p.

42. = Recolhido por jMoraes.

APPETIBILIDADE, s. /. Qualidade do
que é desejável ou appetecivel; a facul-

dade de sentir appetite.= Recolhido por

Moraes.

APPETIDO, adj. p. O mesmo que Ap-
petecido.

'

APPETIR, V. a. ant. (Do latim appete-
\

re.) O mesmo que Appetecer, sentir ap-

petite. — «A^âci tem j%iizo para appetir

bom nome, porque, de costumados a pjoti-

quidades, não sabem querer nem entender

senão Cousas pequenas, tt Jorge Ferreira,

Ullyssipo, act. iv, se. 7.

APPETITADO, adj. p. Que provoca o

appetite.

APPETITAR, V. a. (De appetite, com a

terminação verbal frequentativa.) Mover,
instigar, incitaro appetite

;
provocar, des-

pertar a vontade. — «... pelo appetitar

mais a deferir ao requerimento, a Lemos,
Cercos de Malaca, p. ;)9. = Recolhido
por Bluloau.

APPETITE, s. m. (Do latira appetitus;

no provençal apetit.) Em Physiologia,

sentimento interior, que adverte a neces-

sidade de exercer certas funcçÕes, parti-

cularmente as da geração e as da diges-

tão ; ao primeiro se chama appetite re-

nereo ; o segundo é o appetite propria-

mente dito, isto é, o desíjo instinctivo de
tomar alimentos sólidos. Quando este ap-

petite dos alimentos, occasionado por uma
necessidade real, é levado a um certo

grau, toma o nome de fome.—Em sentido

figin'ado, inclinação da alma para o bem,
moviniento, paixão ou affecto desordena-

do ; desejo grande e imraoderado de al-

guma cousa ; deleite, recreação dos sen-

tidos, sensibilidade, vontade. — «Cum-
prir hian appetite ú custa dahonra alheia,

lie coTisa 7nal acertada, j)orque o gosto ou
contentamento 7iestes casos he hrete, e a
Jama que se nelles perde, he impossível co-

brar-se.f Francisco de Moraes, Palmeirim
de Inglaterra, Liv. ii, cap. IIG.

Aquelles adoravio

Os appetUes seus.

FKR., oDts, liv. I, ode 3.

— Em Philosophia scholastica, appe-

tite concupiscivel , é uma faculdade pela

qual a alma é levada para o que ella olha

como um bem. — Appetite irascivel, é

uma outra faculdade pela qual a alma é

levada a lopellir ou a evitar o que ella

considera como um mal.

— Loc. : Ter bom appetite, comar
bem, nunca ter fastio, ser gastronomo.

—Appetite f/tí mulher gravida, desejo ex-

travagante. — Abrir o appetite, provo-

car a vontade de comer por meio de con-

dimentos. — Entrcgar-se i seus appeti-

tes, fazer tudo o que lhe vem á cabeça,

sem consultar a razão.

— Syx. Appetite, /o»i(?; Apezjir de se

empregarem como synonymos, apresen-

tam as seguintes differcnças : a fome é

essencialmente a expressão de uma ne-

cessidade ; não pôde ser provocada nem
excitada, como o appetite. — O appeti-

te funda-sc na preferencia por tal ou tal

alimento ; a Jome appetece os alimentos

que não repugnam á organisaçào do in-

dividuo. Comendo, mata-se a fomr. mas
ás vezes acirra-se o appetite. =» Tam-
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bem se emprega no sentido de desejo,

mas o appetite exprime sempre um mo-

vimento sensual e extinguivel ; o desejo,

é uma as! iraçào, uma tendência vaga,

que raras vezes se renlisa.

APPETITiVEL, adj. 2 gen. ant. O mes-

mo que Appetecivel. Cousa digna de se

appetecer. — «ií como as cousas deste

mundo sejam tão pouco appetitiveis, as-

si tamhem se ileve appetecer pouco todo o

mundo. -li Bispo de Martyr, Sermões, Tom.
III, p. 248. = Recolhido por BUiteau.

APPETITÍVO, adj. Que tem appetite;

applica-se á faculd.ide de appetecer.

— Em Philosopliia aristotélica, era uma
das cinco potencias da alma : a vef/etati-

va, a sensitiva, a appetitiva, a intellecti-

va, e a motiva. — Segundo os pvrrhoni-

cos, era uma das trez acções da alma: a

imaginativa, a appetitiva, e a consentien-

te. — <íNa alma racional ha três esferas

ou regiões d ifferentes
,
que constam de va-

rias faculdades, ou virttides cia mesma al-

ma : humas cugniscitivas , outras appetiti-

vas, isto he, dadas pelo Autor da natureza

para conhecermos a verdade, e querermos

para nós a bondade, que ha nas cousas. í>

Bernardes, Luz e Calor, Part. i, opusc.

3, n. 26.

APPETÍTO, s. 7)1. ant. (Do latim apjx-

titus ; no italiano appetito, e no liespa-

nhol apetito.) — «Como aqui ha tmiitas

sortes de appetitos.» Sá de Aliranda, Vi-

Ihalpandos, act. i, se. 3. V^id. Appetite.

Os ([ue s"acen(U'iii lmb furya

com sobejos (ippríiífis

inuy amcsoá,
CA\C. GER., tom. I, p. 187.

APPETITOSAMENTE, adv. Com grande

appetite; desejosamente; sensualmente.

— aNão ha faminto que tão appetitosa-

mente deseje o comer, etc.» Padre Ma-

noel Fernandes, Alma Instruída, Tom.

II, p. 61.

APPETITOSO, adj. Que segue os seus

appetites
;
que desperta o appetite

;
que

provoca a vontade de comer. Cubiçoso,

desejoso, appetecedor, appctentc, exqui-

sito no comer
;
que tem vontades capri-

chosas. •

—

uBem sabeis o que são, e o que

fazem rapazes appetitosos.» Jorge Fer-

reira, Ulyssipo, act. v, se. 1.

M.irisco appelilo<:o .aqui não falia, ele.

BERV , LIMA, ecl. II.

APPETITRIZ, adj. Forma feminina de

Appetecedor. = Encontra-se no Portu-

gal Medico, p. 172. = Fora do uso.

APPETIVEL, adj. 2 gen. O mesmo que

Appetitivel ; recolhido por Moraes.

t APPIOS, s. m. Em Botânica, falsa

angélica. Na forma feminina, raiz de uma
tuphorbe, emética, enuiito purgativa.

APPLAUDENTE, adj. 2 gen. O que ap-

plaude; applaudidor.=Recolhido por Mo-
raes,

APPLAUDIDAMENTE, adv. No meio de

applausos; victorindamente, ovantemente.

APPLAUDIDO, ndj. p. Louvado, exal-

tado, victoi-iado, celebrado, approvado
com signal exterior, como palmas ou co-

roas. == Usado por D. Fi'ancisco Ma-
noel de Mello. —Drama applaudido, que

foi recebido nos thcatros com gosto do

publico.

APPLAUDIDOR, «. m. O que applaude;

o que d:í pialuias nos espectáculos.= Re-

colhido por Moraes.

APPLAUDIR, 1-. a. (Uo latim applau-

dcre; os verbos latinos da terceira conju-

garão têm quasi sempre em portuguez a

terminação verbal «ir» : ctppetere, appe-

tir.) Acclanuir, celebrar com vivas, vi-

ctoriar, bater as palmas, approvar, gabar

muito.

Os nicrilns d.i oslrcll.i soliprana

CalilO alia, ill^'a alujiic, upplmilia ufana.

Ni!.\l:s PA .•<ii.v.\, poi;s. \,\uiAS, p, áll.

APPLAUSIVEL, adj. 2 gen. O mesmo
que Plausível, mais usado. Digno de ap-

plauso, que merece louvor ou approvaçào.

íí Manda que o 1'reposito Geral com toda a

diligencia, tenha cuidado do exercido da
doutrina Christãa; porqiie,p)osto á primei-

ra face seja menos apparatoso e applau-

sivel, he comtudo svmmamentenecessario.

«

Padre JManod Fcrnaud(í.>. Alma Instruída,

Tom. ni, p. 8ít2.

APPLAUSO, s. m. (Do \i\t\mafplausus.)

Acciamaçao victoriosa, louvor publico e

collectivo ; signal exterior de jubilo e

approvaçâo ; estrondo de vozes de quem
festeja alguém; vivorio, palmas, encó-

mios.

Temem, como subiram levcmciUe,

C)ue torne a desandar a roda levtí

Com applauso j,'erai da leve gente.

IlKflN., LIMA, Cart. XXVI.

.\ssi cantava a nympba. e as onlras todas

Com sonoroso npp/tinsn vozes davam

.

CAM , i.nz-, cant. X, est. 74.

APPLICABILIDADE, s. /. Qualidade do

que tem applicaçào, ou ó applicavel. =
Recolhido uo Díccionario Universal, de

1818.

APPLICAÇÃO, s. f. (Do latim applica-

tio, no acc. applicationem.) Acção de che-

gar ou pôr alguma cousa junto de outra;

accommodação ; cuidado, diligencia, es-

mero, attençilo, dedicaçilo, afinco. —
(I Também lhe não deixarão ordinária

nenhuma esmola perpetua, se quer pêra
reparo do edifício, ou pêra as alampa-

das... com particidar applícação.» Frei

Luiz de Sousa, Historia de Sain Domin-

gos, Part. I, liv. 3. cap. 18.

— Era Geometria, applícação é a so-

breposição de duas figuras eguaes. E pe-

la applícação que se demonstram as pro-

posições fundamentaes da geometria ele-

mentar : ex. : dois triângulos sào eguaes

quando elles têm um angulo egual com-

prehendido entre lados eguaes.

— Em Methodologia, applícação de

uma sciencia a uma outra, é o uso que
se iaz dos principies e das verdades que
pertencem a uma sciencia para aperfei-

çoar e augmentar uma outra sciencia.

Todas as seiencias e todas as artes sendo
correlativas, o domínio do saber humano
compòe-se em grande parte de applica-

ções de cada um de seus ramos funda-

mentaes a todos os outros.

— Em Mathematica, Applícação da
Álgebra á Geometria, é uma das partes

da sciencia da extenscão, que trata da ge-

raç.à.0 e comparação universal d'estas ex-

tensões. Também se tem chamado a esta

parte Geoinetria analytica, mas conside-

ra-se boje esta denominação como inexa-

cta. A Applícação da Álgebra á Geome-
tria divide-se, em applícação da álgebra

á geometria sem coordenadas, ou con-

strucção individual dos legares geométri-

cos ; e em applicação da álgebra á geo-

metria com coo"denadas, ou construeção

univ(M'sal das equações.
— Em Theologia, applicação dos mé-

ritos de Jesus Christo, o beneficio pelo

qual .Tesus Christo transfere aos chris-

tãos o que elle mereceu pela sua vida e

pela sua morto.
-- Loc. : Applícação ao estudo, amor

da sciencia, atfinco nas suas obrigações

escholares. — Applícação do remédio, o

seu uso ou emprego na doeuça ou no lo-

gar que o reclama. — Applícação d.e um
bordado, diz-se quando se recortam as

flores e ornatos de panno já velho, e se

cosem sobre outro novo.

— Syn. Applicação, meditação, con-

tenção : A primeira- é uma attenção se-

guida e séria, necessária para conhecer o

todo ; a meditação é uma attenção cir-

cumstanciada e reflectida, indispensável

para conhecer a essência. — A contenção

é uma applicação violenta, apprehensivel,

e penosa do espirito para o objecto da

meditação.

APPLICADAMENTE, acZc. Attentamente,

contenciosamente, affiacadamente, dili-

gentemente, cuidadosamente. — «Para
que a carne não repugne ao espirito e o

deixe fazer applicadamente a obra de

Deus.» Bernardes, Meditações para os

nove dias, Part. I, cap. 2, medit. 3.

APPLICADISSIMO, adj. sup. Esmera-
díssimo nos seus deveres escholares; di-

ligentissimo.

APPLIGADO, adj p. Attento, cuidado-

so, diligente, entregue, accommodado,
destinado, empregado. — «A quinta da
^za?/a applícada ao Hospital.» Monarch.

Luzít., Tom, V, foi. 27, eol. 2.

— Em Geometria, linha recta que cor-

ta o diâmetro de uma curva, da qual as

duas extremidades são as pontas da cur-

va. Chama-se-lhe dupla ordenada, ou ap-

plícada.

— Em Mathematica, jMathematicas ap-

plicadas, divisão fundada sobre a seguiu-
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te definição de ilathematica: «a sciencia

das leis do tein])o e do espaço.» Ora co-

mo as leis do tempo e do espaço podem
ser consideradas em si, ou nos phenome-
nos physicos aos quaes se applicam, d'a-

qni vem, a consideração in abstracto d'es-

tas leis, on Mnthematicas applicadas.

Contrapõe-se a Hlathematicas puras^ que é

a consideração d'essas leis in concreto.

As Mathematicos applicadas dividem-se

em: 1." applicarào das 3Iathematicas aos

objectos da natureza, ou sciencias Phy-
sico-mathematicas ; 2.° applicaçào das Ma-
theraaticas aos objectos d'arte, ou Pra-
gmatico-mathemat iças

.

— Em Botânica, diz-se das partes

jimtas uma á outra, mas sem adherencia,

como de uma folha que segue a direcção

do caule ou ramo, ou das folhas contidas

no gomo.

ÀPPLICAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Applicação. = Recolhido pelo Padre
Beuto Pereira.

APPLICANDO, adj. p. O mesmo que
Applicavel, que é susceptível de ser ap-

plicado. — «E que razão houve peva
Deos não querer uhrar o milagre pelo

bordão applicando, senão assi, que, etc.

Frei João deCeila, Quadragenas, Tom. i,

foi. 153. col. 4.

APPLICANTE, adj. 2 gen. Que ap-

plica. = Usado na linguagem theologi-

ca. — nHe mais seguro estarem graça o

applicante.» Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom ii, p. 27.

AFPLICAR, V. a. (Do latira applicare.)

Chegar, unir, juxta-pôr, pôr ao pé, ajun-

tar, aproximar, accommodar, aprojjriar,

trazer a propósito, referir; destinar, di-

rigir, encaminhar, pôr attento, occupar,

empregar; adjudicar, impor, imprimir,

transferir; receitar, curar; pôr cm prati-

ca, praticar.

Qual medico };('iitil, quando ndligido

De intrínseca doença enfermo cura,

•Jue oí remédios a^pltca mais suaves,

E se não são de elleilo, usa dos graves.

SÁ DE MENEZES. MALACA COVC.),, liv. \ll, PSl, 13.

.\ sua applica n vaso, c sente logo

De Amor, e Baccho o duplicado fogo.

CASTRO, iLVssEA, caot. I, cst. 9.Í.

Porque com novo ardil na Hispana terra

Armados carros appiifou à guerra.

SOISA IlE MACEDO, ULVSS1?0, cant. I, est. 2!1.

— Loc. : Applicar o ouvido, ficar at-

tento, a cscutiir. — Applicar a pena,
sentenciar segundo o código. — Applicar
o conto, talhar a carapuça, fazer que a
pessoa a quem censuramos indirectamen-

te, tire por si a moralidade do facto. —
Applicar o remédio, usal-o na parte doen-
te. — Applicar bens, no Direito antigo,

o mesmo que adjudicar.

— Applicar-se, i'. rejl. Eutregar-sc 9,

algum trabalho, chcgarse, ajuntar-se,

unir-se; mostrar-se solícito, diligenciar,

esercitar-se, accommodar-se.

E doutra parte bnnia arvore se appliia

De vários pomos, carregada c rica.

SIOUSI.VHO, AFFONSO AFlllCASO, Caul. 111, fol. 77, V.

Ao trato aldeão logo se appíica.

LOBO, COSDESTiVKL, Cailt. 111, CSt, ÍO.

— Applicar, r. n. Aportar, arribar,

chegar navegando. — «E vierom naquel-

las nãos pelo rio Tibre, e pelo mar Thyr-

reno com prospero vento, applícaram ao

porto de Pisa em paz, e em salvo.» Frei

Gonçalo da Silva, Vida de Sam Bernardo,

Liv. II, cap. 1

.

t APPLICÁTA, s. m. pi. (Do latim.)

Em llediciua, para designar as cousas

que pertencem á Hygiene, e que são ap-

plicadas á superfície do corpo, como ves-

timentns, cosméticos, banhos, etc.

APPLICAVEL, adjí 2 gen. (Jue deve ou

pode ser applicado; que tem applicaçào. A
álgebra é applicavel d geometria. — «Em
sincd disto fe pedirei, que tudo que em
mim for a'pT[i\ica\el, mediante a sua graça,

elle acceite.v Frei António das Chagas,
Obras espirituaes, Tom. ii, p. 335.

APPOR, V. n. (Do latim apponere.) Pôr
junto ou em cima; juxta-pôr, sobre-pôr.

= Usa-se de preferencia na fóriua refle-

xiva.

— Apf ôr-se, V. rejl. Collocar-se junto
de outra cousa ; sobrc-jjôr-se.

Arma- se suniptuo.«a e rica meza.
Bem conforme á polícia Luzíl^toa. .

.

Appõe-se os dons de Ceres trabalhados
Com fruitas odoríferas, suaves.

nUEVEIlO, AFFOSSO ÍFI11CA.\0, caOt. 111, foi. 36, V.

APPOSIÇÃO, s. f. (Do latim appositio,

no acc. appositionem.) Collocação de uma
cousa juuto de outra; aggregação, juxta-

posição.

— Em Physiologia, geração por appo-
sição, é a producção á superfície dos te-

cidos já existentes, de elementos anató-

micos que diôerem d'aquelles que os

constituem. Também se emprega como
synon}'mo de geração secrementicial, ou
p)or secrementição.

— Em Botânica, dá-se este modo de
producção quasi que á superfície de to-

do o organismo, salvo nos casos em que
falta a epideriue sobre certos órgãos,

como nas folhas aquáticas.

— Em Physica, apposição é a aggre-

gação ou juncção de certos corpos a ou-

tros corpos da mesma espécie. A maior
parte dos mineraes crescem por apposi-

ção das partes que se juntam e crescem
ao mesmo tempo.
— Em Grammatica e Khetorica, ap-

posição é uma figura de construcç.ão e

pôr junctamente, sem conjuncção e por

uma espécie de ellipse, dous nomes, dos

quaes um c próprio e outro appellativo,

de modo que este ultimo lhe serve de
qualiticativo. E ao que também se chama

Exhegesis, que vale o mesmo que expo-

sição ou interpretação. — « Destes dous

nomes Gregos Rhopica e Pneuraa. fez pwr
apposição hum composto de Rhopícapneu-

ma.» Severim de Faria, Discursos Vários,

foi. 27, V.

— Em Mathematica, chama-se apposi-

ção quando a uiua quantidade continua

se accrescenta outra: es.: Esta quanti-

dade é tanto, he por apposição accresctn-

tandu-lhe, chega a tanto.» Bluteau, Voca-

bulário.

APPOSITO, adj. (Do latim cq)positus.)

Adequado, accommodado, conveniente

;

apposto.

APPOSITO, s. m. (Do latim appositum.)

Em Cirurgia, applicação externa á parte

lesada ; emplastos, compressas. = Usado
de preferencia no plural. = Usado na
Pharmacopêa Tubalense, Tom. ii, p.411.

APPOSTAMENTO, s. m. ant. O que é ac-

cessorio, e pertencente a qualquer outra

cousa. — «...cortina,frontal, e capa com
todo o seo appostamento.» Testamento do

Infante Santo. = Recolhido por Moraes.

APPÓSTO, adj. (Do latim dppositus,

dando-se a syncopa do «i» medial, como
cm compositus, composto.) Junto a outro,

accrescentado, adequado, accommodado,
conveniente. — «Sendo os antecedentes

masculinos e femininos, se usa algumas
vezes o relativo na terminação neutra do

plural, como apposto, em que se entende

por ellypse negotia, ou outro substantivo

semelhante.» Roboredo, Methodo Gram-
matical, Liv. iii, cap. 3, p. 72.

APPOTHEMA, s.f. \'kl. Apophthegma.
=Usado nos Tempos de Agora, Tom. ii,

foi. lo3, V. = Recolhido por Jlcraes.

APPRECATIVO, adj. ant. Deprecativo,

imprccativo; supplicativo.

—

«Porque não
só são palavras apprecativas, como as do

Anjo a Gcdeão mas são palavras af-

Jirmativas, e que tem sentidos mais pro-

fundos.» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. i, cap. 5, doe. 5, n. 10.

APPREHENDEDOR, s. m. O mesmo que

Appreheusor
;
que taz tomadia. = Usado

no Decreto de 30 de abril de 1830.

APPREHENDER, 1-. a. (Do latim appre-
hendere.) Fazer apprehensào ou tomadia;

tomar coiu auctoridade fiscal o que é con-

trabando ; figuradamente : abranger com
o entendimento, conceber, fixar a imagi-

nação em algum objecto, emprehendcr,
scismar sobre qualquer cousa, malucar;
uo sentido obsoleto, também se emprega-
va como Aprender, Ptrctber. — «Ap-
prehendeo o amor de Francisco tão viva,

tão forte, tão dolorosamente o tormento e

off'ensa d'aquelles cravos, que os transfor-

mou . eos vivificou em si mesmo.» Vieira,

Sermões, Tom. xii, p. 3S3.

APPREHENDIDO, adj. p. Tomado, pi-

lhado jjelos agentes fiscaes, como contra-

bando ; figuradamente: scismado. maluca-
do, emprehendido. = Usado por Pedro
de Affouseca.
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APPREHENSÃO, aclj. p. (Do latim ap-

prehensivnem.; Acçào de prender, tomar,

ou apossar-se ; toiuadia fiscal ou judicial.

Em sentido figurado, comprehensào do

eutendimeuto, percepção. Phautasia, for-

ça de imaginação, scisma, desassocego do

espirito, temor, medo com mais ou me-
nos esperança. Idêa que se concebe de
uma cousa sem ser dada pov nenhum acto

da intelligencia. — «.4 apprehensão no

homem ke muito mais viva, muito mais in-

tensa, e muito mais penetrante quando
dorme, que quando vigia.» Vieira, Ser-

mões, Tom. viii, p. 70.

—Em Lógica, apprehensão é a primei-

ra operaçíio do entendimento, que consis-

te em formar no animo a primeira idêa

de qual([uer cousa, abstraindo de todos os

seus particulares e sem afíinnar nem ne-

gar cousa do dito objecto apprehondido.
—«Apprehensão do entendimento he hum
acto, em que não ha verdade nem falsida-

de ; porque us actos do entendimento sào

três: apprehensão, juizu e discurso, n Pa-

dre Manoel B^ernandes, Alma Instruída,

Tom. III, cap. 2, d.ic. 2, foi. 409.

APPREHENSI3ILIDADE, s. /. Qualida-

de, estado do que pode ser apprehendido.

Faculdade apprehensivel. = Recolhido

por iloraes.

APPREHENSIVA, s.f. Imaginativa; in-

culdade perceptiva, pela qual se conce-

be a cousa abstraindo das suas particula-

ridades. = Recolhido por íloraes.

APPREHENSIVAMENTE, adv. Com ap-

prehensão ; seisinaticameute
; supersticio-

samente.

APPREHENSIVEL, adj. 2 f/en. (Do latira

apprehensihilis.) (^ue c susceptível de ser

apprehendido; coercivel. — utíohre todas

as forças apprehensiveis.» Padre Ma-
noel Bernardes, Direcção para os Exercí-

cios, Part. I, cap. 2, med. 9.

APPREHEKSIVO,nd[;'. Que apprehende,

concebe ou imagina ; scisniatico, descon-

fiado, supersticioso. — «A imaginação
nos que são apprehensívos j)ode, e pene-

tra mais que o padecer actucd.y> Padre
Baltliazar Paes, Sermões, Part. i, p. Õ87.

APPREHENSO, adj. p. O mesmo que
Apprehendido. — «Donde também se se-

gue a pia ajfeição da vontade jjcra sem
repugnância amar o objecto apprehenso.»
Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. II. n. 27, p. 319.

APPREHENSOR, s. m. O mesmo que
Appreheudedor. O que apprehende ou
faz tomadia. = Usado no Regimento de

12 de janeiro de 1831,

APPREHENSÓRIO, adj. Que serve para
apprehender alguma cousa. = Recolhido

por Moraes.

APPREMADO, adj.p. Opprimido, com-
primido, apertado, compresso ; figura-

damente: aperreado, vexado, apouquen-
tado. = Usado porJorge Ferreira e Ruy
de Pina.

APPREMADOR, s. m. O que apprema

Recolhido por

, ant. Premor,

Recolhido

ou aperta ; aperreador.

Jeronvmo Cardoso.

APPREMAMENTO, *.

coacçàt), constrangimei

por IMoraes.

APPREMAR, V. «.(Do latim apprimere;

no poriuguez antigo Appremer.) Apertar,

comprimir; opprimir; figuradamente : ve-

xar, molestar, constranger, coagir, aper-

rear, urgir. — «E que me assente ou en-

coste Sobre o feno do viço carnal, sovan-

do-o e appremando-0.» Vita Chrísti, Part.

II, cap. 21.

APPREMER, r. a. (Do latim apprime-

re.) Vid. Appremiar. = Também usado

por Crinicnte Sanches do Vcrcial.

APPREMIAR, c. a. Vid. Premiar.

APPREMIDO, adj. p. O mesmo que Ap-

premado, pcirém formado do verbo Ap-

premer. = Usado por Vercial.

APPRENDER, v. a. i Do latim apprehen-

dere : no portuguez antigo Apprehender,

e ii'cste sentido usado por João de Bar-

ros, Década I, I^iv. iii,cap. 3.j Adquirir,

ou alcançar conhecimentos.— «O saber es-

tá repartido; cada hum sabe o que appren-

deu.i Jorge Ferreira, Euphrosiua, act.

III, SC 2.

— Apprender, v. n. P^studar, praticar,

desenvolver-se, ensaiar, instruir-se, co-

nhecer por experiência. — «.Assas repre-

hensivel he que aquelle, que ainda não

appreudeo, comece já de ensinar. -o Brito,

Monarchia Lusitana, Part. ii, liv. 6,

cap. lo.

—
• Loc. : Apprender « própria custa,

saber as cousas, quandojá nào têm remé-

dio, por experiência própria.—Apprender
/ií( cabeça cdheia, evitar o mal que acon-

teceu aos outros. — «Apprende na cahe-

ça alheia, antes que os outros venham a

apprender na tua. » Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Part. iii, p. 406.
— «Apprende alta e baixa, e como te

tangerem, assi dança.» Padre Delicado,

Adagies, p. 158. — «Apprende chorando

e irás ganhando.» Idem, Ib., p. 146.

— •lAvçrenàe por arte, e irás por diante.»

Id.,Ib. p. 146.— «Apprender aíwjnoiTtí;-.))

Da tradição oral. — «Na barba do tolo

apprende o barbeiro novo.» Idem. —
«Quem muito dorme pouco apprende.»

Delicado, Adágios, p. 101. — Apprender
de alguém, com o seu exemplo. — «Do
trabcdho e experiência, apprendeu o ho-

mem a sciencia.» Lobo, Primavera, dial.

I, cap. 13.

— Svx. Apprender, Estudar, In-

struii--se : Apprender é adquirir, alcan-

çar, ou perceber conhecimentos, por qual-

quer via, ou por experiência própria, ou

por liçào de outrem, ou por estudo e me-

ditação. — Estudar, é adquirir conheci-

mentos somente por via de um esforço

calculado, poiído em pratica o methodo
scientifico e a reflexão.— Instruir-se é a

consequência final de Apprender e de

estudar; é como formar-se moralmente;

recompôr-se interiormente pelo facto do
estudo, como se vê pela etymologia da
pro]jria ])ahivra.

APPRENDID0,«f7/'. p. Estudado, instruí-

do; na linguagem do povo também se

emprega no sentido de sabedor, e sábio,

como se vè por este anexim : — « Xin-
guem nasce apprendido. u Da tradição

oral.

APPRENDIZ, s. m. O que apprende

alguma arte de oftício. — « Ensinados

em aquelles serviços, que taes apprendi-

zes costumão fazer. » Ordenação Manoe-

lína, Liv. I, tit. 67.

— Nas antigas Mestrias e Jurandas,

também conhecidas em Portugal, appren-

diz, é um grau acima de moço e abaixo

de ojjicial ; costumam dar cinco annos ao

ofticio, e só começam a ganhar salário de-

pois de passarem a officiaes, passando

primeiro por uma prova grotesca, era que
pagam a patente ou um beberete aos ou-

tros ofiiciaes. = Ainda se usa esta cere-

nionia. Diz Ferreira Borges : — « Fora
para desejar que os compromissos dos

no.?sos mestres de uma vez se abolissem,

como incompativeis com os principias sãos

da sciencia económica-polit ica . » Diccío-

narío Jurídico Commercíal.

APPRENDIZ, adj. 2 gen. Que appren-

de
;
principiante. •— « Onde acodem mo-

ços apprendizes. » Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Aulegraphía, act. v, se. 5.

= Usa-se de profercntii como substanti-

vo. — Fidalgo Apprendiz, nome que se

dava, no século xvi, aos fidalgos de fres-

ca data, ou o que os francezes chamam
pm rvenu; na. côvte de D. João iv introdu-

ziram-se os costumes d;i. corte franceza e

dos espectáculos do theatro italiano, e para

figurar bem na corte era preciso saber as

danças e bailados novos, como a galhar-

da e a pavana ; D. Fnincisco Manoel de

JIcllo fez uma formosa comedia chamada
o Fidalgo apprendiz, em que ridicularisa

estns mudanças.

APPRENDIZADO, s. m. O tempo que o

apprendiz dá ao officio. O tirocínio de

apprendiz. =^ Também se usa dizer Ap-

prendísagem, menos conforme com a ín-

dole da íingua portugueza. = Recolhido

por Moraes.

APPRENSÃO, s. /. ant. O mesmo que

Apprehensão.
APPRESENTAR, i'. a. Vid. Apresentar.

APPRESSÃO, *. /. a,it. O mesmo (jue

Oppressão, permutando-se o «o* inicial

por "8", como Avençai, por Ovençal. =
Usado nas Constituições de Évora.

APPRESSO, s. m. ant. O mesmo que

Oppressão
;
para a phonolcgia, vid. Ap-

pressão. — « Estragando-lhe pães e vi-

nhas, efazendo-lhe tanto damno eappres-

so que veiu a tomal-o (Badalhouse, ou

Badajoz.))) Duarte Galvão, Chroníca de

Dom Affonso Henriques, cap. 40.

APPRICAR, V. a. ant. O mesmo que

Applicar ; ua linguagem do povo a lín-
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gual branda « 1 » converte-se na lingual

forte u r "

.

t APPRIMIDO, aãj.p. ant. O mesmo que

Opprimido, daudo-se a mudança do c o »

inicial em «a», como Ãppressão por Op-

pressão, kvençal por Õvençal. = Usado

na linguagem do século XV.

APPRISSÃO, *. /. ant. O mesmo que

Ãppressão ; corrupção de Oppressão. —
II Ainda que eram feitas algumas appris-

sões e males, w Crimente Sanches do Ver-

cial, Sacramental, Part. iii, tit. 48, foi.

107.

APPROBATÍVO, adj. Que exprime ou

revela approvaçào. — 'j Xão são pala-

vras approbativas do mal, mas crimina-

tivas e cheias de indiíjnacào. " Padre Ma-
noel Fernaudos, Alma Instruída, Tom.
II, p. 107. — Gesto approbativo.

APPROBATÓRIO, adj. Que approva, ou

serve de approvaçào. — «O livro appro-

batorio das ReligiZes ^Lndicantes. <• Fr.

Jlarc 's de Lisboa, Ghronica dos Meno-

res, Tora. II. Liv. 2, cap. 5.

APROPINQUAÇÃO, s. /. O mesmo que

Aproximação. = Recolhido por Moraes.

APPROPÍNQUADO, adj. p. Aproxima-
do ; avisinliado.

APPROPINQUAR, v. a. (Do latim ap-

propinquare.j Aproximar, avisinhar, ajun-

tar.

— Appropinquar-se, v. reji. Aproxi-

mar se, avisiahar-se, reunir-se.— o Quan-

to mais e maiores são os trahalhjs....

tanto mais se vai o animo apprcpinquan-

do a Deos. » Heitor Pinto, Diálogos,

Part. I, Liv. 2, cap. õ.

APPROPRIAR, f. «. Vid. Apropriar, e

seus compostos.

APPROVAÇÀO, s. f. (Do latim appro-

batio, no acc. approbationem , mudando-
se a labial a b « na espirante « v », como
era nuhes, nnve ; arhor, arvore, etc.) Con-

sentimento voluntário, conformação de

pareceres, testemunho de estima ou de

louvor que se dá a qualquer por algum
acto; juízo favorável. — «Santidade
que com approvaçào, ejuiz'j da Sé Apos-

tólica, esperão, e desejão dar ao mora-

dor. » Lucena, Vida de Sam Francisco

Xavier, Liv. i, cap. 6.

— Era Philosophia, acto da razào que
pronuncia a conformidade de ura acto

projectado ou effectuado com a ordem e

a lei moral.

— Em Theologia, poder que o bispo

concede a um padre de pregar ou de con-

fessar tím toda a extensão da sua diocese.

— Em Historia litteraria, approvaçào
era um alvará passado pelo Santo (Jfti-

cio, pelo Ordinário e pelo Paço, sem o

qual o livro não podia ser admittido á
impressão. Era n'este primeiro processo

que a approvaçào os amputava ou inter-

polava ; c depois da impressão cnnfirma-

va-se a approvaçào pela conferencia do
testo impresso com o raanuscripto ; findo

isto era taxado o seu preço para entào

TOL 1. — 6*.

poder correr. = N'este sentido Approva-

çào é synonyrao de Censura.
— Em Pedagogia, approvaçào é a

classificação cabal do cumprimento dos

seus deveres escholares, dado no fim de

um exame, e sem a qual não se pôde

transitar a novos e sup.riores estudos.

« Tendo feito o aucto de approvaçào, ou

curso de leitura. » Estatutos da Universi-

dade, Liv. u, tit. 23, cap. 36.

— Em Direito, instrumento de appro-

vaçào, aquelle que é necessário para a

validade de um testamento. — «O ta-

balião das Notas, que fizer estrumento

''approvaçào em testamento... » Ordena-

ção Manoelina, Liv. i, tit. 60.

— Em Disciplina ecclesíastica, anno

de approvaçào, o tempo de Noviciado,

com que nas Religiões se approvam os

que hão de tomar o habito.

APPROVADAMENTE, adv. Com appro-

vaçào ; approbativamente.

APPROVADISSIMO, adj. sup. Que é

approvado por todos; recebido unanime-
mente com approvaçào.

APPROVADO, adj. p. Julgado apto,

cabal, perfeito, completo, etc. Louvado,

admittido como bom, abonado, qualificado.

— Estudante approvado, bem classifica-

do no seu exame. — Livros approvados,

nome dado por el-rei Dom Duarte aos

livros que eram submettidosá censura re-

ligiosa, que começou em Portugal no sé-

culo XV.

o corpn morlo manda ser IrnziJo,

Que resnscite, e seja pergunUido
Quem foi seu matador : e será crido

Por testemunho o seu mai5 approva:Io.

'jiS., Lai., cant. s, esl. H5.

APPROVADOR, s. m. O que dá a sua

approvaçào, qualificador, abonador, clas-

sificador com approvaçào. — «.Quizerão

approvadores, e não examinadores de seus

caprichos.') Dom António Alvares da Cu-
nha, Eschola de Verdades, verd. viii, §
5.

APPROVAR, V. a. (Do latim approhare.)

Qualificar, abonar, julgar por bom, dar

por prompto, reputar idóneo, ter como
hábil. Dar consentimento, admittir, ac-

ceitar como justo; achar louvável, ou di-

gno de estima; auctorisar; em sentido

especial, censurar, examinar. — </. E isto

hv a maior f/raça, que acho no mundo,
approvar cada hum a o2nnião da sua in-

cliíiação por melhor. » Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. v, se. 8.

— Loc. : Approvar o testamento, jul-

gal-o se está feito segundo as leis, e d'cs-

sa conformidade dar-lhc a sua validade.

Approvar com a cabeça, abanal-a dando
signal affirmativamente.

— Svx. Approvar, auctorisar, admit-

tir: O primeiro verbo exprime o resulta-

do favorável de um exame, no qual se

conclue pelas boas qualidades physicas

ou moraes de uma cousa ou pessoa ; a

justiça da ajiprovaçào está no conheci-

mento do fim a que se propoz a pessoa

ou o acto que o qualifica, e na aproxi-

mação d'essa consecução. — N'este sen-

tido, auctorisar, é uma consequência de

approvar, por isso que se confere áquillo

que se qualifica, a estim'açào merecida.

Mas como se pôde approvar, sem comtu-

do seguir a norma da justiça, d'aqui vem
a synonymiacom os verbos consentir, per-

rniitir, tolerar. — Admittir é acceitar

como tal a cousa approvada, e sem tor-

nar a attcnder ou a carecer de exame.

APPROVAR, V. a. ant. O mesmo que

Provar, com o prefixo « a » da indole da

língua; provar, confirmar, fazer certo, ex-

perimentar, mostrar por experiência. —
vE bem se diz, que as cousas prosperas

acquirem amigos, as adversas as appro-

vam.» Jorge Ferreira de Vasconceílos,

Aiilegraphia, act. v, se. 6.

APPROVATÍVO, adj. Vid. Approbati-

vo. Usado na Orden. Manoelina.

APPROVÁVEL, adj. 2 gen. Digno de

ser approvado. — «Acabado de ordenar

isto, todúl-os os homensde mais approvaveis

virtudes, etcc Eneadas de Sabellico, Part.

II, can. P 29.= Pouco usado.

APPROXIMAR, V. a. Vid. Aproximai-.

APPÚLSO, s. m. e adj. Em Astronomia,

passagem da lua junto de um planeta ou

de uma estrella sem a eclipsar. O in-

stante de appulso é o da mais curta dis-

tancia dos bordos. Observam-se os ap-

pulsos para determinar os logares da lua.

os erros das taboas astronómicas, e as

longitudes dos logares. — Eclipse ap-
pulso, nome do eclip.^e em que a lua

apenas roça pelo disco do sol, ou pela

sombra da terra.

APRACAR, v. a. ant. Xa linguagem

popular, o mesmo que Applacar. = Usa-

do na linííua£;ein cómica por Gil Vicente.

t APRACTO, adj. (Do grego a sem,

eprassO, obrar.i Em Medicina e Hygiene,

nome dado antigamente ás partes da ge-

ração no estado de impotência.

APRAINAR, 1-. a. ant. O mesmo que

Aplainar. Na linguagem do povo, ainda

hoje a lingual branda «li é trocada

geralmente pela lingual forte « r ».

APRAMAR, V. a. ant. O mesmo que

Apremar ; apertar, espremer, atar. —
» Um mancebo de 33 annos por seu Pai
atado, pêra vos ensinar a apramar e

atar vossos filhos ã vossa vontade, ante^

que se atem á sua.'» Padre Manoel Fer-

nandes. Alma Instruída, Tom. iii, p. 303.

APRASMAR, V. a. ant. (Da baixa lati-

nidade blasphemare ; o ph equiparado á

spiraute t v » é syncopado como em cí—

vitatem, cidade; fica blasmare, no pro-

vençal e hespanhol blasmar, a que nós

ajuntamos o « a » prefixo da indole da

lingua. convertendo a labial t b » na ou-

tra labial « p » e a lingual « 1 » na su.t

forte * T t.) Reprehender com auctorida-

I

de, iucrepar, censurar, ralhar.—»0 '/wa/

! o recebeo mui bem e começou de o apras-
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mar, porque trazia preto e não burel,

como os outros, e fez-Uio então vestir.

n

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. I, cap. 8.

APRASMO, s. m. ant. (Do provençal

hlasme e no liespanliol blasiuo ; Damião
de ííoes, na Chronica do Príncipe Dom
João, empreo-a Blasmo, mais conforme

cora a etymologia; temos também Pras-

mo, em que se deu a transformação pho-

netica, e a que se ajuntou o prefixo da

Índole da língua.) Segundo Viterbo, no

Diccionario Portátil, vontade livre, mer-

cê, favor. — Segundo o sentido dado

pela etymologia, expressão da opinião,

do juizo pelo qual se acha o que é mau
em alguma pessoa ou. cousa. Este senti-

do também se encontra na auctoridade

de Fernão Lopes no verbo Aprasmar.
Liiputnção, censura, reprehensão. Na lin-

guagem popular ainda se encontra Bra-

mar no sentido de reprehender, increpar.

APRAZADO, adj. p. Convencionado,

combinado, concertado, determinado, e

também emprazado. Nomeado, assenta-

do, assignaíado. — «A^o dia aprazado

-em que Moyses, etc.» Vieira, Sermões,

Tom. I, p. 92.

Xãr» lhe soitbi' dizer o que convinha,

Coiuo liunirin (]ur .-i apnizarlu briga viiilia.

CAM. , ECI.. Ill, est. 2.

— Loc. : Logar aprazado, phrase com
que se procura substituir o galiicismo

're7idcz-vo7is.

APRAZADOR, ,s. m. O mesmo que Em-
prazador ; termo de caça. O que cerca

e levanta caça para que venha sair ao si-

tio onde é esperada. — «Aprazador de

poixos montezes.» = Recolhido pelo Pa-

dre Bento Pereira. Caçador, que cerca c

rodeia caça grossa, que faz montaria.

APRAZAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Emprazamento. Assignação, atempa-

çào, determinação de prazo. = Recolhi-

do por ]\Ioraes.

APRAZANTEIRO, adj. ant. O mesmo
que Prazenteiro, com o prefixo da Índo-

le da lingua. — «O quão aprazanteira e

f/raciosa. foi esta jornada para ti.» P''i-ei

Gonçalo da Silva, Vida de Sam Bernar-

do, Liv. V, cap. n.
APRAZAR, r. a. (Do prazo, com o

prefixo da indole da língua, e a termi-

nação verbal « ar » .) Combinar o prazo,

concertar, determinar, ajustar, assigna-

lar, assentar, estabelecer, nomear, mar-

car; citar para comparecer em juizo. —
«E desde que D. Martim Sanches mor-

reo, nunca D. Rui Gomes quiz dar o

Condado a el-Rei D. Fernando, peró

muitas vezes lho mandou pedir, até que

elle o houve de mandar aprazar.» Conde

D. Pedro, Nobiliário, Tit. vii, foi. 42.

— Loc. : Aprazar porcos montezes, fa-

zel-os sair dos fojos, para virem cair nos

cercos que lhes estão armados. ^ Reco-

lhido pelo Padre Bento Pereira.

— Aprazar-se, v. rejl. Convir, combi-

binar-se, estabelecer-se o prazo certo,

atempar-se. — «E em fim aprazou-se o

dia. li Sousa, Hist. de Sam Domingos,

Part. I, liv. I, cap. 2.

APRAZEDOR, s. m. ant. O que cuida

cm aprazer a outro ;
condescendente. =

U.sado por Frei Luiz de Sousa, na Vida

do Arcebispo.

APRAZENTE, adj. 2 gen. Que apraz ou

agrada; aprazível. — vE será esta gran-

de firmeza pêra os servos teus em essa

vida. a ti nnii aprazente.» Infanta D.
Catherina, Regra de Perfeição, Liv. ii,

prol.

APRAZENTEIRO, *. m. ant. Vid. Apra-

zanteiro.

t A PRAZER, loc. udv. Com gosto, com
outorga, com consentimento ; a seu gra-

do, á vontade. Também se diz A bel

prazer. Contrapõe-se A pezar. — « Tan-

to a pezar das occasiões de tristeza, co-

mo a prazer dos motivos de alegria.

»

Vieira, Sermões, Tom. ix, p. 43. Esta

locução traduz perfeitamente a locução

latina ad lihitum.

APRAZER, Í-. n. (Do latim placere,

com o prefixo da indole da lingua ; na

forma archaica ainda encontramos Apla-

zer ; o « c » medial transforma-se cm
« z » ou por intermédio do « g » ou por

influencia do velho gothico.) Convir,

agradar, parecer bem, deleitar, recrear,

dar gosto, contentar, ser aprazível, sa-

ber. — o Tal condição tem o amor, quan-

do he grande, não contentar-se de servir

quem ama, senão contentar todal-as ou-

tras cousas, com que cuida, que apraz a

quem serve.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 14o.

— liOC. : «Domai que faz ao lobo, apraz

ao corvo. )i Hernã Nunes, Refranes, foi.

34, V. — «Não me apraz porta, que a

muitas chaves faz. a Idem, ibidem, lol.

74, V.

'rjmbem se eng.ina o meiln ile aprairr-ar.

FERBEIRA, CARTAS, ilV I, cap. i~.

APRAZERADO, adj. p. Alegre, con-

tentado, satisfeito, prazenteiro, cheio de

contentamento.— «Moça aprazerada, sem

jKjnta de miolo. i^ Sá de Miranda, Vilhal-

pandos, act. i, se. 3.

APRAZIBILIDÀDE, s. /. Qualidade do

que é ajirazivel.

—

«... assi na 2J>'o]>orçi1o

dos membros, tempera da compreição, co-

mo na aprazibilidade c cor do rosto, v Pa-

dre Diogo Monteiro, Arte de Orar, trat.

XVII, cap. S.

APRAZIBILÍSSIMO, adj. ;». Muito apra-

zível; affabilissimo, benigníssimo, galan-

tíssimo ; muito deleitavel. — «Alegríssi-

mo, bellissinn, aprazibilissimo, lucidissi-

mo, supremo. i> Padre Diogo Monteiro,

Trat. XXIII, cap. 5.

APRAZIDO, adj. p. Satisfeito, agrada-

do, gostado, deleítado.=Usado por Gal-

vão.

APRAZIMENTO, s. m. Gosto, grado;

vontade, beneplácito, belprazer, bom gra-

do ; consentimento. — «E de aprazimen-

to de partes partem entre si o custo e

prazeres. 1) Sá de Miranda, Vilhalpandos,

act. I, SC 3.

— Loc. : A aprazimento das partes,

a seu belprazer. — «Juramento que se

dá pelo julgador a aprazimento das par-

tes. i> Ordenação, Liv. iii, p. 81.

APRAZÍVEL, adj. 2 gen. (Da baixa la-

tinidade j}lacibilis, com o prefixo na» da

índole da lingua.=Recolhido emDuCan-
ge.) Affavel, benigno, fácil no trato, lhano;

gracioso, benévolo, gostoso, especioso, de-

leitavel, favorável, prazenteiro, agradá-

vel, ameno, deleitoso, grato, vistoso, sua-

ve. No sentido antigo, concedido a apra-

zimento.

Vio Neptuno íiprazivel, onde a força

K l^raveza de Èólo não checava.

CÔRTB REAL, KAOF. llK SEPULV., Canl. II, fol .29.

APRAZIVELMENTE, adv. Aftavelmente,

deleitosamente, deliciosamente, vistosa-

mente. — «Ejn fim, voltando-se a elle

aprazivelmente, e agazalhando-o com a

bôcca cheia de riso, etc. » Vida do Beato

Suso, cap. IV. Falsamente attribuida a

Frei Luiz de Sousa.

APRAZMÈNTO, s. m. ant. Corrupção

de Aprazimento, = Usado no Cathecis-

mo Romano. O Diccionario da Academia

põe em duvida, julgando se será erro ty-

pographico.

APRE ! interj. (Do latira apage, segun-

do o Diccionario da Academia; melhor do

provençal aspre, dando-se a syncopa do

«s» medial, como em Asbcstinum, abes-

tino. De ordinário as iníerjeíções são de

formação popular.) Fora, longe de nós

;

vae-te ! Denota aborrecimento, aversão,

admiração, espanto misturado com ódio.

= E' ainda bastante usado na lingua-

gem popular. — Apre com elle

!

Apre ! ruço acerescentado

A moradia de quinticntos.

Paga por Nuno Ribeiro.

GILVIC.OB , liv. IV, foi. 230, V.

— Obs. Ha uma outra interjeição,

também popular, frequente na linguagem

cómica do século x\i : Xopra ! que tem

muita analogia phonetica com apre. =
Encontra-se na Comedia Euphrosina, de

Jorge Ferreira de Vasconcellos.

APREÇADO, adj. p. Justo, e^abeleci-

do, no preço, coutractado, ajustado, ava-

liado para compra ; combinado no custo.

— «Até sobre esto vender a Venezianos a

Ilha e Senhorio de Cândia, que era sua,

por dinheiro apreçado, peru em alguma

I

maneira soster a gente de armas.» Ruy
de Pina, Chronica de Dom Sancho I, cap.

G.

APREÇADOR, s.«í. Taxador, ajustador,

I

avaliador, comprador que combina de

antemão o custo da cousa. — aSe algu-
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ma pessoa lhe pede mercê, despacha por
terceira pessoa, e este tal ojficial serve

cumo de apreçador do que ha de dar por

a tal cousa, v Joào de Barros, Década I,

Liv. X, cap. 1.

APREÇAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Apreço, com o siiffixo «mento», pró-

prio dos substantivos do século xiv e XV.

— <iE assi como esta razom precede o

apreçamento das cousas, e a valia, as-

si precede segundo a eternidade.» Vita

Christi, Part. i, cap. 53, foi. 158, v.

APREÇAR, V. a. (De preço, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Fazer preço, avaliar, ajustar, contractar

combinando por ajuste; taxar, estimar,

prezar; apreciar, informar-se do custo,

entrarem contracto. — « Usado he tudo o

que se recebe além da sorte de qualquer

cousa, que se possa comjjrar ou apreçar

por dinheiro.» Cath.-Romano, foi. 305, v.

— Apreçar-se, v. rejl. Estimar-se,

dar-se valor, prezar- se. — a-Mas o Vice-

Eei entendia bem, que o que se apreçava

naquelle osso de um bruto animal, era

somente a falsa e supersticiosa estimação

,

que delle fazião os Idolatras. » Lucena,

Vida de S. Franc. Xavier, Liv. ii,cap. 27.

APREÇAVEL, adj. 2 gen. O mesmo que

Apreciável. = Lucena usa também o

verbo Apreçar no sentido de Apreciar.

APRECIAÇÃO, s. /. Estimação, avalia-

ção, louvação ; conta, calculo, critica,

exame. — líA dor hasta ser summa na
apreciação. » Severim de Faria, Promptua-
rio Espiritual, Tit. xiii, n. 13, p. 43.

APRECIADO, adj. p. Tido em preço ou

em conta ; estimado, avaliado, prezado,

julgado, criticado, examinado. = Usado
por Frei João de Ceita.

APRECIADOR, s. m. Avaliador, estima-

dor, louvado ; dá-se este nome a todo

aquelleque preza qualquer cousa.—Apre-

ciador de musica.

t APRECIADÚRA, s.f. ant. (Na baixa

latinidade pretiam significa a tinta ou

multa.) Segundo Viterbo, finta, coima

certa e determinada ; assento ou postura

da Camará ou do Juiz.

APRECIAR, v.a. (Do latim apretiare.)

Estimar, avaliar, julgar, louvar, ter em
conta ; examinar, attender ás pequenas
diôerenças do calculo; e no sentido anti-

go. Apreçar. —«E nenhum dos ditos nos-

sos Ministros, nem outros alguns podem
vender ou apreciar algum acto da juris-

dição, que exercita, sem labeo de simonia.»

Const. de Braga, tit. 51,const. 2, n. 3.

APRECIATIVAMENTE, adv. Em modo
de apreço ; estimativamente ; taxativamen-

te. — « A"este lugar não manda Deos
que o amemos com summo amor extensi-

va ou intensivamente, mas somente compa-
rativa, jinal e apreciativamente...» Pa-

dre Manoel Feniandis, Alma Instruída,

Tom. Ill, cap. 2, n. iRi.

APRECIATiVO, adj. Que merece apre-

ciação, estimativo j avaliativo.

— Em Tlicologia, amor apreciativo,

aquelle que só compete a Deus, com ex-

clusão de todas as cousas. — «Amar a

Deos mais que a si mesmo, que he aquel-

le amor apreciativo e estimativo, em que

sobe sobre todo o creado...» Frei João de

Ceita, Sermões, Tom. i. foi. 136, col. 2.

APRECIÁVEL, adj. 2 gen. Digno de

apreço ; estimável
;
que merece ter-se em

conta. — «Mais sente ^^eí-c/er a honra

que a jazenda ; porque a honra he bem

mais apreciável e maior.» Fiei João

de Ceita, Serm., Tom. i, foi. 301, col. 4.

APRECIONADAMENTE, adv. ant. Com
apreço; estimadamente. V. A.

perdoe fcúlar-lhe tão aprecionadamen-

te no Senhor Dom António.» Memorias

de Dom Sebastião, Tom. ir, p. 417. =
Recolhido por JMoraes.

f A PREÇO, loc. adv.- A quem faz por

am certo preço ; com grande despeza ou

custo. — A preço de sangue. — Estar a

preço, cm almoeda. — Cabeça a preço,

diz-se d'aquelle que anda homiziado, e

contra quem se dá direito de vida e de

morte a todas as pessoas que o encontrem.

APREÇO, s. »!. O mesmo que Preço;

estimação, caso, conta, estima, valia,

prez. •— «Fazem dos chronistas summo
apreço.» Yarella, Numero Vocal, p. 3G5.

APREGOADO, adj. p. Publiciído por

pregão ou bando
;
proclamado, nomeado,

divulgado, manifestado. Com os banhos

ou proclamas corridos para poder casar

;

annunciado para quem qnizei- comprar.

APREGOADOR, s. m. Pregoeiro, procla-

mador, annunciador, divulgador; que
lança pregoes ou bandos. — aDaquelle

dia em diante foi o mais zeloso pregador

do Rosário, e o maior apregoador Je

suas grandezas. » Vieira, Sermões do Ro-

sário, XVIII, § 4, n. 95.

APREGOAR, V. a. (De pregão, com o

prefixo « a » e a terminação verbal « ar »
.)

Lançar pregão, para se vender em al-

mocda, hasta publica, ou pelas ruas. Cor-

rer os banhos ou proclamas, para se ef-

fectuar o casamento. Publicar, manifes-

tar, divulgar, annunciar, declarar sole-

mnemente.

A fama li}.'ciris3íiiia correndo
Vai por díviTsas paiU^s, e apregoa

c;t:ío aconItM'iilo. , .

.

CÚKTE RBU.jNAUF. DE SCP., Cant. Ill, fol. Ul, V.

— Loc. : «Furtar gallinha, apregoar

rodilha.» Delicado, Adagies, foi. 8l). —
Apregoar pelas ruas, vender pelas por-

tas. — Apregoar, correr os banhos. —
«Apregoam os que se hão de receber.»

Imcena, Vida de S. Francisco Xavier,

Liv. II, cap. 10.

— Apregoar-se, i-. rc/l. Jactar-se, dar-

sc como grande cousa, gloriar-se, niani-

festar-se.

Qiio cousa podo acliar que soj.i bòa,
yuem por sua roíidiíla u apregoa.

AcvriM. DOS SINCC. I. 1, soss. 17.

APREGUIÇAR-SE, v. refi. ant. Encher-

se de preguiça. = Recolhido por Moraes.
APREHENDER, r. a.Vid. Apprehender.
APREMAR, V. a. Vid. Appremar e seus

derivados.

APREMIADO, adj. p. ant. O mesmo
que Appremiado. = Usado por Sousa
Coutinho.

APREMIADO, adj. p. O mesmo que
Premiado, com o prefixo da indolc da
lingua. = Usado por Mousinlio de Que-
vedo e Amaro de Roboredo.

APREMIADOR, s. m. Premiador, com o

prefixo antigo. — «Colloquio a Deos
Acosso Senhor, apremiador de nossos ser-

viços.» Padre Luiz Brandão, Meditações,

vol. IV, trat. v, p. 413.

APREMIAR, V. a. ant. (Corrupção de
Opprimir. Md. Apremar, e Appremar.
APREMIAR, V. a. () mesmo que Pre-

miar, com o prefixo da iudole da lingua.)

Dar premio, galardoar, remunerar, re-

compensar. — a Os Príncipes estão obri-

gados a apremiar os beneméritos, e sa-

tisfazer aos serviços daquelles, que com
amor e lealdade os servem.» Pinto Ri-

beiro, Acção de Acciamar, p. 218.

APRENDER, v. n. Vid. Apprender.
APRENDIZ, s. m. Vid. Apprendiz.
APRENSADO,af/y'.p.a/ií.Via. Imprensa-

do, e mais correctamente, impresso; es-

tampado. — o Yestiào garnacha de cetim

negro aprensado.» Lavanha, Viagem de
Filippe II, foi. 14, v.

APRENSAR, L'. n. ant. O mesmo que.

Imprensar. = ííecolhido por Bluteau.

APRÉS, prep. e adv. ant. (Do proven-
çal après, no italiano apresso.) Depois,

junto, perto, á mão, próximo. Preposição

de tempo, de ordem, de logar, que se

empregava para exprimir a successào

das pessoas e das cousas. Ko portuguez
antigo também se escrevia Aples. —
«Aprés destas cousas foi-lhe offerecido

hum homem, que havia demónio cego e

mudo.» Vita Christi, Part. ii. cap. 12,

foi. 36, v.

APRESADO, adj. p. Apprehendido, ca-

pturado; feito presa. = Usado no Alv. de

7 de Dezembro de 179G.

APRESADOR, s. )?;. e a ij. Que {az pre-

sa; apii;;iunador.=Empregado no Tract.

com a líussia^de 1787.

APRESAMENTO, s. m. Captiua, appre-

hensão; o acto de fazer presa em algum na-

vio. Dec. de 27 de Julho de 1831.
APRESAR, V. a. (De presa com o pre-

fixo «a» ea terminação verbal «ari.)
Tomar, fazer presa ou tomadia.= Usada
na legislação modena.
APRESENTAÇÃO, í. /. Exposição, of-

ferccimcnto, ostentação, manifestiiçâo
;

provimento, producçào em juizo, confir-

mação, continência; mostra, representa-

ção.—«£ vendo que a continua, e perse-

verada apresentação de suas querellas

ante el-livi não aproveitava, etc.» Ruy
de Pina, Chronica de Dom Sancho II,

cap. 2.
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— Era Direito Canónico, apresenta-

ção é o acto ou nomeação em papel, cpie

o Padroeiro de um beneficio faz ao colia-

tor para conseguir a provisão. — nou-
tras vezes ha contrastes per razão do Pa-
droado, escurecendo a antiguidade dos

tempos os títulos da apresentação.» Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. iii, cap. 8.

— Em Direito Civil, apresentação é o

provimento que se dá de algum officio

da fazenda ou justiça. E tamhem designa

o acto de comparecer em juizo por si ou

por outro.

— Em Direito Commercial, apresen-

tação é o acto pelo qual o possuidor,

detentor ou portador da letra de cambio,

a mostra ao sacador, e o convida a ac-

ceitar ou pagar. Apresentação da fallen-

cia, é o acto pelo qual o fallido se apre

senta no tribunal de Commercio a entre-

gar as chaves, prestar juramento da ver-

dadeira causa da fallencia, e exhibir um
diário em forma, para que se não repu-

te dolosa a quebra. Emprega-se no sen-

tido de declaração e abertura da fallencia.

— Em Obstectricia, apresentação é o

nome dado pelas parteiras á presença de

uma região qualquer do feto no estreito

abdominal.
— Em Liturgia, apresentação é a fes-

tividí.de, que a egreja celebra a 2i de

Novembro, em commemoraçãode quando
n Virgem se oftereceu no templo, aos três

annos de edadc. Também se conhece ou-

tra festa análoga, com o nome de Puri-

ficarão. Também é o nome de duas or-

dens monásticas.

— Loc. : Fazer uma apresentação, na

linguagem familiar, juntar duas pessoas

desconhecidas, estabelecendo entre ellas

relações mutuas. — Boa ou má apresen-

tação, diz-se nos partos, se o feto apre-

senta ou não a cabeça.

APRESENTADO, âdj. p. Offerecido,

exposto, ostentado, manifestado. Tam-
bém se emprega, travado de relações joor

via de um terceiro ; e diz-se em Discipli-

na militar, dos que regressaram ao ser-

viço, depois de acabada a licença.

APRESENTADO, s. m. Nas Commu-
nidades Religiosas, titulo que se dava
aos theologos formados na Universidade,

porque a Provincia a que pertenciam
os apresentava para Mestres. Esta é a

opinião de Bluteau. No Diccionario da

Academia, também se define: «O que está

desobrigado da leitura das Cadeiras, fi-

cando graduado e com as honras ou ti-

tulo de Mestre.» Padre Mestre apresen-

tado.

APRESENTADOR, s. m. Em Historia

portugueza, officio do paço, talvez o que

despachava os provimentos dos cargos da

casa real. — «E de moqos da estribeira

com o apresentador trouvessein dez.i^

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part II, cap. 203.
— Em Direito Canónico, apresentador

o que nomeia alguém para um beneficio

ecclesiastico, propondo-o ao coUator; em-

prega-se no sentido de padroeiro.
— Na linguagem familiar, apresenta-

dor, é o mesmo que abonador, introdu-

ctor.

APRESENTANTE, s. m. Em Direito

Commercial, é o portador da letra de

cambio; o que pratica o -acto da apre-

sentação, mostrando a letra ao sacado,

e convidando-o para a acceitar. Também
se lhe chama Portador, e Detentor. =
Recolhido no Diccionario de Mor-ies.

APRESENTAR, v. a. (De presente, com
o prefixo « a » e a terminação verbal

« ar ».) Exhibir, mostrar, ofterecer, pôr

diante, expor, ostentar, indicar. Prover,

conferir, nomear, produzir em juizo. Re-

presentar, figurar. — «Com a magnifi-

cência do apiparcdo com que lhe apresen-

tava as iguarias.» Rodrigues Lobo, Corte

na Aldêa, p. 13L

E despois que ao Rei apresentaram
Co "o recado os presentes ipie Iraziam.

CAM., LDZ., rant. it, est. 9.

— Em Direito Canónico, apresentar é

nomear e conferir o beneficio ecclesiasti-

co a alguém. — Em Disciplina eccle-

siastica, ofterecer alguém para ser bapti-

zado, ou confirmado.
— Em Direito, ofterecer, produzir em

juizo.—«E tanto que o A. em juizo apre-

sentar o liòello, logo dê fiança ás custas.»

Orden. Manoelina, Liv. iii, tit. 15.

— Em Direito Commercial, apresen-

tar uma letra, é o acto pelo qual o actual

possuidor de uma letra a mostra ao sa-

cado, convidando-o para a acceitar ou

pagar.

— Loc. : Apresentar armas, fazer con-

tinência ou cortezia miliiar a alguém, of-

ferecendo-lhe ou inclinando-lhe as armas.
— Apresentar batalha, ofterecel-a ao ini-

migo.— Apresentar uma pessoa a outra,

fazer com que travem relações pelo mu-
tuo conhecimento e confiança no apre-

sentante. — Apresentar « espada, no
jogo da esgrima, diz-se quando se põe a

espada no recto.

— Apresentar-se, i'. refi. Tornar-se

presente, apparecer, mostrar-se; regres-

sar, deixar-se vêr ; expôr-se, offerecer-

se, vir á presença.

Nesla tal conjuncçilo aqui apoi-taram

Dois fortes e animosos estrangeiros,

E ante el-Rei Dom Joào se apreaetitarani-

CORTP ncàL, nauf. de sepIjLV., rant. iii. fnl. (50, v.

Aqui .ví' Ilie apreaeutfi. que.subia
Tão alto. que tocava a prima espliera.

CAMÕES, Lcz., caut. IV, est. (í',t.

— Loc. : Apresentar-se, em linguagem

militar, diz-se quando termina uma li-

cença do serviço.

APRESENTÁVEL, adj. 2 gen. Capaz ou

digno de se apresentar.— «Titulos a^íTe-

sentaveis em Juizo.» Alvará de Abril de

1802, art. 2.

—

Pessoa apresentável, que
é bastante delicada, que não envergonha
aquella que a apresenta. — Muito apre-

sentável, diz-se do que é bom, e não dá
motivo de vergonha.

APRESILHADO, adj. p. Seguro, abo-

toado cnni presilha.

APRESILHAR, v. a. (De presilha, com
o prefixo « a » e a terminação verbal

« ar ».) Segurar com presilha; abotoar

com presilha, guarnecer de presilha. =
Recolhido por Moraes.

APRESO, adj. ant. Vid. Apresso. =
Recolhido por Moraes.

t Á PRESSA, loc. adv. Com ligeireza,

apressadamente, aceleradamente, veloz-

mente, diligentemente. — oEscreveu-lhes

á pressa, que, etc.» Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom João I, Part. i, cap. 12(5.

—

Muito á pressa ; a toda a pressa. Feito

á pressa, irreflectidamente.

APRESSADAMENTE, adv. Á pressa;

as locuções adverbiaes são mais do uso

popular do que os advérbios em mente.

Expeditamente, celeramente, rapidamen-

te, em um pulo. — «Outros faliam tão

apressadamente que parecem que levam

esporas na lingoa.» Rodrigues Lobo,

Corte na Aldêa, dial. viii, foí. 72, v.

APRESSADISSIMAMÈNTE, adv. sup.

Com a maior pressa.-

APRESSADÍSSIMO, adj. sup. Rapidís-

simo, ligeiíissimo, diligentissimo.= Usa-

do pelo Padre Diogo Monteiro.

APRESSADO, adj. p. Pdsto em pressa,

pressuroso; instigado, instado, accelera-

do, aligeirado. Que tem pressa, impa-

ciente, inquieto, ancioso, in,'!tantaneo,

prompto, veloz.

Juízos apressados sempre trazem
Certo conisigo o arrependimento.

TIÍlVE, .SBNT. .32.

— Loc. : «Cadellas apressadas, parem
os cachorros tortos.» Anexim.— «A apres-

sada pergunta, vagarosa resposta. « Deli-

cado, Adágios, foi. 156. — «Nem por

apressados melhorados.» Frei João de

Ceita, Quadragenas, Part. i, foi. 69, col,

2. — Espirito apressado, génio activo,

inquieto. — Apressado da mosca, diz-se

do gado quando anda erradio, por causa

da mosca, no tempo das calmas.

—

Morte

apressada, immeditada. Vid. Apressu-

rado, e Pressuroso.

APRESSADOR, adj. O que apressa, ou

abrevia; instigador, estimulador.— «Mas
o Senhor acceitou a pompa, mais como

apressadora da morte, que como matéria

de honra, e alegria.» Frei António Fêo,

Trat. Quadragesimaes, Part. ii, foi. 95,

col. 4.'

APRESSAR, V. a. (Da baixa latinidade

pressare, com o prefixo «a» da indole da

lingua.) Abreviar, aligeirar, dnr pressa,

executar, incitar, instigar, estimular, pre-

cipitar, obrigar á presteza, apromptar;

opprimir, aíBigir, angustiar.
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E por apressar mais csUi ventura.

LOBO, coND., cant. n, est. 86.

\'oinlo lio longo o barco inÍAmcaprcssa
Com ligeireza o tiqnido c;iininlio.

CORTE BE,VL, NAUF. I)K SE1>., C;ml. XIV, lol.

171).

— Apressar-se, v. rejl. Dar-se pressa,

esforçar-se, precipitar-se, aligeirar-se.

Por mais que a noile se apresse,
Fuginilo rfo claro dia,

Mais .1 sombra lio pcccado
foge lia Vi r^iem Maria.

MAM. OE OAMe. RECEB., DAS REMQ., PlC,

p.80, V.

APRESSO, adj. ant. Sabido, estudado,

aprendido. = Recolhido por Viterbo.

—

Preso, ligado, inseparável, annexo. —
«... a conceição ke direito fuo apresso ao

Jiei, que nunca se entende doada, ete.»

Ordenação Affonsina, Liv. ii, tit. 63.

APRESSO, adj. ant. Comprimido, aper-

tado. = Também se emprega como sub-

stantivo : aperto, pressa, afíVonta. —
<!..., fazendo-lkcs tanto dano e apresso,

ete.» Galvão, Chronica de Dom Aífonso

Henriques, cap. 40.

APRESSURADO, adj. p. O mesmo que
Pressuroso ; apressado, azafamado, .soli-

cito, diligente.

APRESSURAR, v. a. ant. (Da baixa la-

tinidade irressura; no portuguez antigo

pressura, é o mesmo que Oppressão
;

com o pretixo «a» e a terniinaçào verbal

«ar».) Apressar, urgir, forçar, ou violen-

tar apressa; aíadigar, estafar. Vid. Apre-
surar.

APRESTAÇÃO, s. /. ant. Segundo Vi-

terbo, tudo o que pôde ser útil ou pres-

tadio para a vida, regalo ou conveniên-
cia do homem. == Usava-se de preferen-

cia no plural. Vid. Aprestamento.
APRESTADO, adj. j). Apparelhado,

preparado, disposto, prevenido.= Usado
por Lobo, no Condestavel. — «Aguçosos
e aprestados.» Ordenação Affonsina, Liv.

I, foi. 320.

APRESTAMÁDO, adj. p. ant. O que
tem préstamo ou soldo, ou mantimento
certo, consignado em fructos ou dinhei-

ros.= Recolhido por Viterbo; beneficiado

comaprestamo. Doe. dos Bentos, de 1330.

APRESTAMAR, v. a. ttnt. (De apresta-

mo, com a terminação verbal «ar».) Dar
alguma verdade era aprestamo; dar al-

guma contribuição benéfica em fructos.

APRESTAMENTO, s. m. ant. (De
aprestamo, com o suílixo «mento», dos
substantivos antigos.) O mesmo que Apres-
to. — «E achou hi muitas cousas (i'apres-

tamentos de casa, que jorom da Rainha
D. Lianor.» Fernão Lopes, Chronica de
Dom João I, Part. i, cap. 62. = Usava-
se do preferencia no plural. ,

APRESTAMO, s, vi. ant. (Do latim

pfestimonium; no portuguez antigo tam-
bém se encontra Préstamo.) Consignação
de certa quantia de fructos ou dinheiros
em cousa rendosa, pai-a sustento e ma-
nutenção do alguma pessoa ou obra pia.

Quinta, propriedade ou casal quo está

onerado com esta pensão. — «... om
aprestamo que tinha de alguém, v Orden.
Affonsina, Liv. v, tit. 73, § 1. Vid. Prés-

timonio ou Prestemo.
APRESTAR, V. a. (De apresto, com o

o pretixo «a» c a terminação vcrbtl «ar».)

Apparelhar, aperceber, apromptir, pre-

parar, prevenir, precaver, arranjar, dispor

os preparativos, apetrechar.

Para a jornaiia apresta niuiLis gentes
fie crcados, vassallos e parentes.

T.ono, coNO., cant. iii, est. 8.

— Aprestar-se, v. reji. Aperceber-se,

premunirsc, prevenir, dispor-se.

o inimigo se apresta, o termo breve
Pede reriieilio proniplo. . . .

SOUSA f)E MAC, ULYssiPO, Cant. n\, est. 43.

APRESTEMO, s. m. ant. Vid. Apresta-

mo. = Recolhido por Viterbo.

APRESTES, adv. ant. O mesmo que
Prestes. Promptamente, repentinamente.—

II.E a Rainha dixe: pois, iSenhor, apres-

tes o tens, cá aqui está jechado em esta

trascamura.n Conde Dom Pedro, Nobiliá-

rio, Tit. XXI, foi. 113,

APRESTIMO, s. m. ant. O mesmo que
Aprestamo, Aprestamo e Prestemo. Cer-

ta renda posta sobre alguma cousa, que
passa aos que succedem no mesmo- em-
prego ; diz-se particularmente dos benefí-

cios ecclesiasticos. — «Zí fez grandes
mercês de terra; e bens, e aprestimos a
muitos daquelles, que com elle estacam.»

Fernão Lopes, Chronica de Dom João I,

Part. u, cap. 02.

APRESTO, s. m. (Do italiano apresto,

como a maior parte dos termos náuticos.)

Apparelho, preparo, preparativo, petrecho;

apercebimento, prevenção ; apparato, to-

dos 03 instrumentos necessários para
qualquer obra, — o Começou a ordenar o

apresto da jornada, d Monarchia Lusita-

na, Tom. V, p. 263. = Usa-se de prefe-

rencia na linguagem náutica, — «.íluan-

do as frotas havião de partir, huns con-

corrião com o préstimo de suas artes pa-
ra os aprestos, outros, ete.» Vicií-a, Ser-

mões, Tom. IV, serin. 12, § 7, n. 451.
— SvN. Apresto, Apparelho. Vid. es-

te ultimo vocábulo.

APRESURADAMENTE, adv. Apressada-
mente, prcssurosamento, solicitamente,

diligentemente. — « Forão suhindo os

Religiosos todos, huns traz outros apre-

suradamente.» Frei Luiz de Sousa, His-

toria de Sam Domingos, Part. n, liv. 2,

cap, !).

APRESURADO, adj.p. Apressado, aza-

famado ; afadigado, ancioso. — aOu é

doudo ou privado quem chama apressura-

do.» Padre Delicado, Adágios, lol. Iò5.

Olba.
Do mar a enctiente subit.i grandíssima,
£ a vasante que foge apresurada.

UM., Lui., canl. I, est. 10$.

APRESURAMENTO, s. m. ant. (Do sub-
stantivo pressura, com o prefixo antigo,

e o suffixo «mento».) Precipitação, op-
pressão, constrangimento, urgência, ace-
leração, pressa, fadiga. — «A quinta (fi-

lha da Luxuria) he precipitatio, que quer
dizer desordenado aqueia-amento, e apre-
saTamtntO

,
pelo qual se aqueixa homem e

apresura piera ir a peccar, poendo-se a
todo o perigo de morte por cumprir sua
luxuria.» Crimente Sanches do Vercial,

Sacramental, Liv. i, tit. 33, foi. 29.

APRESURAR, v. a. (Para a etymolo-
gia, vid. Apressurar.) Apressar, acele-
rar, abreviar; afadigar, angustiar, urgir.— « 7e que o aperto os p)ôz em necessá-

ria obrigação de apresurar o passo. -a

Araújo, Successos das Armas Portugue-
zas, Liv. I, cap. .50.

— Apresurar-se, v. refl. Dar-se mui-
ta pressa, activar-se, tornar-se expedito.

Cynibio, Phenix de si se apresurava.
MAN. IHOU., IMS., liv. IV, BSt. 2.

APRESÚRIA, s. /. O mesmo que Pre-
suria. Vid. esta palavra.

APRICAR, V. a. ant. O mesmo que
Applicar pela tendência que o «1» tem na
linguagem popular a converter-se em «r».= Recolhido no Diccionario da Acade-
mia,

APRÍCO, adj. (Do latim apricus.) O
mesmo que Abrigo. Abrigado, guardado
do vento. = Usado na linguagem poéti-

ca por Filinto. =Recolhido por Moraes.

t A PRIMEIRA NOITE, loc. adv. Ao
anoitecer, ao toque das trindades ; na ho-
ra do crepúsculo.

APRIMIR, v.a.ant. O mesmo que Oppri-
niir. — 2sa linguagem antiga o «o» ini-

cial tende a mudarse em «a» como em
Avençai, por Ovençal. = Usado pela in-

fanta D. Catlicrina.

t A PRIMOR, loc. adv. Primorosamen-
te, esmeradamente, com grande perfeição,

acabadamente. — Jogar, caiitar a pri-

mor, fazer qualquer destas cousas irre-

prchensivelmentc.

APRIMORADAMENTE, adv. Com primor,
a primor; e.siiicTadamente, acabadamente.
APRIMORADO, adj. p. Primoroso, brio-

so, perfeito, acabado; esmerado, aper-

feiçoado. — d He 7nuito aprimorado, e

mais, sabei que não é fainanho.* Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia,
act. Ill, SC, 3.

APRIMORAR, V. a. (De primor, com o
pretixo i. a» da indole da liugua, e a ter-

minação verbal «ar».) Tornar primoroso,

aperfeiçoar, acabar, esmerar, fazer per-

feitamente, dar o ultimo toque.

— Aprimorar-se, v. refl. Esmerar-se,

toruar-se perfeito, obrar com primor ou
brio. = Pocolhido por Moraes.

APRINCEZADA, adj. p. A modo de
princeza, com nltiveza de priuceza. =^

Recolhido yoi- Bacellar c Moraes,

APRINCEZAR-SE, v. nji. Tomar ares
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ou adamanes de princeza. = Recolhido

por Bacellar.

t Á PRIORI, Juc. adv. Da causa para

o etfeito. ^'id. Á Posteriori.

fAPRISCADO.arfj. p. Jlcttido no apris-

co ; encurralado ; figuradamente : recolhi-

do.

APRISCAR, V. a. (De aprisco, com a

terminação verbal <iar».)EncLirraiar, inet-

ter no aprisco ; encarcerar, recolher.

Porque os gentios 3ào gados
Mui esquivos de guardar,

K tão bravos de apiiscar

Que a terra, que os tem,

Não a subirá njugueui.

Git nc, OB., liv. I, foi. 79, V.

APRÍSCO, s. m. (Do latim apriscus.)

Cerca ou curral de gado, principalmente

de ovelhas ; ramada era que os pastores

encerram as ovelhas para as ordenhar

;

figuradamente: caverna, gruta, asylo, re-

fugio, covil.

Sahiram os Tritões dos seus aprisco-i

Búzios torcidos trazem por violas.

MAS. IHOM., i.\s., cant. 111, fsl. 42.

E SC sentir perdido, ou desviado
Algum cordeiro menos venturoso,
A seu tiorabro o Irara, sem correr risco.

Com custa própria ao melhor aprisco.

ID., iB., liv. II, est. 34.

APRISIONADO, adj. p. Feito prisionei-

ro. = Usado por Bernardes, na Floresta.

APRISIONADOR, s. m. O que faz al-

guém prisioneiro em tempo de guerra.^
Recolhido por Moraes.

APRISIONAR; V. a. (De prisão, com o

pretixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Fazer prisioneiro, em tempo de guerra

;

apresar. — «Aprisionar reis.» Eschola de

Verdades, p. oO.'). — Vid. Aprizionar.

APRIZIONADO, adj. p. Vid. Aprisiona-

do. = Usado por Frei Francisco Bran-
dão.

APRIZIONAR, V. a. O mesmo que Apri-

sionar ou Apresar. Fazer prisioneiro de
guerra

;
prender no arraial inimigo.

Mas se aos méritos meus estes favores
Lhe dará Godfredo, e intenta aprízionaT-ine
E, qual homem vulgar, os seus furores
A' cárcere plebeo querem uiandar-me.

MATTOS, TRAD. DA JEB, IIB., Cant. T, est.
43.

APRIZOADO, adj. p. ant. Preso, met-

tido em ferros, encarcerado. = Usado
na Ordenação Manoelina.

APRIZOAR, V. a. ant. (De prisão, cora

opretixo«a» ea terminação verbal «ar».)

Encarcerar, prender, metter a ferros. —
eSe os mandaria el-Rn matar por quei-

xume da batalha, ou aprizoar mais aspera-

mente do que erão. » Fernão Lopes,
Chronica de Dom João I, Part. ii, cap.

49.

A PRÔ, loc. adv. A favor. Mais geral-

mente, Em pró e Em prol.

Á PROA, loc. adv. Na extremidade de
vante no navio, opposta Á popa, e que
primeiro corta os mares quando o navio

segue. — Ir á proa, ser dos passageiros

que pagam menos, dormindo e comendo
coiu os mariniieiros. -— De popa á prôa,

saudação a todos os que estão presentes.

APROADO, adj. p. Abicado,- com a
prôa dirigida para alguma parte.=Tam-
bem se emprega no sentido figurado de

Emproado, de grimpa levantada, enso-

barbecido.

APROAR, V. a. (De prôa, com o pre-

fixo «a» da índole da lingua e a termi-

nação verbal «ar».) Em linguagem náu-
tica, proejar, metter a prôa a algum rumo;
fazer prôa, abicar, ir com prôa ou direc-

ção. = Também se emprega em sentido

neutro. — « Que quando aproava ao No-
roeste, etc.» Dom Francisco Manoel, Epa-
naphoras, p. 232.

APRÕCHE, s. m. (Do francez approche,

unicamente usado na linguagem de táctica

militar; introduzido no século xvii. cora

a vinda do Marechal tíchomberg, quando
consolidou a dynastia de Bragança.) Em
Táctica, trabalhos por meio dos quaes

se tenta chegar até ao corpo de uma pra-

ça que se sitia. =Aportuguezamos com a

forma Aproxe. V^id. esta palavra.

t APROCTIA, s. /. (Do grego a, sem,

e prôktos, anus.) Era Anatomia, falta de
anus ; anomalia orgânica, mas remedia-

vel.

i APROCTOSE, s. f. Vid. Aproctia.

t APROCTOMQ, s. m. (Do grego a,

sem, e prôktos, fimdaraento.) Em Histo-

ria Natural, geuero de vermes annelides,

ainda pouco conhecido. = Tarabem é o

nome de um género de polvpos.

t APRODEIRO, adj. ant. (Da baixa lati-

nidade prouerius, e produm.) Apto, ca-

paz, a propósito, conveniente. Proveito-

so. = Recolhido por Viterbo no Diccio-

nario Portátil,

APROFEITAR, v. a. ant. (Da baixa la-

tinidade projiteri, com o prefixo «ao da
índole da lingua; a labial áspera «f»

muda-se em «v» quando medial; como
em auriíex, ourií-es; vid. Aproveitar.)

Tirar proveito, lucrar. = Usado no Pra-

zo de Salzedas, de 1287. = Recolhido

por Viterbo.

t APROFIADO, adj. p. ant. O mesmo
que Porfiado; batalhado, teimado.

APROFíAR, V. a. ant. O mesmo que
Porfiar ; teiraar, insistir, luctar, c enten-

der.

Huns dizem, sSo castellos de madeira.

Outros que inchadas nuvens, e apro/íãn.

LLiz PEB., ELEfi., ciint. XI. est. 123.

APROFUNDAR, v. n. ant. O mesmo que

Profundar. = Usado ainda na linguagem

poética.

A PROL, loc. adv.Á favor, em provei-

to, em utilidade. Vid. Prol.

APRÓLOGO, adj. ant. Sem prologo.

A PROM, loc. ady. CHÍ. O mesmoque a

A prumo, ao alto, acima, = Recolhido

por Moraes.

t APROMPTADO, adj. p. Preparado,

disposto, completado.

APROMPTAR, V. a. (De prompto, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Preparar, arranjar, dispor, combinar, con-

cluir, completar, finalisar, deixar prom-

pto, acabar.

— Apromptar-se, r. refl. Pôr-se prom-

pto, preparar-se, arranjar-se. = Em sen-

tido restricto, vestir-se, acear-se.

f APRON, s. »!. Eiu Ichthyologia, gé-

nero da faiuilia dos percoides diptero-

dons, cujo palatino é eriçado de dentes,

e o focinho saliente.

APRONTAR, V. a. ant. Vid. Aprom-
ptar.

APROO, adv. ant. Adiante, em direitu-

ra. — «... pelo rio aproo á molinheira

velha.» Doe. de lòOl. Citado no Eluci-

dário. = Recolhido por Moraes.

APROOM, loc. adv. Vid. Aprom.= Re-

colhido por Moraes.

APROPOSITÀDAMENTE, adv. Conve-

nientemente. = Recolhido por Moraes.

APROPOSITADO, adj. p. Reduzido a

pruposito. = Também se emprega como
opportuno, accommodado, conveniente,

apropriado. — «Em lugares mais apro-

positados para seu intento. » Jorge de

Lemos, Cercos de Malaca, Part. ii, cap.

6. Vid. o seu contrario Despropositado.

— Loc. : Homem apropositado, que

tem propósito, ou senso, que é conside-

rado no que diz.

APROPOSITAR, V. a. (De propósito,

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar».) Reduzir ou trazer a propósito e

razão ; chamar á ordera, fazer entrar na

sisudez. Dar ensejo, proporcionar occa-

siâo azada para se fazer qualquer cousa.

— «Quem poderá apropositar metter a

caminho respostas e porquês apaixona-

dos.» Frei João de Ceita, Quadragenas,

Part. I, foi. 227, col. 4.

— Apropositar-se, v. rejl. Dispôr-se,

azar-se para etfectuar-se conveniente-

mente. Ensejar-se, proporcionar-se ; con-

formar-se ao propósito ou razão. — «Eu
me contento com a razão, que alguns

padres dão d' isto ;
porque também se apro-

posita melhor o que está dito acima.»

Frei João de Ceita, Sermões, Tom. i, foi.

121, col. 3.

A PROPÓSITO, loc. adv. Cenveniente-

mente, a tempo, a talho de fouce, quan-

do convinha, nem tarde nem cedo. =
Também se emprega como adjectivo, no

sentido de conveniente, e como interjei-

ção, no começo de uma phrase, para cha-

mar a attenção fazendo notar a relação

que existe entre o que se disse e o que

se vae dizer.

—

«Não faz a propósito...»

Jorge Ferreira, Euphrosina, Prol. — «A
todo o propósito, o mesmo que fora de

propósito, impensadamente, sem attender

ao tempo. Vid. Apropositadamente.

APROPRIAÇÃO, s. f. O acto de entrar

em posse, ou de tomar como seu. Tem
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um sentido odioso, de furto. — « Como
vemos que succedeo... na primeii-a falsi-

dade e apropriação na matéria da pobre-

za em Anunias e Saj^hira. » Balthazar

Telles, Chron. da Companhia de Jesus,

Part. I, Liv. 2, cap. '2'ò, n. 7.

APROPRIADAMENTE, ndv. Com muita

propriedade; ao próprio, a propósito, ac-

commodadamente, convenientemente. —
«^ estas três causas da enfermidade mui
apropriadamente se põe em contrario ou-

tras tantas mezinhas. -a Cathecismo Roma-
no, fo!. 208.

APROPRIADO, adj.p. Tornado próprio,

apossado, submettido ao seu doniinio. —
Emprega-se á má parte, como de uma
propriedade abusiva. = No sentido ge-

ral, apropriado é o que é próprio, pecu-

liar, privativo, assignalado. — Estylo

apropriado, o que é conveniente ao as-

sumpto, que usa os termos com proprie-

dade.

APROPRIAR, 1-. a. (De próprio, com o

prefixo e a terminação verbal « ar ».) Ac-

commodar, tornar próprio ou peculiar,

adaptar, assignar, destinar, attribuir. —
« Nem nós nom lhe apropriamos cousa,

que de louvor seja, que em elle nom hou-

vesse mais cumpridamente. » Fernão Lo-

pes, Chronica de Dom João I, Part. ii,

cap. 70.

— Apropriar-se, i'. reji. Tomar para

si, apossar-se, lançar a mão, pilhar; e á

má parte, furtar, roubar, arrogar-se, at-

tribuir-se. — «O certo he, que de S. lio-

que mais immediatamente se deriva aos

Religiosos d'esta casa aquelle fervoroso

espirito de charidade, covi que depois de

alienarem de si todos os bens próprios,

se aproprião tào inteiramente dos males

dos próximos. » Vieira, Sermões, Tom,
XIV, serm. 2, § 3, n. Õ7.

— Syn. Apropriar-se, arrogar-se, at-

tribuir-se : O primeiro verbo exprime o

acto em que o que possue uma cousa se

investe a si próprio na propriedade
;
por

este facto, empregase geralmente á má
parte. — Árrogar-se, emprega-se no sen-

tido de apropriar-se, mas cora relação a

couóas immateriaes ; arrogam-se direitos,

arrogam-se títulos. — Attribuir-se, ex-

prime o acto de dar a si próprio, o que
ó um contra-senso

;
jjor isso exprime qua-

si sempre um acto de infatuaçào, em que
alguém se dota com certas qualidades, ou

com as glorias de certos actos.

APROSADO, adj. O mesmo que Prosai-

co ; rasteiro, sem bellezas de elocução.—
Usado por Filinto. = Recolhido por JIo-

raes.

t APRÓSOPE, s. m. (Do grego a, sem,

ejjrosôpon, face.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros longicorneos do Brazil.

t APROSOPÍA, s. /. Em Anatomia,
monstruosidade que consiste na ausência

de face.

t APROSTATOTROPHÍA, s. /. Em Pa-

thologia, atrophia da próstata.

t APROSTÉRNO, s. m. (Do grego a,

sem, pro, diante, esternon, peito.) Em En-
tomologia, sub-genero de coleópteros pen-

támeros.

t APROSTOCÉTO, s. m. i^Do grego a,

sem, 2)ro, diante, e tukeõs, pae.) Em En-
tomologia, género da familia dos calci-

dianos hvinenópteros.

t APRÓSTOMA, s. m. (Do grego a,

sem, pru, diante, e stoma, bôcca.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros.

APROUGE, voz do v. Aprazar. = Usa-
da por Fernão Lopes, e do uso popular.

APROUVE, voz do v. Aprazer.
APROVEITADAMENTE, adv. Economi-

camente, poupadamente, sem desperdí-

cio.

APROVEITADO, adj. p. Que não des-

perdiça; poupado, económico, arranjado,

governado; utilisado, beneficiado, melho-
rado, adiantado, progredido. — « Apro-
veitado na alma e no corpo. » Chagas,
Obras Espírituaes, Tom. ii, p. 259. =
Também se emprega com frequência, co-

mo substantivo elliptico. — « Não houve
pai aproveitado, que não tivesse filho

desperdiçado. » Adag., Blut., Voe. — o Os
perdidos sàu 7nais que os aproveitados. »

Idem, ibidem. Frei João de Ceita, llello

usou esta variante : — « Muitos são os

chamados , e poucos os aproveitados. »

APROVEITADOR, adj. O que aprovei-

ta, poupador, económico; que tira vanta-

gem.— « Por se lhe elle mostrar em suas
cartas muito dorido da sua fazenda e

grande aproveitador d'ella. » Castanheda,

Hist. da índia, Liv. iii, cap. 118.

APROVEITAMENTO, s. m. Proveito,

utilidade, vantagem, goso, adiantamento,
progresso, beneficio, melhoramento. —
« Cuidar em seu aproveitamento e per-

feição. » Queiroz, Vida do Irmão Basto,

p. 475, col. 1. — « Nem vivão os ditos

caseiros pêra outros mesteres, nem pêra
aproveitamento de seus próprios bens. »

Ordenação Manoelina, Liv. 2, tit. 14.

APROVEITANTE, adj. 2 gen. O que
aproveita; vantajoso, útil. = Usado na
traducçào da Vita Christi.

APROVEITAR, i-. a. (De proveito, com
o prefixo da índole da língua, e a termi-

nação verbal «ar».) Servir de proveito,

utilisar, melhorar, bemfeitorisar, tornar

jjroveiloso, adiantar, desenvolver.— a Os
Governadores da índia, viandão a Ben-
galla hum capitão, a que querem apro-

veitar, com huma armada, etc. » João de
Barros, Década III, Liv. 9, cap, 3. =
Emprega-se também no sentido de dar
vantagem, e no de tirar partido.

— Loc: Aproveitar o tempo, uào estar

ocioso, occupar-se em qualquer exercí-

cio. — Aproveitar « uccasiào, servir-se

de lance fortuito que se proporcionou
casualmente. — Aproveita tudo, diz-se

da pessoa, que a mínima cousa que ouve
a vae dizer com animo de intrigar. —

j

Aproveitar a maré, o mesmo que apro-

veitar a occasião.

—

Que aproveita ? para

que serve? — « Xo aproveitar é que vae

o ganho. » Anexim da tradição oral.

— Aproveitar, r. n. Prestar, ser útil,

ser de proveito, adiantar-se, progredir.

— « £ que agora morreriam todos os

bons, que se alli achassem, sem com sua

morte aproveitarem. » Nunes- de Leão,

Chronica de D. Affonso Henriques, foi.

Bem sabe isto Amor ]á, mas que aproreita ?

BERMBDES, FLOBES DO UMA, Sen. 25.

— Aproveitar-se, i-. rtji. Utilisar-se,

gosar-se, fruir, adiantar-se, melhorar-se,

progredir, tirar vantagem, valer-se, lan-

çar mão, tirar partido, ter préstimo, re-

correr. — a £ que podia ser, indo por
terra, acharem alguma terra rica, onde

se aproveitassem. » Descoberta da Froli-

da, foi. 35, V.

—Loc. : Querendo aproveitar-se? phra-

se de quem offerece a sua meza a outrem.

— « Aproveita-te do velho, valerá teu vo-

to em conselho. » Delicado. Adágios, foi.

158.

APROVEITÁVEL, adj. 2 gen. Que offe-

rece proveito, de que se pode tirar van-

tagem : útil, prestante, proveitoso.

APROVEITOSO, adj. ant. O mesmo que

Proveitoso. = Usado na linguagem poé-

tica p')r Ferreira.

APROVISIONAMENTO, *. m. Basteci-

mento de provisões.

fAPROXADO, adj. p.ant. Aproximado
de uma fortaleza por meio de aproxes ou

recursos de táctica. — « Mas no dia se-

guinte, se fez a saber ao Mestre de Cam-
po Manoel Ferreira Eebello, que compar-

tes do seu Terço estava aproxado ao For-

te, que o General queria capitular. >< Mer-

cúrio, de Março de 1(566.

APROXAR, 1-. a. (De aproxe, cora a

terminação verbal « ar ».) Em Fortifica-

ção, aproximar-se, apertar uma fortaleza

com ataque, defendendo-se os sitiantes

com terra, e outros meios para não serem

vistos. = Usado nas Campanhas do sé-

culo xvii, e introduzido cora a vinda do

Marechal Schomberg.— « Batia o inimi-

go, e aproxava a praçu de Castdlo Ro-
drigo, com tanta constância, que etc. »

Mercúrio de 1664. Vid. Aprochar.

APROXE, s. ííi. {Do francez appruches

;

introduzido com os soldados franceses de

Luiz XIV, mandados a Portugal sob o

commando, do Marechal Schomberg. 'i Em
Fortificação, caminho cavado na terra e

levantado de arabas as partes, para os

sitiadores chegarem a uma praça sem se-

rem vistos do inimigo. E tjimbem. ata-

que, assalto, investida. — « Km Évora
tomamos praça por sitio, e aprOxes. »

Mercúrio de 1663. — « De õOO Mosque-

teiros a quem st' tinha encommcndado este

primeiro aproie. » D. Framísco Manoel



512 APRU APTE APTE

de Mello, Epanaphoras, p. 680. Vid.

Aproche.

APROXIMAÇÃO, s. f. Visinhança, im-

luediaçào, juncção, o acto de tornar mais

perto. Calculo, estimação. — « E alguma
cousa tem de menus decente o contacto ou

ainda a aproximação de dois corpos de

seyo dijferente. » Padre Manoel Bernar-
des, Floresta, Tora. ii, p. 305.
— Em Medicina, aproximação é nome

dado por EttemuUer, a um pretendido

methodo de curar as doenças do homem
para um animal ou vegetal por meio de

um contacto immediato.
— Em Arithmctica e AlpH)ra, apro-

ximação, é o methodo de avaliar uma
quantidade, aproxiinando-a cada vez mais

da sua maior grandeza. Operação pela

qual se acha por meio do calculo ou de
uma construcção geométrica, o valor apro-

ximativo de uma quantidade que se nào
pôde determinar rigorosamente.

APROXIMADAMENTE, adv. Com apro-

ximação, aproxiinat vãmente, proxima-
mente, sem grande erro. — o Valendo-se

somente das quatro espécies da, Arithme-
tica ordinária, e dos mesmos modos urdi-

narios de tirar nmis e mais aproximada-
mento ás raízes cjuadradas, etc. » Luiz
Serrão Pimentel, Trignometria pratica,

prol.

APROXIMADO, adj. p. Apropinquado,
avisinhado, chegado, posto ao perto. —
Calcido aproximado, aquelle em que se

procura uma media entre dous limites va-

riáveis.

APROXIMAR, V. a. (De próximo, com
o prefixo «a» e aterminaçào verbal nar.i>)

Apropinquar, chegar, avisinhar, trazer ao

perto, pôr junto
; comparar, estabelecer

parallelo. — Aproximar algum calculo,

chegal-o quanto possivclá exactidão, des-

prezando fracções ou quantidades míni-

mas.

—

Aproximar factus históricos, com-
paral-os nas suas manifestações idênticas,

para deduzir uma causa coramum.
—Aproximar se, v. reji. Cliegar-se, vir

ao perto, avisinhar-se; ficar rente ou
junto. — Aproxima-se o tempo, vem
chegando a oi^casião, ou praso de alguma
cousa.

APROXIMATIVO, adj. O que se avisi-

nha ; no mesmo sentido de aproximado.
— Ccdcido aproximativo. =Recolhido por
Moraes.

APRUFUMAR, v. a. (De perfumar, tal-

vez, segundo o Dicc. da Academia, erro de
imprensa.) Dar cheiro, repassar de per-

fumes. — «Nem aproveita para apru-

fumar os vestidos. ^ Garcia d'Orta, CoUo-
quios dos Simples, coll. 29, foi. 126.

APRUMADO, adj. p. Tezo, hirto, direi-

to, levantado. Vid. Aplumado, ant.

APRUMAR, V. a. (De prumo, com o

prefixo «a» ea terminação verbal «ar».)

Pôr em pé, levantar, endireitar, egualar

ao prumo. = Usado por Filinto. = Re-
colhido por Moraes. = Também se em-

prega na linguagem popular, na forma
neutra, e assim os pedreiros dizem, que
uma parede apruma, no sentido de pen-

der para fora do prumo. -— Recolhido

por Moraes.

f APS 1 interj. Voz que exprime a

rapidez com que uma cousa se faz.

f APSÁRA,s./. Nome das nymphas da
mythulogia indiana, que embellezam com
as suas dansas o paraizo da índia. =
Usado na poesia moderna da historia.

f APSEUDE, s. ?)i. (Do grego apseudes,

verdadeiro.) Género de crustáceos da or-

dem dos isopodes asellatos.

t APSEUDESIA, s. /. (Pr-n a etymolo-

gia, vid. Apseude.) Em Historia Natmal,
género de polypeiros agariceos.

APSIDE, s. /. (Do grego apsis, idos,

ares.) Em Architectura, vid. Abside.
— Em Astronomia, apsides são as ex-

tremidades do grande eixo da orbita de
um planeta. O apside mais afastado das

orbitas, das quaes o sol occupa um dos

focos, ou apside superior, chama-se aphe-

lia. Quando se trata do sol ou da lua, o

apside sujwviur touia o nome de apugeo,

e o inferior chama-se perigeo, O grande

eixo da" orbita também se chama Unha
dos apsides.

— Em Entomologia, apsides é um gé-

nero de coleóptei'os hetcroniei'os da Car-

thagena e da ('avena.

t APSIS, s. m. (Do grego aphis, abo-

bada.) Em Entomologia, género da or-

dem dos coleópteros tetrameros.

t APSARICO, adj. Era Medicina, nome
dos medicamentos impróprios para curar

a sarna.

t APSYCHIA, s. f. (Do grego a, sem,

e phyche, alma.) Em Medicina, synony-

mo de si/ncope.

t APSYCHISMO, *.
f. Em Mpdicina,

ausência de niaMÍt'estaçào da intelligencia,

idintisnio.

APTADO, adj. j). Disposto, accomoda-

do
;
preparado, adaptado.

APTAMENTE, adv. Com aptidão, ca-

pazmente, idoneamente, adcq ladamente,

convenientemente.

Um valle escuro Jofjo cuiiheciTam

Erilif oiileicos jazer tão aiilamenle.

MATTOS, JKH. I.lll. . Cant. XIX, est. S.

APTAR, r'. a. (Do latim aptare.) Ac-
connnodar, tornar apto; dispor, preparar,

adaptar, — «Assim com Providencia sum-
ma aptou, accoynmodou, proporcionou e

fabricou ])era o corpo pulitioda Republi-

ca, tudus osmembros também puliticos.y> Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. II, doe. 1, cap. 12, n. 44.

t APTENODYTES, s. /. pi. (Do grego

apten, sem azas, e di/tes, mergulhador.)

Em Ornithologia, família de pássaros.

t APTERANTHAS, s. f. pi. (Do grego

a, sem, pteron, aza, e anthos, flor.) Em
Botânica, género da familia das asclepia-

deas.

f APTERIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da fatnilia das burmanniaceas.

t APTERINO, s. m. Em Ornithologia,

género da ordem dos dipteros brachoce-

ros.

AtTERIX, s. /. Em Entomologia, no-

me de um pássaro singular da Nova Ze-

lândia, conhecido com o nome de kivi-ki-

vi, dado pelos indígenas.

t APTERNO, s. VI. (Do grego upteros,

sem azas.) Em Ornithologia, synonymo
do género percoide.

t APTERNOX, s. m. Vid. Apterix.

APTERO, adj. (Do grego a, sem, e

pteron, aza.) Em Historia Natural, epi-

theto dado em Zoologia aos aniraaes ar-

ticulados, desprovidos de azas. Oompre-
hendia-se sob esta designação os crustá-

ceos, os arachnides, os my iapodes, os pa-

rasitas, mas hoje já não se applica como
designação de nenhuma ordem, mas sim-

plesmente como epithcto.

APTERODÍGERO, adj. (Do grego apte-

ros, sem azas, e ãikeros, de dous cornos.)

Em Entomologia, epítheto dos insectos

sem azas, e que tem duas ant^nuas. —
Como s. m. j)l. Sub-classe de insectos,

composta dos apteros, dos que não sotlrera

methamorphoses, e tem duas antennas e

sois pés.

t APTEROESSA, s. m. Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros.

t APTEROGYNA, s. f. (Do grego apte-

ros, sem azas, e gt/ne, fêmea.) Em Ento-

mologia, género da familia dos mutilia-

nos hvmenópteros.

APTEROLOGiA, s. /. (Do grego apte-

ros, sem azas, e lugos, discurso.) Trata-

do dos insectos sem azas.

f APTEROLÓGICO, adj. Que é concer-

nente á apterologia.

f APTEROLÓGO, s. m. O que se entre-

ga especialmente ao estudo dos insectos

apteros ou a ajiterologia.

APTERONOTOS, s. m. pi. (Do grego

apteros, sem azas, e notosj dorso.) Em Ich-

thyologia, género de peixes, pertencentes

ao grupo dos malacopterygianos apodes,

sub-divisão da familia df!s anguilifoimes,

peixes sob o dorso dos quaes está um fila-

mento carnoso e molle, estendido em um
sulco que se prolonga até á cauda.

t APTEROPHASMIANOS, s. m. pi. (Do
grego apteros, sem azas, e phasma, espe-

ctro.) Em Entomologia, denominação ap-

plicada a um grupo da familia dos phas-

mianos, com ausência das azas. Divisão

rejeitada pelos entomologistas.

t APTEROPODE, s. m. (Do grego apte-

ros, sem azas, e p)i^daô, saltar.) Em En-

tomologia, género de coleópteros tetrame-

ros.

t APTERURO, s. m. (Do grego apte-

ros, sem azas, e oura, cauda. ") Familia

de crustáceos da ordem dos decápodes

anomuros.
— Em Ichthyologia, espécie de raias,

do género cephaloptero.
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t APTERYGIANOS, s. m. pi. Molluscos

que nào têin urgào especial para nadar.

t APTERYGIDE, s. m. (Do grego apte-

rygos, sem azas.) Era Entoruologia, gé-

nero da familia dos forticulianos ortho-

pteros, espalhados era uma grande parte

da Europa.

t APTERYGINEOS, s. m. jd. (Do gre-

go apterygos, sem azas, e geinomai, nas-

cer de.) Em Ornithologia , sub-familia

da familia dos struthionideos.

t APTERYX, s. m. Vid. Apterix.

APTIDÃO, s.f. (Do lnúm aptitudinem.)

Disposição natural, capacidade, faculda-

de adquirida.

— Em sentido physiologico, propen-

são de uma raça ou de ura anima], para

ura uso determinado, em virtude da sua

organisação. As aptidões são innatas, ou

adquiridas, e uma vez creadas tornam-

se transmissíveis pela hereditariedade.

As aptidões pronunciadas excluem-se pre-

valecendo uma. No sentido usual, habili-

dade, geito, talento, dSendo a língua cas-

telhana superior... na copia, suavidade e

aptidão /yera toda matéria. ii Severim de

Faria, Discursos Vários, disc. ii, foi. 80.
— Syíí. Aptidão, disposição, talento,

capacidade: O primeiro vocábulo, de for-

mação scientifica, é exclusivamente em-
pregado na linguagem technica da philo-

sophia da physiologia, e de direito ; ex-

prime uma tendência orgânica ingenita

ou hereditária, bem como a capacidade

jurídica dada pela edade. Quando se diz:

tem bastante aptidão piara as Mathe-
maticas, vale o mesmo que dizer: nas-

ceu com bossa ou com o génio ou dis-

posição natural para matheraatico. —
A disposição exprime um sentido mais
geral ; exprime a mesma tendência da
aptidão, cotn a inclinação ou vocação
que leva o individuo a exercer uma
certa actividade adequada á sua organi-

sação, de preferencia a outra qualquer
;

exprime também um certo arranjo de fa-

culdades ou combinação de elementos

orgânicos, que produzem no individuo

a aptidão. — Talento é uma aptidão

desenvolvida, e manifestada em obras
;

exprime a idêa de força, ou faculdade

potencial, e ao mesmo tempo é caractc-

1'isado por uma certa universalidade de
conhecimentos, e invenção de recursos.— Capacidade é o maior desenvolvi-

mento que pôde attingir um talento ; e

também o cabedal de conhecimentos que
apresenta um certo espirito ; e ainda

um estado passivo da alma, em que a

aptidão está, por assim dizer, capaz de
se exercer. E d'estc ultimo sentido que
se formou a noção de capacidade jurí-

dica.

APTIFICADO, adj. p. (De a2)tus, efactus,

formado eruditamente.) Tornado apto,

artificialmente accommodado, adequado
por qualquer meio. — «I\las ainda pêra
se'rmo8 assi aptificados, que sejamos huma

»0l. i: — 65.

cousa com Deos.-o D. Frei Braz de Bar-

ros, Espelho da Purificação, Liv. I, Ded.
APTIFICAR, f. a. O mesmo que Aptar;

adaptar, arranjar, dispor, accommodar.
=: Recolhido por Moraes.

APTÍSSIMO, adj. sup. Muito apto; ca-

pacíssimo, competentissirao. == Usado na

Miscellanea, de Miguel Leitão.

APTITUD, s. f. (Do latim aptitudo.)

O mesmo que Aptidão. — " Tinhão (nos-

sos primeiros pães) aptitud e potencia

pêra morrerem. » Frei Christovào de

Lisboa, Jardim da Escriptura, foi. 1.5,

v. 6. = Também se escreve com mais

correcção Aptitude.

APTITUDINAL, adj. 2 gen. Apto,

capaz, hábil, idóneo, próprio. — aCom-
tudo a immensidade Divina em quan-

to per nossos conceitos faz attrihuto dis-

tincto dos demais entre os negativos...

sobre a entidade real diz negação de ter-

mo de circumscripção local, e huma apti-

tudinal coexistência a infinito espaço real,

com huma iiidivizivel correspondência de

toda a substancia divina.» Padre Manoel

Fernandes, Alma Instruída, Tom. ii, sec.

I, cap. 7. = Usado na linguagem theo-

logica, e hoje fora do uso.

ÁtTO, adj. (Do latim aptus, no abl.)

Que tem as qualidades requeridas ; idó-

neo, disposto, hábil, capaz, próprio, com-

petente, conveniente, proporcionado, ac-

commodado, com vocação, talentoso ; ade-

quado.

Apto pêra nwndal-os, e regel-os.

cAu., Lcz., caiit. IV, est. 2i.

Vellio, porem robusto por cxlremo,

Com forças aptas ao pezado remo.

CAST., cLvssSA, caiit. IV, est. 27.

t APTÓSIMO, s. m. (Do grego a sem,

eptosimos, caduco.) Em Botânica, géne-

ro da familia das escrophularineas salpi-

glossideas.

t APTÓTE, s. m. (Do grego ajjtõs, for-

ma, e j^ous, pé.) Em Entomologia, géne-

ro da ordem dos coleópteros pentameros,

da familia dos sternoxos.

t APTUMÍSMO, s. m. Neologismo, es-

tado de uma pessoa própria para tudo

;

o mesmo que Petrus in cunctis.

APTYALIA, s. f. (Do grego a, sem, e

ptyalun, saliva.) Em i\Iedicina, falta mo-
mentânea ou mórbida de saliva.

t APTYCO, s. m. Mollusco, mais co-

nhecido com o nome de Trigonellite.

APUADO, adj. Corroído, furado com
púa ; figuradamente, pungido, ralado, re-

mordido. = Recolhido por Moraes.

t A PUBLICO, loc. adv. Á luz, á pu-

blicidade, ao conhecimento de todos. —
Vir a publico, espalhar o conhecimento;
trazer a lume.

APUD ACTA, s. m. e loc. adv. Pala-

vras latinas, cuja significação ó : junto

aos atos. = Usado nas Ordenações do
Reiuo.

mesmo quet APUJADO, adj. p. O
Apojado.

APUJADURA, s. f. O mesmo que Apo-

jadura. — uChupando d'elle (peito) três

apujaduras, ficou tão satisfeita, e gosto-

sa, que muitos dias não pôde comer cousa

alguma.» Padre Manoel Bernardes, Me-

ditações sobre os principaes Mysterios,

meditação IX, ponto 4.

APULADOR, s. m. O mesmo que Apara-

dor; o que segura nas mãos o objecto lan-

çado do ar. = Recolhido por Moraes,

com significação hypothetica.

APULAR, V. a. Apanhar nas mãos,

sustendo o que vem do alto ; suster a

pella. = Recolhido pelo Padre Bento

Pereira. = Usado na linguagem popular

da Beira, segundo Moraes.

t APULEJA, s. m. Em Botânica, gé-

nero da familia das leguminosas cisalpi-

neas, fundado sobre uma única espécie.

Arvore dos arredores do Rio de Janeiro.

j A PULOS, loc. adv. De pressa, com
ligeireza, velozmente.

APULVERISAR, v. n. Encher de pó.=
Recolhido por iloraes.

APUNCHAR, V. a. ant. O mesmo que

Ponçar, abrir com ponção, picar. No
sentido antigo, dar pontos. = Recolhido

por Moraes.

APUNHADO, adj. jj. O mesmo que Em-
punhado ; figuradamente, arremettido, e

segundo Moraes, encolhido. — a Folião

píer graça latim maçorral, com o qual

per gasalhado recebem os freguezes, que

vem muito apunhados.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Ulyssipo, act. iv, se. 6.

APUNHALADO, adj. p. Ferido com pu-

nhal ; assassinado ; morto a punhal. =
Usado por Bernardes, na Floresta.

APUNHALAR, v. a. (De punhal, com o

prefixo 01 a » e a terminação verbal a ar ».)

Ferir, matar, assassinar com um punhal;

dar punhaladas. Figuradamente, causar

uma dôr profunda.—«£ elle lhe intimou,

que se não respondesse claramente, lhe

havia apunhalar o filho diante de seus

olhos. V Bernardes, Floresta, Tom. i, pag.

405.
— Apunhalar-se, v. refl. Matar-se ás

punhaladas, suicidar-se.

APUNHAR, 1-. a. O mesmo que Empu-

nhar; apertar com o punho, pegar, lan-

çar mão de alguma cousa, com firmeza.

— (sCom que o Mouro desaforadamente

apunhou hum terçado pêra o feitor An-

tónio de Sá.v João de Barros, Década I,

Liv. 9, cap. 4.

— Apunhar, r. n. Firmar, fazer fren-

te. — Entrando, apunhei, olhando pelos

cantos, dizcndo-Ihe. eto.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Euphrosina, act. i, se. 1.

APUPADA, s. /. Vaia, apupo, gritaria,

algazarra, berreiro, troça, clamor insul-

tuoso, c cscarnecedor. No sentido popu-

lar do Minho, brado por rfesta ou alegria.

— 1 Mandou logo D. Francisco, que as

náos respondessem ds apupadas dclles
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com hum varejo de artilheria.» João de
Barros, Década I, Liv. 8, cap. 7.

t APUPADO, aclj.p. Corrido com apu-

pos, ludibriado, escarnecido, troçado, pro-

vocado com assobios e vaias.— «i/e apu-
pado o haãador, que na dança faz hum
contrapasso.» Blut. no Vocabulário.

APUPAR, V. a. (De" apupo, com a ter-

minação verbal «ar».) Fazer signal com
brados ou apupos; dar vaias, berrar, fa-

zer algazarra, escarnecer com barulho,

dar apupadas. — «Começarão de apupar
fjrandes brados, escarnecendo do comba-
te.» João de Barros, Década IV, Liv. 2,

cap. 16. Na linguagem popular do Mi-
nho, apupar é lançar gritos de alegria,

quando os lavradores vem dar vinho aos
homens da malhada. = Também se ap-
pl içava ao alarido das aves.

APUPO, s. m. (Segundo Moraes, do
gi-ego popp-jzzo, eu assobio, o que Deão é

admissivel, por ser a palavra de uso po-
pular; segundo Bluteau, do latim pipu-
lum, admissivel somente com relação ao
piar dos jiassaros, expresso também pela
palavra apupo; melhor da baixa latini-

dade puppup, voz interjectiva de quem
arremette, ou investe.) Grita, brado, vaia,
vozeria, algazarra, troça. — Atito, guin-
cho, grito ou pio de aves.

Com temerosos
Aiui/iiis invocando alm.is Avernas,
Fazia Ircmcr as Tailaias cavernas.

LllZ PEnEIBA, ICLEGIADA, Cnilt. il, flll. Ifl, V.

APUPO, s. m. ant. (Do franeez pou-
ãée, e também j^oupjin, designa o que usa
trajos muito esquisitos.) Espécie de en-
feite ou adornos usados na corte portu-
gueza no século xv.

Tu hias hum Serafim,
Cousa p!'ra ver do eco
Com teus apupos daleo,
Contente do eianiezím.

CASC. GEUAI., foi, 67, col. 3, V.

APURAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que
escolha, selecção; inspecção de recrutas.
Contenda, exame, contestação. — « Man-
dou fazer ires ou quatro ulardos de apu-
ração da (jente, que havia. » João de Bar-
ros, Década III, Liv. 9, capitulo 4.

APURADAMENTE, adv. Exactamente,
esmeradamente, perfeitamente, acabada-
mente, polidamente. — « J« «««is apura-
damente do que começou. » João de Bar-
ros, Década I, Liv. iv, cap. 2.

APURADiSSIMO, adj. sup. Exactissi-
mo, aperíeieoadissimo, acabadíssimo, pu-
riticadissimo. = Usado por Frei Bernar-
do de Brito.

APURADO, adj. p. Aperfeiçoado, poli-

do, acabado, tornado puro, purificado;
averiguado, examinado, rectificado

;
qua-

lificado
; excellente, insigne, perfeito, con-

summado; acontiado. — «.Saem homens
tão apurados na que convém á honra, pri-
mor e discripcão, que, etc. » Lobo, Corte
na Aldêa, dial. iv, p. 295.
— Loc.: Apurado cZfi cctòeí/aes, cshaus-

to, pobre ; o que vulgarmente se diz es-

corrido. — Carta apuradct, a que se re-

serva com cuidado para fazer vasa. —
Paciência apurada, a que está muito
exercitada

; o que vulgarmente se diz

calejada. — Estylo apurado, em lingua-

gem esmerada. — Perdi:: apurada, no-

me que os caçadores dão á perdiz, quan-
do já está exercitada em voar. —• Bus-
cando perdizes, que não sejam apuradas.»
Arte da Caça, p. 31. Vid. Aporada; Blu-

teau considera ser erro de impressão. —
Gosto apurado, diz-se d'aquelle que tem
um certo sentimento artístico. — Ccddo
apurado, dizse do que foi deixado ferver
a fogo lento, para se evaporar a agua, e

ficar mais succniento. — Apurado para o

serviço, diz-so dos recrutas que não tem
doença que os escuse. — « Farinha a^^u-

rada não ta veja a sogra, nem a cunha-
da. » Padre Delicado, Adágios, p. C5.

APURADOR, s. m. O que apura, ou ti-

ra a limpo; avcriguador, investigador da
verdade ; corrector, ou que emenda os

erros de uma obra. —• « Ampliadores, e

aparadores de obras alhêas. » Amador
Arraes, Diálogos, prol. = No sentido an-
tigo empregava-se como rccrutador, o que
alimpa as pautas, escolhe e separa os mais
dignos para algum emprego ou ministé-

rio. = Recolhido por Viterbo.

APURAMENTO, s. m. Selecção, esco-

lha, separação, apuração, refinação; jus-

tificação, liquidação. — Apuramento da
verdade, o acto de fundamentar ou mos-
trar a verdade ou falsidade do que se diz.

= Recolhido por Moraes.

APURAR, V. a. (De puro, com o prefi-

xo c a terminação verbal «ar».) Purifi-

car, limpar das fezes, refinar ; averiguar,

examinar, constatar ; aperfeiçoar, melho-

rar, polir; rematar, concluir; liquidar;

alistar, arrolar, recrutar, recensear, esco-

lher.

o qual Imma tormenta em continente
Mauda, que o ar corrupto espallja, e ii;iiira.

Ll'iz PEr.EiriA, ELEO,, canl. ili, fui. 11.

— Ali, Senhor, respondi ; se o n.ãn a/mras
O tosco engenho meu. si' o tu niio limas,
Pczado he, não póile subir tanto.

BEtl.NAROES, FLORES IiO LI.MA, SonCt. 106.

— Loc. : Apurar a paciência, esgo-

tal-a com o continuado softrimento. —
Apurar a verdade, tirar a limpo as cou-

sas. — o Quem as cousas muito apura,
não tem a vida seçjura. » Delicado, Adá-
gios, p. 72. — Apurar a lingua, diz-se

do trabalho dos cultistas, quando impri-

miram á lingua portugueza uma feição

alatinada. — Apurar as listas, diz-se nas
eleições quando se abre a urna para ver
o resultado dos votos. — Apurar dinhei-

ro, liquidar, vender a mercadoria, por
tudo em preço.
—

- Apurar, v. n. Purificarse, melho-
rai'-se, aperfeiçoar-se. — « Amor apura
no sofrimento. » Jorge Ferreira de Vas-
conccllos, Aulegraphia, act. iii, se. 6.

— Apurar se, v. rejl. Impacientar-se,

exasperar-se. Aperfeiçoar-se, esmerar-se,

procurar conseguir certa perfeição. —
« Todavia lhe quero ir repricar, inda

que se apure comigo. » Jorge Ferreira,

Aulegraphia, act. i, se. 5.

APURATIVO, adj. Purificante, detersi-

vo, depurativo. = Recolhido por Moraes.

A' PURIDADE, loc. adv. ant. Em segre-

do, em particular, só a só, ás escondidas,

ao ouvido. — « Com os olhos no chãofal-

lão muito manso, como em Portugal cos-

tumamos falkir á puridade. » Cartas do

Japão, Tom. i, p. 400, col. 2. = Ainda
usado na lini 3ular,

Se à pitríílaãe o dissesses

Tença te havia de dar.

UOM. GERAL.

APURIDAR, V. a. ant. (Formado da lo-

cução adverbial A' puridade.) Segredar,

fallar ao ouvido, privar; bisbilhotar.

o rruge-muje he tanto

Sem conto apuridar.

ase. GER., tom. 111, p. 1C7.

— Apuridar-se, t-. reJl. Fallar ao ou-

vido; tratar entre si e em segredo. —
« E olhando como se todos apuridavão

huns com os outros, esto a p>unha em mor
desesperação.» Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Part. ii, cap. 216.

APURISMAR, V. n. ant. (De apurisma,

com a terminação verbal «ar».) Crear

matéria, suppurar. = Recolhido por Mo-
raes.

APURO, s. m. Estado de cousa apura-

da ; refinamento, requinte. Aperto, lan-

ce, crise, necessidade, diffículdade.— Ver-

se em apuros, achar-se exhausto de meios.

— A^'estcs apuros, no meio d'estes peri-

gos. — Apuros de dinheiro, miséria.

APURPURADO, adj. O mesmo que Pur-

purino ; avermelhado.

APUS, s. m. Em Astronomia, constel-

lação meridional, chamada jjassaro do

paraizo ; é composta de doze estrellas,

sendo a maior apenas da quinta gran-

deza.

— Era Ornithologia, espécie de par-

dal.

— Em Crustáceos, género notável da

ordem dos crustáceos branchiopodes, ca-

racterisado pela existência de uma gran-

de casca scutifonne.

— Em Botânica, synonymo de sessil,

o que se applica aos cogumellos cujo ca-

pello ou parte que supporta os órgãos da

fructificação adhere por um ponto aos cor-

pos sobre os quaes se desenvolvem.

t APYCNOS, adj. (Do grego a, sem,

e pijkiios, fechado.) Em Musica grega, no-

me dos sons chamados estáveis.

t APYICO, adj. (Do grego n, sem, e^íí/o,

lançar pús.) Em Medicina, nome do que
não tem supptu"ação.

APYRECTICO, 'adj. (Do grego a, sem,

e pijretos, febre.) Era Medicina, o que não
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tem febre
;
que nào ó acompanhado de

febre.

t APYRENA, aãj. (Do grego a, sem,

e pyren, enos, grào.) Em Botânica, nome
das plantas, cujos fructos nào têm se-

mente.

t APYRENÓMELA, s. f. (Do grego a,

sem, pi/ren, nó, e viele, sonda.) Em Ci-

rurgia, sonda sem botào.

APYRÉTÍCO, adj. Vid. Apyrectico.

APYREXIA, s. /. (Do grego apyrexia,

intermittencia da febre.) Em Medicina,

ausência da febre; o estado no qual se

acha o doente no intervallo dos accessos

de febres intermittentes.

t APYRÍNA, s. /. (Do grego a, sem,

e7??/rint% pepino.) Em Chimica, alcali que

se estrae de uma espécie de coco ; corpo

muito análogo ao amido.

t APYRÍTE, s. /. Em Mineralogia, es-

pécie particular de tourmalinas verme-

lhas, que se distingue por uma grande re-

sistência á fusào.

APYRO, adj. (Do grego a, sem, e pyr,

fogo.) Em Chimica, e Mineralogia, epí-

theto dado a todas as substancias que re-

sistem á acção do fogo, que não se alte-

ram ou são infusiveis, seja qual for a

temperatura a que as submetiam.
— Syn. Apyro, refractário : Para que

se possa qualificar um corpo de refractá-

rio basta que elle resista á acção do fo-

go, que seja infusivel, apezar de todas as

outras alterações que possa experimentar.

— Um corpo apyro, não experimenta á

acção de fogo nem fusão nem alteiação.

— Todo o corpo apyro é refractário, mas
nem toda a substancia rífractaria é

apyra.

APYRO, s. m. Em Mineralogia, nome
de um mineral primeiramente aproxima-

do do feldspatho, mas de que se fez de-

pois uma espécie com o nome de anda-

luzite.

t APYROMELA, s. f. Vid. Apyrenome-
la.

AQÓ, adv. ant. Segundo Viterbo, aqui,

cá, n'este logar.— «... em hum instrumen-

to que nus aqó foi mostrado, v

t AQUADOR, s. m. Em Ichthyologia,

peixe volante ou voador.

AQUADRELAMENTO, s. m. ant. (Do
substantivo antigo Quadrella, com o suf-

fixo «mento».) Kol, conta, enumeração,

lista, pauta, alardo, em que estão cs-

criptos os nomes dos que formavam uma
quadrella. = Kccolhido por Viterbo, no

Diccionario Portátil.

AQUADRELAR, v. a. ant. (De quadrella,

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar».) Arrolar, pôr em turmas, quadrilhas

ou vintenas. — Aquadrelar a terra, fa-

zer a estatística dos moradores, c distri-

buir o que cada um deve pagar. = Re-

colhido por Viterbo.

t AQUADRILHADO, adj. p. Reunido qua-

tro a quatro, para fazer a ronda nas an-

tigas povoaçijes. Com o andar dos tem-

pos tomou-se á má parte; mettido em
quadrilha de ladrões ou salteadores.

AQUADRILHAMENTO, s. m. Vid.Aqua-

drelamento.

AQUADRILHAR, v. a. (De quadrella,

mudando-sc os «11» em «Ihs como em
scintilla, cente?/ia.) O mesmo que Aqua-

drelar. = Recolhido por Moraes.

AQUAECER, v. n. ant. (Do hespanhol

acaecer.) Acontecer ; caber em quinhão
;

cair por sorte. = Recolhido por Viterbo.

Vid. Acaecer.

t AQUAECIDO, adj. p. ant. Acontecido
;

dado em quinhão.

AQUAECMENTO, s. m. ant. Aconteci-

mento, successo ; na linguagem antiga,

lambem se escrevia Aqueimento. Vid.

Acaecimento.

t AQUAMOTOR, s. m. Apparclho no

qual se servo do impulso das ondas,

para transportar esta acção em sen-

tido contrario a um barco carregado, que

se quer dirigir contra a corrente.

AQUANTÍADO, adj. ant. O mesmo que

Acontiado. Vid. esta palavra. — «Os rpte

estavão aquantiados e vencião o soldo.»

Moriarchia Lusitana, Tom. v, foi. 3<J.

AQUÁQUA, s. f. Em Historia Natural,

sapo do Brazil.^ Recolhido por Moraes.

AQUARELLA, s. f. Desenho feito a

nankin ou outras quaesquer cores, di-

luídas em agua, de uma grande fineza,

e transparência de tintas, empregadas es-

pecialmente em retratos. Vid. Aguarella.

AQUARELISTA, s. m. O desenhador

que pinta a aguxrella.

AQUÁRIO, s. m. (Do latim aquarius.)

Nome do undécimo signo do Zodíaco,que

segue logo ao de Capricórnio; n'elle entra

o sol commumente a 22 de Janeiro e no

seu asterismo em 10 de fevereiro. Con-

sta este signo de 42 estrellas.

Enlranilo j:l o Sol no signo aquário.

i.oiz PEB., ELEO., cant. I, foi. ly, V.

— Em Iconologia, o Aquário é repre-

sentado pela figura de um homem com um
cântaro derramando agua, o qual fingiam

os mythologos ser Deucalião, porque es-

tando o sol n'elie, costuma haver grande

abundância de agua. — «Aquário signi-

ficado por um homem, que está vasando

um pote de agoa.i> Noticias Astrológi-

cas, p. 63.

AQUÁRIO, adj. O mesmo que Aquáti-

co ; aquoso, aquco, e aguado.

Qii.il lio lagostas d(s.i):.i(ln b.inJo

No lopeiiliiio liij!o e aquário seio, ele.

LlIU PSB., BLEfl , c.inl. xviii, fol. 268.

AQUÁRIOS, .-•. m. pi. O mesmo que

Aqnarianos ou Hydroparastatas, hereges

do século II, que só usavam agua na con-

sagração. — 1 Hereges houve, que no Ca-

lis Eucharistico offerecião só agoa cha-

mados por isso aquários. » Bernardes, Flo-

resta, Tom. I, p. 322.

t AQUARIUM, s. m. (Do latim aqua-

rium.) Termo moderno para designar um
pequeno reservatório de agua, nos quaes

se criam plantas ou peixes de agua doce

ou mesmo salgada. Viveiro aquático.

AQUARTALADO, adj. Corpolento e qua-

drado, mas curto ; nome dado aos cavai-

los que tem os quartos fortes e baixos.

=

Recolhido por Sloraes.

AQUARTELADO, adj. p. Aboletado ; re-

colhido em quartel ; acampado. — « Fi-

carão aquartelados na cidade.» Portugal

Restaurado, Tom. i, p. 131.

AQUARTELAMENTO, s. m. Distribui-

ção das praças por quartéis; aboletamen-

to, abarracamento
;

quartel, logar em
que a tropa se recolhe no inverno.

AQUARTELAR, v. a. (De quartel, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Distribuir ou repartir as tropas em loga-

res opportunos, no tempo de inverno, ou
por outro qualquer motivo, no tempo de

guerra. — «Porem se elle receiar passar

e aquartelar o seu exercito da outra par-
te, etc.» ^'ieira, Sermões, Tom. vii, serm.

14, § 5, n. 510.
— Aquartelar-se, t-. refl. Abrigar-se,

recolher-se a quartel ; estancear ; fazer

alta em um sitio ; acampar. — aA 2 de

Junho, se aquartelou o nosso exercito no

Ribeyro de PerdÃellas.v Academia do

Conde de Villa Flôr, p. 33.

AQUARTÍA, s. f. Em Botmica, nome
de um arbusto das Antilhas ; espécie de

solano.

AQUARTILHADOR, s. m. O que vende
aos quartilhos

;
que vende vinho por miú-

do. = Recolhido por Moraes.

t AQUARTILHADO, adj. p. Vendido a

quartillio. — Vinho aquartilhado
; feijão

aquartilhado. = Recolhido por Bacelíar.

t AQUARTILHAMENTO, s. m. Medição

a quartilhos. = Recolhido por Bacelíar.

AQUARTILHAR, v. a. i^De quartilho, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».!

Vender a quartilhos. = Usa lo na Arte

de Furtar, por Tomé Pinheiro da Veiga.

AQUÁTICO, adj. (Do latim aquaticus.)

Que pertence á agua; aquoso, aqueo.

Em Historia Natural, que vive mais na
agua ou debaixo da agua, do que fora

delia. Cheio de agua, pantanoso, enchar-

cado.

Por islo, c porque ]i tinha icibidi
A cisiorn], o com (iríssa o brfridadc
TinlKi já dentro delli agas;illiiidt

D'i7Htf/int tiror gi-nu qu.iDtidadf.

A.VU., CERCO DE DIO, Ullt. I, TOl. 50, fOl. Í.

Ali i)uf r quo aS açualicas donzolUs
K&piTem 05 forlissiiiios TanVs.

CASi., LUX., cant. i\. o>t, ij.

—Loc. : Signo aquático, o mesmo que

Aquário, c também qualquer qneinflue na

frialdade, e humidade. Biuteau. — Fos-

so aquático, em Fortiticaçào. aquelle que

está cheio de agua. — «Vo íhcío dos fos-

sos aquáticos costumão alguns fir:(r huma
sejjaração.t Methodo Lusitano, p. 191.
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— Demónios aquáticos, os que vivem na

agua; restos da mytliologia de Typhon.

AQUATIL ou AQUATILE, adj. 2 gm.

(Do latim aquatiiis.)U mesmo que Aquá-

tico.— «Parece iiivpossivel poder contar

os grãos das ovas de hum sável quanto

mais de oídros animaes aquatiles, qxte o

excedem muito no corpo, k feeverim de Fa-

ria, Promptuario Espiritual, p. 199. =
Usado na linguagem poética.

t AQUA-TINTA, s. f. (Do italiano ac-

qua-tinta.) (iravura a agua forte, imitan-

do o desenho a aguarella,

AQUA-TOFANA, s. f. Veneno subtil, cu-

ja invenção se attribue a um mulher de

Falermo; matava lentamente, e nào se

conhecia pela analyse.

AQUE, toe. adv. Vid. Aqui, como em
Aqui de El-Rei, Aqui de Deus, etc.

AQUE, s. m. Batel, usado na Hollan-

da.

t AQUEBRANTADO, adj. 2>- O mesmo
que Quebrantado ; alquebrado ; enfraque-

cido.

AQUEBRANTAR, v. a. O mesmo que

Quebrantar, com o prefixo «a» da índo-

le da lingua ; alquebrar, enfraquecer, der-

rear.

Vem com tanto furor, com tanta ira,

yui: os ânimos dos Lusos aquclnaiilào.

LUII rBK., ELEG., cant. 11, lol. 27, V.

—Aquebrantar-se, v. refl. Alquebrar-se,

prostrar-se, intimidar-se. — nElle se ate-

moriza e aquebranta « vista dos ânimos

generosos.» Frei Thomaz da Veiga, Con-

siderações Litteraes, cap. i, vers. ò, cons.

5, n. tí.

AQUECER, V. n. ant. Acontecer, suc-

ceder, caber em partilha. Vid. Acaecer.

Quem com tal gente he cortez,

Uem he que ilie aqueça asssi.

SIMÃO MACB,, CERCO I> E DIU, aCt. I,

lol. 3, V.

AQUECER, V. a. (Do latim incalesce-

re, dando-se a syncopa do «1» medial, co-

mo em molere, moer.) Aquentar, dar ca-

lor, tornar quente, amornar, fazer escal-

dar,

E quando o Sol começa a aquecer.

Kntilo a doce voz nuiis alevanta.

PUll.. DE SAM BOAVENTURA.

— Aquecer, v. n. Tomar calor, ficar

morno, começar a perder o frio, estar

quente; exaltar-se. — aPorque he certo

não ser cousa má desejarmos comer ou be-

ber ou aquecer, qnando havemos frio.i>

Cathecismo Romano, foi. 319, v.

— Aquecer-se, v. rejl. Conchegar-se,

agazalhar-se, aproximar-se do calor.

AQUECIDO, adj. p. ant. O mesmo que

Acaecido ; acontecido, succedido.

AQUECIDO, adj. p. Aquentado, requen-

tado, quente ; amornado, fervido.

AQUECIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Acaecimento ; acontecimento, succes-

so, evento, caso, facto.

—

« Receando mui-

to vir-lhej)or ello algum mão aquecimen-

to. » Chronica do Condestavel, cap. 38.

AQUECIMENTO, s. m, Elevação de tem-

peratura ; accumulação successiva de ca-

lor
;
quentura, acaloraçào, calor.

AQUE DE DEOS, loc. adv. Forma com

que se invocava o testemunho de Deos,

conservada como resto dos antigos orda-

lios do direito portuguez. — « Porque o

que vae ]}elo mundo não me j^osso ter que

não brade: a que de Deos, e da divina

justiça. j> Frei Pedro Calvo, Homilias,

Tom. I, foi. 161. Vid. Aqui de Deus.

A QUE DE EL-REI, loc. adv. O mesmo
que Aqui d'El-Rei, grito ainda usado por

quem pede soccorro. — «A que d'el Rei

que me querem, roubar.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act, iii, se. 7. — «A que dei

Rei ! Vás vedes aquellas meninas?» Idem,

Ib., act. V, SC. 2. — Gritar a que de

El-Rei sobre alguém, pedir que prendam

essa pessoa, como fautor de um crime,

ou em flagrante delicto. Vid. Aqui d'El-

Rei.

AQUEDUCTO, s. m. (Do latim aquaxlu-

ctus ; as frequentes inundações de Roma
e dos campos dos seus arredores, assim

como influíram bastante na legislação,

também fizeram crear esta fórina archi-

tectonica.) Canos para conduzir a agua

de um lugar para outro ; canal construí-

do de pedras, ou de tijolo, umas vezes

rente com o chào, outras sobre arcarias,

para transferir a agua de uma nascente

para um reservatório ou distribuição. =
Também se pôde dar este nome a um
canal exterior, servindo para navegação,

ou subterrâneo, distribuindo as aguas pe-

las fontes de uma cidade. — No sentido

figurado : vehiculo, conductor, mensagei-

ro.
Terreno igual em llores curioso

Que de nitidas agoas e regado,

Ue huma fonte sonora derivadas,

Por aqueíluclos mil cominunicadas.

MAN. iHOMÁZ, i.\s., cant. IV, est. 103.

— Em Anatomia, dá-se o nome de

aqueduoto a certos canaes ; assim : Aque-

ducto de Fallope, canal spiroide do osso

temporal. — Aqueducto de caracol, ca-

nal estreitíssimo que vae da rampa do

caracol ao bordo posterior do rochedo.

—

Aqueducto de Sylvius, canal intermediá-

rio dos ventrículos. — Aqueducto do ves-

tibião, canal que começa no vestíbulo,

pertissimo do orificio dos dous canaes se-

mi-circulares, e vem abrir-se na face pos-

terior do rochedo.

— Em Historia da Arte portugueza,

Aqueducto das Aguas Livres, imitação

faustosa de Dom João V, das construcções

do aqueducto de Maintenon, mandado fa-

zer por Luiz XIV, para trazer a Versail-

les as aguas de Eu, e do Aqueducto de

Arcueil. Estes monumentos da jjonipamo-

narchica do século xvii e xviii, revelam

uma grande ignorância e ao mesmo tem-

po a íalta de observarem a lei do equilí-

brio dos liquidos em vasos communican
tes.

A QUEIMA ROUPA, loc. adv. De perto,

cara a cara
;
por força, violentamente, de

repente, inesperadamente. = Usada des-

de o século xvii, cont a vinda dos sol-

dados francezes commandados por Schom-
berg ; da phrase franceza «' brule pour-

point. — «Recebeu huma carga á queima

roupa, sem outro damno que o de dous

soldados feridos.» Mercúrio de Julho de

1664.

t AQUEITLES, s. /. jíl. Em Entomo-
logia, sub-secção de aranhas aquáticas

;

compõe-se de um só género argyronete.

AQUEIVAR, i'. a. iJar repouso á ter-

ra cavada. U mesmo que Alqueivar, pôr

de afolhamento ou pousio, dajido-se a

syncopa do «1» medial, frequentíssima na
linguagem popular.

AQUEIXADAMENTE, adv. ant. Com
aqueixauietitij

;
queixosamente. — a A

quarta, quando ha pressa e anciã aquei-

xadamente como com grão cobiça.» Ver-

ciaj. Sacramental, Part. i, tit. 35, foi.

30, V.

AQUEIXAMENTO, s. m. ant. Pressa;

azáfama, precipitação
;
queixa, tormento,

apresuramento. — «A quinta (filha da
Luxuria) he precipitatio, que quer dizer

desordenado aqueixamento, e apresura-

mento, polo qual se aqueixa o homem, e

apresura pêra ir a peccar, pioendo-se a todo

2)erigo de morte p)or cumprir sua luxuria, d

Vercial, Sacramental, Part. i, tit. 33,

foi. 29.

AQUEIXAR, V. n. ant. O mesmo que
Queixar-se; molestar, apresurar.=U8ado
mais na forma reflexiva.

— Aqueixar-se, v. refl. Queixai'-se,

apressar-se. — «... polo qual se aqueixa

homem, e apresura pêra ir a peccar. r>

Vercial, Sacramental, Part. i, tit. 33,

foi. 29.

AQUEJAR-SE, v. refl. ant. Apressar-se,

marchar sem demora. — «... aqueijar-se

a vir a Leão por ver o reino.» Elucidá-

rio. Vid. Aqueixar-se.

AQVIíL, jrron. ant. (O mesmo que Aquel-

le ; do italiano quello ; tornando-se inicial

o « o » final, e mudando-se em « a » como
em Avençai por Ovençal.) Usado no No-

biliário e na Ordenação Affonsina.

AQUELLE, pjron. demonst. (Do latim

qui ille ; no hespanhol aquello, e no ita-

liano quello, o que prova a homogeneida-

de d'estas três linguas ; da locução latina

ecce-ille, se formou o pronome relativo,

para outro grupo de linguas romanas, co-

mo o provençal cel, celh, o catalão, cel,

e cells, o picardo chelle, cheulle; e o ve-

lho francez cil, cel e celui.) Usa-se como
articular, limitando a extensão do nome
a que se ajunta, pela circumstancia de
estar remoto o objecto por elle significa-

do. Ajunta-se ellipticamente a um sub-

stantivo occulto, e indeterminado, cuja no-

ção se determina por uma incidente. —
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Traz á memoria attributos pelos quaes

nos recordamos de alguém. — Designa o

que pertence a uma terceira pessoa no

discurso. = Emprega-se no principio de

uma phrase para dar eraphase ou fornia

geral a um pensamento.

Vès aquella agoa saudosa e branda,

Oue parece que vai grào dor sentindo,

Aquella, Alpino, aqui chorar me manda.
BBNRARDES, LIUA,. OCl. Vtl.

A hnma sala o leva, illustre e bella,

Que nunca Nero leve como aquella.

LOBO, CO>DESTAVEL, C. XI, CSt. 20.

Vês uquelle, qae vae no grão cavallo

Ríjço, com sella xerque, e as estribeiras

Com mais fluo metal resplandecenio,

Aquetíe, aquelle, digo, que três Mouros
Com grande força empuxa e abale em terra ele.

CÔRTB REAL, 2.° CERCO DB DIU, Cant. SX(

foi. 22o.

— Loc. : Estar muito aquelle, não se

sentir bom, estar adoentado ; com certo

desconsolo.= Usado na linguagem popu-

lar.
Toda la estás aquítla,

Choram-le os lilbos por pão.

GIL VICBMB, OBR., IÍV. 11, fol. 214.

— Oh aquelle I voz com que as crian-

ças chamam as pessoas de quem nao sa-

bem os nomes ; voz de quem chama com
intimidade. — « Aquella é bem casada,

que não tem sogra nem cunhada, d Blu-

teau, Vocai. Suppl. — « Aquelle hade

chorar, que teve bem, e veiu a mal.y> Idem,

ibidem. — « Aquella é bua e honrada,

que está viuva sepultada. » Idem, ibidem.

— « Aquelle é teu amigo, que te tira do

arruido. n Idem, ibidem. — « Aquelle

não faz pouco, que seu mal deita a ou-

tro. j> Idem, ibidem. — « Aquelle j^erde

venda, que não tem que vender. » Idem,

ibidem. — « Aquelle te deu, aquelle te

dará, mal haja quem de seu não ha. »

Idem, ibidem. — « Aquelle, vae mui são,

. que anda pelo chão. » Idem, ibidem. —
«Aquelles são qnais ricos, que tem ami-

gos. » Idem, ibidem.

AQUELLO, pron. dem. ant. (Do liespa-

nhol aquello; para a etymologia oiigma-

ria, vid. Aquelle.) Usado como relativo,

e demonstrativo de pessoa ou cousa, por

Fernão Lopes e Bernardim Ribeiro.

AQUELL'OUTRO, pron. dem. (Composto

de aquelle e outro.) O que se segue a

aquelle ; apoz aquelle ; também se emprega

como correlativo de cst'outro.— « Quando
se dizia aquiilo de : Chegar a boa arvo-

re, e aquelloutro, de junta-te com os bons,

etc. » D. Francisco Manoel de Mello,

Apologos Dialogaes, p. 147.

ÀQUEM, adv. e pi-ep. (Do latim hinc,

vocalisando-se o « h » na aspiração, o « c »

final torna-sc medial.) Da parte de cá
;'

d'este lado ; atraz, longe do sitio a que

se quer ir, antes; inferior, menos.

—

<sNão

tomeis pena, que ainda csta7nos àquem do

boqueirão de Amboino. » Lucena, Vida

de Sam Francisco Xavier, Liv. iv, ca-

pitulo 1.

Andei ã'aquent para alem.
SÁ DE MIRANDA, OBR.

— Loc. : D'aquem, e d'alem mar em

Africa, titulo antigo dos reis de Portu-

gal. —• Ficar áquem do que se esperava,

nào corresponder á expectativa. — D'a-

quem dos Alpes, cisalpino; d'aquem do

Rheno, citra-rhenano.

t A QUEM, loc. adv. A'quelle, ou para

aquelle.

—

A quem mais der, phrase usada

nos leilões. — «A quem convier a cara-

puça que a ponha. » — A quem de di-

reito.

AQUEME, s. m. (Do árabe kacquem,

de acuma, governar.) Certo officio de jus-

tiça entre os mouros, com alçada até

morte, em uma só audiência. Governador,

regente, maior. Para com os judeus era

o mesmo que o seu Rabbi.— a He Aque-

me em Marrocos, ojficio de Justiça secu-

lar supjremo, que resjjonde entre nós ao

Regedor de Lisboa, mas com muito avan-

tajada autoridade e jurisdicção, porque

sentencea verbalmente até cortar pés e

mãos, e arrastar e matar... » Frei Luiz

de Sousa, Hist. de Sam Domingos, Part.

Ill, Liv. 6, cap. 14. = Recolhido por

Viterbo.

ÀQUEMTEJANOS, s. m. pi. Os mora-

dores d'áquem do Tejo. Contrapõe-se a

Alemtejanos. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

t AQUENSE, adj. O Natural de Aix-la-

Chapelle. = Usado por Frei Luiz de

Sousa na Vida do Arcebispo.

AQUENTADO, adj. p. Tornado quente,

aquecido, amornado ; requentado, calefa-

cto.

AQUENTAMENTO, s. m. Acção de aquen-

tar
;
quentura, acaloramento ;

aquecimen-

to, communicação de calor. = Recolhido

pelo Padre Bento Pereira.

AQUENTAR, v. a. (De quente, com o

prefixo e a terminação verbal « ar » ; e

também contracção da forma antiga Aca-

lentar, dando-se a syncopa do o 1 » me-

dial, como em mo\ere, moer.) Dar calor,

aquecer, amornar, escandecer, incandes-

cer, abrazear, afoguear, aâerventar, re-

quentar; agazalhar, vivificar, animar.

Era no tempo ale(,Te, era que entrara

No roultador da Europa a luz Pliebêa,

Quando um eo oulro corno aquentava.

cAv., LUZ., cant. it, est. 72.

— Aquentar, v. n. Communicar calor,

dar quentura, calefazcr. — « Óleo de ba-

ga do louro, resolve, aquenta, etc. » An-

tónio da Cruz, Recopilação da Cirurgia,

cap. univers., foi. 4, v. — a A pimenta

aquenta. » Padre Delicado, Adagies, foi.

121. — Não aquenta «ewi arrefenta,

diz-se de uma comida que não farta, ou

de um dinheiro que não enriquece.

— Aquentar-se, v. reji. Procurar ca-

lor, aquecer, agazalhar-se, conchegar,

abafar-sc, bafcjar-so. Melhorar-se, forta-

lecer-sc, animar-se.

Erutea propheliia
Diz áquí também o que sente,

Que nacerá pobremente,
Sem cueiro, nem camiza,

Nem cousa com que -^e aguente.

6IL VIGBSTE, OBR., 1ÍT. 1, fol. 21, T.

— Loc. : « Pela bocca se aquenta o

forno. B Padre Delicado, Adag., p. 51.

—

« Quem mais perto está do fogo, mais se

aquenta. » Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. IV, SC. 2.

— Syn. Aquentar, aquecer: Ambos
estes verbos se empregam no sentido de

dar ou communicar calor, elevar a tem-

peratura; porém o primeiro verbo tem o

suffixo dos verbos frequentativos, e o se-

gundo o dos verbos inchoativos. Aquen-

tar é tornar quente, e Aquecer é come-

çar a estar quente.

AQUENTEJANOS, s, m. pi. Vid. Aquem-

tejanos.

AQUEO, adj. (Do latim aqu^us.) Aquo-

so, aquático, aquatil, aguado, aguento.

— « Depois de exhausto o suor natural,

que he humor aqueo, então se seguia o

preternatural, e prodigioso, que he o do

sangue. » Vieira, Sermões, Tom. V, ser-

mão ò, § 4, n. 155.

— Em Anatomia, humor aqueo, nome

que antigamente se dava ao humor aquo-

so. — « De três humores se compõe (os

olhos) cristalino, em que se forma a vi-

são, como vidro liso e claro, e aqueo, co-

qno clara de ovo. » Pereira dAfonseca,

Poderes do Amor, Hora ò, p. 126.— « Âx
piartes aqueas tutalviente apartadas. »

Madeira, Morbo gall., Part. u, p. 16Õ.

t AQUERAM, s. ?)i. ant. O mesmo que

Acheronte. = Recolhido por Bluteau.

AQUESSE, pron. dem. ant. (Do italia-

no questo; a combinação o st » muda-se

em « ss » como em nostrum, nosso.) Es-

te, essa.

Sc o fim d'aquesse estado

He após vida breve conta estreita.

D. SLVNOEL BK PORTtOAL, OBB., fol. 203.

AQUESTA, s. f. ant. O mesmo que

Aquella, tomado como substantivo femi-

nino. Successo, acontecimento. = Usado

na linguagem popular.

Grande aqaesla,

Som voltas, que dá o mundo.

etMÃo HiCBADO. COM. PK bir. art i.

fol. 31, T.

AQUESTE, pron. rei. ant. (Do italiano

questo, com o prefixo da índole d;i lingua.)

Este, esta. = Ainda usado na lingua-

gem popular.

Mas tu liaqufsla affronta, em que me vistM

Tanto por mim insistes, qoo iropítrando

V aquesle venorando. antj^-o t riro.

.ajuntamento craro hua rcnHo breve.

r. >U>OE>- bE roRTCOAt. OM., fol. i03. .

AQUESTO, pron. rei. ant. O mesmo
que Aquisto. = Também se diz na for-

ma archaica esto por isto. — t E em

aquesto he mais provado o louvor de Deot
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ser glorioso. » Infanta D. Catlierina, Re-

gra e perfeição, Liv. i, cap. 5.

AQUI, adv. (Do latim hic, vocalisando-

se o h, pela aspiração, e tornaudo-se o « i »

final pela acccutuaçâo. Segando Frederico

Diez, da phrase latina ccce hic; ás lin-

guas romanas também se dividem u'csta

palavra no uso do c, como s, e como q

;

assim vemos no italiano qui, no bourgi-

nhão iquy, no picardo iki ; no provençal

aici, e no fraucez ici. O mesmo facto se

dá com o pronome Aquelle, vid. a sua

etymologia. Segundo JMuratori, o qxd,

italiano, vem do latim hic, accrescentan-

do-llie um « i » final, hichi, de que os

modenenses fizeram depois chi, e os tos-

canos qui. A influencia do italiano no

primeiro século da lingua portugucza cx-

plica-nos a origem do nosso adverbio

Aqui, do qual á maneira italiana também
usamos sem a vogal inicial, como na for-

ma archaica Ca.) Neste logar, n'esta par-

te, n'este sitio ; n'esta occasião, n'esta

circumstancia, agora, n'este tempo
\
pre-

sentemente
5 já, n'outr'ora.

Dar favor aos engenhos, e a toda arte.

Das boas, faz os Reis aqui immortaes.

SA' de MIRANDA, SOn. II.

O bem que «'/«i se alcança,

Não (lura por possante, nem por forte.

CAM., ODE IX, est. II.

— Loc. : Vae-te d'aqui, safa-te, dei-

sa-me. — ií/s-aqui, vêdol-o, está presen-

te.—Aqui, ali, acolá, junto de nós, mais

adiante, alem. — Até aqui, até hoje, e

também a chegar a este sitio. — Deixa-

me d'aqui, nào me apoquentes. — Por
aqui, por este sitio, por esta parte. —
Ora aqui, ora ali, umas vezes em uma
parte, outras em outra. — D'aqui a dias,

a contar de hoje até alguns dias.—-D aqui

em diante, de hoje em diante. — Caqui
se infere, d'este facto se concluc.—Aqui,

cá dentro, no coração. —Aqui foi Tróia,

expressão que denota ruina
;
que lembra

um passado grandioso. — « Aqui está a

chave do jogo. t> Blut., Suppl. do Vocab.
— « Aqui está « conta dos ovos. » Ane-

xim. Idem, ibidem. — « Aqui se ixxgam
ellas. » Idem, ibidem. — « Aqui se rema-

tam as contas. » Idem, ibidem. — «Aqui

tendes fará peras. » Idem, ibidem. —
« Aqui se vê o filho do homem. » Idem,

ibidem. — « Aqui torce a porca o raòo. ii

Idem, ibidem.— « Quando aqui não fores

comerás comigo. » Nunes, Refraues, foi.

93.

AQUI D'EL-REI, loc. adv. Grito de

quem pede soccorro. Simão Machado, na

Comedia de Diu, traz as seguintes coi--

rupções plebeas : Á din Rei, Áquedin Rei,

Aique diu Rei. Vid. Áque de el-rei. —
« E todo o Aqui d'el-rei vae sohre os po-

hres pensamentos. » D. Francisco Jlanoel

de Mello, Apologos Dialogaes, p. 271.==

Também se emprega na linguagem offi-

cial. — « Ninguém seja tão ousado, que

em arruido ou briga que se levante, cha-

me outro ajipellido, salvo Aqui del-Rey,

e o que outro appellido chamar, seja de-

gradado com pregão. » Ordenações do

Reino, Liv. v, tit. 44. = Também se

empregava como interjeição.

AQUI DE DEOS, loc. adv. ant. Vid.

Aque de Deos.

AQUIDUCTO, s. m. O mesmo que Aque-

ducto, mais usado.

AQUIETAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que

Quietação.

AQUIETADO, adj. p. Posto em quieta-

ção
;

quieto, socegado, asserenado. =
Usado por Amador Arraes.

AQUIETADOR, s. m. O que aquieta;

sedante, sedativo. = Recolhido por Mo-
raes.

AQUIETAR, V. a. (De quieto, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Pôr

em quietação, fazer parar, apaziguar, so-

cegar, asserenar, applacar, domar.

E clle com pio zello desejando

De íii/!iii'lar iio Rei, seguindo-ij vinha.

LOBO, CONDESTAVEL, C. 11, eSt. 23.

Imaginei Neiítuno aquielamlo

As bellicosas ondas inquietas.

BERKAnnEs, UMA, Cari. xxvii.

— Aquietar, v. n. _Sercnar-se, tran-

quillisar-se, ticar quieto ; repousar o ani-

mo. — « Se via algãa dissensão, não

aquietava até de todo a ver composta, v

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom.
III, p. 579.

— Aquietar-se, v. rejl. O mesmo que
na forma neutra.

N'estas indillerencns alma emprega,
E se aquieta hum pouco, e sobressalta.

Cuidando que he vista sua pena e falta.

MorSlNUO DE ylEVEIiO, AFF. AH\., c. viii,

foi. ll!t, V.

t AQUÍFERO, adj. Que contém ou en-

cerra agua. — Tracheas aquíferas.

AQUIFOLIÁCEO, adj. Em Botânica,

planta que tem por typo ou se parece

com a azinheira. = Também se empre-
ga como substantivo.

AQUIFÓLIUM, s. m. Em Botânica, gé-

nero de arbusto da famiUa das ilicineas,

espécie de azinheira.

t AQUÍGENA, adj. Em Botânica, no-

me dado a certos cogumellos.

AQUILA, s. /. O mesmo que Aguila

;

certa madeira aromática, conhecida nas

boticas pelo nome de Aquilaria, a que os

nossos antigos também chamaram Aloés,

Agallocho, e Calamhuco. — « N'ella se

cria sândalo, dá áquila, faz-se roupa

mui fina. » Lucena, Vida de S. Francis-

co Xavier, Liv. iii, cap. L
AQUILA ALBA, s. f. Em Chimica, no-

me antigo dado ao protochlorureto de

mercúrio ; nome que se dava também a

todos os sublimados brancos,

AQUILÃO, s. VI. (Do latim aquilo^ no

acc.) Vento norte, ou também nordeste.

Em linguagem figurada e em estylo poé-

tico, qualquer vento áspero e rijo. A ban-

da do norte, d'ondc sahe o aquilão. —
« Mas vive o Senhor, que tirou os filhos

de Israel do desterro do Aquilão. í> Cathe-

cismo Romano, foi. 251.

t AQUILARIA, s. f. Em Botânica, no-

me da arvore que dá o pau de Aquila.

t AQUILARIÀCEAS, s. f.pl. Familiade
plantas dicotyledoneas, de 5 e 10 estâ-

mes perigyneos, visinha das thymeleas.

= O mesmo que Aquilarineas.

t AQUILARINEAS, .s. /. pi. Em Botâ-

nica, planta da famiiia das dycotyledo-

ueas.

AQUILATADO, adj. p. Apurado, redu-

zido a melhor quilate ; figuradamente,

avaliado, examinado, apreciado rigorosa-

mente. = Usado por Jorge Cardoso.

AQUILATADOR, s. m. Apurador, o que
examina os quilates dos metaes.=0 mes-

mo que Quilatador, e mais usualmente

Contraste.

AQUILATAR, v. a. (De quilate, com a

terminação verbal; vid. também Quila-

tar.) Contrastar, avaliar, examinar o

quilate de um metal; figuradamente:

apreciar, criticar, ponderar com minúcia.
— « Esta (a cortczia) nunca encontrou a
santidade, antes a realça e aquilata mais.y>

Jorge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom.
II, p. 104.
— Aquilatar-se, v. refl. Apurar-se nos

quilates; examinar-se, apreciar-se, exal-

tar-se, afinar-se. — « Aquilatando-se ella

cada vez mais na perfeição. » Jorge Car-

doso, Agiologio Lusitano, Tom. iii, p.

225.

AQUILÉGIA, s. f. Em Botânica, planta

a que vulgarmente se chama Aculeja;

planta da famiiia das ranunculaceas, usa-

da como medicinal. Citada por Curvo Se-

medo, na Atalaya da Vida.

t AQUILÉGIO, s. m. Em Antiguidades

romanas, nome dado aos que descobriam

fructos e nascentes.; é ao que o nosso po-

vo ainda chama vedores.

t AQUILEJA, s. /. O mesmo que Aqui-

legia, e Aculejos. — « Tomae do pó de

flores de aquileja, salva, ortelã, vespa

e noz noscada, de cada cousa meia on-

ça. -d Cu.vo Semedo, Atalaya da Vida,

p. 221.

AQUILHADO, adj. p. Que tem quilha

;

diz-se dos barcos que não são de fundo

de prato. — « E de navios piequenos, de

vinte cinco toneis, que não fossem aqui-

Ihados. » Fernão Lopes, Chronica de D.

João I, Part. II, cap. 127.

t AQUiLICE, s./. Em Botânica, arbus-

to de Java da famiiia das meliaceas.

t AQUILÍCIAS, s. /. pL Em Antigui-

dades romanas, sacrifícios offerecidos a

Júpiter ad petendam pluviam.

AQUILÍFERO, adj. No sentido próprio,

o que leva a águia. Como substantivo, o

porta-bandeira dos exércitos romanos.=
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Usado poi Braz Garcia de Jlascarenhas,

no Viriato Trágico.

fAQUILÍNEAS, s.f. x>l. Em Botauica,

sub-fauiiiia falconidea, tendo por cara-

cter proporções bastante grandes.

AQUILINO, adj. (De aquila, águia.) De
águia pertencente á águia ; figuradamen-

te : perspicaz, altaneiro, guindado. —
«Muito mais aquilina iwpo ria ser a vista,

jirudentissima de um monarcha.y> Padre
Manoel Bernardes, Floresta, Tom. v,

p. 320.
— Loc. : Nariz aquilino, epitheto que

se dá ao nariz que do meio para baixo

se recurva, a modo de bico de águia.

— «O nariz aquilino e grande.» Frei

Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana,

Part. I, liv. 3, cap. 1. — Engenho aqui-

lino, sagaz, penetrante, entendimento

que se compraz nas grandes arrojos. —
Olhos aquilinos, do feitio dos de águia,

ou também perspicazes. — «Era de jo-

cundo emagestoso aspecto, o nariz e olhos

aquilinos.» Vida de Sam Francisco Pala-

tino, p. 165.

t AQUILÍNOS, s. »!. pi. Em Ornitholo-

gia, familia dos pássaros em que se con-

tém a águia como typo.

AQUILLO, form. n. Toda e qualquer

cousa indeterminada.

Que facilmente aos olhos se figura
Aí/uillu que se pinta no desejo.

CAM.. ECL. Ill, est. 12.

— Loc. : Aquillo é que é, phrase do

povo quando elogia alguma cousa. — Jã
não ha «/'aquillo, quando se falia de uma
virtude não vulgar. — Aquillo com que se

compram os melões, o mesmo que di-

nheiro.

Aquilo, «. m. (Do latim aquilo; cor-

responde ao nominativo, como Aquilão,

ao accusativo ; uma forma é de origem
erudita, e a outra, como phonetica é de

origem popular.) O vento norte, e em ge-

ral qualquer vento frio e tempestuoso.

Borcas injuriado, e o conipanliciro A'iuila.

CA.MõES, LBZ., cant. Tl, est. 31.

AQUILON, s. m. O mesmo que Aquilo.

= Usado na linguagem poética, por An-
dré Rodrigues de Mattos.

AQUILONAR, adj. 2 gen. (Do latim

aqitilonaris, sem a flexão do caso.) Per-

tencente ao aquilão
;
que pertence ao nor-

te, ou d'onde sopra o aquilão. == Usado
na linguagem poética; boreal.

Lá cora a porl.i niiiii/niiar no lhano,

Que com cila se ajunta, o campo guia.

MATTOS, jF.ucsAL, i.inEi\T., caut. 3, cst. 04.

AQUILÓNIO, adj. O mesmo que Aqui-

lonar ; boreal. = Usado na linguagem
poética.

.\ntc3 os mares (ifiii/oiiíoj mande.

SOUSA DE úac, uussiro, Cant. it, est. 6i.

t AQUIMINAL, s. m. Ern Antiguidades

romanas, espécie de bacia ou gomil, de

lançar agua ás mãos antes do banquete.

t AQUIMINAR, s. 7». Vid. Aquiminal.

AQUINHOADO, adj. p. Compartilhado,

dividido em quinhões.

—

«Nãojicareis mal
aquinhoado.» D. Francisco Manoel de
Mello, Cartas, p. õ31.

AQUINHOAEOR, s. m. O que toma par-

te no quinhão; o que distribue em qui-

nhões. = Usado por Frei João de Ceita.

= Recoljiido por Moraes.

AQUINHOAMENTO, s. m.. Distribuição

em quinhões ; o acto de dividir as parti-

ilias.

AQUINHOAR, v. a. (De quinhão, com
o prefixo « a » da índole da lingua, e a

terminação verbal itar».) Repartir, dis-

tribuir em quinhões ou partes ; comparti-

lhar.

—

€A quem El-Rei depois aquinhoou
como convinha.» Monarchia Luzitana,

Part. V, p. 21.

— Aquinhoar-se, v. rejl. Tomar qui-

nhão, dividir entre si qualquer cousa se-

parada em partes.— «A' 2^oi-Jía chegarão

muitos a beijar seu habito, pés, e mãos,

aquinhoando-se d'aquelles despojos sagra-

dos. » Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano,

Tom. II, p. 53.

t AQUÍPARO, adj. (Do latim aqua,

agua_, e parere, gerar.) Em Ichthyologia,

que nasce na agua, que ahi depõe a sua

progénie.

AQUIQUI, s. m. Em Ornithologia, gran-

de sapajou do Brazil.

AQUÍRIR, V. a. Vid. Acquirir, e Adqui-

rir.— «Torcendo o corpo aquire mais for-

ças.» Naiifr. de Sep., c. ix, foi. 156.

AQUISiTO, adj. ant. O mesmo que
Acquisito. Adquirido.= Usado por Frei

Jlarcos de Lisboa.

AQUISTADO,.aáJ. p. ant. Adquirido,

alcançado, conseguido.

AQUISTAR, V. a. (Do latim qucBsitare,

com o prefixo « a í' da Índole da lingua.)

Conseguir, alcançar, adquirir.

Nenhuma virtuJc pôde homem aquislar.

Se nSo tem propósito p.ira bem obrar.

PnEI MARCOS, TRAD. BE JACOPO.V DE TODI, C. i2.
«

AQUÍSTO,25™"- rei. ant. Vid. Aqueste.

KSo pode já longe vir,

Jaiio, aqtíisht, que te digo.

iiBnNAnDi.\i niDEino, ecL, it.

AQUISTO, s. m. ant. (Do latim quces-

tus, cora o prefixo a a » da indole da
lingtia.) Acquisição, lucro, ganho. Vid.

Acquisto.

AQUITÁNICO, adj. (Do latim aquitani-

cus.) Natural da Aquitania; que perten-

ce il Gasconha. = Usado por Lucena, e

Carvallio.

AQUITÂNO, adj. Natural da Aquita-

nia; aquitanico.

Os Aiiuiiaiios vollani juntamente.

Seguindo o capiUio do ruri.i armado.

ilAIIOS, TRAD. RA líK. LIB., C^Dt. XI, C$t. 6S.

AQUITAR, V. a. Vid. Quitar. = Re-

colhido por Moraes, em Paiva de An-
drade.

t AQUITECTOR, s. m. (Do latim aqua,

agua, e tector, que faz muros.) Archite-

cto de aqueductos; o que trabalha em
aqueduetos.

AQUJAR, V. a. aHí.(Decujo, com o pre-

fixo «a I) e a terminação verbal a ar».)

Perguntar com instancia: «Cujo é isto

ou a9?»7?ci?)>= Recolhido por Viterbo.

AQUOGOMBRADO, adj. (De cogom-

bro.) Vid. Acogombrado.

He hum pouco aijuogomliiãdo,

liesaimado.

CA.VC. GERAL, fol- 106.

AQUOLÁ, adv. ant. Vid. Acolá.

AQUOSIDADE, s. f, (Da baixa latlní-

dade aquositas.) Qualidade do que tem

agua ; na medicina antiga dizia-se dos

humores do corpo. — «... da coleira com
mistura de alguma aquosidade, a que cha-

muo Jieugma, se faz herpes miliares.yi

António da Cruz, Recopilação da Cirur-

gia, Liv. II, cap. 8. Vid. Acosidade.

AQUOSO, adj. (Do latim aquosus ; no

portuguez antigo AcOSO.) Que tem a na-

tureza da agua ; aqueo
;
que está cheio de

agua
;
que se assemelha á agua por al-

guma das suas propriedades.— «Matéria

aquosa e liquida, que se foi coalhando, e

Jazendo pedra.» Miguel Leitão^ Miscel-

lanea, dial. ii, foi. 43.

— Em Anatomia, humor aquoso do

olho, o licor limpido e transparente que

enche as duas camarás do olho.

— Em Physica, meteoro aquoso, que

depende da acção da agua.
— Em Chimica, ácidos aquosos, aquel-

les que contêm agua, que serve de base,

com relação a esses ácidos.

t AQUÒTIADO, adj. p. Mettido a co-

tio ; trazido todos os dias, usado quoti-

dianamente. = Recolliido por Bacellar.

t AQUOTIAMENTO, s. m. (De quotidie,

todos os dias, com o prefixo e o suffixo

«mento».) Uso diário; continuação de

um certo trajo.=Recolhido por Bacellar.

t AQUOTÍAR, V. a. Trazer a quotio;

usar todos os dias ; metter a trazer. =
Recolhido por Bacellar.

A. R. Abreviação das palavras Alteza

Real. — As duas letras que se entregam

aosexaminadores para approvarem ou re-

provarem.

AR, term. Terminação verbal de todos

os verbos da primeira conjugação.

AR, s. «1. (Do grego aer; o mesmo no

latim, e no provençal : no hespanbol ai-

re; no bourginhào ar.^ Fluido invisível,

transparente, sem cheiro, nem sabor, pe-

sado, compressível, elástico, que forma

em volta d«i terra uma camada de lõ a

10 léguas de altura. O ar c uma mistu-

ra de gaz o de vapor, e não uma combi-

nação ; os gazes são oxygenio. azoto, e

acido carbónico. Os antigos davam o no-
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rae de ares, a todos os fluidos aeriformes,

a que hoje se chama gazes ; d'aqui vem o

chamar-se ar atmospherico, ao ar propria-

mente dito. — Na linguagem vulgar, o

substantivo ar tem variadíssimas signi-

ficações ; doença, ou certa disposição phy-

sica ou moral, que se crê depender do cli-

ma e da temperatura particular a um paiz
;

a respiração, habitação, o espaço aberto,

maneira, modo de proceder, de fallar ; o

exterior de qualquer cousa, a apparencia;

emprega-se com frequência, quando se

falia do exterior do corpo humano, toma-

do como signal de bom ou mau estado

de saúde, e de certos traços que consti-

tuem parecenças com alguém
; similhan-

ça, analogia ; atmosphera.

Logo após elle leve se sublima
O invisível ar, que mais asuilia

Tomou logar, e nem por quente, ou frio

Algum deixa no muiiJo estar vasio.

CAM. Lcz., cant. vi, est. 11.

— Loc. : Ar confinado, o ar dos re-

cintos em que estão seres vivos, e que se

acha, por consequência, mais ou menos
viciado. — Ar inflammavel, na chimica
antiga, nome do hydrogenio.— Ar pÃ/o-

gistico, na velha chimica, nome dado ao

azoto. — Em Pintura e Escuiptura, ar

de cabeça, é a posição ou postiu-a distin-

eta, que caracterisa a expressão do bello,

e o génio do artista.

—

Cabeça no ar, diz-

se das pessoas insensatas, ou dos que não
pensam, por estouvados. — Apanhar as

cousas no ar, comprehender as mais re-

motas alIusSes ; adivinhar por inducções.
— Dar um ar, ter um accidente de jja-

ralysia ; chama o vulgo este accidente,

cir, porque nos corpos humanos causa
como que os mesmos effeitos, que nas
plantas, que a malignidade dos ares faz

seccar. — « Paralezias, que o vidgo cha-

ma ar. » Duarte fiadeira, Methodo de

conhecer e tratar o morbo. » ctc. Part.

II, p. 206. — Dar um ar da sua f/raça,

sorrirse com complacência. — «Susten-

tar-se a ar, não ter que comer, passar

fome. — Fallar no ar, dizer cousas in-

consideradamente. — Ar alegre, o rosto

risonho de alguém ; a boa vontade. —
Ar cego, a escuridão. — Ar ddgado, ra-

refeito, frio. — Ar mephitico, a atmos-

phera corrupta dos logares fechados, em
que estão seres vivos. — Abrandar os

ares, abonançar. — Andar no ar, obrar

sem reflexão. — Fazer tiro no ar, traba-

lhar inutilmente. — Fazer castellos no

ar, phantasiar grandezas, idealisar um
futuro brilhante.— Beber os ares j^or al-

guém, amal-o extremosamente, dar tudo

por elle. — Desfazer-se em ar, reduzir-se

a nada. — Ficar no ar, ficar indeciso,

sem tomar uma resolução. — /;• j)elos

ares, encolerisar-se, apaixonar-se, dispa-

ratar com raiva. — Tomar ar, passear

ao fresco. — Ir a ares, estar convales-

cente, mudar de teri"a por hygiene. —
Tudo é ar, nada é estável, on tudo é

vão. — Ares pátrios, a atmosphera da
terra em que alguém nasceu ; único re-

médio para a nostalgia. — Ar da Corte,

valimento com os príncipes
;
geitos con-

trahidos na vida palaciana. — Dar ares,

ter similhança, na apparencia externa,

gesto ou configufação do corpo. — Um
ar de riso, pequeno sorriso, complacente

e bondoso. — Furtar o ar a alguém, ar-

reinedal-o, contrafazel-o, parodial-o, imi-

tal-o. — Ar gracioso, boa apparencia,

gentileza. — Ar nativo, o ar da pátria.

— Estar de barriga paru o ar, deitado

com preguiça, entregar-se á inacção. —
De fundo para o ar, diz-se do navio, que
virou. — Ver para onde correm os ares,

ver o aspecto que as cousas tomam. —
Ter ar de novella, que não tem visos de

verdade. — Ar de luz, um vislumbre,

—

Ramo de ar, uma paralysia parcial. —
Ar coado, o que entra nas casas pov al-

guma pequena fresta. — Ar liví'e, o es-

paço aberto ; contrapõe-se a ar confina-

do. — Ar abafado, 'diz-se dos sitios aon-

de está muita gente. — Ar de familia,

em Historia natural, designa a conformi-

dade de traços, de expressão da physio-

nomia, que existe ordinariamente, ou

que se crê notar nos filhos de uma mes-

ma familia. — Tomar um ar de fogo,
aproximar-se d'elle, para se aquentar le-

vemente. — Golpe de ar, inflammação
causada por uma corrente de ar. — Ar
encanado, o que atravessa qualquer

fenda. — Perder-se no ar, diz-se das

aves ou de um balão, quando se elevam
a grande altura. — Em ar de dança, diz-

se das pessoas que se balançam quando
andam. — Com um pé no ar e oídro no

chão, diz-se da pessoa que está em um
estado transitório, que não está assente.

— Dar-se ares, afFectar alguma qualida-

de. — O império dos ares, diz-se do es-

paço, quando ó dominado pelo vôo da
águia. — Dar ar a uma pipa, tirar-lhe

o batoque, para que a pressão atmosphe-

rica faça sair o liquido mais depressa. —
As potencias do ar, os demónios.

—

Quem
cospe para o ar, na cara lhe cae ; isto é,

quem se faz soberbo, vê-se humilhado. —
Agua, terra, fogo e ar, os quatro ele-

mentos dos antigos. — Ter ar no ven-

tre, estar tympanitico. — Cortar os ares,

diz-se do vôo altaneiro dos pássaros. —
Em Theologia, o principe do ar, Satã-

naz. — Não corre ar, não faz vento,

está o tempo sereno. — Atirar para o

ar, diz-se nos duellos, d'aquelle que não
faz pontaria para o adversário. — Ar da
noite, a brisa vespertina, a cacimba.
— Syn. Ar, modo : Na linguagem

usual, emprega-se a palavra ar, no sen-

tido de atmosphera, vento, e no sen-

tido de modo, gesto, maneira. Segundo
Frederico Diez, é este uso resultado de

uma homonymia, e é pela etymologia,

que resolve o processo mental que fez

com que insensivelmente as duas idêas

se confundissem.—O termo ar, no sentido

de modo, deriva Diez do allemão art,

maneira, modo ; em outros trabalhos, ex-

plica a analogia das duas palavras pslo

sentido de sopro, spiritus, o que é muito
mctaphysico para a formação inconscien-

te das linguas. No italiano ha as duas

formas aer, e aere, que exprimem cada

uma a sua ideia, atmosphera, e maneira

;

no velho francez também existia a dis-

tincção em air e aire. Era Portuguez

ainda temos as palavras Airosamente,

Airosidade, Airoso, em que se encontra o

radical aere, italiano.

ÁRA, s. f. (Do latim ara.) Altar para

fazer sacrificio ; usado tanto entre os pa-

gãos como christàos ; distinguiam-se en-

tre si o altar de ara, em que o primeiro

era só consagrado á superficie, e o se-

gundo era-o totalmente.

As arasAQ líusiris infamado,
Onde 03 hospedes tristes imniolava.

CAM., LUZ., cant. ii, est. 162.

Dizem-lhe os que mandou, que em terra viram
Sacras aras, c sacerdote santo.

IDEM, tuiD., c. II, est. 15.

Quando ante vossas aras pendurava
Os formosos troplieos, que acquiria.

LÒB. COSDEST., C. I.eSt. 7.

— Em Astronomia, Ara, constellação

austral, na extremidade da cauda do

Dragão. Constava de sete estrellas, todas

da natureza de Vénus, sendo a mais im-

portante de terceira grandeza. E' assim

chamada, porque se representa em forma,

de altar, com uma labareda na superficie.

Este por sua industria, e ingcnho raro

A hum madeiro, ajuntando outro madeiro

Descobrir pude a i)arti*, que fez clara

De Arjíos, da Idra a luz, da Lebre o Ara.

c.iM., i.cz., cant. viii, est. 71.

— Loc. : Pedra de ara, a que se põe

no meio do altar, consagrada e ungida

pelo bispo, sobre a qual se pousa o cálix e

a hostia"e se ofierece o sacrificio da mis-

sa. As pedras de ara são de mármore
ou de outra qualquer pedra, regularmen-

te têm de comprimento uma terça parte

de vara, e de largura a quinta parte me-

nos ; são forradas de lona, fustão ou

panno de linho, e n'ellas se coUoca o cá-

lix, hóstia, vaso sacramental, ou as par-

tículas sem elle. — Nas superstições po-

pulares portuguezas, a pedra de ara, é

também empregada nos philtros e ama-

vios. — Ara da Cruz, a Cruz de Chris-

to , assim chamada poeticamente, como
é o altar em que se ofl'ereceu em sacri-

ficio ao Padre Eterno. — aAquelle sacri-

ficio, com que se offereceu em ara da cruz

por reãempção da geração humana. í)Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Meno-

res, Part. II, liv. 5, cap. 41.

t ARABA, s. m. Espécie de carro de

que as mulheres turcas se servem nas

cidades e nos campoá.

ARABALDE, s. m. ant. O mesmo que
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Arrabalde.=Usado por Frei Simão Coe-

lho.

j ARABÁTE, s. Vi. Espécie de maca-

co que se encontra na America.

ÁRABE, a^j. 2 gcn. Natural da Arábia,

que habita na Arábia, ou lhe diz respeito.

— Cavallo árabe, chrestomathia árabe,

poesia árabe.
— Loc. : Medicina árabe ; no século

VIII e IX da era cliristà, os árabes funda-

ram um grande e florescente império, apai-

xonaram-se pela sciencia dos gregos, e

traduziram-lhes um grande numero de

livros, d'oiide nasceu a sua Medicina,

misturando-a com as tradições medicas

da índia, e enriquecendo a Pharmacia.

— Religião árabe, vid. Islamismo. —
A^umeração árabe, signaes de que nos ser-

vimos nos cálculos arithmeticos desde o

século XIII. Sào : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, O ; sào de origem indiana, e por via

dos árabes foram introduzidos na Euro-

pa. Contrapõe-se á numeração romana.
— Lingua árabe, classificada entre o

grupo das linguas semíticas, influiu bas-

tante na formação popular da lingua por-

tugueza. — Architectura árabe, transfor-

mação do estylo bjzantino pelo génio da

ornamentação dos sarracenos. = Tam-
bém se lhe chama gothico moderno; foi

também pela influencia dos árabes, que

o povo portuguez se mostrou nacional nas

creações architectonicas.

ÁRABE, s. m. O habitante da Arábia,

ai nascido. A lingua fallada pelos natu-

raes da Arábia. — « Pêra que nos vian-

dasse algumas guardas que nos defendes-

semdos árabes.» Frei Fantaleào de Avei-

ro, Itinerário, cap. 16.

t ARABEDE, s. J. Em Botânica, géne-

ro de plantas crucíferas.

t ARABELBAH, s. m. Em llusica, in-

strumento grosseiro formado de imia

corda apoiada sobre uma bexiga, usado
nas costas da Barbería.

t ARABERÍ, s. m. Em Ichthyologia,

espécie de chipêa, visinha das sardinhas.

T ARABESCO, flrfj. O mesmo que Árabe,

ou Arábico. Em Esculptura e Pintura,

nome dado a um género de ornamentos
de phantasia, bastante usado pelos árabes,

que se compõe de palmas, fructos, con-

chas, formas geométricas, etc. O Koran
prohibe a representação da figura huma-
na, e dos animaes

;
por isso é que os ára-

bes deram a este género de ornamenta-
ção um tào grande desenvolvimento.

ARABESCOS, s. m. pi. Em Pintura, e

Esculptura, ornatos, que consistem cm en-

trelaçamentos de folhagens, de flores,

de fructos; os europeus também lhe jun-
taram animaes, contra o génio da orna-

mentação íírabe. =^ RccnlJiido por Blu-

teau, no Supplemento do Vocabulário.

t ARABÈTA, .s. /. ^Do grego árabes,

eu faço bulha.) Era Entomologia, género
de dípteros, tendo por typo a arabêta
leucocej}hate.

\0L. 1. — C6.

— Em Botânica, género de plantas da
familia das crucíferas, que vem dos Al-

pes, se arredondam em largos tuffos e

dão grandes flores brancas.

t ARABI, s. m. Em Ichthyologia, nome
vulgar do ungil crenilabro, mas que se

dá a muitas espécies.

ARABÍ, s. m. (Bo hebreu rrahi, senhor,

mestre, sábio da lei.) Corrupção popular

do titulo que se dava ao Rabbi, que go-

vernava os judeos, segvuido as leis parti-

culares do tempo em que colonisaram

Portugal. Em cada villa havia um arabi

annual. — O arabi maior, usava dos sei

los das armas de Portugal, com as letras

que diziam : Sello do arabi mór de Por-
tugal. Tinha repartidas as comarcas por

seus ouvidores, que também tinham sel-

los particulares, com o nome de cada um
dos seus districtos. No Porto residia o que
governava os Judeos d^Entre Douro e Mi-

nho ; na Torre de Moncorvo, o que go-

vernava a comarca de Traz-os-Montes,

etc. — aMoysés Navarro, arabi mór em
tempo del-Rei Dom Pedro, e sua mu-
lher D. Salva, instituiram hum grosso

morgado de muitas quintas e fazenda do

termo de Lisboa. í> Monarchia Lusitana,

Tom. VI, foi. lõ, col. 1. — Arabi menor,

juiz ordinário, eleito pelo pelouro da coni-

muna dos Judeos, confirmado pelo ara-

bi maior.

ARABÍA, s. f. O mesmo que Aravia,

ainda usado na linguagem do povo. Em
sentido próprio, a linguagem árabe ou

arábica, fallada pelos naturaes da Ará-

bia ; este sentido obliterou-se para desi-

gnar depois a linguagem árabe corrom-

pida pelos christàos que conviviam em
contacto com os árabes, e também na
linguagem vulgar, em contraposição á

ladinha. E' empregado pelos escriptores

do século XIV. No século xv e xvi, co-

meçou-se a empregar no sentido de gí-

ria, própria para embustes e trapaças,

como se vê pelo Cancioneiro Geral. —
«Especialmente hum dia. Frei Berardo,

que delles era o mais princepal, e melhor

sabia arábia, etc.» Ruy de Pina, Chro-

nica de Dom Affonso II, cap. 9. — A pa-

lavra arábia, ou aravia, emprega-se na

linguagem popular no sentido de roman-
ce ou lenda cavalheiresca, em verso de

redondilha ; esta designação falta em to-

dos os Diccionarios da lingua. A poesia

popular portugueza e cavallcircsca está

mais obliterada no continente de Portu-

gal, do. que nas ilhas dos Açores; ê por

isso que a palavra arábia ficou nas pro-

víncias do reino completamente esqueci-

da. A poesia popular está nas ilhas dos

Açores, no mesmo estado de pureza, em
que para ali a levaram os primeiros co-

lonos no tempo do Dom Duarte ; esta

poesia dos romanceiros é privativa da ra-

ça mosarale, fundo ou elemento origi-

nário do povo portuguez ; a forma épica

dos romances, é uma modificação do gé-

nio germânico sob a influencia do lyrís-

mo árabe. A prova está na homogenei-
dade entre os Foraes e os Romanceiros.
E' por isso que a designação de Arábia,

explica por si este bello problema ethno-

graphico. Esta descoberta das origens

nacionaes dos Romanceiros da Península,

foi pela primeira vez esboçado na His-

toria do Direito Portuguez, e provada
com factos até á evidencia nos Cantos

populares do Archipélago Açoriano. Vid.

Aravia e Algaravia.

ARÁBIADO, s. m. Mestrado ou Ponti-

ficado summo das svnagogas. Ofiicio, ma-
gistratura de arabi. — Certo direito,

foro, tributo, que os Judeos pagavam á
coi'ôa. = Recolhido por Viterbo.

ARÁBICO, adj. Da Arábia, pertencen-

te á Arábia. — aOnde nossas armas ti-

nham derramado sangue arábico. )> João
de Barros, Década I, Lív. viii, cap. 1.

— Loc. : Gomma arábica, sueco em
torrões do tamanho de uma noz, de for-

mas variadas, transparentes, de côr ama-
rella páUida, frágil, de quebradura bri-

lhante, insípida, dando á agua uma vis-

cosidade de grude. Emprega-se na indus-

tria e na Pharmacia em mucilagens. "

—

Linguas arábicas, ramo das línguas se-

míticas, que se compõe do árabe antigo

[hamiar e kei-eisch), do árabe lítteral A^e-

reisch aperfeiçoado) e do árabe vulgar.

—

Anno arábico, o anno lunar, do kalenda-

río árabe.— Tabons arábicas, taboas as-

tronómicas formadas pelos árabes.— Gol-

pho arábico, sinj arábico, o Mar Roxo,
comprehendído entre a Africa e a Ará-
bia e formado pelo mar das índias. —
iVeio do Sino Arábico pola costa exterior

da Africa ao Oceano até Calez.i Eneadas
de Sabellico, Part. I, cap. 4, p. Õ3.

ARÁBICO, s. m. A língua arábica.

— Em Historia Ecclesiastica, nome
dado a uma seita de hereges, que appa-

rcceram na Arábia no anno de 2U7, sus-

tentando que a alma nascia e morria

cora o corpo, para resuscitar com elle no
dia do jui2o. — «Xegarão a immorfali-

dade das]almas os Saducceos, os Psi/chicoSj

os Arábicos, os Hermanianos, etc. «Vieira,

Sermões, Tom. ix, do Rosar., serra. 11,

§ 7, p. 434.
— Em Historia Natural, arábico, gé-

nero de molluscos da ordem dos gaste-

rópodes.

t ARABÍDE, .«. /. Em Botânica, géne-

ro de crucíferas silicosas. tvpo da tribu

das arabideas ; crescera na Europa e nas

regiões extratropícaes da Ásia.

t ARABÍDEAS, s. f. pi. Em Botânica,

grupo da familia das crucíferas.

t ARABIDIA, .«. /. Em Botânica, géne-

ro de saxifragoas. fiindaih> s^bre uma sa-

xifragea stcllaria.

t ARABIDÍON, .-. »/i. lulu r.. i;e oruoí-

fcras silicosas, tendo por typo o arabi-

dion dos .Mpos.

t ARABIDOPSIS, s. 7)1. Em Botânica,
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género de cruciíeras sisycubrions, tendo
por typo o arabidopsis thalianeo.

ARÁBIGO, adj. ant. (O mesmo que Arábi-

co, porque a guttural «c» desce á sua me-
dia og», como em secums, segfuro.) Que
pertence aos Árabes, ou á Arábia.

Assi por i'nttx' nnihitjau coliortcs.

CALIIEGOS, TEMPLO DA MEMORIA, Canl, li, Si. 156-

t ARABÍNA, 5. /. (Do latim arahina.)

Em Ciiimica, parte da gomina arábica,

da gorama do Senegal e da do caju,

solnvci na agua.

ARÁBIO, adj. O mesmo que Arábico,

ou Arábigo. Também se emprega como
substantivo.

Palavra alguma ayáHa se lhe entende.

CAMÕES, LUZ., canl. V, csl. 76.

A Solimão deo copia d' ouro ingente,
Com que á guerra os Arábios alistasse.

MATTOS, JKnUSAL. LIBERT. , caHt. I.\, CSt. 6.

t ARABIS, s. m. Em Botânica, syno-
nymo do género iberis, da familia das
crucifcras.

t ARABISANTE, s. m. Era Pliilologia,

o que faz um estudo particular do árabe,

o que sabe bem esta lingua ; assim se diz

tamln-m hebraisante, o que sabe hebraico.

ARABISAR, V. n. Imitar, fallando ou
escrevendo, o estylo árabe ou oriental.

t ARABISÈA, s. f. Em Botânica, sub-

genero do arabis crucifera, contendo trez

espécies.

ARABÍSMO, s. VI. Em Philologia, lo-

cução, constriicção que c privativa da
linguagem árabe.

t ARABÍSTA, s. m. Nome dado aos mé-
dicos occideiitaes, que se fizeram discí-

pulos da escliola árabe de medicina.

t ARABOTANTE, s. m. Em Archite-
ctura, o mesmo que Arcobotante. = Re-
colhido por liluteau.

ARABUTAN, s. m. Em Botânica, gran-
de arvore, que dá a madeira chamada
pau-brazil.

ARÁCA, s. m. (Termo oriental, que de-
signa toda a bebida espirituosa.) Agua
ardente mui forte, extrahida do vinho de
Schiroz ; segundo outros, do assucar, ou
talvez do arroz. Vinho de jagra, a que
também se chama Arack.
ARACÂAÇÚ, s. f. Em Botânica, fnicta

do Brazil.

ARACADEL, s. ?«. Peixe dos mares do
Brazil.

ARACAMIRÍ, s. m. Em Botânica, ar-

busto do Brazil, cujo fructo 6 adstringen-
te e de que se faz doce.

t ARACANTHO, s. m. (Do grego ara,
será? e ahantha, espinho.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros tetraineros

curculionides, tendo por typo o aracantho
pallido da America Septentrional.

t ARACAPÚDA, s. f. Em Botânica,
planta do Malabar, visinha do rosalis,

herva ephemera, que cresce nas areias,

da qual se extrae um sal que. passa por
especifico para as obstrucções do fígado,

do fel e do mesontherio.

ARACARANGÂ, s. m. Papagaio do Bra-
zil.

ARACÁRI, s. 7)1. Em Oruithologia, es-

pécie de tucano, pouco maior do que o

melro, originário do Brazil.

t ARACATCHA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das umbelii-

feras, e originário da America do Sul,

onde se cultiva como planta alimenticia,

tendo o mesmo sabor que as batatas.

ARAÇÂL, «. VI. Em Botânica, fructo do
araçazeiro, que apresenta as seguintes

variedades : de coroa, roxo, do campo, da
pedra, da j^raia.

t ARAÇA-GOIABA, s. m. Nome que se

dá na Bahia ;í goiaba.

t ARAÇÁ DO MATTO GROSSO, s. m.
Arvore do matto virgem ; emprega-se
para vigas e ripctas.

t ARAÇANHUNA, s. m. Arvore fructi-

fera do matto virgem ; o fructo ó simi-

Ihante á jaboticaba, pouco saboroso, e

cria-se nas pontas dos ramos.

t ARAÇÀPIROCA, s. m. Arvore do
matto virgem.

t ARAÇÁ-POCA, s. m. Arvore do mat-

to virgem, que tem a madeira de lei.

t ARAÇARi, s. m. Em Ornithologia,

avo do Br.-izil, similhante ao tucano.

ARAÇAZEIRO, s. m. Em Botânica, cer-

ta planta do Brazil, citada pelo Padre Si-

mão de Vasconcellos.

t ARÀCEAS, s. m. pi. Em Botânica,

Vid. Aroideias.

ARÃCHE, s. m. Termo africano, que
designa capitão. — « Hu7n dos capitães

da gente preta de Nigmnbo, a que cha-

mam Araches. » Portugal Restaurado,
Part. 1, p. 889. :== Recolhido por Blu-

teau.

t ARÁCHIDE, s. /. Em Botânica, plan-

ta annual, da familia das leguminosas;

é originaria da America ; entra na com-
posição do chocolate.

t ARACHIDNEA, s. f. Em Botânica,

synonymo do género arachnis
;
género de

leguminosas.

t ARACHÍNA, s. f. Em Chimica, nome
dado a tima mistura de monaridina, de
diarachina, e de triarachina.

t ARÁCHICO, adj. Em Chimica, acido

gordo, análogo ao acido stcarico, for-

mando nas condições especiaes trez ara-

chinas.

t ARACHNEIDE, adj. 2 gen. Em En-
tomologia, que se assemelha ás aranhas.

ARACHNEIDES, «. /. pi. (Do grego ara-

chnê, aranha, e eidos, forma.) Em Historia

Natural, insectos do género das aranhas.

= Recolhido por Moraes.

ARACHNEÓLITHES, s. m. pi- Centolas

fossilisadas. = Recolhido por Moraes.

T ARACHNÍDOS, s. m. pi. Em Entomo-
logia, septima classe de animaes inverte-

brados, comprehendendo as aranhas, os

scorpiões, os íxodes ; são carnívoros, e

muitas vezes bastante vorazes ; ha alguns
cuja mordedura é venenosa.

t ARACHNIMORPHEA, s. /. (Do grego
arachne, aranha, e morphê, forma.) Em
Entomologia, subgenero de coleópteros

jjentámeros melolouthides.

— Em Botânica, género de rubiaceas,

synonymo do género rondelecia.

t ÀRACHNÍODE, s. /. (Do grego ara-
ckniodes, similhante a uma têa de ara-

nha.) Em Botânica, género de fetos da
Ilha de Java.

t ARÁCHNION, s. m. (Do grego ara-

chnion, têa de aranha.) Em Botânica, gé-

nero de tortullios da Carolina, similhan-

tes ao pequeno saco no qual as aranhas
encerram os seus ovos.

t ARACHNÍPES, s. /. Em Entomolo-
gia, o mesmo que Acallo.

t ARACHNIS, s.f. Em Botânica, o mes-
mo que Renanthera.

t ARACHNITIS, s. f. Vid. Arachnoi-
dite.

t ARACHNÓBAS, s. m. Em Entomolo-
gia, o mesmo que Arachnope.

t ARACHNODERMARIO, adj. (Do gre-

go arachne, aranha, e derma, pelle.) Era
Entomologia, que tem a pelle muito fina,

como uma teia de aranha.

ARACHNÍEDERMARIOS, s. m. pi. Clas-

se do Reino animal, comprehendendo os

actinozoarios, de pelle extremamente fi-

na, pouco ou nada distincta.

ARACHNOIDE, s. f. (Do grego ara-

chnion, teia de aranha, e eidos, forma.)Em
Anatomia, nome dado a uma das três mem-
branas que envolvem o encéphalo, por cau-

sa da sua tenuidade ; esta membrana, in-

termediaria á dura-mater e pia-m.ator,

pertence á classe das serosas. A ara-

chnoide divide-se evaexterior, que reveste

a convexidade dos hemispherios, sem pe-

netrar nas anfractuosidades ; a arachnoi-

de interior, continua a precedente, pene-

tra no ventrículo médio por uma abertu-

ra estreitíssima collocada na origem da
tea skaroídianna.

— Em Zoologia, arachnoide, género

de macacos americanos, cujos membros
são mais compridos e delgados, do que
nos outros quadrumanos.
—

• Em Entomologia, arachnoide, gé-

nero de fal.sos scorpiões, cuja figura se

assemelha á dos araneidos verdadeiros.

= Também se dá este nome a ura géne-

ro de coleópteros pentámeros carabicos,

tendo por typo o pterostico de face pon-

teaguda.

—Em Polypologia, polypos de contex-

tura e disposição concêntrica de suas cel-

lulas, de modo que lembram as têas que

as aranhas formam nos jardins.

— Em Botânica, nome dado a todas

as partes de um vegetal cobertas de fios

muito desunidos, apresentando a contex-

tura de uma têa de aranha.
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t ARACHNOIDIANO, adj. Que tem re-

lação com a arachnoide. •— Liquido ara-

chnoidiano, liquido collocado entre a pia-

mater e o folheto visceral da arachnoide,

mas não na cavidade d'esta.

ARACHNÔIDÍTE, s. /. Em Pathologia,

inflammaçào da arachnoide ; esta inflam-

mação produz uma espécie de flegmasia

que se manifesta principalmente pela af-

fluencia do sangue ao cérebro e imme-
diatamente o delirio.

ARACHNOLOGÍA, s. /. (Do grego aru-

chnc, aranha, e logos, discurso.) Em En-
tomologia, tratado especial das aranhas.

= Também se dá este nome ás expe-

riências meteorológicas, em que se dedu-

zem as variações atmosphericas do tra-

balho e movimento das aranhas. Ex. :

quando está para chover as aranhas per-

manecem em torpor, e recomeçam o seu

trabalho, quando prcsentem o bom tempo.

t ARACHNALOGICO, adj. Que diz res-

peito á parte da Entomologia, que trata

das aranhas.

f ARACHNÓLOGO, s. m. Entomologista

que trata especialmente do estudo das

arachneides.

t ARACHNÓPE, s. m. (Do grego ara-

chné, aranha, e j)ous, pé ou pata.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros curculiónides, da Nova Guiné.

t ARACHNÓPHILO, adj. e s. m. (Do
grego arachm, aranha, e phielô, amar.)

O que estima as aranhas. — Quasi sem-

pre os presos e solitários são arachnophi-

los.

— Em Botânica, epítheto dado a um
tortulho que cresce sobre o corpo das ara-

nhas mortas.

t ARACHNOSPÉRME, s. m. Em Botâ-

nica, o mesmo que Hypochoere.

f ARACHNÓTHERO, s. m. (Do grego

arachne, aranha, e tkeraô, caçar.) Em Or-

nithologia, género de trepadores, familia

dos tenuirostros, pássaros que se nutrem

de aranhas e que habitam o archipélago

da índia.

f ARACION, s. m. (Do grego arakion,

frasco.) Em Botânica, género de synan-

thereas chicoreaceas,

ARACK, s. m. Nome de um licor espi-

rituoso iisado na índia, e extrahido do

arroz. = Também se fabrica com assu-

car e summo de noz de coco, que fermen-

tam juntamente, muitas vezes também
com o liquido que exsuda das incisões

feitas no coqueiro, e que se chaina toddy.

Vid. Araca.

ARÀCOA, s. /. Ave da America septen-

trional.

t ARACONCHÍNI, s. m. Em Botânica,

nome dado na Cayenna á Icica aracon-

chini

.

t ARACÚ, .9. /. Em lingua brazilica,

certo peixe de rio.

ARACUÂN, s. 1/!. Em Ornithologia, ave
brazilica, do tamanho de uma pomba, do
um preto aloirado.

f ARACUÍ, s. m. Em Pharmacia, espé-

cie de bálsamo produzido por uma arvo-

re da Guiaiina, chamada Iciquiciro. Vid.

Araconchini.

t ARACYNTHÍADE, s. /. Nome poético

de Minerva, adorada no monte Aracyn-

tho.

ARADA, s. /. O mesmo queAradura;
o campo lavrado com o arado ; o traba-

lho da lavoura, a que no Minho se cha-

ma Vessada. = Usado na linguagem có-

mica do século XVI, e ainda hoje nos can-

tos populares.

Outro bem terás cora pila,

Quando vieres lia araUa,
Comerás sardinha assyda,

Porque cila janta a jjanclla.

GII. VICE.NTE, OBR., liv, 1, fol. 35.

Indo um lavrador pr"a uratlti.

Encontrou um pobresinho, ctc.

ROM. Q&RKt..

t ARADÉCH, s. ?n. Em Botânica, o

mesmo que Airella.

ARÁDEGA, s. /. ant. (Segundo Viter-

bo, no Elucidário, Areatica, Heradiga,

Heiradega, Eradega, Eradiga, c Eirade-

ga.) Foro ou pensão de fructos sólidos ou

liquides, que os colonos pagavam aos se-

nho"ios das terras, que clles traziam. =
Segundo Bluteau, e em sentido especial,

pensão ou tributo de seis tangas de tri-

go ou cevada que se pagava ao Mosteiro

de Alcobaça.

f ARADIANO, adj. e s. m. Familia de

insectos hemípteros heteropteros.

t ARADITES, s. m. pi. Em Entomolo-

gia, familia de geocórizes hemipteros.

ARADO, s. m. (Do latim aratrum, dan-

do-se a syncopa do « r » medial como em
rostrum, rosto, cribriim, crivo.) Instru-

mento rústico e primitivo, que serve pa-

ra romper a terra, e desraigar a má her-

va, e dispor o terreno para receber a se-

menteira. E' composto o arado, das se-

guintes peças : Aivecas, duas taboas que

formam um angulo com a jionta do ara-

do, para abrirem mais o rego ; Chavi-

Ihão, peça de ferro que prende o tiro do

arado, quando se lavra com quatro bois;

Chumaceiras ; Mexilho, pedaço de madei-

ra ou de ferro, que serve para sustentar

as aivecas abertas e largas para se não

juntarem ao dente; Orelhas de lobo; 0?i-

ça, pedaço de páo, que anda atravessa-

do na ponta do temão ; Rabelho, cabo

pregado no couce da rabiça, por onde pe-

ga o lavrador quando lavra ; Jiahicn ou

Esteva, o cabo do arado por onde o la-

vrador pega, quando trabalha ; Relhas, o

ferro que abre a terra ou faz o sulco ou

rego ; Soles ou Cambão, peça de pau, em
que se tomam os bois, quando o arado

leva mais do que uma junta; Temão, ou

Cabeçalho, peça onde se .ajuntam os bois

que tiram pelo arado; Tempera, cunha
do arado ; Teirô, peça da rabiça do ara-

do, que tem mão no dente ; Dentaes,

duas peças do arado pertencentes ás ore-

lhas. O arado é formado de dous paus,

um pegado no fim do outro, e no primei-

ro vae a sega no meio, que corta a terra

por cima, no mesmo vão duas aivecas, e

no fim o ferro do arado, que tem bico e

i'ompe a terra por debaixo.

Oh bem aventurado o que seguro
No campo vive, com seus bois lavrando
A dura terra coaraJo duro.

BERNARDIM, UMA, Cart. XU.

Vai rompendo os torrBes da pátria terra.

Com o curvo aradu, doce c brandamente,
O lavrador cantando.

LOBO, PEREGRi.vAçÃo, lív. % jornada 7.

— Loc. : Puckar pelo arado, usar do
oflScio ou profissão da lavoura. — Sair

do arado, deixar a vida de lavrador. —
Deitar mão do arado, emprehender algu-

ma cousa. — «Arado barbudo, lavrador

barbado. » Delicado, Adágios, p. 89. —
— « Cunhados e ferros de arado, debai-

xo do chão são logrados. » Hernã Nunes,
Refranes, foi. 27. — a Mão de carro, peor
de arado. » — Delicado, Adágios, p. 9.

— a Não ha terra tão brava, que resis-

ta ao arado; nem homem tão manso, que

queira ser mandado. » Blut., Suppl. do

Vocab. — a O boi trava pelo arado, mas
a mal de seu grado. » Delicado, Adágios,

p. 78. — «O bom soldado, tira-o do

arado. » Padre Delicado, Adágios, p. 89.
— Syn. Arado, charrua: Segundo

Bluteau, o arado é puchado por dois bois,

e a charrua é tirada por seis ou oito
;

o primeiro é empregado nas vessadas, ou
aradas de dous dias.—A charrua tem ro-

das, é puehada por bois ou cavallos. Am-
bos se empregam na linguagem figu ada

para designar todo o trabalho da lav lura.

ARADO, adj. p. Lavrado com ar.tdo,

aberto, arregoado com o soco do arado.

Por mares nunca doutro lenho arados,
\ reinos tão remotos e apartados.

CAv., Li'z., cant. tii, est. 30.

ARADOIRA, s. /. ant. Vessada, o dia

destinado para a lavoura de um campo,

a qual entre os lavi-adores é feita grátis,

otferecendo o cultivador um jantar abun-

dante aos trabalhadores. = Também si-

gnificava o serviço feudal.

ARADOIRO, .«. m. ant. O arado, a char-

rua, o vossadeiro. = Recolhido por Vi-

terbo, no Supplemento do Elucidário.

ARADOR, s. m. e adj. ^Do latim ara-

ior, descendo o « t « á sua media f. d».)

O que lavra ou abre a terra com o ara-

do : lavrador. = Usado por Leonel da

Costa e Filinto.

ARADOR, s. »!. Em Entomologin, es-

pécie de ouçào, que se gera entre a epi-

derme e a carne. = Recolhido por ^Io-

raes.

ARADURA, s.f. O trabalho da arada;

o que coinprehende uma vessada. Segun-
do Bluteau, a terra que dous bois podem
la\Tar no espaço de um anno, ou colhei-
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ta. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-
reira na Prosódia.

t ARAEOCÈRO, s. vi. (Do grego uraios,

pequeno, e A-e?Y<s^ antenna.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrámeros
curculionides anthribides. — Género de
coleópteros pentámeros braclielytres, ten-

do por typo o araeocero ijinóphilo.

t ARAEOCNEMO, s. m. (Do grego araios,

ténue, e kneme, perna.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros pentámeros
brachelytres.

t ARAEOPE, s. m. (Do grego aratus,

fraco, e poíís^ pé.) Em Entomologia, géne-
ro de fulgurianos homópteros.

t ARAF, s. m. (Plural do árabe Erf,
logar situado entre o paraizo e o inferno.)

O purgatório dos Mussulmanos.

t ARAFAH, s. m. Nome do nono dia
do mez de zoulhidjet, epocha em que os

peregrinos turcos praticam certas ceremo-
nias em commemoração do sacrifício de
Isaac.

t ARAGALO, s. m. Vid. Astragalo.
ARA6E, s. f. ant. O mesmo que Ara-

gem.
ARAGEM, s. /. Vento brando, e fresco,

ordinariamente, favorável ; sopro, vira-

ção, brisa. — A aragem da fortuna, a
prosperidade.

t ARAGOACEAS, s. f. jd. Em Botâni-
ca, género de scrofularineas.

ARAGOEZ, adj. ant. O mesmo que Ara-
gonez. No Catálogo dos livros de uso de
El-Rei Dom Duarte se diz : — <.< Histo-
ria de Trui/a, ])or aragoez.»

ARAGONEZ, adj. e s. m. Natural de
Aragão; que é próprio de Aragão, ou
em dialecto aragonez. — «Sem mais ra-
zão que serem aragonezes huns, e não se-

rem aragonezes outros.» Dom Francisco
Manoel de Mello, Apologos Dialogaes,

p. 347.

— Em Linguistica, dialecto aragonez,
dialecto do hespanhol e o mais próximo
do catalão e do valenciano.

t ARAGONÍTE, s. f. Em Mineralogia,
' substancia cuja composição é a mesma
que a cal carbonatada ; descoberta em
Aragão em 1775.

ARAGOZÈO, adj. ant. Natural de Ra-
gusa

; ragusano. =i Usado por Frei Pan-
taleào de Aveiro. = Recolhido por Mo-
raes.

ARAIS, s. m. ant. (De Arras, cidade
franceza, celebre pelos seus tecidos.) Cer-
to panno muito estimado ; arraz, ou razes.
Citado nas Prov. da Hist. Geneal., do
anno de 1332.

ARAL, adj. 2 gen. Terra nova e es-

inoutada de fresco, ou roteada de pouco
tempo; terra inculta que se tornou fértil.= Recolhido por Viterbo.

ARÁLDO, s. m. ant. (Da baixa latini-

dade keraldus, no allemão heralt, no ita-

liano arulde, nobre pregoeiro, o que de-
clara a guerra ; ou por influencia italia-

na ou pela íudole da lingua, o «e» ini-

cial mudou-se em «a» como em Evange-
lho, AvangeIho;a, forma moderna é Arau-
to, vocalisando-se o « l » por Influencia

franceza, como em hcraut. Propriamente
este termo é um italianismo poético do
século XVI.) Arauto, pregoeiro de guerra.

C ilcspodi por liuma c outra parte,

Ali,'un;> ara/tíus nossos a buscar-te.

MATTOS, TR^D. DA JEHUS. LIB., CaiU. V,

est. õ3.

ARALHA, s. f. Na linguagem do pi'in-

cipio do século xvii recolheu Bento Pe-
reira este termo, no sentido de novilha
de dous annos.—Bluteau, que foi o úni-

co diccionarista moderno que consultou

a linguagem oral,dá-o como privativo da
Beira. — «...aqui me dizem que aralhas

são as palhas dos alhos, com que se fazem
as résteas delles, donde vem dizer-se do
vento, ou gente que leva tudu : Levou pa-
lhas e aralhas.» Bluteau, no Vocab.

t ARALIA, s. /. Em Botânica, género
de plantas da familia das araliáceas, das
quaes são typo, tendo por espécie princi-

pal o paaax quintifolio.

t ARALIÁCEAS, s. f. pi. Em Botâni-
ca, familia de plantas visinhas das um-
belliferas, tendo por typo o género ara-

lia.

t ARALIÁSTRO, s. m. Em Botânica,

synonymo de Aralia.

t ARALLA, s. m. O mesmo que Aralha,
no sentido em que o recolheu o Padre
Bento Pereira : novilha que já pôde la-

vrar. = Usado no Regimento dos Ver-

des.

ARAMÁ, interj. ajit. Contracção popular
de Em má hora, também se diz Eiraraà.

Imprecação malévola contra alguém
;
pri-

meira formula de uma praga popular, ou
esconjuro. = Usada na velha linguagem
do theatro, e ainda hoje usada como ple-

beismo.

Ora tu não vez que é aquillo?
Vae-le Uai, mumá.
Vf'5 i|u'cu não hei lueslcr ouvil-o.

cu, vic, ou., lív. 1, cap. 23.

Fostes lá muito araiuã.

CANC. OEK., tom. 111, \i. 441.

t ARAMÁCA, s. m. Em Iclithyologia,

espécie de solha particular ás costas do
Brazil.

t ARAMÁÇAS, interj. ant. O mesmo
que Aramá, talvez corrupção de em ho-

ras más. Differe da antecedente em fór-

mar-se da locução no plui^al. =^ Recolhido
pelo Padre Bento Pereira.

t ARAMACO, s. m. Em Ichthyologia,

pleuronecto das costas do Brazil.

t ARAMAICO, adj. Em I..inguistica, no-

me do dialecto, que os Judeos fallaram

primitivamente, ainda hoje fallado nas

cercanias de Mardin e de Mosul.
ARAME, s. m. (Do latim aiTumentum,

na baixa latinidade teramen, dissolven-

do-se o diphthongo na vogal acco-ntuada.)

Liga de cem partes de cobre amarello e

de oito a doze de estanho; também se

lhe mistura zinco e um pouco de antimó-

nio; espécie de cobre de côr vermelha,

que misturado com calamina se faz ama-
rello e fica latão. E' usado geralmente

em fio, pela sua grande ductilidade. N'es-

te sentido é synonymo de verga ; como
antigamente, antes de se bater moeda de

ouro. se usava de arame, é por isso que

na linguagem popular, se empi-ega como
synonymo de dinheiro, ou mosca, na lin-

guagem da giria.

Aqui soante nrnme do instrumento

De geração costumam.

CAM. lui., canl. X, est. 122.

— Loc. : Andar por arames, mover-

se a custo, e quasi a desfazer-se ; e tam-

bém, obrar sem consciência, impellido por

outrem. — Arame de caniço, o fio de

metal na ponta do qual os pescadores

prendem o anzol por meio da sediella.

—

Corda de arame, cordas de viola que são

as amarellas. — Bacia de arame, vaso

de metal batido, e muito ténue, que se

usa na economia domestica para lavar os

pés, etc. — Cinta de arames, cilicio. —
Aletter mão aos arames, arrancar da es-

pada, arremetter. — Receber arame, re-

ceber dinheiro. — Eêde de arame, a que

se usa nas vidraças, nas bibliothecas, e

na economia domestica, para guardar a

carne da mosca. = Também se empre-

gava arame, no sentido de bronze.

t ARAMECH, s. m. Em Astronomia, o

mesmo que Arcturus, estrella fixa de pri-

meira grandeza situada na constellação

da Boieira. O nome de Aramech foi-lhe

dado pelos Árabes.

ARAMENHA, s. /. Em Botânica, nome
vulgar da lierva babosa, segundo o Padre

Bento Pereira. = Segundo Bluteau, ci-

dade antiga da Lusitânia, também cha-

mada Medobriga. — « Assolaram Medo-

hriga, que é Aramenha.» Monarchia Lu-

sitana, Tom. II, liv. 5, cap. 17. = Na
linguagem popular, aramenha é o mesmo
que artimanha, enredo, mentira complica-

da, trapaça, embuste.

t ARAMINEAS, s. f. pi. Em Ornitho-

logia, sub-familia de pássaros, tendo por

typo o género arame, ou courlirio, da

America.

f ARÁMIO, s. m. ant. Arada, lavrada,

a terra que se lavra cm um dia. = Re-

colhido por Viterbo, no Diccionario por-

tátil.

t ARANAPANNA, s. /. Em Botânica,

espécie de iêto do Malabar, notável pela

disposição de seus foholos, c de suas flo-

res, de um amarello tostaado.

ARANDELLA, s. f. (Segundo Covarru-

vias no Tesoro de la Lingua Castellana,

de Arandel ou Arandella, cidade de In-

glaterra, aonde se fabricava este objecto.

Segundo Bacellar, de Arundel ; no Glos-

sário da Baixa Latinidade, traz Du Can-

ge a palavra hirundella, como machina
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de guerra, e no fraucez hironddle, ainda

se emprega no sentido de placa chata e

movei que rodeia o eixo.) Guarda-mão,

ou defeza da mão direita, á similhança

de um funil, que se crava no grosso da

lança, ou maça dos homens d'armas ; es-

pécie de copos.— «£ não tem (estas espa-

das) mais guarda, que huma maça dos

nossos homens d'armasj que he huma ssain-

della, que lhe cobre o punho.» João de

Barros, Década I, foi. 183, col. 1.

ARANDELLA, s. /. (Da baixa latinida-

de arula, prateiro para brazas, ou mor-

rões.) Peça redonda de metal ou de vidro

que se põe á roda da bucca do castiçal,

para recolher os pingos da vela.— «Dous
castiçaes de ouro...e abertos de lima com
pés, earandellas.í Provas da Hist . Genea-

lógica, Tom. II, p. 467, ann. de 1522.

Vid. Dirandella.

ARANDELLA, s.f. ant. (Do latim arun-

do, cana, canudo.) Espécie de collar de

folhos, ou de encanudados, e punhos com
pregas, usados em Hespanha e Portugal

no século xvi. — «Arandellas de cores,

gargantilhas de preço.» Diogo Marques
Salgueiro, Festas na Canonisação, etc,

foi. 182.

t ARANDRANTO, s. m. Em Botânica,

nome de uma arvore da índia cuja ma-
deira dá uma tinta empregada pelos in-

dígenas.

ARÀNEA, s. /. Em Anatomia, nome
antigo dado na Medicina portugueza á

membrana araclmoide ou arachnoidea.

—

«E a (túnica) de diante, que está sobre o

crystallyno, se chama aranea.» António
da Cruz, Recopilação da Cirurgia, Liv.

I, cap. 16.

f ARANEANO, adj. Que se assemelha

a uma aranha. = Também se emprega
como substantivo para designar em En-
tomologia, uma familia de arachnei-

des.

— Em Pathologia, pulso araneano,

diz-se aquelle cuja pulsação é quasi im-

perceptível.

t ARANEIDE, adj. Que se assemelha

a uma aranha, na forma exterior.

t ARANEIDIFÓRME, adj. 2 gen. O
mesmo que Araneiforme.

t ARANEIDOS, s. m. pi. Em Entomo-
logia, primeira familia da classe das ara-

chnides, encerrando cincoenta e dous gé-

neros, que se dividem em grandes sec-

ções.

t ARANEIFERO, adj. Que tem ou traz

aranhas.

t ARANEIFORME, adj. 2 gen. Que
tem forma de uma aranha. Diz-se das

larvas carnívoras licxnpodcs, que tem
longas mandíbulas próprias para sugar,

e que executam movimentos retrógrados

á manoira de aranhas.

t ARANEOGRAPHÍA, s. f, O mesmo
que Araneologia.

t ARANEÓGRAPHO, s. m. O mesmo
que Araneologo.

t ARANEOIDE, adj. 2 gen. O mesmo
que Araneide.

t ARANEÓLOGÍA, s. /. Parte da Ento-

mologia, que trata das aranhas.

t ARANEOLOGO, s. m. Entomologista

que estuda jjrincipalmcnte as aranhas.

f ARANEOSO, adj. (Do latim araneo-

sus.) Em Botânica dá- se este nome aos

pcUos finos e longos, niolles e fracamente

encruzados, cujo todo imita uma têa de

aranha ; tal é o Cirisinno eriophoram.

= Também se dá este nome a uma es-

pécie de crustáceos.

ARANGANHO, s.m. (Vocábulo de forma-

ção popular em Castro de Avelans, ter-

mo de Bragança, tirada da analogia da

aranha, que suga outros insectos.) Doen-

ça que dá nas ereanças, que emagrecem;

espécie de rachitismo ou atrophia.— «... no

logar de Castro de Avelans, termo de

Bragança, está uma fonte, a que chamão

do aranganho, porque cura as ereanças

que se não podem nutrir, nem medrar,

ainda que mammem bom leite, achaque a

que os médicos chamão atrophia e os mo-

radores d'aqiiella terra aranganho.» Aquil.

Medic, Prol., ^. 146.= Recolhido por

Moraes.

ARANHA, s. /. (Do latim aranea; o

suffixo «nea» muda-se em ((nh»,como em
cdsícmea, castaH/ia, exíranea, extra?i/ia

;

íeneo, te?i/io.) Em Entomologia, nome
dos animaes articulados da ordem dos

arachnidos puhnonares. Distinguem-se á

primeira vista dos crustáceos e dos inse-

ctos, por não terem antennas ; têm debai-

xo do ventre aberturas que conduzem

aos órgãos respiratórios laminosos ; tem

um coração e vasos, e 6 a 8 olhos, duas

mandíbulas com apalpadeiras em forma

de anzol, a cabeça está seguida ao tron-

co, o abdómen é oval e sem cauda. Xa
extremidade superior do anzol móbil das

mandibulas ha uma pequena abertura, de

que sae um certo veneno ; debaixo do

anus, perto do abdómen, ha pequenas sa-

hencias mamillonares com grande numero

de buracos, d'onde o animal cxtrahe fios

de uma grande tenuidade com que arma
as suas tèas para caçar os insectos de

que se sustenta.

Fartar montes c montanhas,
E desertos, e lugares,

Até bichos, c aranhas.

OIL riCE.VTE, OBR., li». 1, foi. 83.

— Em linguagem náutica, aranha é a

obra de marinheiro, que consiste cm dif-

ferentes linhas que partem obliquamente

do centro, para um e outro lado, a faze-

rem fixas no malhete das cabeceiras das

macas; no prolongamento da talha do

centro dos toldos, ou nas terças das ver-

gas, para aguentarem o bolso do panno

quando está ferrado ; lio centro se fixa

um sapatilho, para nclle fazer fixo o fiel,

adriço ou prcgalho.

— Em Ichthyologia, peixe denomina-

do por Linneo Trachinus Draco, tendo

de comprido 12 até 16 pollegadas : costu-

ma esconder-se na areia, e alimenta-se de
vermes e peixes pequenos. — «Outros
animaes salubres tem veneno nas extre-

midades, como o peixe aranha no touti-

ço. -d Duarte Madeira, Methodo de conhe-

cer 6 tractar o Morbo, etc. Part. ii,

quest. 26, art. 2.

— Loc. : Aranha de travão, o bocado

de ferro que está atravessado no fim da
cadeia, que se mette na argola que tem
mão no travão. — «A argola, que hou-

ver de prender a aranha do travão, terá

huma espiga do comprimento de quatro

dedos.)) Galvão d'Andrade, Arte da Ca-

valleria de Gineta, Tract. 1, cap. 2.

— Aranha de Egreja, lustre de pau, com
castiçalleiras de ferro, usado antes dos

lustres de vidro. — i... cinco alampadas
ou aranhas de prata. y> Provas da Hist.

geneal., Tom. ii, p. 84.—Aranha meyri-

nhn, nome vulgar da Rutela, aranha

muito venenosa. — Aranha de volantes,

volantes estendidos ao redor de um cen-

tro. — Andar ás aranhas, passar vida de
ocioso, vadiar, matar o tempo ; não sa-

ber a quantas anda; n'este sentido lam-

bem se diz : ficar ás aranhas. — Sete al-

faiates para matar uma aranha, locução

irónica, que equivale a muito barulho pa-

ra nada, ou para criticar as pessoas que
se empenham em uma cousa fácil e nào a

conseguem. — Aranha vai pela parede,

diz-se das pessoas que estão fallando e

esquecendo-se a cada passo do que esta-

vam dizendo. — Têa de aranha, ajunta-

mento de fios sedosos, que tecem as ara-

nhas para apanharem a preza. Em Hy-
giene, a têa de aranha é empregada para

fazer cessar as pequenas heraorrhagias

capillares ; mas apenas tem uma acção

mecbanica. Também na velha Medicina,

se usava em pilulas, para impedir as fe-

bres intermitteutes. Na linguagem fami-

liar, designa um tecido muite ralo, facQ

de rasgar, e também um obstáculo fácil

a vencer. Em linguagem irónica, designa

um argumento, que se desfaz á mais leve

rctlexão. Em Astronomia, chama- se ara-

nha, o circulo do astrolábio, furado, tendo

differentes braços cujas extremidades no-

tam a posição das estrellas para achar o

seu occaso e levante.—Aranha preta, no-

me que o povo dá ás aianhas domesticas.

—Aranha branca, aranha de pernas com-
pridas, ou vagabundas.

—

Pernas de ara-

nha, diz-se da pessoa que tem grande
barriga, e as pernas bastante delgadas.

— Aranha peçtnihetita, o mesmo que ta-

rantola. — Cheio de têas de aranha, diz-

se do que está abandonado, e coberto de
pó. — fíD'únde vindis, aranha? de casa

de minha cunhada. '^ Delicado, Adagies,

iol. 136. — 'xGuardou-sc da mosca, e cw«

meu-o a aranha. i> Idem, Ibidem, foi. 177.

— «i^i7/nj, sê boa Mãe, que aranha vai

por aquella parede. y Idem, ibidem, foi.
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79.

—

«Quanto chupa a ahelha, mel torna,

e quanto a aranha, iKçonha.-n Idem,

ibidem, p. 12.

t ARANHÃO, s. m. Augmentativo de

Aranha.
ARANHEIRO, s. m. Logar aonde as ara-

nhas se recolhem, ou aonde costumam

fazer a sua têa, na direcção da hiz, que

attrahe os insectos.= Recolhido por Blu-

teau. Vid. Aranhol.

ARANHENTO, adj. Que pertence á ara-

nha; que é dado á frequência de ara-

nhas, aonde se formam bastantes ai-a-

nheiros. = Recolhido pelo Padre Bento

Pereira.

ARANHÍÇO, s. m. Diminutivo de Ara-

nha; espécie de aranha de corpo peque-

no e grandes pernas, e só com dois olhos.

Figuradamente, pessoa magra, que tem

as pernas e braços mui delgados e com-

pridos. = Recolhido pelo Padre Bento

Pereira.

ARANHÓL, s. ?n. Logar em que se re-

colhe a aranha ; sitio aonde lançam a sua

têa ; aranheiro. — Também é empregado

como termo de caça, para designar a ar-

madilha similhante á têa de aranha, pa-

ra apanhar pássaros. — «Advirto que o

aranhol se armará em valles.-n Arte da

Caça, p. 8G.— «Aranhol, de duas, de trez,

de quatro varas. f Idem, ibidem, p. 80.

ARANHOSO, adj. Similhante á aranha,

ou á sua têa.

ARANHUDO, adj. Que tem aranhas;

aranhento. = Recolhido no Diccionario

de Bacellar.

t ARANISTO, adj. Arachnido.

t ARANJAT, s. m. Em Botânica, nome
do agarico alaranjado.

t ARANJUÊZ, s. wi. Em Medicina,

aguas salinas, com sulfato de soda, de

uma fonte a sete léguas de Madrid

;

empregadas como purgativas e diuréti-

cas.

t ARANULISTAS, s. m. pi. Familia de

arachnides.

ARANZEL, s. m. (Do árabe arrasei,

minuta, rol, lista.) Forma, ordem, regi-

mento de alguma cousa. Catalogo, lista,

serie, encadeamento. Estes sentidos es-

tão obsoletos. Hoje emprega-se como dis-

curso enfadonho, exposição ou allegação

extensa, lenga-lenga, parlenga.— «Para

as cousas da meza tenho feito outro aran-

zel de cortezias.D Francisco Rodrigues

Lobo, Corte na Aldêa, Dial. xii, p. IIG.

ARÃO, s. m. Em Botânica, nome vul-

gar de uma planta, a que também se cha-

majarro.—«De fecidas de raízes de arão,

a que chamão jarro, três oitavas. » Curvo

Semedo, Atalaya da Vida, p. 72.

ARAPABACA, s. f. Em Botânica, plan-

ta da familia das gencianas, também co-

nhecida pelo nome de Spigelia.

ARAPONGA, s. m. Em Ornithologia,

O mesmo que Averanon, ou aferrador; pás-

saro do Brazil, menor do que uma pom-

ba, de côr branca e cabeça verde.

t ARAPIRÁCA, s. /. Arvore do matto

virgem do Brazil.

t ARAPÓCA, s. /. Arvore do matto

virgem do Brazil, da familia das ruta-

ceas. Ha duas espécies, a arapoca ama-
rella e a branca.

t ARAPÚA, s. f. Abelha grande e ne-

gra do Brazil, que dá ferroada.

t ARAPUCA, s. f. Armadilha usada no
Brazil para apanhar pássaros.

ARÁQUE, s. f. Vid. Araca.

ARAR, V. a. (Do latim arare.) Lavrar
a terra, rorapendo-a com o arado ; abrir,

sulcar, arregoar. Figuradamente, nave-

gar. = Usado na linguagem poética.

Aqui verás com presta diligencia,

Que de Neptuno os campos alterados
Vai com navios sete livre arandii.

MAfiOBL TH0MA7., INSUL., CaUt. Vil, CSt. 82.

— Loc: «Deixa ao boi mijar e far-

ta-o de arar». Delicado, Adágios, p. 84.

— «Onde irá o boi que nito are?» Idem,

ibidem, p. 173. — «Quem não tem boi

nem vacca, toda a noite ara.» Idem, ibi-

dem, p. 173.— « Quem arae cria, ourofia. -n

Idem, ibidem, p. 13.— «Quem tudo con-

tou, com bois nunca arou.» Idem, ibidem,

p. 13

ARARA, s. f. Em Ornithologia, o mes-

mo que Ara. Magnifico pássaro das duas

Américas, longo tempo confundido com
os papagaios; as suas pennas são de bri-

lhantes cores, azues, amarellas, cur de ou-

ro, verdes, vermelhas e cambiantes. O
seu grito forte e áspero parece dizer.

Ara, donde se lhe originou o nome. —
« Também se achão outros (papagaios) do

mesmo tamanho pelo sertão dentro, a que

chamão araras, os quaes são vermelhos,

semeados de algumas pennas amarellas, e

teem as azas azues, e hum rabo muito com-

prido, e fermoso. » Magalhães Gandavo,
Historia da Provincia de Santa Cruz, ca-

pitulo 7. — Na linguagem popular cha-

ma-se arara a uma ballela ou galga, men-
tira que corre de bôcca em bôcca. —
« Não como araras», não me fio em pa-

tranhas ou carapetões. = N'este sentido

recolhido no Diccionario Universal de

1818.

t ARARÁCA, s. m. Em Ornithologia,

nome dado ás araras, no Paraguay.

t ARARAMA, s. f. Era Ornithologia,

espécie de arara maior do que as ordiná-

rias, e de côr quasi preta. — Em Botâ-

nica, arvore do matto virgem, cuja madei-

ra é empregada na construcção.

t ARARANAN, s. m. Em Ichthyologia,

nome de certo peixe do Brazil.

t ARARÍBA, s. f. Em Botânica, arvo-

re do matto virgem no Brazil, de que ha

varias qualidades : macho,- fêmea, rosa,

da serra; ou da côr da madeira: verme-

lha, amarella e preta. ::= E' empregada a

sua madeira em obras de marchetaria ; e

a arariba-í''-)sa serve em tinturaria.

f ARARÔBA, s. f. Em Botânica, arvo-

re do matto virgem do Brazil, que dá ma-
deira de lei.

t ARARUTA, s. /. Planta, cuja raiz é

farinácea ; é exótica do Brazil, mas hoje

ai accliinada. = E' usada em caldos de

farinha e em biscoutos.

ARASARÍ, s. m. Em Ornithologia, ave

da America, espécie de tucnno. = Reco-

lhido por Moraes.

ARASO, s. /. Fructa do Brazil, do ta-

manho da ginja. = Recolhido por Mo-
raes.

ARASOAR, V. n. Vid. Rascar e Arra-

zoar.

ARASTAR, ('. a. O mesmo que Arras-

tar. = Usado por Jorge Ferreira.

t A RASTO, loc. adv. O mesmo que

Arrastadamente, De Rastos; rojado pelo

chão.

t A RASTÕES, loc. adv. ant. Vid. Ar-

rastões.

t ARATAIA, s. f. Em Botânica, arvo-

re do matto virgem, cuja madeira serve

para obras de adorno e marchetaria ; é

indígena do Brazil.

ARATICÚ, s. m. Arvore fructifera do

matto virgem ; tem varias espécies: o ara-

ticú pana, muito venenoso ; o araticú

ape, cujo fructo é doce ; o aratigoaçú,

agro-doce e muito fresco, e o araticú

embira.

ARATICUASEIRO, s. m. A arvore que

dá o araticú, fructo do feitio de uma pinha.

ARATIGOAÇÚ, s. m. Fructo do arati-

cuaseiro ; é ao que Blutcau chama arati-

goaçú .

t ARATINGA, s. m. Em Ornithologia,

género de pássaros da familia das araras.

t ARATINGUÍ, s. m. Arvore do matto

virgem, cuja madeira tem muitos usos;

também se escreve Artingui.

ARATÓRIO, adj. (Do latim aratorius.)

Que pertence ao arado ; arável, e figura-

damente, o que é concernente á agricul-

tura. — Instrumentos aratorios; methodo

aratorio.

ARATRIFÓRME, adj. 2 gen. (Do la-

tim aratrum, arado, e forma, forma.) O
que tem a forma de um arado.

ARAUCÁRIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de coníferas ; arvore grande de tron-

co direito, de uma postura notável, ten-

do por typo a araucária do Chili, cujas

sementes se comem,

t ARAUCARIÉIAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, familia de plantas coníferas, tendo

por typo a araucária.

t ÀR'AUCARÍTES, s. m. pi. Em Botâ-

nica, paus fosseis, tendo a structura es-

sencial das coníferas do género araucária.

ARAUJÊA, s. f. Em Botânica, género

da fnmilia das asclepíadeas, planta do

Brazil, de caule volúvel, com grandes

flores brancas e vermelhas.

ARAUTO, s. m. (Para a etymologia,

vid. Araldo.) Interprete, internuncio que

leva mensagens de uma a outra prate.—

-

Pregoeiro, proclamador. = Antigamente
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os Arautos levavam na guerra os reca-

dos dos reis a reis, e em Portugal era o

segundo dos três oíScios da armaria, na
seguinte cathegoria : 1.° Rei cVarmas, 2°
Arauto, o." Passavante. Tinha a designa-

ção das principaes cidades : Arauto Lis-

hoa, Arauto Silves, Arauto GOa. Compe-
tia-lhe : declarar a guerra, intimar as

praças a se renderem, publicar a paz, as-

sistir ás ceremonias das acclamações dos

reis, dos baptismos, casamentos e fune-

raes dos principes, estar presente ás cor-

tes, nas renovações de allianças, jura-

mentos solemnes, banquetes reaes, enti-a-

das de reis, e outras ceremonias aulicas.

— « Êm nome de ambos foi hum Arauto
declarar (fuerra ao Emioeradur . » Kibeiro

de Macedo, Juízo Histórico, p. 155. ==
Também se escrevia Araute, como vemos
empregado cm Álvaro Ferreira de Vera,

na Origem da Nobreza politica.

ARAVÉÇA. s. /. Certa forma de ara-

do com uma só aiveca e ferros mais lar-

gos, que fazem regos maiores do que o

arado, assim na largura como na profun-

didade. = Recolhido porBluteau.

ARÁVEL, adj. 2 gen. Que se pode arar,

terra cultivada, que produz; que nào es-

tá de matto. — Terra arável.

ARAVÍA, s. /. ant. (Para a etymologia,

e sentido histórico d'esta palavra, vid.

Arábia.) No sentido primitivo, linguagem
arábica, e também árabe corrompido, fal-

lado pelas povoações christãs sob o do-

minio sarraceno. No século XV e XVI,

linguagem de giria, própria para embair
os outros, contos largos, e embusteiros.

Na linguagem popular, romance antigo

e novellesco, tradição poética, lenda, con-

to em verso, historia galante. N'este sen-

tido, abonado pela auctoridade do Padre
Fernão Guerreiro : — aElle começou a

entoar hãa aravía, de que nada lhe en-

tendemos.» Relações Annuaes, Tom. ii,

liv. 4, cap. 3.

— Loc. : Cantar uma aravia, phrase

usada na ilha de Sam Jorge, que signi-

fica, cantar um romance cavalheiresco, re-

citar uma historia era verso. — Roman-
ceiro de Aravias, rica collecção de con-

tos populares ; os mais antigos da tradi-

ção oral portugueza, recolhidos no Archi-

pelago Açoriano.

ARAZOAR, V. a. Vid. Arrazoar, mais

usual. =^ Recolhido por Moraes.

t ARBÁCEA, s. f. Género da farailia

dos arscliiiiides ou ursinos, tendo por typo

a arbacea pustulusa.

ARBALESTRÍLHA, s. /. (Do francez

arlalestrille.] Instrumento náutico, que
sorve para tomar no mar a altura do sol

e dos astros ; também se lhe chamava an-

tigamente radiómetro, raio astronómico,

bastão de Jacob, e ramo de ouro; foi sub-

stituído pelo oitante e sextante. Esto in-

strumento era derivado das Regras pa-

rallacticas de Ptolomeu. =^ Recolhido uo
Diccionario Universal, de 1818.

t ARBENNA, s. f. Em Ornithologia,

pássaro, que se assemelha á perdiz pela

grandeza e pela forma, donde vem o

chamar-se perdiz branca. Vive nos Alpes
e nos altos montes.

ARBÍM, s. m. ant. (Segundo Bacellar,

de Arbyle.) Espécie de panno rústico e

grosseiro, vestido camponez. Era usado
como luto; d'elle se faziam lios, envollo-

lios de espadas, chaves, topes, etc.

Quem fez cousas mais prezadas
Que :iquelles nossos varões.

Vestidos de arbim de espadas
;

Sem ver pontas escarcliadas.

Salvo as dos arremessões.
D. FRAN';. MAS-, CONF. d'eUT.

ARBITRADO, ac?;. p. Resolvido por ar-

bitro ; avaliado, estimado, julgado. =
Usado por Dom Francisco Manoel de

Mello, na Aula Politica.

ARBITRADOR, s. m. O mesmo que Ar-

bitro ; louvado, avaliador, juiz nomeado
a aprazimento das partes. — «Arbitra-

dores quer tanto dizer como avaliado-

res, ou estimadores.» Ordenação de Dom
Manoel, Liv. iii, tit. 17.

— Syx. Arbitrador, Arbitro, Perito :

Na Ordenação do Reino, liv. iii,tit. 17,

se marca a diíferença entre arbitrador, e

arbitro, na linguagem jurídica : — «En-
tre os juizes árbitros e arbitradores, que

quer tanto dizer como avaliadores ou es-

timadores, ha ahi differença, porque os

juizes árbitros não sãmente conhecem as

cousas e razões, que co7isistem em fei-

to, mas ainda das que estão em rigor de

direito. — E os arbitradores conhecerão

somente das cousas que consistem einfeito, t

Assim se entendia no século xvi. Moder-
namente dá -se aos árbitros e arbitrado-

res o nome de louvados, pela razão de que
as partes, em regra, os escolhem, e se lo\(-

^•amn'elles. Embora árbitros c arbitrado-

res, sejam egualmente louvados, nem por

isso as suas fiincções são eguaes ; os ar-

bitras são juizes, os outros são expertos

ou peritos ; uns dirimem questões de fa-

cto e de direito, outros avaliam, dão pre-

ço ás cousas, e opinam em razão da pra-

tica ou experiência da sua profissão. Dos
abritros, como julgadores, interpõe-se

recurso ; dos arbitradores, como opinan-

tes, não.

t ARBITRAGEM, í. /. O mesmo que Ar-

bitramento.-=Usado na linguagem com-
mercial. = Recolhido no Diccion. Uni-

versal, de 1818.

ARBITRAL, adj. 2 gen. (Do latim ar-

bitralis.) Que diz respeito á decisão dos

árbitros ou arbitradores ; conforme o ar-

bitramento. = Recolhido por Jloraes.

ARBITRALMENTE, adv. Dum modo ar-

bitral. Medial decisão de árbitros.

ARBITRAMENTO, s. m. (Do latim arbi-

tramcntum.) Louvamento. louvação, avalia-

ção por árbitros. Na linguagem juridico-

commercial, sentença dos árbitros, que

tem de ser homologada, ou munida de

decreto judicial ou séllo da auctoridade

publica. — <iNo arbitramento em que os

louvados forem discordes, se escolhe ter-

ceiro pelas partes.» Ordenação Manoeli-

na. Tom. III, tit. 17, § 4.

ARBITRAR, v. a. (Do latim arhitrare.)

No sentido vulgar, crer, pensar, estimar,

julgar ; restrictamente, avaliar, louvar,

decidir em qualidade de arbitro ; exten-

sivamente, liquidar, avaliar, estimar pot

grosso, dar a sua opinião como perito.

Qual Bellona formosa ou Venns bra»»,

Arbitra a doce morte ou cruel vida.

SOUSA DB MAC-, uLYSsipo, cant. 111, est. 37.

— Arbitrar-se, v. refl. Decidir-se, ava-

liar-se, ponderar-se, votar-se. — «Arbi-

traram-se nas cortes passadas vários mo-

dos de tributos.» Vieira, Sermões de San-

to António, etc. = Recolhido por Blu-

teau.

ARBITRARIAMENTE, adv. No sentido

próprio e hoje fora do uso, conforme á

sentença dos árbitros. No sentido vulgar,

livremente, sem regra, segundo a vonta-

de ou arbítrio de qualquer.

—

<sSerá preso

e castigado arbitrariamente.» Const. da

Guarda, foi. 97, v.

ARBITRARIEDADE, s. f. O acto feito

pelo arbítrio ou vontade de qualquer, sem
attender a outra norma ou lei acima da

sua opinião particular. D'aqui se pôde

tomar em dois sentidos; á boa parte, o

mesmo que equidade ; á má parte, e a

mais frequente, prepotência, despotismo,

vexação insolente de quem abusa da au-

ctoridade, esquecendo a lei e fazendo pre-

valecer a sua vontade.

ARBITRÁRIO, adj. (Do latim arbifin-

rius, no portuguez antigo Arbitrairo,

ainda usado na linguagem popular. "i Que
segue o arbítrio ou vontade particular

;

que não é determinado por lei ou regra

certa
;
que não está definido por decisão;

em Jurisprudência, c o que se deixa á

equidade do julgador. Em linguagem po-

litica, despótico, prepotente, caprichoso,

tyranno, injusto, illegal. — uNo numero

certo ou- incerto, arbitrário ou estabeh-

cido.» Vieira, Sermões, Tom. ii, p. 359.

— Em Jurisprudência antiga, juiz ar-

bitrário, o que é eleito pelas partes com
poder de julgar e decidir sua differença.

— « Cumprometiendo ambos, e fazendo

juiz arbitrário nesta demanda e outras,

que finha, a el-rei D. Diniz de Portu-

gal.» Frei l^Iarcos de Lisboa, Chronica

dos Menores, Part. ii, liv. 8, cap. 27.

t ARBITRATIVO, adj. O mesmo que

Arbitrário. = Recolhido no Dicc. Univer-

sal, a,- isis.

ARBITRÉIRO, í. m. ant. ^Do latim ar-

bitrarius, como em c<//arius, cellei»t> ;

januirhis, janeiro.) O mesmo que Arbi-

trista, o também alviçarciro. — *Havia

muitos arbitreiros, que davão arbitrios

iniqutssimos, para se tirar /aítnrfa dos

vassalhs.f Velasco de Gouvía. Acclama
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ção de D. João IV, foi. 38õ. Alvitreiro,

que dá alvitres, como hoje se usa na lin-

guagem popular.

ARBÍTRIO, s. m. (Do latira arhitrium;

veja-se a forma j^opular Alvedrio, Alvi-

dro, e Alvitre.) Juizo, opinião, parecer,

alvedrio, sentença, voto, determinação,

vontade, potencia moral que nos faz es-

colher uma cousa ou acto sem motivo ex-

terior. A' má parte, abuso da auctorida-

de, arbitrariedade, prepotência, despotis-

mo. — «A divina Providencia nos deo

arbítrio próprio pêra usarmos, segundo o

nosso querer e destino, e termos natural

escolha do hem e do vial.» Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. v, se. 10.

— Era Metaphysica, define-se livre ar-

bítrio, uma faculdade da alma, que se

determina a uma cousa de preferencia a

outra
5
personificação da actividade cere-

bral que é viciosa, sendo contraria á phy-

siologia.— (íE no que pertence á alma, a

formou á sua imagem e semelhança e lhe

deo livre arbítrio.» Cathecísmo Romano,
foi. 19.

— Em Medicina legal e Physiologia,

livre arbítrio é o modo do pensamento
ou actividade cerebral, commum a todas

as faculdades da alma, que tem em re-

sultado a vontade de praticar tal ou tal

acção, de exprimir esta ou aquella ideia,

útil ou nociva a si ou aos outros.

— Era Direito, arbítrio c a determi-

nação do juizo livre na escolha do parti-

do a seguir votando. Os juizes tem arbí-

trio na prova que resulta do depoimento
das testeraunhas. — n Então fica ao arbí-

trio do Juiz supremo relaxar ou commu-
tar a pena de direito. -k Amador Arraes,

Dialogo V, cap. 2.

— Em Commercio, arbítrio de camhio

ó o calculo do modo por que convém mais

girar dinheiro de umas praças para ou-

tras, isto c, alcançando o conhecimento

do estado relativo dos câmbios entre cer-

tas praças dadas, calcular o modo de re-

metter ou mandar sacar, de sorte que na
realisação da operação se alcance um lu-

ci'o, ou augmento sobre o desembolso
original.

— Loc. : Deixo ao seu arbítrio, fio-me

na sua vontade.— A arbítrio das partes,

como ellas quizerem.

ARBITRÍSTA, s. m. O mesmo que Al-

vitreiro, que descobre alvitres, que exco-

gita ou propõe meios extraordinários pa-

ra conseguir algum fim. Bluteau também
considera como Arbitrador. Tractista, al-

vitrista. Toma-se á má parte, e com in-

tenção desprezível. — «Muito mais se en-

gana o Princepe ou o conselheiro, ou o

arbítrista, quando lhe sahiu hem a sua
malicia, do que quando a não logrou.sí

Padre Bernardes, Floresta, Tom. iv,

cap. 9, doe. 30.

ARBITRO, adj. O que julga ou decide

alguma questão, por escolha e mutuo
consenso das partes; ajunta-se quasi sem-

pre ao substantivo juiz. — «.Assentaram

que aquella causa se julgasse por juizes

árbitros.» João de Barros, Década IV,

Liv. II, cap. 5.

ÁRBITRO, s. m. (Do latira arhiter, no

italiano e no hespanhol arbitro.) Em Ju-

risprudência, pessoa particular, que as

partes dissidentes escolhera por juiz, a

lira de decidir uma constestação que não

querem sujeitar aos tribunaes, ou que a

lei manda ser por esse modo resolvida.

A sentença dada pelo arbitro chama-se

arbitramento, e também compiosição ami-

gável, conforme é dada segundo as re-

gras do Direito ou segundo a equidade

natural. O arbitro é entre nós quasi um
jurado. — «Conforme a direito os árbi-

tros são voluntários, querendo as partes

compremetter-se nelles. » Velasco de Gou-
vêa, Justa Acclamação, foi. 297. Em sen-

tido usual, senhor que dispõe segundo a

sua vontade do domínio pleno de alguma
cousa ; o que faz as cousas segundo o

seu arbítrio.

— Syn. Arbitro, arbitrador: O pri-

meiro termo designa ura juiz, e o segun-

do um estimador ou avaliador; o arbitro,

sentenceia, o arbitrador, dá o seu voto.

As nossas leis e o uso commum dão o no-

me de louvados tanto aos árbitros, como
aos arbitradores.

ARBOLARIO, s. m. ant. O mesmo que

Herbolarío e Hervanarío. = Usado por

Lucena.

ÁRBOR, s. /. ant. (Do latim arbor.)0

mesmo que Arvore. = Usado na lingua-

gem erudita por Garcia d'Orta, e no

Cancioneiro Geral se encontra também
Arbore.

ARBÓREO, adj. (Do latim arboreiís, usa-

do na linguagem poética.) Que pertence

á arvore, similhante á arvore.

t ARBORESCENCIA, s.f. Qualidade do

que cresce como arvore, do que se torna

ou toma as proporções de arvore. Quali-

dade de um vegetal que attinge a altura

e a grossura de uma arvore.

ARBORESCENTE, adj. 2 gen. Que
tem o caracter, a forma ou o porte de

uma arvore. Contrapõe-se a Iterbaceo.

Dá-se em Botânica o nome de arbores-

cente, ás plantas de caulelenhoso, cuja

altura se aproxima da de uma arvore.

—

Catde arborescente, o que é menos gros-

so e menor do que o caule arbóreo, c que
forma um arlnisto.

t ARBORIBONZO, s. m. Padre do Ja-

pão, que passa vida vagabunda, vivendo

de esmolas em troca de exorcismos

;

vem-lhe o seu nome, de usar barrete de

funil, feito com cascas de arvores.

t ARBORÍCHES, s. m.pl. O mesmo que
Armorícanos.

ARBORICULTURA, s. f. A arte e es-

tudo que se faz para o plantio e desen-

volvimento da cultura das arvores, não só

sob o ponto de vista económico como nas

dunas e terrenos areentos, mas também

com relação á hygienc e agricultura. =
Usado no Decreto de 12 de Dezembro de
1852.

t ARBORIFÓRME, adj. 2 gen. (Do la-

tim arbor, arboris, e forma.) Que tem a

forma de uma arvore, ou arbusto.

—

Me-
sentri/anthena arboríforme.

ARBORISAÇÃO, s. /. (Do latim arlo-

risatio, no hespanhol arborisacion.) No
sentido usual, plantio de arvores, distri-

buição de arvores em um jardim ou pra-

ça, com o fira de sanificar o ar nas

grandes cidades. E' este o sentido usado

na linguagem administrativa, mas falta

cm todos os Díccíonaríos.

— Em Mineralogia, arborisação c uma
espécie de desenho natural, ordinaria-

mente negro, que se encontra em certas

pedras, taes como as agathas, as corna-

linas, etc, e que representa ramos de ar-

vores. As arborisações provém das infil-

trações metallicas que se operam nas gre-

tas das pedras.

— Em Pathologia, chamam-se arbori-

sações, os vasos capillares desenvolvidos

por efíeito de uma inflammação.

ARBORISADO, adj. p. No sentido

usual, plantado de arvores.— Praça ar-

borisada, cidade arborísada. — No sen-

tido scientifico, epítheto dado ás pedras

que apresentam no seu corte represen-

tações de arvores. — Agatha arborí-

sada.

f ARBORISAR, v. a. (Do radical lati-

no arbor.) Cultivar, plantar arvoredo,

por motivo de aformoseamento e de hy-

giene. Dar a um objecto a forma arbo-

rescente.

ARBORISTA, s. 2 gen. O que cultiva

arvores, o que se dedica ao estudo dos

arvoredos e systemas do seu desenvolvi-

mento.

t ARBUSCULAR, adj. 2 gen. Em His-

toria Natural, o que é ramificado, como
uma pequena arvore, fallando dos appen-

dices de certos animaes. Os appendices

que cercam a bôcca dos kolotharios são

arbusculares.

ARBÚSCULO, s. m. (Do latim arbuscu-

la, pequena arvore.) Em Botânica, plan-

ta cujo caule lenhoso se ramifica desde a

base e se eleva pouco.

ARBUSTEO, adj. Da classe dos arbus-

tos, que tem a forma arbustiva. = Re-

colhido por Moraes.

ARBUSTIFÓRME, adj. 2 gen. Que tem

a forma de arbusto. Subarbustiva.=Re-
colhido por IMoraes.

ARBUSTINHO, s. m. Diminutivo de

Arbusto. Diíiere do arbusto em não se

elevar a mais de 7 a 18 palmos, como a

urze, certas roseiras, etc. = Recolhido

por Moraes.

ARBUSTIVO, adj. (Do latim arbustivus.)

Da natureza ou classe dos arbustos. E
também, o que está collocado ao pé de

de um arbusto. — Vinhas arbustivas, as

que estão collocadas ao pé das arvores iso-
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ladas, só com o fim de dar folhas para

alimento das alimárias.

ARBUSTO, s. m. (Do latim aròustum.)

Em Botânica, planta de caule lenhoso,

ephemera, menor do que a arvore, e ra-

miticaudo-se desde a raiz. Alcança até

30 palmos, e muitas vezes não chega a

18. Também se lhe chama Frutice. Os
romanos chamavam arbusto o logar aon-

de se plantavam arvores para ampararem

a vide ; n'este sentido ainda o encontra-

mos empregado.

—

aProdicz mais a terra

muito algodão, que se dá em arbustos, co-

mo o da índia.» Padre BaJthazar Telles,

Hist. da Ethyopia, Liv. i, cap. 13, p. 35.

— SvN. Arbusto, suharhusto : Os ar-

bustos aproximam-se das arvores, em que

lançam no outomno botões, isto é, olhos

e borbulhas nas axillas das folhas, qiie

se desenvolvem na primavera e se abrem
em folhas e flores. Esta ditferença essen-

cial, juntamente com a grandeza, distin-

gue o arbusto do suharhusto. Vid. Ar-

Ijustinho.

t ARBUTINA, s. /. Em Chimica, prin-

cipio immediato, neutro, crystallisavel,

extrahido do arhustus uva ursi, ou me-
dronheiro.

ARBUTO, s. m. (Do latim arhutus.)

Em Botânica, nome scicntifico da planta

a que os portuguezes e hcspanhoes cha-

mam medronheiro- género de plantas da
decandria monoginea.

ARCA, s. /. (Do latim arca, no portu-

gucz antigo Arqua, e Archa, conforme a

influencia de certas línguas romanas.)

Espécie de caixa grande com fecliadura,

própria para guardar roupas ou alimentos;

tem a tampa chata, que gira sobre en-

gonços, tem sempre a forma quadrangu-
lar. Caixão em que se recolhe qualquer

cousa. Cofre em que se deposita ou guar-

da dinheiro. No sentido antigo, thesou-

raria, repartição aonde se recebem ren-

das, propinas, impostos. Ataiide, féretro;

o peito, a cavidade que fica debaixo das

costellas sobre o diaphragma. — «A mu-
lher, que mais sabe, não passa de saber

arrumar huma arca deroujm branca. r> D.
Francisco Manoel de Mello, Carta de Guia

de casados, foi. 79, v. Marco, nianiôa.
•— Loc. : Arca da lomba, em linguagem

náutica, o espaço mais inferior do porão

onde SC junta a agua, a fim de ser extra-

hida pelas bombas ; fica collocada por
ante a ré do mastro grande. — Ao canto

da arca, diz-se do que se tem seguro e

disponivel, principalmente dinheiro capi-

talisado. — a Como se eu tivera os dias de
contado ao canto da arca. d Sá de Miran-
da, Vilhalpandos, acto i, se. 1.

—

Pat/ar
as arcas, na linguagem antiga da Uni-
versidade, pagar as jiropinas pertencentes

á caixa da Universidade. — Arca do pti-

to, nome vulgar do thorax ou caixa tho-

racica; segundo Covarruvias, Thesoro de
Ia lingua castelhana, p. 84, arcas signi-

fica os vasios debaixo das costellas em
VOL. I — tOL. 67.

cima das ilhargas, «... por el arco que alli

hazem os castillos.» Diz Bluteau : «Não
acho que os portuguezes usem arca n'es-

te mesmo sentido. »—Nos escriptores anti-

gos temos a prova em contrario : aNos
apertos e achaques do peito e arca e par-

tes que ficam da fúrcula até á região dos

rins, evacue e revele a sangria feita na
vêa da arca.» Morato, Luz da Medicina,

Liv. 5, cap. 1. — Lutar arca 2^^'' arca,

peito a peito, qual de baixo qual de cima.

— Arca partida, peito a peito, com os

braços travados i o peito unido, como
quem faz um esforço para arremessar em
terra. — Abraçar de arcas, arremetter de

frente, estribando o peito contra o corpo

d'aquelle que se quer lançar ao chão.—
Vêa da sjcca, o ramo inferior e maior da

veia axillar, que se divide no principio

do braço, e a que vulgarmente se chama
o sangradouro, e o vulgo chama a buxa
do braço. No sentido figurado, e tirado

da honionymia de arca, ou cofre, sangrar

na arca, extorquir dinheiro a alguém. —
Virar as arcas, fazer meia volta; usado

na linguagem militar antiga.

—

Ir na arca,

no flanco do exercito. — Arca da arma
de fogo, a camará onde vae a carga. —

-

Andar com arcas encouradas, andar com
segredos, intrigas ou mexericos.— Não
Sou de arcas encuuradas, sou franco, nào

reservo, digo tudo. — Largo das arcas,

vid. Arcavens. — Arca de Noé, no senti-

do figurado, diz-se irrisoriamente da casa

aonde ha muitos bichos, cães, gatos, pa-

pagaios, etc. Segundo a tradição, grande
baixel em forma de cofre, de 300 ceva-

dos de extensão, de largura de 50, e de

30 de altura, tendo trez cobertas, divi-

dida em cubiculos, e betumada por den-

tro e por fora. Antes do diluvio alli re-

colheu Noé um par de todos os animaes,

tendo gastado 119 annos na sua con-

strucção. A lenda biblica torna-se uma lo-

cução popular irónica.- Ser Arca de Noé,

rccollier dentro em si grande concurso de

pessoas. — «.E pêra que ke tanto numero
de pessoas e de animaes 7 E isso he ser

vossa casa uma Arca de Noé. d Frei Pedro
Calvo, Homilias, Part. ii, p. 142. — Arca
do Testamento, receptáculo das taboas em
que estava escripta a lei licbraica, o qual,

segundo Josepho, tinha cinco palmos de

comprido, ti-ez de largo, e trez de alto,

coberto de laminas de ouro por dentro e

por fora. — Arca de Dcos, a que estava

no templo de Jerusalém. — Arca do Pro-

piciatório, Arca do Senhor, o mesmo que

Arca do Testamento. — Arca do Contra-

cto, Arca da Confederação, Arca do Con-

certo, Arca da AUiança, o mesmo que
Arca do Ttístamento. — Na linguagem
poética, entende-se por arca, o deposito

sagrado; assim so diz arca t/as írat/i^-õts.

—Arca e contracto ; nas ultimas gucrris de

Portugal com Castella, para se conservar

a cavalleria se usou de uma industria, a

que se deu o nome de Arca e coniracio,

que vinha a ser : entregar el-rei aos ca-

pitães um certo numero de cavallos, os

quaes eram obrigados a conservar, com-

prando pelo seu dinheiro os que lhes fal-

tavam, dando-lhe o rei para este eflFeito

nas mostras um certo preço, o qual cres-

cia tanto quanto as campanhas augmen-
tavam, deelarando-se no contracto, que

03 Capitães fizeram com El-Rei outras

distincções de grande conveniência. —
Arcas da Universidade, aquellas em que

se recebe o dinheiro dos graus, terradê-

gos, rendas, e depósitos : são trez arcas

fortes, uma pequena e duas grandes ; duas

d'ellas tem quatro chaves cada uma,

que se repartem pelos trez deputados,

ou arqueiros ; a terceira é a do deposito;

tem esta chaves diÔerentes, das quaes o

Reitor e Cancellario tem duas, os lentes

de Prima e Secretario têm as outras. —
Arca d'agua, pequena torre com abobada

ou estanque cerrado, em que brotam as

fontes e se guardam os registos e chaves

d'ellas para se distribuirem. — « Que se

ella. cresce tanto em minhas bicas ou arcaa

de agua, etc.» D. Francisco Manoel de

Mello, Apologos Dialogaes, p. 257.—Ares

da Piedade, caixa em que se recolhia o

dinheiro applicado para a redempçào dos

captivos ; estes dinheiros provinham das

condemnaçòes das injurias feitas por fi-

dalgos ou cavalleiros, que as partes não

queriam receber. — aMandamos ao nos-

so Esmoler, que do dinheiro da arca da

piedade lhe entreguem pjrc.stado outru tan-

to dinheiro. » Orden. Manoelina, Liv. i,

tit. 5. — Arca do Concelho, cofre, onde

se guardava o dinheiro, papeis e cousas

importantes, pertencentes a cada uma das

camarás ou concelhos do reino. — Arca

dos malfeitores, cofre da Relação, onde

antigamente se recolhiam as condemna-

çSes e penas pecuniárias impostas aos

culpados. — Arca dos orphãos, era o que

hoje se chama caixa dos orphãos.— *Au
bom panno, na ai'ca lhe sae o amo.v Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 20. — » De
suldado que não tvm capa, guarda a tua

arca.r Idem, ibidem, p. 158. — t He fal-

iar com huma arca encourada.'' Bluteau,

Vocab. — (uMais vai penhor na arca, que

fiador na praça. k Padre Delicado, Adá-

gios, p. (3<J. — «Minha arca cerrada,

mitiJiu alma sã.» Idem, ibidem, p. 110.

— aNa arca aberta o justo pecca.» Idem,

ibidem, p. 67.

—

•uNa arca do avarento o

diabo jaz dentro. -o Idem, ibidem, p. 2S.

— iNem com toda a fome d arca, nem

com toda a sede ao cântaro.* Jorge Fer-

reira, Euphrosina, act. i, se. 3.

—

tNcm
olho em carta, nem mão em aixa.» Da tra-

dição oral do século xviii. — «f marido

barca, a mulher ar"ca.i^ Bernardes, Flo-

resta, Tom. III, p. 383.

—

nPão da Ilha,

arca cheia, barriga vazia. t Delicado,

Adágios, p. 127. — «& quer pão está na

arca. » Formula de quem oflcrece cere-

mouiosameute e para se nào ulilisar
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ARCABOUÇO, s. vi. (Da baixa latini-

dade arca, thorax, e da baixa grecidade

kibotos, caixa.) Contextura dos ossos do

corpo humano ou de qualquer animal

;

esqueleto, cangalho. Na linguagem popu-

lar também designa o coi'po todo, o cadá-

ver, a ossada desconjuuctada.^Tambem

se escreve Arcaboiço.

Tenho todo o ttiralioiív

Sem fciçon.

EGAS MOKIZ, C/lNC. POPOL.

ARCABUZ, s. VI. (Do árabe alcahas,

mudando-se o « 1 » na lingual forte « r »,

como em assaú, acetre.) Arma de fo-

go um pouco maior do que a espingar-

da; escopeta, bacamarte, usado princi-

palmente pelos guerrilhas. — ti Defende-

mos, que pessoa alguma tenha em sua

casa arcabuzes de menos comprimento,

que de quatro palmos em cano.» Orden.

Manoelina, Liv. v, tit. 13.

— OiiS. Por esta palavra arcabuz, se

vê a ditferença que otferece a lingua por-

t\igueza tractada pelos eruditos e pelo

povo. Do lado dos eruditos todos os es-

forços tendem a violentar a lingua para

aec'oromodal-a á força ao typo latino; na

espontaneidade popular, a lingua mostra

na sua naturalidade os vestigios dos ele-

mentos de que é composta. Pela pronun-

cia popular de arcabuz vê-se a sua ori-

gem árabe
;
pela etyniologia dos eruditos

se vê a palavra completamente desna-

turada. Vejamos o exemplo dos dois fa-

ctos : «Arcabuz se chamou Arca, porque

terá a arca do cano maior e forma-se

não por composição, mas accrescenlando

áquella syllaha buz, a qual quasi he si-

gnal de augmento ou grandeza da cousa,

como esta syllaha ÃO, n'estes nomes Ra-

pagão, Mulherão, como AZ n'estes nomes

Bebenaz, Velhacaz.» Fernão d'01iveira,

Grammatica portugueza, cap. 32. — Na
linguagem popular, diz-sc Alcambuz, bas-

tante próximo da origem árabe Alcahas:

Exaijui o meu alcamliuz.

SIMÃO MACHADO, COMEDIA DE DIU, aCt. I,

foi. 2, V.

É em vista d'estes factos que um phi-

lólogo franccz disse, que a lingua portu-

gueza é a única em que se observa o phe-

nonieno curioso de estar mais pura na

linguagem popular, do que nos cscriptos

dos eruditos. -— Arcabuz de corda, cata-

pulta. ^ Arcabuz de pedreira, espin-

garda.

ARCABUZAÇO, s. m. (Do arcabuz com

o suffixo «aço», augmentativo.) Tiro de

arcabuz, ferida feita com arcabuz. —
n Correu estes dias, que D. Domingos de

Gusman fora morto em Bolonha de hum

arcabuzaço.» Vieira, Cartas, Tom. i,

p. 140.

ARCABUZADA, s. f. (De arcabuz, com

o suffixo «ada», designando percussão.)

O mesmo que Alcambuzada, usado na

linguagem popular e mais conforme com
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a etymologia árabe. — «Pediu a Nuno

Velho mandasse matar outra (vacca) a

qual, dando-lhe huma alcabuzada, cahiu

luqo.-o Hist. Tragico-Maritima, Tom. ii,

p.' 283.

ARCABUZADO, adj. p. Morto a tiro de

arcabuz, metralhado, ferido com tiro de

arcabuz. = Usado pelo Padre Manoel

Fernandes. — É apresentado este vocá-

bulo, no sentido de espingardeado, e co-

mo o que é mais vernáculo para substi-

tuir o franccz Fuzilado.

ARCABUZAR, v. a. (De arcabuz com o

prefixo da Índole da lingua, e a termi-

nação verbal « ar».) Matar a tiro de ar-

cabuz; espingardear; usa-se geralmente

na linguagem de guerra, fuzilar, mas o

substantivo fuzil só na lingua /ranceza

significa espingarda. Passar pelas armas,

como pena capital militar. = Recolhido

por Moraes. Vid. Arcabuzear.

ARCABUZARÍA, s. /. Multidão de ar-

cabuzes, troço de arcabuzeiros ; soldados

o'uerrilheiros. — aFormarão em hum mo-

mento hum esquadrão fechado, guarnecido

de mangas de arcabuzaria.» Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. 6,

cap. 9.

ARCABUZEADA, s. /. Tiro de arcabuz,

pancada ou golpe de arcabuz. Também
se escreve Arcabuzada e Arcabuziada. —
«Se poz ás homhardadas, arcabuzeadas e

frechadas com os Francezes.<> Hist. Tra-

gico-Maritima, Tom. II, p. IG.

ARCABUZEADO, adj. p. Vid. Arcabu-

zado.

ARCABUZEAR, v. a. ant. O mesmo

que Arcabuzar ; matar a tiro de arcabuz;

executar a pena capital militar.

—

«Man-

darão arcabuzear á vista dos nossos . .

.

hum homem e huma miãher Portuguezes.»

Araújo, Successos das Armas, Liv. iv,

cap. 14.

ARCABUZEIRO, adj. O (pie usa de ar-

cabuz; o que pertence ou faz parte do ar-

cabuz.

Vem cheias estas torres do madeira,

Que soljre liombros nervosos se edificam,

De bravos Mouros, goiíle arcahuzeira.

LUIZ PEn., ELEG., caDt. siv, est. 212.

ARCABUZEIRO, s. m. Soldado armado

de arcabuz ; o que fabrica arcabuzes, es-

pingardeiro.

Ai Irilirlieiras, iaberjollui em Ijicla,

De niraliiiiPiriis loilab occupadas.

buizPER., ELEO., cant. II, est. 21.

ARCABUZERÍA, s.f. O mesmo que Ar-

cabuzaria. Troço de soldados de arcabuz.

— «Muitos pelouros de artilheria, e ar-

cabuzaria.» Mendes Pinto, Peregrina-

ções, cap. 59. — Mangas de arcabuze-

ria, flancos de soldados arcabuzeiros. —
«Guarnecendo o esquadrão com mangas

de arcabuzaria.» Vasconcellos, Arte Mi-

litar, p. 154.

ARCADA, s. /. (Do latim arcus; no

italiano arcata, no hespanliol arcada.)
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Abertura em forma de arco; ajuntamen-

to de muitos arcos, arcaria; curvatura,

abobada feita em arcos.

Para reparo iV^ nrcíiiUis c macissos

Cobertos de huma curta c secca palha.

POEMA DA GHEAi,'Ão, cant, II, cst. 37.

— Em Architectura, a arcada é sem-

pre decorada segundo a ordem das colu-

mnas que a supportam ; a arcada toscana,

não tem archivolta; a arcada dórica,

tem uma archivolta em duas faces coroa-

das ; a arcada jónica, tem um agrafe ou

chave em forma de vaso ; a arcada co-

rynihia e compósita, ainda são mais or-

nadas. — Arcada fingida, a que é em-

pregada para a symetria das arcadas

reaes. — Arcada de verdura, a que se

faz com o arvoredo.
— Em Anatomia, a palavra arcada é

muito usual : arcadas alveolares, espécie

de arcos formados pela serie dos alvéo-

los e dos dentes sobre o bordo livre dos

ossos maxillares. — Arcada anastomati-

ca, a linha curva formada ás vezes no

sitio da anastomose. — Arcadas pal-

nmres, as que são formadas pelas vêas

e artérias radiaes e cubitaes. — Arca-

das plantares, as que são formadas pe-

las vêas c artérias plantares. — Arca-

à;>sorhitares, rebordos salientes das abo-

badas orbitares. — Arcadas superci-

liares, saliências da face frontal do osso

coronal que corresponde ás sobrancelhas.

— Arcadas temporaes ou zygomaticas, as

que são formadas pela unidade da apo-

physc do osso malar com a apóphyso zy-

gomatica do temporal. — Arcada pubea-

na, etc.

ARCADA, s. f. (De arco, com o suffixo

«ada», signal de percussão.) Golpe de ar-

co ; em Musica é a passagem repentina

do arco sobre as cordas de um instrumento

d'arco. == Usado n'esta quadra antiga :

(Vm léguas de rabecão.

De lejíua a légua caravelha,

Arco como o da velha.

A cada arcttil'i ura I rovão

.

ARCADA, s. f. (De arca, na baixa lati-

uidadade thorax, c ainda usado entre o

povo significando peito.) Movimento do

peito, alternado e penoso, que acompa-

nha a respiração tomada com violência

e difficuldade ; anciã, anhelito, arqueja-

raento, arranco. — «De sorte que em co-

mer estas esmolas a força de enjoo a com-

pellia a dar arcadas. » Bernardes, Flo-

resta, Tom. IV, p. 471.

ÁRCADE, aJj. No sentido primitivo, e

hoje fora do uso, natural da Arcádia.
'— Na linguagem poética e litteraria,

emprega-se sempre como substantivo.

ÁRCADE, s. m. Em Litteratura, nome

genérico do sócio de alguma Academia

poética, a que no século xvil se dava o

nome de Arcádia. Depois da Renascença

clássica, o gosto pela poesia pastoral
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fez com que alguus eruditos quizessem

imitar o viver descripto nos idylios gre-

gos e nas éclogas romanas. Quizcram

formar a sociedade como a antiga Arcá-

dia, vivendo como pastores, sustentando-

86 de leite, cantando somente amores e

risos. Castilho, a quem vulgarmente se

chama arcada posthumo, descreve-nos na

Primavera que durante um anno se sus-

tentou somente a vegetaes, para imitar

esse viver patriarchal ; o seu bucolismo

serôdeo grangeou-lhe o titulo de árcade

de Roma, com o nome de Memnide Egi-
nense. — Dá-se particularmente o nome
de árcade aos poetas que pertenceram á

Arcádia portugxteza, fundada em Lisboa

no século XVIII por António Diniz da

Cruz e Silva, Manoel Nicolau Esteves

Negrão e Theotonio Gomes de Carvalho;

os arcadas, querendo restaurar a poesia

portugueza, corrompei-am-a mais, tiran-

do-lhe a feição nacional para accommo-
dal-a aos moldes latinos. Para os cultis-

tas auctorictarios os arcadas ainda são

mestres da lingua.

t ÁRCADES, s. /. 79L Em Astrono-

mia, consteliação da Boieira, e também
nome da estrella Arcturo.

A Gynosura e Calislo espreita,

As arcaiíes vè bravas.

LUU TER., ELEC, Cant. XVI, csl. 2'l0.

ARCÁDIA, s. f. (De Arcádia, parte cen-

tral e montanhosa do Peloponeso, cujos

habitantes se entregavam á vida pastori-

cia, e á poesia.) Em Litteratura, sociedade

poética, cujos membros cultivam princi-

palmente a poesia bucólica, trocando

seu nome por designações poéticas. A
primeira Arcádia foi a de Roma, funda-

da em 1690, por quatorze poetas que se

reuniam em casa da Rainha Christina.

O nosso estúpido e faustoso rei D. João

V, lhe oífereceu em Roma um palácio pa-

ra as suas sessões, e mereceu por isso a

nomeação de sócio, com o titulo de pas-

tor Albano. Também o paraphraseador

Castilho pertenceu a esta sociedade com
o nome de Memnide Eginense, queren-

do á força atrophiar a litteratura portu-

gueza nas tradições bucolistas. — A
Arcádia de Roma foi imitada pela nossa

Arcádia poríit^ueza^ que a titulo de imi-

tar a antiguidade perverteu e atrophiou

a poesia portugueza até á manifestação

philosophica do Romantismo. — Os só-

cios da Arcádia mudavam os nomes cm
epíthetos poéticos: assim Garção -chama-

va-se Corydon Erimantheo; Quita, Alcino

Miceno; Cruz e Silva, Elpino Nonacrien-
se; Francisco Josó Freire, Cândido Lu-
sitano, etc.

ARCÁDICO, adj. Que pertence á Arcá-

dia; académico. Em Litteratura, dá- se

este nome a todas as composições poéti-

cas, que não têm inspiração, naturalida-

de ou ideal, mas que constam de uma
imitação servil o suj)orsticiosa do que já

está dito pelos antigos ; diz-se da poesia,

que em vez de ser a linguagem da pai-

xão ou do sentimento na sua verdade de

manifestação, reduz a vida a um estado

de estupidez beatifica, cantando somente

a vida de pastor, e todos os interesses

monótonos que andam ligados á estabili-

dade dos pegureiros. Castilho é ainda ho-

je entre nós o chefe da eschola arcadica.

Começa, ó fraula niinlia, lu comigo
Os flrfflf/íVííS versos.

LEON. D4 COSTl, ECL. Vlll, fol. 32, V.

ARCÁDIO, s. m. e adj. (Do latim «rca-

dius.) O natural da Arcádia. Usado somen-

te no sentido próprio. — «Costume foi

dos Romanos, apprendido dos Arcadios,

trazerem os mais nobres por insignia de

sua nobreza humas luas pequenas nos ça-

patos.v Galvão, Sermões, Tom. i, foi. 78,

col. 4.

ARCADO, adj. p. Arqueado; curvado,

recurvado, dobrado, inclinado. Cercado

de arcos.

De trombetas arcadas cm redondo
Que nera concerto fazem rudo estrondo.

CAM., LUZ., cant. ii, est. 96.

ARCADO, adj. p. Abraçado, barafus-

tado, abarcado peito a peito ;
arquejado,

molestado de cansaço.

ARCADÚRA, s. f. ant. (Da baixa lati-

nidade arcatura, descendo o «t» á sua mé-

dia «d».) Curvatura, arqueamento, do bra-

mento em arco ; concavidade. = Reco-

lhido pelo Padre 13ento Pereira.

ARCALIÃO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar de uma espécie de dormideira.

t ARCANÈIA, s. f. Género de crustá-

ceos decápodes.

ARCANO, adj. (Do latim arcanus.) Secre-

to, occulto, recôndito, mysterioso, desco-

nhecido, impenetrável.— «Muito defrau-

dadajícava a Providencia divina daquella

disposição reconditissima, com que per

serie de causas ata e ordena as cousas a

seus Jins, que tira dos thesouros arcanos

da sua tíapiencia.n Padre JManoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. ii, p. 119.

ARCANO, «. m. (Do latim arcanum.)

Segredo, mysterio; na linguagem da ve-

lha Alchimia, significa panacêa, remcdio

infallivel o quasi sempre universal, guar-

dado sempre em segredo por algum gran-

de mestre ou por um de seus discipulos.

— Na linguagem Theologica, exprime

os segi'edos de Deus.

Ou foi, SC acaso os celesliacs arianos

Pode liaver mortal linjiia que os desato,

Que.
MAT., TKAD. D.V Jsa. LIR., OADt. XX, CSt. -1.

— Na Alchimia, os principaes arcanos

eram : 1.^' A matéria prima, que fazia

rejuvenescer e renovava a vida. 2." O
mercúrio da vida, que dcstruia o mal.
3." A ^jerfra philosoplial, que restaurava

as forças, e as purificava como o mercú-

rio da vida. i.° A tintura, que limpava

o corpo e prolongava a vida. Ao arcano

em qualquer d'estes sentidos, também
se lhe chama quinta essência, elixir da
longa vida, panacêa e magisters.

— Em Chimica, antes das modernas
nomenclaturas, usaram-se por muito tem-

po as designações dadas pelos Alchimis-

tas : arcano duplicado, extracto ou sal

que se tira do salitre e caparrosa, quan-

do se distiliam juntos; também se lhe

deu o nome de sa^ duobus e tártaro de vi-

tríolo. Citado na Polyanthãa Medicinal.

Hoje chama-se sidfato de potassa.— Ar-

cano coralino, nome dado pelos Alchi-

mistas ao oxydo de mercúrio pelo acido

nítrico, que têm a côr do coral.

ARCAR, V. a, (De arco, com q prefi-

xo «a» e a terminação verbal «ar».) Ar-

quear,'dar a forma de arco, recurvar, en-

tortar, vergar, dobrar. Em sentido res-

tricto, deitar arcos em toneis. — aMui-

tas das quaes (espadas) suo arcadas á ma-

neira dos nossos treçados.s .João de Bar-

ros, Dacada I, Liv. ix, cap. 3.

— Arcar-sa, v. rejl. Inclinar-se, cur-

var-se, dobrar-se. — «Quanto mais brio-

so te vejo, e o colo mais levantado, e os

olhos mais empregados nas janellas, tan-

to mais suspeito, que anda a alma curva

nesse corpo direito, e por isso caducando

e arcando-se já mais.» Frei Filippe da

Luz, Sermões, Part. i, divis. 2, foi. 12,

col. 3.

— Arcar, v. n. (De arca, peito, com a

terminação verbal «ar.») Arquejar, tomar

respiração, offegar ; abraçar pelo meio

do corpo, arrancar, lutar, brigar, Em-
prehender, levar a peito, arremetter.

Arcou Dino primeiro, e não chegava,

Quando o Montano lhe arma hunia Iraressa

Que imaííiaei então, que o derrubava.
LúeO, ECCL. M.

—Loc. : Arcar com dificuldades, ver-

se abarbado, empenhar-se em conseguir.

— Arcar de jadiga, lançar os bofes pe-

la bôcca fura, respirar a custo, estar ar-

quejante.

— Arcar-se, r. rejl. Abarcar-se para a

luta, unir-se peito a peito ou a arca por

arca. — cDeos e o homem se haviSo pe-

la encarnação arcau" e juntar tão estrei-

tamente, que nunca jamais se havião po-

der dividir. D Frei João de Ceita, Qua-

dragenas. Tom. i, foi. 30, col. 3.

ARCARÍA, s. /. Arcada, fabrica, cou-

strucçào fundada sobre muitos arcos.

Multidão de arcos. Galeria de arcos. —
«Mandando recolher grande copia de

agoa de varias jotites e redusil-a a hum
cano feito de lindissivia arcaria.» Frei

Bernardo de Brito. Monarchia Lusitana,

Tom. 1, p. 284, col. 1.

ARCARRACHAL, s. m. ant. (Segundo

Moraes, de signiticaçào incerta; o Siccio-

nario da Academia apresenta somente a

auctiuidado e nào o sentido. Corrupção

de Carrascal, niatta plantada do cairas-

queiros ou agrifoUi^mfj .Matta fechada
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de uma madeira baixa, fina e rija, on

propriamente, matta de carrasqueiros.

—

« Vinhão (os Índios) também a elles por
terra por dentro de um arcarrachal e ala-

gadiço.» Descoberta da Frolída, foi. 164.

t ARCAS, s. m. p?. Em Entomnlogia,

género de lepidópteros diurnos, tendo por

typo o arca imperial.

ARCASINHA, s. /. Diminutivo de Ar-

ca. = Usado pelo Padre Balthazar Tel-

les.

ARCAVENS, s. m. pil. Os ilhaes, os

quadris, as ancas.

ARCAZ, s. m. (De arca, com o suffixo

az, usado como augmentativo ; como em
velhacaz, raalhaccez, etc.) Arca grande,

com gavetões, e com aparador, própria

para guardar as roupas das egrejas, e

que existe nas sachristiíis. = Usado por

Frei Luiz de Sousa, na Historia de Sam
Domingos.

ARÇÃO, s. /. (Do hespanhol arzon, no
italiano arzione ; no francez arçnn ; do la-

tim arcus, por causa da forma desta par-

te da sella.) Parte proveniente da sella

tanto anterior como posterior, que segura

o assento ao cavalleiro. Diz-sc arção dian-

teiro, e arção trazeiro.

Cáe o tonto animnl, e os arções ,'inibos

Na dura terra ficam imprijuidos.

COUTE BE»L, ^AUF. UE SEPtlL'., C. IV, fol. 48, V.

ARCEBISPADO, s. m. (Do latim archie-

piscojKctus ; na linguagem antiga também
encontramos Arcepelago, por Archipela-

go.) A dignidade de arcebispo ; o bene-

ficio ou rendas da mitra archiepiscopal

;

a diocese do arcebispo ; território ou pro-

víncia a que se estende a sua jurisdicção.

O palácio em que reside o Arcebispo. —
« Vagou por este tempo o arcebispado de

Braga, por falecimento de D. Frei Bal-

thazar Limpo. » Frei Luiz de Sousa, Vi-

da do Arcebispo, Liv. i, cap. 6,

ARCEBISPAL, adj. 2 gen. (Do latim

archiepiscopalis.) Pertencente ao arcebis-

po, ou que é concernente á sua jurisdic-

ção, beneficio, ou dignidade. Hoje usa-se

de preferencia Archiepiscopal. — « Pa-
lácio e casa arcebispal. » Jorge Cardoso,

Agiologio Lusitano, Tom. ii, cap. 17.

ARCEBISPO, s. m. (Do latim archie-

piscopus, do grego archa, principal, e

episcopos, bispo.) Prelado metropolitano,

que é simultaneamente bispo de uma dio-

cese e chefe de uma província ecclesias-

tica, de quem os outros bispos são suífra-

ganeos. O titulo de arcebispo só foi em-
pregado pela primeira vez por Santo Atha-

nazio no IV século. O signal distinctivo

do arcebispo é o pallium, que o papa lhe

manda quando entra em funcções. O ar-

cebispo também se chama Metropolitano;

hoje a sua auctoridade está reduzida a

julgar das appellações, a convocar os

comícios provinciaes e a presidir a elles.

— « E sejão avisados os ditos Juizes que

nom consentão a Arcebispo, nem a Bis-

po, nem a seus Vigários, que tomem nos-

sa jurisdicção, nem vão contra nossos di-

reitos, fazendo os leigos perante si res-

ponder nos casos, que nom devem. » Orde-

nação de Dom Manoel, Liv. i, tit. 44.

ARCEDIÁCONO, s. m. ant. (Do latim

archidiaconus ; hoje mais usado Arcedia-

go.) Era primitivamente o chefe dos diáco-

nos de uma egreja; presidia á distri-

buição das esmolas, e mais tarde foi en-

carregado de administrar as rendas tem-
poraes das egrejas. No século XI e xii,

foram juizes ordinários das causas eccle-

siasticas. —- n Mereceu... ser ordenado de

Arcediacono em Roma.» Franco Barreto,

Fios Sanctorum, Tom. ii, foi. 102, col. 1.

ARCEDIAGÁDO, s. m. (Do latim airJu-

diaconatus.) Dignidade e beneficio de ar-

cediago, o território ou districto a que se

estende a jurisdicção do arcediago.— «£
fez p>ara este fim unir as rendas de trcz

arcediagados. » Brandão, Monarchia Lu-

sitana, T(jm. IV, foi. IG, col. 2.

ARCEDIAGO, s. m. (Do latim archidia-

conus.) Segundo a etymologia, o primei-

ro dos diáconos, a quem competia anti-

gamente guardar o thesouro da egreja, e

visitar as freguezias aonde o Bispo o man-
dava, que é a única funcção que hoje lhe

resta. E' hoje uma dignidade das egre-

jas cathedraes ou sés, que jimta com a de

Chantre e de Arcipreste, administra os

officios da egreja com a sugeição do Bis-

po. — « Recebe do Arcediago as galhetas,

cheias de vinho e agoa. » Cathecismo Ro-

mano, foi. 225.

ARCEDIÀNO, s. m. ant. (Do latim ar-

chidiaconus; aqui dá-se a syncojía do «c»

atraz de «u» , como em decanus, deão, ejns-

cojms, bispo.) O mesmo que Arcediago
;

usado na linguagem do século xiv. —
— « Foi Cónego Thesoureiro de Lisboa,

e Cónego de Palença e Arcediano de Cer-

rato. » Conde Dom Pedro, Nobiliário,

tit. XXX, foi. IGG.

ARCEPELAGO, s. m. ant. (Do latim ar-

chipelagus ; para a pbonologia, vid. Ar-

cebispo.) Nome dado geralmente a todos

os grupos de ilhas. Vid. Archipelago.

ARCER, V. n. ant. (Do latim arsi.)

Arder, queimar-se, abrazar-se. = Reco-

lhido por Viterbo, no Diccionario Portá-

til.

ARCETE, s, m. (Do francez archet.) Pe-

quena serra feita somente de um fio de

metal, da qual se seriem para cortar to-

das as pedras duras. No Diário do Go-

verno, de 15 de agosto de 184U, empre-

ga-se no sentido de púa, instrumento

próprio para arrombar portas. ==: Reco-

lhido por Moraes.

ARCHA, s. m. ant. (Do latim areia;

a mudança do « s » em a r » é usual na
lingua portugueza, assim temos cirne e

cisne, chuvma, e chusma.) No sentido pró-

prio, arma de archeiros ; manchil de car-

niceiro, largo e longo de dois pés, posto

em uma hastea, de que usaram as guar-

das do paço que d'antes traziam arco e

frechas, como os besteiros da camará usa-

ram de bestas. — Chuço, espeto, pico.

— a E aquelle mesmo rosal, que sobre as

outras flores lhe deu a purpura e cercan-

do-a de verdes archas a poz em throno

verde, esse mesmo lhe serve de tumulo nos

períodos de hum dia. » Frei António das

Chagas, Sermões Genuínos, serm. i, pa-

ginas 12.

ARCHAICO, adj. (pr. arkãico.) Que tem
relação ou o vicio do archaismo; antiqua-

do, obsoleto. Em Philosophia da Arte,

archaico é que tem o cstylo ou caracter

de antiguidade.

— Em Linguistica, dão-se dous proces-

sos eguaes e contrários na vida das lín-

guas, um o systeraa archaico, em que as

palavras vão caindo do uso, e ficando ou
esquecidas ou apenas das dicções popula-

res ; a parte neologica, é a creação de

palavras novas para acompanhar as ne-

cessidades e as novas relações que se es-

tabelecem na vida. A lingua portugueza,

como a falia o nosso povo, é bastante ar-

chaica, tal como a lemos em Fernão Lo-

pes, em Gil Vicente e em João de Bar-

ros, ou no Cancioneiro de Resende. —
Portuguez archaico, o que actualmente

ainda se falia em Ceylão, descoberto por

ura linguista francez.

ARCHAISMO, s. m. {]íy. arkaismo; Ao

grego arche, começo, archaios, antigo,

com a terminação «ismos», imitação.)

Termo obsoleto, phrase antiquada, que se

emprega por negligencia, e n'este caso se

torna plebeismo, ou por aftectaçâo calcu-

lada. Ex. : arcaboiço em vez de corpo
;

ou ensembra por juntamente. Nos seus ro-

mances históricos, Herculano usa com
frequência de archaismos, mas embora
tenha ás vezes certa aftectaçâo, comtudo

justifica-se pela necessidade de dar uma
certa eôr da epocha que descreve. O uso

do archaismo não tem regras, pertence

ao gosto litterario, á intuição artística.

Os antigos grammaticos armaram-se con-

tra o uso dos archaismos ; o philologo

João Pedro Ribeiro não queria que fossem

admittidos em um Diccionario da lingua,

e censurava por isso o Diccionario da

Academia. Os Poetas da Arcádia gasta-

ram toda a sua auctoridade litteraria so-

bre a eterna questão do uso dos archais-

mos e dos neologismos. Venceram os

neologismos pela audácia de í^ilinto, e

mais tarde também os archaismos com a

renovação do caracter nacional pela litte-

ratura, ou romantismo implantado por

Herculano.

ARCHAISTA, s. m. (pr. arkaista.) Em
Philologia, o que emprega phrases obsole-

tas, expressões antiquadas e fora de uso.

Contrapõe-sé a Neologista, o que usa pa-

lavras novas, tiradas de outras línguas.

ARCHÁNGELE, s. m. ant. Vid. Ar-

chanjo.

t ARCHANGÉLICA, s. f. Em Botânica,
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li« das umbelUtvrs*. ivnído ivr eíiv

princtjLVil s aivhsuaí":'.'.'

t ARCHAXGKUCO.
quer dss vjualuíndes do

cameme. de uma seromd.^v.v v v,., -..— .,

de uma belloz;» e ^ra\\» de^UmtlwrawlK».

ARCK.V— "
-

/tvdoL.

Archai\jo. ' ilui . àj« u>r-

».vira i^>rsl^^hia, c >., ^ .-.- . . ^.•4vrwr

dos Aujos.— « A' n «^li.» JI/íjíMefí Archaug*

-

lo c^ a .;d>>s. » Vemal,
Sacranit .. iV>5, v. Yid.

Aivhiiiyo.

ARCHANGEO, í. w. ««#. ^De arcàau-

gelo. da«dv>-*e a svuwpa d«> « 1 » uu^Ual,

».viiK^ eii ' \-\v, ct^un». o\v ; aug«o.

vom 01! aa Corte Imperial, do

Poui ,U\^i> i.r Vid. AiYhiUyo.

ARCHANJO, *. Ht. ^jir. nrv.!«A>." l^rí» a

etYiuologria,vid. Aivh&ugelo. o Aivhaugeo-'

Anjo do uiua oixloui supork w \\»

oi\íoiu deus novo OvW>* dos , í-

tos; sào os mons«jr\UJ\»s vvit\íí^v, oiu »u-

moiv do iiv*. Na liíi^uagv^iu ^loetioa, o»"*»-

tura tutiuosa, o«grat;ada e pm-a, spuMo
da porfoit^So. IVr auK>nouu>»íàa, {>am Mi
guol, d.>sÍ4rua\'ào t|uo porlouvv umuIhhu a

Knphaol o a Uabriol.— « O »«.>>«<? »ff. Al"-

chaujos.... *v íewo «{«? *v»t wÍHÍ*íifi"í\», ík>

fi.tlid<ui((. ^Nc! «tio (VmVtM «i lítxfiííM tio íV

dn fUSSKXiS fHir: -: i,\« AlYh,!',;;,-<

Mauool Kornandos, Alma lustrtiida. Tom»,

l, c;»p. l , vUv. .'\ n. i;>.

t ARCHARIAS, *. /. /«í. Km Kwtomo-
logi», o uiosmo nuo Hemolòuete.

t ARCHASTRO. #. m. ^pr. «ii»»ííiv;

do givgo ijr\Y. t"o»\a. o «is<«^i% ítstiv. ^Go«t>-

IX) do oohiuodormos ivstórídos, j.nvYÍdo do

anus, o do du)>s onious do :oi\tãou!os i-.;-.

facw iutoriof.

t ARCHEAL, .uy. -' ./..i. ,i'r. .,,

Quo portouoo ao aivhoo, ou otMio prinoi-

pio inuuatoriíU dosoripto poli^ iJ»ilosopUv»s

íiovmotioos.

t ARCHEGAYA, s. /. (pr. <H/vvy<ty»í.)

Espivio do líínva usada poUvs jjauloAOS «

dopois ttdoptíul)» poios Fvnuoos.

t ARCHEGONO. *. «». (pr. «írAy>":

IX) groi;o liivAt'. ivmo^H), o j/o«v»'. U!)>^

íuotíto. Em UvUatiioa. o stH)ra«^\) dos
niHs^^s o das hopntioas dursvuto o perío-

do nuo ivrrosfv>u»io ao da llorí»\,\ío nos ou-

tras plantas. ••• Tan)bovu so lU osto uo

mo a um orjji^o do f>i\><fmb-»'piÍo. ou /»ív-

tkttllium, x\\w pcovóm ila ^ocíuíuív^íVo dv>s

spotvs dos totós, dos musgos, oto.

t ARCHIUON. .«. Ml. (pr. «irAíiitTo.-dojíiv-

iCO (i(v/it(\ u. o!»s!» dos ivis, oas;» olovtula.l

Em Antiii»(id«dos s;roj;ns. ^wrto do san-

otuiirio ou\ t\uo so j;U!\rvl;»vau) os thosomvs
dos doosos, o ,'is vwos v>s dos jv)i'tioult»vs.

. íK> tíatíaao ««víVw.^ Em A«v> mili-

U ^v

pauhavain vtt)and«.> fUii» ssíia. fVi )utn)idtt>

- ."-.íiTOS p»>v '^

\

i"OS. avxs «tnpn^doks iv» {.Kolicia stvNídoiUí-

oa, , ,, ^^ - -- - -.-^ :-
g\>s N \

aiviíwrvis. — *

.ki AVvíí <,i?t'« Aiv...---^

8am Thomiuí. Beuedictiua LnxitàiM. Twu>
1. trat. \, l\v -

da -:

X«? o.. . .,. í

do lamaufto do IS a - s»

Exw ,.a, doutrina ...

Svd>lV o ;í;\ . A^
ARCHELOGIA. *./. vpr. .vi, r,\-i>. .

^«vgv) '.ttxhifs prvnojpio. o

Km Mo\liouu->. tratado '

moiívs oloíuoutos da ^

d».»s al»sli"av^t;'. .««* u-í«í\> js»» %>«*<;

a i"aíào o a . ^^ -'a.

ARCHEMOR.\. *. /. E>u lVta«sOs^> giiv-

lunv da tamdia das xunWJUtVras jxnuv-

d!»u\»s. horva ophòuuu-a o vouowv>*a da

i ARCHENDA. s. /. ^pr. fl»*íí«f«,>

Em Botawioa, pv» toitv» com tolhas d* ho«-

no. do q«o as mulhor^s iudiawas se ser-

vem jvai-a dar uma v\\' dou avia aos ^xns

e u\àos.

ARCHEO ou AROVEO, .*. "«. ^pr. ,)'lfV.-

do giv^» «ívAt», pj^ineipio ; n\> italiano ui^

ch^w no Uospanhol •• ' ' l^ílaví-a in-

ventada JHH" Ivísilio \ .0 íidopta-

da dojvis ivr Taraoe-lso o \;u\ 11.'

para designar uu» ser íu).>sgiuario. vj..

servia jwra explit.v»r ».^ divo»"svvs jxKonw

vuouos da twnotnia da vida, O atYhifO,

segundo \"an llehnont.t^ un> pineipio im-

mateiial. existente uo somou aute<

ounda^v^o o p»vsidiudo a tovUv* ^ví

menv)s i\ne api\^enta o ov>rj)\> orgamsa-

do; wUwava a sua sèilo no o"' > -

|wi'iov do estom.>»gv». — « A -

^tr o fHn\i*<» oiyttuo oV ai^inoo t

\fi.K » C^trvo 8emtHlo, Polyaut^tV« 51. ....

.

nal. ti^t. 11. eap. ÍH». p. »U. - * .lo ,-.*

l>irit<,> {•ih>l ch^í Arohoo.

»

Uleui, ibidwu, p . Na liu-

gvu»gtM)\ usual. ou)p»vga-so no sentido de
priueipio, elemento primário, v\HK)r vv)\

trai.

ARCHEOGRAPHIA. .^. /. ,pv.

</»x^/»i) ; do givgv .ovAoíOif, auí .

j/»Mf'^o, dosoivver."* Ptvserij>y.ío dvv? u)onu-

moutos Antigos.

A prttivoír» trAW d* s:uiin,ii.- .>•

;íK>K«mei»ív». -

~

,*vjicx"ws.

- vppiteakiA a «ustuMia > OMU^miiiMd* ft

.i: . :;í^>^aphiji, wias »vío rwirr^vNiJtiíal*.

ARuHEOOiRAFHO. v ' . vr. .! .>

!. , S.:\\ÍRAPHO. .-. ". O ^n» d*iscrí~

•..,..<•..:.%* Aííjj^vs, -«• R«c«lltKl<i>

àRCHEOlOGlA, *. /. yp».

I
de NuK-

AKCM:

.WOU«IM<«tt>

< "S-

.*

\ Í.S JOÍ"

.J*

Aivuii

djue e V

tvxs Aixtigv)*, e que d t^^^a laa appl;oa\^âo a

histo--^ '
:-
-" • - • •< •N < \-r

tiqi.

.

AKuHErA. .<./. O u.
vv".Vv- S;> usa na O'.

.

- - a,

.^ ; arv\>» de l>«Íturknh4A(\v *» K*»
v^ jvr MvMTAeis.

ARiUiETE, .<. M. i,pr. *rjbw>f#^ dtmintt>

tivo do Arta.) 1" o

mesmo que a .s. _.
- ..*.

que vví antigvvs ns^^vam da toitna de um
o\\tiv -•• ^- ":• '• ."••-

-r uma tant-

jv» - ,1o o gvvsto

.;»>«

ChetA <i< ti*.: )*

uo. Tom. u, p. Ml.
.\RCHETE. .*. i-

\o .io .iivo." Km a-

tv» em ^vrma do - * --l

• ' 'thÍMíM vM* y.. .. «'rvim

:.* d* MXii^WS. . » Nutt<vs

..c l.<><Vo. Chtxutioa de U. ieruaudo, p,

-MO.
— V^m Míslioina, eKan\as\^ «ívhet*,

um instnm»ento. evnn que na o|Hn-av,\\o d*
litKotrveia so jh^o a vai"a de tnlabo em
av\.V>, quauvlo se è obrigado a rvVvVíivr

á port"ura>,Ao do ealoulo.

.\RCHETYFH). s. «h. ^^ >5o

givgv .iíviv. jmnoinio, « v.- -^. ^.•u.)

K.u\ ív^lvolastivv», iuòa sob a >)ual Whv*
(onuou o iwundo ; original, 0)í ^íjÍ

ua idv^-» vlo artitikV ; primeiw u- v»

vvnsivlor.-ivlo Ovnno o oaw^^vUv»' vi. o.

K' tautbom a imp)vssAo o\i. •>»
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que se forma o ideal para a creação ar-

tística ; a architectura considera-se como
nào tendo archetypo, isto é, como sendo
creada sem liaver na natureza objecto que
despertasse a impressão que a inventou.

Uniforme, perfeilo, em si sustido,

Qual era lim o ardielijpo, que o sustenta.

CAM., LUZ., cant. x, est. 79.

ARCHETYPO, adj. Devera escrever-

se Archetypico ; o que tem o caracter de
primeiro modelo. — Mundo archetypo,
mundo intelligivel, que serviu de plano
da creação. — « Porque ente mundo sen-

sível he feito á semelhança do mando ar-

chetypo, em o qual nào ha principio, nem
fim. » l^edro IS unes, Tratado da Esphera,
cap. 1. — Idêas archetypas de Platão,

as idêas, formas, modelos, que serviam

l^ara determinar todas as condições do
universo, tendo primeiro permanecido ah
eterno na mente de Deus.

ARCHI, suff. Em Linguistica,suffixo gre-

go, de arche, primário, primasia, princi-

pio.) Pretixo que se construe com nomes,
com os substantivos e adjectivos, na lin-

guagem familiar, para notar um certo grau
de excesso, de superioridade ou preeminên-
cia. Exprime um augmentativo e uma
forma erudita do superlativo.= Também
se escreve Arch, e Arce, e usa-se tanto

na linguagem erudita, como na lingua-

gem familiar. Assim se diz Archiepisco-

pal, e Arceòisjjul ; Archanjo, Archi^^ar-

vo, ArchiajJostata.

t ARCHIABBADE, s. m. Em Historia

ecclesiastica, titulo tomado pelo abbade
dos Cluniacenses, quando o titulo de Ab-
bade dos Ahbades foi dado exclusivamen-
te ao abbade do IMonte Cassino.

ARCHIACOLYTO, s. m. (pr. arkiacôlito.)

Em Historia ecclesiastica, o que estava
acima do acolyto. Era também uma das
dignidades das Cathedraes de França.
ARGHIAPOSTATA, s. m. (pr. arkiapós-

tata.) O maior apóstata; o mais atroz de
todos 08 renegados.

—

tíCom esta se parece
a da heregia anglicana, no tempo do ar-

chiapostata Henrique VIII. » Padre Bar-
tholomeu Guerreiro, Gloriosa Coroa, Part.

IV, cap. òl, p. bòò.

t ARCHIATRIA, s. f. (pr. arkiatria.)

Em Historia, a dignidade de primeiro
medico de um rei.

ARCHIATRO, s. m. (jjir.arkiatro ; do gre-

go arc/te, primasia, começo, e iatros, medi-
co.) Titulo do medico especialmente
encarregado da saúde do monarcha. =
Também designa o medico que pela sua
posição faz de decano para os seus colle-

gas. O primeiro sentido é o que prevale-

ceu. Na edade media, só os reis é que ti-

nham médicos, a que em Portugal se cha-

mavam Physicos.

ARCHIBANCO, s. m. (pr. arkihánco

;

segundo a opinião verdadeira, formado de
arca e banco.) Banco grande, no qual

cabem sentadas dez a vinte pessoas, ten-

do encosto de madeira, e sob o assento

que se abre á maneira de tampa uma
arca. Movei antigo bastante usado em
Portugal ainda no século xvi, de que se

encontram restos pelas aldêas. — n E
compondo hum nome com outro dizemos rê-

defóle, de rede e fole; archibanco, de ai-ca

e banco. » João de Barros, Grammatica
Portugueza, p. 92.

ARCHICADEIRA, s. /. (pr. arkicadei-

ra.) Usado na Liturgia ; a primeira ou a
principal cadeira. — « He a que na Li-
turgia de S. João Chrysostomo se cha-

ma Anocathedra, ou Archicadeii'a. » Pa-

dre Manoel Bernai-des, Floresta, Tom iv,

cap. 14, p. 174.

ARCHICAMARISTA, s. m. (pr. arkicama-
rísta.) Um dos grandes dignatarios do im-

pério da Allemanha. Titulo trazido da
Ailemanha para a flespanha, por Carlos v.

ARCHICANCELLARIO, s. m. (pr. arki-

cancellário.) (J primeiro Cancellai-io, digni-

dade do império da Allemanha; também
se deu este titulo ao grande chanceller

da corte de Roma, o que tinha antigamen-
te o direito de ãssignar os diplomas do
soberano, á frente de todos os oíiiciaes da
corte. — « He também de juro Archican-
cellario da Emperatriz. » Padre Hlauoel

Bernardes, Floresta, Tom. iii, cap. 4, p.
171. — Archicancellario da Imperatriz,
como vemos pela citação de Bernardes,
era ura titulo usado pelos Abbades de
Fulde, desde o século xiv até ao século

XVIII.

t ARCHIGHANCELLER, s. m. (pr. arki-

xancellêr.) O mesmo que Archicancella-

rio.

ARCHICHANCELLARIA, s. /. (pr. arki-
xancellaria.) U cargo e dignidade de
archicancellario.

ARCHICHANTRE, s. m. (pr. arkixan-
tre.) O primeiro dos Chantres ; dignida-

de ecclesiastica. = Moraes cbama-lhe Ar-
chicantor.

ARCHICONFRARIA, s. /. (pr. arkicon-

fraría.) A principal confraria, que pela
sua antiguidade tem a precedência nas
procissões. Reimião de pessoas associadas
para alguns exercícios de piedade. Pala-
vra derivada do uso italiano d'estas asso-

ciações assim chamadas.

t ARCHICONSUL, «. m. (pr. arkicónsul.)

Titulo de presidente da celebre Academia
de la Crusca, de Florença.

t ARCHIDAPIFER, s. m. (pr. arkidápi-

fer.) O senescal mór da corte, no impé-
rio da Allemanha.

t ARCHIDIACGNATO, s. m. (pr. arki-

diaconáto.) O mesmo que Arcediagado,
menos conforme com a etymologia. O
dade de Arcediago.

t ARCHIDIA, s. f. (pr. arkidia.) Es-
pécie de concha dobiculína.

t ARCHIDIACONO, s. m. (pr. arkidiá-

cono.) Vid. a forma rústica mas unica-

mente em uso, Arcediago.

t ARCHIDIOCESANO, adj. (pr. arkidio-

cesáno.) Que pertence ájurisdioção canó-
nica de ura Arcebispo.

t ARCHIDIOCESE, s. m. (pr. arkidiocé-

se.) Reunião das dioceses suffraganeas a
um arcebispo. •*

t ARCHIDION, s. m. (pr. arkidião; do
grego arche, origem ; forma diminutiva.)

Em Botânica, género monotypo da fami-

lia dos musgos phascácoos, que se acha
nos terrenos argilosos e pântanos seccos

do centro da Europa.

t ARCHIDRUIDA, s. m. (pr. arkidrui-

da.) Chefe ou pontífice dos druidas.

ARCHIDUCADO, s. m. (pr. arkiducádo.)
A senhoria de um archiduque

;
princi-

pado, terra soberana, ao possuidor da
qual se dá o nome de archiduque. Nome
dado propriamente á Áustria, assim con-

stituída desde 1459.

ARCHIDUCAL, adj. 2 gen. (pr. arkiãu-
cal.) Que pertence ao archiduque, ou ar-

chiduquezá; que é concernente ao archi-

ducado. = Recolhido por Moraes.

^
ARCHIDUQUE, s. m. (pr. arkidúke.)

Em Historia politica, titulo do que exer-

ce uma auctoridade superior á de todos

os outros duques. Antigamente também
houve Archiduques de Lorena e de Bra-
bante, mas ficou depois sendo privativo

da casa de Áustria, erigida em archidu-

cado pelo imperador Maximiliano i. O
Archiduque tinha as seguintes prerogati-

vas : receber do Imperador ou dos em-
baixadores a investidura, com a ceremo-
nía da espada, dentro dos seus próprios

estados, ser do conselho privado do Im-
perador, não poder ser desterrado, casti-

gar os delictos commettídos contra a sua
pessoa como crimes de lesa magestade
6 exercer nos seus estados justiça com
appellação. — « Foi-lhe necessário escre-

ver algumas cartas ao Archiduque Alber-

to. » Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. V, cap. 15.

ARCHIDUQUEZA, s. f. (pr. arkidukê-

za.) A mulher do archiduque ; a primei-

ra duqueza que governa um archiduca-

do. — «Hum Convento de Religiosas fun-
dado em Halla, no Condado do Tirol pe-

la Serenissima Archiduqueza. » Padre
Bartholomeu Guerreiro, Coroa Religiosa,

Part, I, cap. 20, p. 144.—Titulo dado á

filha ou irmã do imperador da Áustria.

ARCHIEPISCOPADO, s. m. (pr. arkié-

piscopado.) O mesmo que Arcebispado,

porém fora do uso. O tempo que gover-

na um arcebispo.

ARCHIEPISCOPAL, adj. 2 gen. (pr. ar-

kiépiscop>al.) O mesmo que Arcebispal

;

cousa que fiertence ao arcebispo.—

«

...pior

tantos annos antes a dignidade archiepis-

copal.i) Frei Bernardo de Brito, Monar-
chia Luzitana, Tom. ii, foi. 157, col. 3.

t ARCHIERARCA, s. m. (pr. arkiérar-

ca.) Em Historia ecclesiastica, chefe da
hierarchia, nome dado também ao papa.

t ARCHIERARCHIA, s. f. (pr. arkie-

rarchia.) Dignidade suprema da hierar-
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chia.=Tambem designa a supremacia do

papa sobre a cereja catholica.

t ARCHIEUNUCO, s. m. (pr. arkieunú-

co.) O chefe dos euuucos: um dos pria-

cipaes officiaes da corte de Constantino-

pla sob os imperadores gregos.

ARCHIFLAMINE, s. m. (pr. arkijlámine;

do latim archijiamen.) O primeiro e prin-

cipal dos sacerdotes romanos, a que cha-

mavam flamines. — ii. Havia na Ilha de

Bretanha, antes que se convertesse, vinte

e dous Flamines e ãuus Archiflaniines,

que assim chamavão os Gentios a seus

Pontífices, e Summos Sacerdotes, d Franco
Barreto, Fios Sanctorum, Tom. i, p. 5õ9,

col.l.

ARCHIuALLO, «. m. (pr. nrJdf/állo ; do

latim archigaUus.) O principal dos sacer-

dotes de Cybelle.

—

«Entre as suas obras

de fama foi o Archigallo, que era o prin-

cipal dos Sacerdotes de Ci/beles.» Filippe

Nunes, Arte Poética, foi. 41, v.

t ARCHIIMPRESSOR, s. m. (pr. arki-

impressôr.) Titulo dado por Philippe II,

a Christovam Plantino, impressor de

Anvers.

ARCHIIRMANDADE, s. f. (pr. arkiír-

mandade.) O mesmo que Archiconfraria.

Titulo de precedência nas irmandades ; a

primeira ou a principal das irmandades,

bastante usadas na Itália.

—

aSermão das

Chagas de S. Francisco, pregado em Ro-

ma na Archiirmandade das mesmas Cha-

gas. )> Vieira, Sermões, Tom. xii, p. 14.

t ARCHILEVITA, s. m. (pr. arkilevita.)

O mesmo que Arcediago. = Pouco usado.

t ARCHILOQUIANO, adj. (pr. arkilo-

kiáno.) Em Poética, nome de uma espé-

cie de verso usado por Antiloco ; tem sete

pés, sendo quatro dáctylos ou spondeus,

e os trez últimos trocheus.=Tambem se

lhe cliama Dactyliano.

t ARCHIMAGIA, s. /. (pr. arkimagia.)

Parte da Alchimia, que tracta dos se-

gredos para fazer ouro.

ARCHIMAGO, s. m. (pr. arkimágo.) O
Chefe dos Magos, chefe da religião esta-

belecida por Zoroástro.

ARCHIMANDRITA, s. m. (pr. arkiman-
drita; do gvego arche, supremacia, e man-
dra, curai.) No sentido primitivo, nome
dado a todo o superior ccclesiastico, c de-

pois estendido até aos arcebispos. Agora
está só cm uso na ogrcja grega para desi-

gnar o superior de um convento de ana-

chorétas ou calouros.— <i.Por onde o Pre-
lado maior, a que ohedeciuo em muitas

partes, se chamava Archimandrita, nome
composto da jyalavra Grega arclii, que si-

gnifica Principe, e da 2^ítlavra uiandra,

que quer dizer cova ; piolo que Archiman-
drita era o mesmo que prelado principal,
(' superior dos que vivido em covas.» Frei

l^cMo de yam 'Jliouia/C, Benedictiua Luzi-

tana, Tom. i. tract. 1, jirciud. 3.

t ARCHIMANDRITATO, s. m. (pr. arki-

mandriláto.) A dignidade ou o beneficio

ccclesiastico do lyn archimandrita.

t ARCHIMARECHAL, s. m. (pr. arki-

marexal.) Titulo do eleitor de Saxe, por-

que se apresentava de espada desembai-

nhada ante o imperador.

t ARCHIMERO, s. m. (pr. arkimero; do
grego arche, dominante, e meros, coixa.)

Em Entomologia, género de coreanos he-

mípteros da America, tendo por typo o

archimero squalo, do Brazil.

ARKIMIA, s. f. (pr. arkimia) Parte da
Alchimia que se occupava da transmuta-

ção dos metaes.

t ARCHIMIMO, s. ?>». (pr. arkimímo.)
Em Antiguidades romanas, o chefe dos
actores que representavam pantomimas.

ARGHIMINISTRO, s. m. (pr. arkimints-

tro.) Titulo dado aos primeiros ministros,

durante as primeiras raças dos reis fran-

cezes.— tNa Conferencia que teve com o

archiministro de Genebra, Theodoro Be-
za.v Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. III, cap. 4, n. 163.

ARCHIMOSTEIRO, s. m. (pr. arkimos-
teiro.) O principal ou primeiro mosteiro

de uma ordem religiosa. Dava-se este no-

me antigamente ao mosteiro de Cluny e

ao de Savigny por distincçào honorifica,

e a outros.

—

&Cuja cabeça he o archimos-

teiro de Cassino.-» Frei Leão de Sara

Thomaz, Benedictina Liizitana, Tom. i,

part. I, cap. 6.

t ARCHINA, s. m. (pr. arkína.) Medi-
da de extensão usada na Kussia, na Tur-
quia e na Pérsia.

t ARCHINOBRE, s. m. (pr. arkinôbre.)

O que é enfatuado da sua nobreza; no-

me irónico.

ARCHIPADRE, s. m. (pr. arkipãdre.)

Nome iigurado com que se designa o bis-

po. = Recolhido por Moraes.

ARCHIPARAPHONISTA, s. m. (pr. arki-

jmrafonísta.) Primeiro chantre. = Re-
colhido por Jloraes.

t ARCHIPEDAKTE, s. m. (pr. arkipe-

dánte.) O que é de um pedantismo insup-

portavel ; o mesmo que Archiparvo.

ARCHIPELAGO, s. m. (pr. arkipélago;

do grego arche jirincipado, e pielagos,

mar.) Os antigos deram propriamente este

nome á porção do mar mediterrâneo se-

meado de um grande numero de ilhas,

situado entro a Ásia menor e a Grécia.

A palavra archipelago, designa moderna-
mente qualquer grupo de ilhas, c assim

se diz: aixhipelago árctico; archipelago

britânico ; archipelago dos Açores.— «Na
paragem, onde a natureza situou as Ilhas

de SolOr entre hum grande numero de

ilhas menores, que tem como semeado,

digamol-o assim, este estendido archipe-

lago.» Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam
Domingos, Part. iii, liv. 4, cap. lii.

— L<»(.'. : Cantos do Aixhipelago, col-

ecção de aravias, romances e cantigas

populares das ilhas dos Açores, recolhi-

dos da tradição oral em 1869, aonde se

encontram os mais antigos vestígios da
poesia nacional portugueza, alli conser-

vados desde o tempo da colonisação, no
tempo de Dom Duarte.— Aedos do Ar-
chipelago, os rhapsódos gregos, que an-

davam de ilha em ilha cantando as faça-

nhas dos gregos contra a invasão das co-

lónias asiáticas ; estes cantos vieram de-

pois de reunidos a formar os poemas de
Homero.

ARCHIPERACITA, s. m. (pr. arkipera-

cita; do grego arche, primeiro, e do chal-

deu pharasa, interprete.) ilinistro en-

carregado de lêr e explicar o texto da lei

e dos prophetas nas synagogas dos judeus.

ARCHIPERBOLE, s. m. (pr.' arkipérbo-

le.) Hypérbole exaggerada, exaggeração
fora do natural.

—

«Bem havião de ver es-

tes homens que ninguém lhes havia de crer

este desaforado archiperbole.» Bernardes,

Floresta, Tom. ii, p. 224.

t ARGHIPGETA, s. m. (pr. arkipoéta.)

Nome irrisório dado aos que não compre-

hendem a poesia e fazem versos. Forma-
do com o mesmo sentido irónico de Dra-
maturgo.

t ARCHIPRÍOR, s. m. (pr. arkipriôr.)

Titulo que antigamente se dava ao grào

mestre dos Tcmjjlarios.

ARGHIFROPHETA, s. m. (pr. arkipro-

fêta.) O primeiro ou principal dos Pro-

phetas. Nome dado por antonomásia ao

propheta Elias.= Recolhido por Moraes.

ARCHIPROPHETISSA, s. f. (pr. arki-

2)rofetíssa.< A primeira ou a principal

das Prophetizas. — tDonde Ruperto Ab-
bade não só chama a Virgem Prophetis-

sa, mas Archiprophetissa, que quer dizer

Princeza e Rainha dos Prophetas. ^^ Pa-
dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. I, cap. 6, doe. 2, n. S.^Hoje diz-

se Archiprophetiza.

ARGHIFRESBYTERO, s. m. (pr. arki-

presbítero.) Padi-e designado pelo Bis-

po, para chefe de todos os outros e que
era ordinariamente mais antigo. E ao

que modernamente se chama Arcipreste,

do francez antigo Arckiprestre, bem co-

mo outras designações das dignidades dos

Cabidos, como Chantre e Monsenhor. —
«Archipresbytero da Cathedral de An-
tuérpia. n Vieira, Sermões, Tom. xi,

serm. 8, § 6, n. 3oG.

ARCHISATRAPA, «. m. (pr. arkisáíra-

pa.) O primeiro Sátrapa.

—

tSofronio lhe

chama (a S. Miguel) coriphco e archisá-

trapa dos Anjos. « Padre Manoel Fernan-

des, Alma Instruída, Tom. i, cap. 1,

doe. .'>. n. 1~^.

ARCHISYNAGOGO, .-. )n. j,pr. arkisina-

gógo ; do grego arche principal, syn. jun-

tamente, e agô, conduzir.) Nome dado an-

tigamente na egreja grega aos assesso-

res ou conselheiros dos patriarchas. Tam-
bém se dava este nome ao chefe da syna-

goga dos judeus. — *.Resstisc{tando a _n-

//j« rfo Archisynagogo.í Vieira, Sermões,

Tom. Yiii. p. ;)30.

ARCHITECLINO, #. m. pr. arkitcclino.)

O mesmo que Aichitriclino.— «^oarchi-
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teclino ou Blurdomo, supriu a falta da

advertência.!) Vieira, Sermões, Tom. VI,

p. 363.

ARCHITECTA, f. /. (pr. arkitecta.)

Vid. o s. TO. Architecto. Emprega-se sem-

pre no sentido figurado, como pessoa que

trama ou construe. — «Começamos pela

sahedoria divina, que com muito grande

fundamento quer esta honra para si, e

que fosse eJla a artifice e architecta em
este Sacramento. y> Frei Joào de Ceita,

Quadragenas, Tom. i, foi. 296, col. 2.

ARCHITECTADO, adj. p. (pr. arkite-

ctádo.) Edificado, construído, delineado,

traçado, tramado. = Usado pelo Padre
Manoel Fernandes e Balthazar Telles.

ARCHITECTAR, v. a. (pr. arkitectar

;

de architecto, com a terminação verbal

«ar».) Edificar, construir, fabricar; fi-

guradamente traçar, tramar, dirigir a

obra, planear, dispor os materiaes, de-

linear, conceber na mente um plano. —

•

«Pelas próprias mãos de quem archite-

ctou o mundo, se dão os lugares, que os

merecimentos da vida podem requerer na
gloria.» Padre Bartbolomeu Guerreiro,

Coroa Gloriosa, Part. iv, cap. 87, p. 736.

ARCHITECTO, s. m. (pr. arkitecto ; do

latira architectus ; áo grego architecton,

de arches, mandar, c tecton, ofíii:ia\, obrei-

ro, era sentido especial, carpinteiro.) O
que sabe a arte de construir, cujo traba-

lho consiste em fazer os planos ou traça-

dos, e alguraas vezes em dirigir e fazer

executar as construcçSes. Segundo a mo-
derna philosophia da Arte, o architecto

deve ter noções theoricas de todas as

artes e sciencias que tenham com a archi-

tectura uma relação qualquer. «São tidos

entre os Architectos em muito pireqo, os

livros de 2>inturas, e desenlios de ediji-

cios imaginados.» Severim de Faria, Dis-

cursos Vários, foi. 44, v.

— Loc. : O divino architecto. Deus
considerado como creador do mundo. —
« Claramente mostravão estes primeiros

fundamentos o grande edifício, que o Divi-

no architecto nelle queria obrar.» Pa-

dre Balthazar Telles, Chronica da Com-
panhia, Part. II, liv. 13, cap. 2. — O
Supremo architecto, nome com que nas

lojas maçónicas se designa Deus.

ARCHITECTONICA, s. /. (pr. arkitectóni-

ca.) Arte de Architectura. «Melhorparece

hum homicida, ou ladrão na forca, que

quantas symetrias primorosas pode inven-

tar a architectonica. » Padre Manoel Ber-

nardes, Floresta, Tom. v, p. 4õ9. =
Pouco usado.

— Em Philosophia, chama-se archite

ctonica, o methodo que coordena as di-

versas partes de um systema.

ARCHITECTONICO, adj. (pr. architectó-

nico ; do latim architect onicus.) Que per-

tence á architectura ; em Physica, diz-se

de tudo o que dá a uma cousa a regula-

ridade de forma conveniente á natureza

e destino d'essa cousa.

— Em Architectura, dá-se este nome
aos processos, descobertas, trabalhos e es-

criptos que pertencera á architectura;

corresponde ao adjectivo Architectura!.

= Tarabem designa as operações me-
chanicas que entram nas construcções dos

edifícios.

— Em Philosophia, chama-se faculda-

de architectonica, o poder de formar ou

transformar. — uNos interiores se per-

mitte a fabrica menos harida, e maispo-
lida em ornamentos architectonicos arti-

ficiosamente applicados.» Pimentel, Me-
thodo Lusitano, Part. i, secç. 1, cap.

3õ, p. 150.

ARCHITECTONOGRAPHIA, s. f. (pr. ar-

kitéctonograf/a.)Fa.i-to da architectura, que

se occupa unicamente da descripção das

partes de um edifício, e da sua historia.

t ARCHITECTONOGRAPHO, s. m. (pr.

arkitectonógrafo.) O escriptor que se oc-

cupa de estudar a historia e descripção

dos edifícios e monumentos architecto-

nicos.

ARCHITECTOR, s. m. (pr. arkitectôr
;

do latim architcctor, usado por Plauto e

Séneca, e segunde Bluteau não geralmen-

te admittido pelos doutos.) O mesmo que
Architecto, porém menos usado e quasi

privativo do estylo figurado e da lingua-

gem poética.

ARCHITECTURA, s. /, (pr. arkitectiíra;

do latim architectura.) Arte de edificar e

de construir edifícios ; a obra fiiita segun-

do a arte arhitectonica
; artifício regu-

lar, disposição elegante e segura das par-

tes de qualquer composto. O conjuncto

do edifício considerado sob a relação da
arte ou systema da sua composição e dos

seus ornamentos. — A architectura é

uma arte physica, e como tal considera-

se sob o ponto de vista esthético, isto é,

tendo em vista a elegância das formas e

a belleza dos ornamentos, e sob o ponto

de vista mathematico, attendendo ás re-

lações de solidez e da exactidão das

proporções. — «E os Mestres de traças,

como dispõe de bolsa alhêa, jidgão de

mostrar habilidade própria e mysterios

de Architectura.» Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Part. i, liv.

3, cap. 5.

— Loc. : Ordens da architectura,

nome dos diversos systemas de construc-

ção provenientes das revoluções sociaes

e influencia das civilisações sobre o gé-

nio arcliitectonico dos povos. — Archi-

tectura dos Egypcios, a que occupa o

lugar mais antigo na arte de edifícar; ca-

racterisa-se por gigantes massas de pe-

dra, que symbolisam a mais horrível ser-

vidão politica e estabilidade ou immobi-
lidade religiosa. — Architectura grega,

ou architectura, no sentido propriamente

dito, a que se compõe das ordens inven-

tadas pelos gregos, e d'estas mesmas or-

dens e das creadas, taes como as inven-

taram os romanos até ao tempo da mu-

dança da sede do império romano para

Constantinopla ; estas ordens são a dóri-

ca, a jónica, a corynthia, deoisp a or-

dem toscana e a compósita. — Archite-

ctura byzantina, a que procede da archi-

tectura romana, combinada com o géne-

ro de construcção usado de tempos imrae-

moriaes no Oriente.— Architectura ára-

be, inventada quando os árabes penetra-

ram na Syria, no Egypto e sobre toda a

costa africana até ao Oceano
;
quando

penetraram na Europa mudaram tutal-

mente o caracter da architectura então

existente; distingue-se por ser leve, au-

daz, guindada, com abóbadas e um gran-

de excesso de ornatos, e com os arcos

em forma de ferradura. — Architectura

mosarabe, nome da architetura nacional

portugueza, creada pela raça dos mosa-

rabes ou baixo povo da Península, a

qual consiste no primeiro esforço feito

para mobilisar o estylo byzantino pela

ornamentação árabe. — Architectura go-

thica, architectura assim chamada por

ter sido usada somente depois das inva-

sões germânicas, mas não porque a tives-

sem inventado os godos ; esta architectu-

ra foi creada pelo génio francez do nor-

te da França, e devera chamar-se, segun-

do as mais recontes descobertas scienti-

ficas, architectura francigena. Caracteri-

sa-se por um grande symbolismo religio-

so, causa da sua imraensa audácia, da

sua perfeição dos ornatos, e da sua gran-

deza estupenda. — Architectura da Re-

nascença, a renovação das ordens gregas,

sob a ruína do góthico, por influencia

dos livros de Viti'uvio e Vignóla. — Na
linguagem usual também se caracterisa a

architectura, pelos nomes que designam

o fim especial da construcção; assim se

diz architectura civil, a sciencia de con-

struir um simples edificio, próprio para

ser habitado, e com accommodações para

uma família, tendo sempre em vista as

condições de economia e hygiene ; e tam-

bém se dá este nome aos trabalhos de

utilidade publica, como pontes, aquedu

ctos, docas, theatros, praças, etc. — Ar-

chitectura militar, a arte de fortificar-

as praças, os castellos, os lugares expos-

tos á invasão inimiga, durante a guerra.

—«E a architectura militar he tão neces-

sária, que sem ella não será possível fa-

zer guerra.» Mendes de Vasconcellos, Ar-

te Militar, foi. 52. — Architectura na-

val, a que tem por objecto construir na-

vios, baixeis, galeras, corvetas, canho-

neiras, fragatas, monitores, transportes

e todo o género de navios tanto mercan-

tes como de guerra; bem como molhes,

difjues, estaleiros, arsenaes, etc.—Archi-

tectura hydraulica, arte de construir

machinas para conduzii agua; e também
a de fazer construcções debaixo de agua,

ou vencendo as difficuldades da agua.

—

Architectura em perspectiva, a que reduz

a composição architectonica ás condiçõse
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accidentaes da perspectiva, fazendo com
que as columnas de um perystilo ou as

arcadas de um pórtico vào gradualmente
diminuindo e aprosimando-se umas das

outras, para que o pórtico ou perystilo

pareçam maiores. — Architectura fingi-

da, a que se representa em pintura, como
no quadro de Raphael do Casamento da
Virgem. — Architectura de jardinagem,

a que se faz com arvores, imitando arcos

de triumpho, pórticos, abóbadas, etc.

t ARCHITECTURAL, adj. 2 ^re". (pr. ar-

kitecturál.) Que é concernente á archite-

ctura ; também se emprega no sentido de

architectonico.

ARCHITENENTE, adj. (pr. arkitenénte.)

Nome ou epitheto poético, dado a Apollo.

Vid. Arcitenente.

ARCEITEORBA, s. f. (pr. arkiteórha.)

Cithara grande.= Recolhido por Moraes.

ARCHITHRONO, íf. m. (pr. arkitrúno.)

Throno por excellencia. = Recolhido por

Moraes.

ARCHITRAVADO, adj. p. (j^r.arkitravá-

do.) Ornado de architraves, = Recolhido

por Moraes.

ARCHITRAVE, s. m. (pr. arkitráve.)

Em Architectura, parte superior do enta-

biamento, e ao mesmo tempo a parte su-

perior de uma ordem de architectura

;

forma ás vezes a coroa de uma construc-

çào, na decoração da qual não entra ordem
alguma propriamente dita. Peça compiú-

da, que se assenta entre o capitel e o

friso nas columnas. — <i Do jaspe dos pi-

lares he o architrave e conseguintemente o

frizo, e a cornija.í> Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv.vi, cap. 26. Vid.

Alquitrave.

ARCHITRICLINO, s. m. (pr. arkitridi-

no; do grego arckos, chefe, íreie^ trez, e

klin, leito.) Ordenador de um festim

;

corresponde na antiguidade ao senescal

da edade media; mestre-sala, que tem a

seu cargo cuidar na disposição das mezas
e ordem do banquete. — «Dando-lke a
entender que errara os termos em ofe-
recer primeiro o vinho vinagre, que por
tal tinha o de seus gabos, e depois o 'me-

nos máo da petição, e por isso como igno-

rante architriclino não merecia nada.D

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. V, cap. 11.

ARCHIVADO, adj. p. (pr. arkivádo.)

Guardado em archivo, guardado no depo-

sito de documentos ou tombo; figurada-

mente, conservado em lembrança.

ARCHIVAR, V. a. (pr. arkivar ; de ar-

chivo, com a terminação verbal «ar».) Re-
colher em um deposito ou tombo, docu-

mentos importantes, principalmente para
a historia ou para a conservação dos
direitos de uma casa ou corporação. —
Archivar na memoria, conservar a lem-

brança viva de uma cousa, para servir-se

d'ella em tompo preciso.

t ARCHIVIOLA, s. /. (pr. nrkivióla.)

Instrumento musico antigo, composto do

TOI. 1. — 68

uma espécie de cravo ao qual se adaptava

o mechanismo de uma viola, que se fazia

girar por meio de uma manivella.

ARCHIVISTA, s. m. (j^r.arkivista.) O
que tem a seu cargo a economia do ar-

chivo, a disposição e conservação dos do-

cumentos officiaes aí conservados. — «O
fazer listas semelhantes he mui difficulto-

so, e ás vezes se não podem os archivistas

desembaraçar-» Francisco Brandão, Mo-

narchia Lusitana, Part. v, liv. 16, cap.

60.— Conservador do archivo.

ARCHIVO, s. m. (pr. arkívo; do latim

arcAífií?)! ; do grego archaioSjScaúgo.) Le-

gar em que se guardam titules, documen-

tos, escripturas, de uma corporação, fa-

mília, e principalmente nação ; figurada-

mente,: o deposito de tradições, a pessoa

que tem uma grande memoria ; também
significava o logar occulto e interior. —
nAqui acharão os nossos escrita assi em

pedras, como em archivos antigos, a his-

toria da vida do mesmo Apostolo

.

» Pa-

dre João de Lucena, Vida de Sam Fran-

cisco Xavier, Liv. i, cap. 1.3.

— Loc. : Archivo Real, nome official

da Torre do Tombo, em Lisboa. — Re-

volver os archivos, procurar todas as me-

morias e documentos que possam existir.

O nome de archivo é hoje bastante usa-

do para titulo de periódicos litterarios.

t ARCHIVOLTA, s. f. (pr. arkivólta;

do latim arcus, arco, e volutus, enrolado.)

Termo de architectura ; banda ornada de

molduras, na abobada de uma arcada.

t ARCHON, s. m. (Do grego arkon,

príncipe.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, de uma única es-

pécie.

ARCHONTADO, s m. (pr. arkontádo.)

O tempo que durava a dignidade de Ar-

chonte; o cargo ou officio de Archonte.

ARCHONTE, s. wi. (pr. arkónte.) do gre-

go arckon, chefe.) Em Historia antiga,

nome dado aos magistrados vitalícios,

que foram eleitos para supprirem a au-

ctoridade real ; depois começaram a ser

eleitos só por dez annos, e mais tarde por

um anno.
— Em Disciplina ecclesiastica, archon-

te das egrejas, o que tinha a intendência

sobre as egrejas e mosteiros. — Archon-

te do Evangelho, o que guardava os li-

vros santos para os mysterios. — Ar-

chonte das luzes, o que dispunha os ca-

thecumenos para o baptismo.

— Em Historia Natural, archonte é

um género de concha microscópica, da
familia das hyales.

ARCHONTICO, s. »!. (pr. arkóntico.)Em

Historia ecclesiastica, nome dos hereges

do século II,que attribuiam a creação do

mundo aos Principados, a quarta das no-

ve ordens do espirites celestes.

ARCHONTOLOGIA, s. f. (pr. arkontolo-

gia.) Dignidade, magistratura de archon-

tes. O escripto acercado officio de archon-

te.

t ARCHOPTOSE, s. m. (pr. arkoptó-

se; do grego archos, rectum, e ptosis,

queda.) Em Pathologia, queda do rectum.

ARCHOTE, s. m. (Na baixa latinidade

arseda.) Pedaço de corda de esparto,

grossa, e breada, que serve para allumiar

de noite. — Segundo Bluteau, também
se dava este nome a uma vela grande de

cera, e egualmente ao pharol.

t ARCHYLO, s. m. (De grego arche,

principio, e ide, matéria.) Em Medicina,

matéria primitiva ; a essência da matéria.

t ARCHYTÊA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das terustremiáceas lapla-

ceas, arbusto do Bi*azil.

t ARCÍFERO, s. m. (Do latim arcus,

arco, eferens, que leva.) Em Astronomia;

nome do Sagittario, um dos doze signos

do Zodiaco.

t ARCIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim

arcus, arco^ e forma, forma.) Que tem a

forma de arco. Em ]Medicina,_^6)-as arci-

formes, nome dado ás fibras, muitas vezes

fortíssimas, e ás vezes não existentes, que

partem da linha branca, dependem da apo-

nevrose do grande obliquo do lado op-

posto, entrecruzadas com aquellas do lado

correspondente, e vindo reforçar o angu-

lo da separação dos dous pilares do anncl

inguinal externo.

t ARCIMBALDA, s. f. Em Botânica,

sub-genero da familia das ericáceas, fun-

dado sobre a menziésia globulosa.

ARCIPÉLAuO, s. m. ant. O mesmo que

Archipelago. — « Temate, por razão do

sitio, que he quasi no coração daquelle

arcipelago. » Lucena, Vida de Sam Fran-

cisco Xavier, Liv. iv, cap. 14.

ARCIPRESTÀDEGO, s. m. ant. Corru-

pção de Arciprestatico. = Usado por Ver-

cial. = Recolhido por Moraes.

ARCIPRESTÁDO, s. m. A dignidade, o

car"o, o o loçrar até aonde se estende a

jurisdicçào do Arcipreste. — « Aão to-

marão conhecimento do caso das ta^s que-

rellas, nem as tomarão de pessoas fora

da sua jurisdicção, ou vigairaria, ou ar-

ciprestado. » Constituições de Évora, tit.

xxvii. cap. 4.

ARCIPRESTE, s. 7)!. (Do grego archi,

transmutado em arei, como em Arcipela-

go; e de prêstre, padre, no francez an-

tigo.) O principal dos presbyteros; di-

gnidade dos Cabidos da Sé. — < São os

Arciprestes instituidos e ordenados pêra

em alguma parte da diocese proverem co-

mo delegados em muitas cousas importan-

tes ao bom governo delia, e expedição de

alguns negócios e causas, que convém pro-

verem-se lá, e não ser necessário recorrer

sobre ellas a esta Corte, v Regimento de

Évora, tit. xm, art. 1.

t ARCiSTA, s. m. (Da baixa latinida-

de arcista.) Sagittai'io ; soldado armado

de arco.=L^sado na linguagem poética.

j ARCISTÉRIO, í. m. ant. O mesmo
que Asceterio.

ARCITENENTE, adj. 2 gcn. ^Do latim
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arcus, arco, e tmiens, que sustenta.) O que

sustenta o arco. Epítheto dado a Apollo,

que se representa com um arco na raao.

Mas cora Gyaro o pio Àiriwiwiiíc

A :Jtoii e t'om Jlycon alcvanta-ia.

FaANCO ilAflRRTO, EVEIUA, liv. Ill, CSt. 18.

ARCO, s. 7)1. (Do latim arcus; no ita-

liano e liospanhol arco.) No sentido mais

usual, porção qualquer de uma linh? jur-

va ; tudo o que apresenta essa curva
;

circuniferencia, roda, rodella, aro, cinta,

circulo. Estas designações são impróprias,

mas empregam-se na linguagem vulgar.

— « Até a foz do rio Gange, onde fa-
zendo um grande arco, a que chamamos
enseada de Bengala^ torna a decer con-

tra o stã. D Lucena, Vida de Sam Fran-

cisco Xavier, Liv. i, cap. 13.

— Em Arte militar, arco, é uma arma
feita de uma vara flexível de pau, ferro,

ou qualquer outra matéria elástica, que,

curvado violentamente por meio de uma
corda presa nas suas extremidades, des-

pede luna frecha cora Ímpeto, restituin-

do-sc depois a curvatura á sua f)OSÍção

jjrimeira.

O' c^"!bellos, cora que sou arco do ouro
O amor encordoa.

FERHCIUA, SONETOS, pait. I, 25.

— Em Geometria, arcc, é a porção de
uma curva ; arco de circulo, partes da
circumferencia de um circulo

;
podem ser

similhantes, e concêntricos . Arco de elii-

pse, arco de parábola. — « Nascer hum
signo rectamente se diz quando nasce com
mór parte da equinocial, que o seu arco.»

M. Figueiredo, Chronographia, Fart. ii,

cap. 16.

— Em Astronomia, os arcos recebem,
n'esta sciencia, diversas denominações
conforme os circules da esphera celeste

sobre que se consideram.—Arco diurno do

sol, ó a parte do circulo parallela ao equa-

dor, descripta pelo sol, no seu curso ap-

parente, entre o nascer e o occaso. —
Arco nocturno, é da mesma natureza, en-

tre o occaso e nascimento. — Arco semi-

diurno, e seminocturno , as metades d'cs-

tes arcos. — Arco de progressão ou de

recção, o arco da elliptica, sobre o qual

um planeta parece passar quando o seu

movimento é directo, ou seguindo a or-

dem dos signos. — Arco de retrograda-

ção, é um arco da elliptica, que ura pla-

neta parece descrever movendo-se em
sentido contrario á ordem dos signos. —
Arco de emersão, ou de visão, é o arco,

que é preciso que o sol descreva descen-

do abaixo do horisonte, para que outro

astro seja visivel a olho simples. — Ar-
co de posição, arco do equador compre-
hendido entre o meridiano e o circulo de
declinação de um astro. — Arco e7itre os

centros, o que, nos eclipses, vae perpen-

dicularmente do centro da terra á orbita

lunar.

— Em Meteorologia, arco da velha, ou

arco íris, um grande meteoro de côr ver-

melha e alaranjada, que se crê produzido

pela refracção dos raios solares, e que ás

vezes se observa ao pôr do sol.

-— Em Anatomia, arco do cólon, por-

ção media do cólon, chamada também,
cólon transverso. — Arco senil, altera-

ção que consiste em um deposito graxo
na espessura do tecido próprio da peri-

pheria da córnea. O phenomeno que re-

sulta pertence á Óptica.

— Em Musica, arco, instrumento anti-

gamente similhante ao arco de tirar fle-

c'ias, servindo-lhe de corda algumas se-

das de cavallo muito tezas e apertadas,

que, untando-se com certa gomnia resii

nosa, são aptas para ferir e fazer soar as

cordas dos instrumentos de arco.-^Viola

de arco, nome antigo das rabecas.

—

a Eu
vos affirmo, irmãos, que se aquelle tan-

gedor a segunda vez 2Mssara o arco jie-

la viola, que, etc. » Frei Filippe da Luz,

Tratado do Desejo, Liv. viii, cap. 5.

— Em Architectura, arco, 6 o mesmo
que abobada em sentido geral ; a parte

superior e curva de qualquer edifício. A
curva que descreve uma abobada.—Arco

em pleno centro, aquelle cujo traçado

comprehende exactamente um semicírcu-

lo. — Arco sobrelevado, o que tem mais

altura que largura. — Arco rebaixado,

o que tem mais largura do que altura.

—

Arco em descarga, o que se faz era um
muro, para lançar o pezo sobre as partes

solidas. — Arcobotante, o que encostado a

um edifício serve para o fortalecer. —
Arco ogival, o que é formado por duas

porções de um mesmo circulo que se cor-

tam no vértice. — « He obra de abobada

sobre arcos de pedraria boa. » Frei Luiz

de iSousa, Hist. de Sam Domingos, Part.

I, liv. 2, cap. 3.

— Em Historia antiga, arco trium-

phal, monumento formado de grandes

pórticos collocados á entrada das cidades,

sobre as pontes, nos caminhos públicos,

e ornado de figuras, de baixos relevos e

de inscripções, para conservar a memoria
de um vencedor ou a lembrança de al-

gum acontecimento memorável. —• « Os
arcos triumphaes.... tem torres, columnas

e molduras com toda a sua perfeição de

architectura..., e assi tem as historias e

factos cVaquelles em cuja memoria se ji-

zerão, escidpidos nas paredes dos ditos

arcos, o?< os carros com os capitães ven-

cedores em habito de triumpho e os capti-

vos prezos e por outras partes batalhas

de pé e de cavallo... E além d'isto tem

letras, que dizem o nome da pessoa, em
cuja memoria se fez o dito arco trium-

phal, com os nomes dos que Ih' o alevantá-

rão. Os arcos triumphaes nunca forão
vistos fora de Roma, porque antre outras

leis do triumpho era huma, que se não po-

dia triumphar senão dentro d'ella. » Bar-

reiros, Chorographia, foi. 24, v.

— Em Artes c officios, arco de pipa,
cinta de pau ou ferro, que apertando as

aduelas, veda a saida do liquido.

— Loc. : Arco da velha, arco das nu-

vens, arco do concerto, arco íris, nome
de um phenomeno meteorológico.— Ar-

cos das Aguas Livres, nome vulgar do
Aqueducto, assim chamado. — Arco de

pelouro, o mesmo que besta de pelouro.

— Arco das sobrancelhas, — Fechar em
arcos, metter entre parenthesis. — Nem
sempre Appollo tira o arco, forma pro-

verbial erudita.— Arco de flores, os que

se armam pelas ruas em certos dias de
festa. — Arco de balão, vara de cana da
índia, ou de aço com que as mulheres

enfunam os vestidos. — Bater os arcos,

apertar as aduellas do uma pipa, para

que não verta. — Resinar o arco, di-

zem os tocadores de rebeca, quando es-

fregam resina nas sedas do arco para pro-

duzir o attrito nas cordas do instrumento.

ARCOBOTANTE, s. m. (Do francez arc-

boutant; vide a forma antiga Arabotante.)

Em Architectura, diz-se dos arcos ou
meios arcos, que encostados nas paredes

têm mão n'ellas, como se vê nos lados dos

templos e outras grandes fabricas. Temos
o termo mais portuguez, Botaréos, mas
nem por isso se deve regeitar a forma
franceza, que mostra a influencia da ar-

chitectura francigena ou gothica em Por-

tugal. — Também se dá este nome a ou-

tras obras de architectura que aferram
em architraves ou cousas similhantes. —
d.Em o alquitrave d'esta abobada afer-

ram em cruz quatro arcobotantes de pe-

dra branca 7nui artísticas. » Chronica dos

Cónegos Regrantes, Part. ii, p. 91. Este

vocábulo fui recolhido por Bluteau, que
faz esta judiciosa observação: «O livro

diz Arabotantes, mas deve ser da im-

jnxssão ou corrupção do vocábulo fran-
cez introduzido no tempo da fabrica da
Igreja em que falia o aitctor, porque a

folhas 89 da dita Chronica, col. 2, liv. 7,

consta que os architectos da dita obra

eram francezes.v

t ARCO DE PIPA, s. »i. Em Botânica,

o mesmo que Arco Verde.

ARCO DOBRADO, s. m. Arcada com sa-

cada.

t ARCÓPAGO, s. m. (Do grego arkos,

Tpor arktos,urno, a piagos, altura.) Em En-
tomologia, género de coleópteros dime-

ros, reunido ordinariamente ao género by-

thino.

t ARCO VERDE, s. m. Em Botânica,

arvore do matto virgem de que ha varias

espécies ; aço, de flor amarella, de flor

felpuda; do brejo ; mirim; do campo; de

capoeira ; molle ; roxo ; grande ; etc. A
sua madeira á bastante utilisada.

ARCO, voz ant. do v. Arcer ou Arder.

ARCTAÇÃO, s. /. (Do latim arctatio-

nem; de arctus, estreito.) Em Pathologia,

encolhimento, contracção de um orifício,

de uma abertura natural ou canal.
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ARCTADO, s. ?». Apertado, encolhido,

restringido, constricto, estreitado. = Usa-

do por Frei Marcos de Lisboa.

ARCTAR, V. a. anti (Do latim arctare; no

portuguez antigo Artar.) Apertar, estrei-

tar, restringir, constranger. — «A do Or-

dinário não se pôde arctar.» Vergel de

plantas, p. 102. Vid. Coarctar.

t ARCTIA, s. f. (Do grego arktos, ur-

so.) Em Entomologia, género de lepido-

pteros nocturnos, tendo por typo a arctia

côr de ferrugem.

ÁRCTICO, adj. (Do grego arktos, ur-

so, norte.) Septentrional ; nome dado

ao polo do norte, porque a ultima estrel-

la da constellaçào boreal, qvie se chama
a Ursa-Menor, éd'elle visinha.

—

ííA par-

te do Zodiaco, que se desvia da equino-

cial 2-'era o Norte, chama-se septentrio-

nal, oit árctica, ou Boreal.» Pedro Nu-

nes, Tratado da Esphera, cap. 2.

— Em Ichthyologia, árctico emprega- se

como substantivo, dado como nome espe-

cifico a muitos peixes, a uma espécie do

género chimera, e a uma outra do géne-

ro salmào.
— Loc. : Polo árctico, o polo do nor-

te.— Circulo polar árctico, é um peque-

no circulo da esphera, parai leio ao equa-

dor, e afastado do polo 23 graus, e 28

minutos. — «Por tanto este circulo, que o

polo do Zodiaco faz por derredor do polo

árctico, chama-se circulo Árctico.» Pedro

Nunes, Tratado da Esphera, cap. 2.

t ARCTIBÊA, s. /. Género de mammi-
feros carnívoros daíamilia dos cheirópte-

ros e morcegos, comprehendendo muitas

espécies da America meridional. Esses

animaes são os mais sanguinários de to-

dos os cheirópteros. Ha varias espécies :

aarctibea radiada ; a arctibea vampire,

etc.

t ARCTÍCOLA, adj. 2 gen. (Do latim

arcíicus, corte, e coW, eu habito.) Em En-
tomologia, nome dos insectos que habi-

tam de preferencia as regiões visinhas

do polo árctico. — Também se emprega
como sabstfintivo para designar um gru-

po de lepidópteros diurnos.

t ARCTÍSCON, s. m. Pequeno animal

articulado, visinho do tardigrado.

t ARCTÍTIS, s. m. Mammifero da ordem
dos carniceiros, familia dos carnivoros,

mais conhecido sob o nome de Parado-
xuro.

t ARCTITÍTE, s. f. Em Mineralogia,

o mesmo que Womerite.
ARCTITUDE, s. /. (Do latim arctitudo;

de arctus, estreito.) No sentido geral,

encolhimento. Em Pathologia, contracyào

do canal intestinal, constipação ; também
se d;i este nome ao encolhimento das

partes genitaes da mulher, d'onde resul-

ta impossibilidade de consummar a copu-

la ; também a reuniào dos lábios por su-

tura ou intíbulayão.

t ARCTIZÍTE, s. f. Em Mineralogia,

um dos nomes da puraudina.

t ARCTOCÉPHALO, s. m. Mararnifero

a que se chama vulgarmente jjlujca.

t ARCTOCÒRIS, s. 9». (Do grego ar-

ktos, urso, e koris, persevêjo.) Em En-
tomologia, género da familia dos scu-

tellarianos hemipteros, cujo corpo é in-

teiramente coberto de pêllos lanugineos,

e as pernas munidas de quatro fileiras

de espinhos.

t ARCTOCRÁNIA, s. /. Em Botânica,

nome dado ás espécies de cornus, de cau-

les herbáceos.

t ARCTÓDE, s. VI. (Diminutivo de ar-

ktos, urso.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, tendo por typo

o arctode vellôso.

t ARCTÓGERO,»'. m. (Do grego arktos,

boreal, eí/e?-ci«, velho.) Em Botânica, gé-

nero da familia das compostas, pequena

planta ephemera da Sibéria transbaica-

liana.

t ARCTÓMYDE, adj. 2 gen. Que tem

similhauçíi com os urctomys ou arga-

naz.

t ARCTÓMYS, s. m. O mesmo que

Arganaz.

t ARCTÓNYX, s. 7)1. (Do grego arktos,

urso, e onyx, unha.) Em Zoologia, gé-

nero de carniceiros plantigrados da Lí-

dia.

t ARCTÓPE, s. m. (Do grego arktos,

epous, pé.) Em Botânica, género da fa-

milia das umbelliferas srayrneas, herva

ephemera do Cabo da Boa Esperança.

t ARCTOPHYLAX, s. m. Em Astrono-

mia, a constellaçào de Bootes.

—

«...con-

stellação de Bootes, a que os gregos cha-

mam Arctophylax, que quer dizer guarda

da Ursa Maior, chamada Hélice, ou

parte sej)tentrional, que é o norte. v Ma-
noel Correia, Comment. dos Lusíadas,

cant. I, est. 21.

•j- ARCTOS, s. m. (Do grego arktos, ur-

so.) Em Astronomia, a Ursa do norte, a

mais notável das Constellações boreáes,

e a mais antiga que se tenha formado.
— Também se lhe chama o Grande Car-

ro. Distinguem-se n'clla principalmente

sete estrellas, formando quatro d'cllas

um quadrado e as outras trez uma espé-

cie de cauda.

Ouaudo Arclos só cora seu |ihiuslro inveja

As estrollns, que viio ao nwr fugindo.

UOUSJNUÚ DE UUevBUÚ, AFFOKSO iFniC\KO, C3ni. I,

est. a.

t ARCTOSTÀPHYLO, s. m. (Do grego
arktos. Ursa, constellaçào do Norte, e sta-

phyle, caixa.) Em Botânica, género da
familia das ericaceas andromedòas, ar-

busto ou sub-arbusto da Europa austral

c boreal.

t ARCTOTHÉCA, s. /. (Do grego ar-

ktos, urso, etheke, boceta.) Em Botânica,

género de plantas ephemeras do Cabo da
Boa-Esperança, que se cultivam nos jar-

dins botaniciis.

t ARGTOTÍDEAS, í. /. pi. Em Botjv

nica, grupo da familia das compostas

originarias do Cabo da Boa-Esperan.ça,

com poucas excepções.

t ARCTÓTIS, s. f. Em Botânica, gé-

nero typo da sub-tribu das arctotideas

entre as compósitas ; as arctotis sào plan-

tas herbáceas e caulescentes, que habi-

tam o Cabo da Boa Esperança.

t ARCTÚRA, s. /. (Do latim arctus, nn-

ti-eito.) Em Pathologia, palavra proposta

por Linneu, para designar o estado pa-

thologico produzido por uma unha en-

cravada.

ARCTURO, s. m. (Do grego arktouros,

cauda da Ursa.) Em Astronomia, estrella

fixa de primeira grandeza situada na con-

stellaçào de Bootes, para a qual parece

dirlgir-se a cauda da Ursa. Os árabes já

a conheciam sob o nome de Aramech.

Pela parle de Arcturo c do Oci-idenle.

CiM., LUZ., cant. 10, esl. 6.

— Em Entomologia, género de lepidó-

pteros da Inglaterra e da America.

— Em Botânica, sub-genero da familia

das scrofularineas tendo por typo o arctu-

ro celsio.

t ARCTYLO, s. VI. Em Entomologia,

género de coleópteros reunido ao género

calyramáphoro.

t ARCUAÇÃO, s.f. (Do latim arcuatio,

arcaria.) Em Anatomia, curvaturados os-

sos nas crianças tornadas rachiticas.Gibo-

sidade anterior ; saliência do sternum.

ARCUAL, adj. 2 gen. Similhante a UDi

arco : arqueado ; recurvado em arco. —
([... e no encurtamento redondo ai'cual das

mesmas pçntas, j)odião metter facilmenie

os dedos da wòo.» Frei Diogo do Rosá-

rio, Historia dos Santos, Part. ii, foi.

167, col. 2.

ÁRCULO, s. m. Deus inimigo dos la-

drões, na Mythologia romana. Contrapòe-

se á dcosa Laverna.

ARCUMFERÊNCIA, «. /". (Do latim «-•-

cus, e furens.) O espaço que occupa o

circulo. — «Mas cha>"a-se ponto (a terra)

a respeito da arcumferencia dos céos.t

Exéquias de Filippe I, foi. 11.

t ARCYPHYLLO, s. m. (Do grego arkys,

rede, e phijUon, folha.) Era Botânica,

género de leguminosas papillionáceas.

t ARCYPTERO.s. m. ^Do grego arkys,

rode, e pteron, aza.) Em Entomologia, gé-

nero de insectos acridiános, cujaí espé-

cies sào espalhadas em França e no íSul

da Europa.

t ARCYRIA, s. /. (Do grego arhjs,

rede.) Em Botânica, género de tortulbos

trichospórmes, de lindíssima côr verme-

lha.

t ARCYTÓPHYLLAS, .-. /. Em Botâni-

ca, género do rubiáccas, syuouymo do

género hedi/otis.

t ARDASSINA, s. /". Seda da Pérsia,

de superior qualidade.

t ARDAVALIS, s. m. Em Musica anti-

ga, instrumento usado pelos hebreus;
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julga-se ter sido uma esjoecie de órgão

hydraulico.

ÁRDEGO, adj.ant. Corrupção de Ardi-

do. Fogoso, vivo, ardente, fragueiro.

£ qiiereniio partir, as mãos levanta

O cavallo ile Sniisa, artlctjo e fero

CORTE REAL, NAUF. DE SEPULV., CaDt. X,

foi. 47, V.

ARDÊNCIA, s. /. Ardor, vivacidade,

fogo ; tauibem se emprega no sentido de

Ardentía. Em Pathologia, sentimento de

um calor vivo, que se soíFre em certas

doenças. — « Ardências das entranhas

he symptoma inseparável da fehre mali-

gna, e causa da frialdade dos extremos. »

Curvo Semedo, Polyanthêa Medicinal, In-

dex.

ARDENTE, adj. 2 gen. (Do latim ar-

dens, tis.) Que arde, ou que produz ar-

dência. Acceso, abrasado, incendiado
;

candente ; calmoso, quente, adusto, calo-

roso ; efficaz, vehemente, activo, diligert-

te, enthusiastico, fervoroso ; inflammado,

fogoso, ardido, colérico, irritável; brilhan-

te, resplandecente, fulminante, picante
;

violento.

Qual ferro frio sahin qae c'o vento e agoa,

.\braza(Jo da ardente fraí,'oa.

MOUS. DE OUEV., APFONS. AFR., Cailt. I, lol.

e, V.

Appareta ledo e inleiro

Quando ardente assovia

O pelouro guerreiro.

VEIO., LADRA DE ANF., Cailt. IÍ, est. 41.

—Em Óptica, es^^e^^o ardente, ou usto-

rio, espelho concavo, cuja superfície mui-

to polida reflecte e ajunta os raios do sol

de tal forma, que reunidos em um pontos

que se chama foco, queima os corpos que

aí são collocados.— Vidro ardente, lente

convexa que refracta e rcune em um mes-

nUio foco os raios do sol a que dá passa-

gem.
— Em Chimica, espiritas ardentes,

os que são tirados pela dissolução de um
vegetal fermentado, e a que se pode lan-

çar fogo e arderem. Vid. Aguardente.
— Em Medicina, dava-se antigamente

o nome de mal ardente, a uma espécie

de erysipela ou carbúnculo pestilencial,

que reinou de uma maneira epidemica

em França, no século xii. — nFehre ar-

dente, a que é muito aguda. — «Huma
fehre étrdente e maligna saltou no furio-

so soldado, e o apertou de maneira, que,

etc. Lucena, Vida de Sam Francisco Xa-

vier, Liv. X, cap. 3.

— Loc. : Agua ardente, nome vulgar

do álcool ou espirito de vinho. — Capei-

la ardente, sala em uma casa, em que se

deposita um defunto, conservando em ro-

da d'elle muitas luzes accesas. — Cama-
rá ardente, tribunal aonde se julgavam

os envenenadores, assim chamado porque

«ondemnava os culpados à fogueira. —
Ocwallo ardente, o que se altera por qual-

C[uer cousa, que custa a sopear.—Linha

ardente, a linha equinocial. — Bocca ar-

dente, o mesmo que cavallo ardente.

ARDENTEMENTE, adv. Fogosamente,

calorosamente, enthusiasticamente, vehe-

mentemente, fervorosamente. •

—

jiDian-

te de S. Santidade huuve novas questões,

instando ardentemente o Embaixador
de Casfella, que se concedesse cousa que

parasse prejuizo a Toledo, ^o Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arceb.,Liv. v, cap. 13.

ARDENTÍA, s. f. Phosphorescencia, luz

ou reflexo que se vê no mar e na agua

dos rios por eífeito de animalculos e de-

tritos orgânicos. — «Os mares, que re-

bentavão em flor, fazião tão grande ar-

dentia que parecia irmos navegando pior

entre ondas de fogo.» Frei João dos San-

tos, Ethyopia Oriental, Part. ii, liv. 3,

cap. 17.

ARDENTISSIMAMENTE, adv. sup. Ye-

hementissimamente, com o maior fervor.

=: Usado por Leonel da Costa, e Frei

Marcos de Lisboa.

ARDENTÍSSIMO, adj. sup. Fervorosíssi-

mo, calorosíssimo ; diligentíssimo.

ARDENTOSO, adj. Em Botânica, díz-

se do tronco quando é hispído ; das se-

das venenosas chamadas ferrões, que to-

cando na pelle causam ardor e inflamma-

ções, como succede pícando-se nas orti-

gas. = Formado por Brotero.

ARDER, V. n. (Do latim ardere.) Queí-

mar-se, abrazar-se, incendíar-se, levantar

chamma, consummír-se ; estar acceso, ter

lume. Sentir grande vehemencia, desejar

instantemente; tornar-se activo, inflam-

mar-se, existir ou dar-se com grande in-

tensidade. Resplandecer, sentir comichão,

estragar-se, esbanjar, corromper-se pela

fermentação.

Por lenha coracSes ardendo eslavam,

CAM., Luz.,cant. ix, esl. 31.

Vês ali onde mais urde o coniliclo

Entre a malaca e porlugueza gente.

SÁ D8 BIEN., MAL. CONQ., Cant. XI, GSt. 65.

— Loc. : Arder a fazenda, o mesmo
que fundir, esbanjar. — Arder a pes-

te, desenvolver se com mais força.— Ar-

der o secco pelo verde, o mesmo que pa-

decer o justo pelo peccador. — Arderem
sSde, não poder supportar por mais tem-

po a falta de agua. — Arder em febre,

estar no período agudo da febre. — Ar-

der em festas, celebral-as com grande

pompa. — «Arde o fogo segundo a lerJia

do bosque.j) Hernã Nunes, Refranes, foi.

13. — «Arde o verde pelo secco, e pagam
justos por peccadores.» Delicado, Ada-

gies, foi. 109. — nQuantas vezes te ar-

deu tua casa? quantas casei filha, v Id.,

Ibidem, foi. 44.—«Quem vê as barbas do

visinha a arder, bota as suas de molho.

s

Da trad. oral.

—

aAntes peccar do que ar-

der.» Idem.
— Arder-se, v. refl. ant. Queixar-se.

— «A^em quando Troya se tomava nems

quando Roma se ardia, etc.» Granada,
Compendio, Part. i, cap. 16.

ARDÉSIA, s. f. Vid. Ardósia.

ARDID, s. m. ant. O mesmo que Ar-
dil ; o «d» final muda-se na líquida «1»,

como na língua latina ; ex. : scala, escu-

da.) Subtileza, manha, astúcia. = Usado
na Monarchia Lusitana.

ARDIDAMENTE, adv. Com ardideza,

ousadamente, intrepidamente, afoutamen-

te corajosamente.—«£o que ha de fazer
com ardimento e com esforço, he que de-

ve defender o castello ardidamente.» Or-

denação Manoelina, Liv. i, tit. òõ.

ARDIDEZA, s. f. 'De ardid, ou ardil

;

na tóriua antiga ardileza.) Intrepidez, vi-

vacidade, atrevimento, ousadia, coragem.
— 1. Dizendo-lhe que todavia se não fosse

do Reino e começasse de seguir seu effei-

to com ardideza de coração.

»

Fernão Lo-
pes, Chronica de Dom João I, Part. i.

cap. 2ò.

ARDIDO, adj. p. Queimado, incendia-

do, inflammado, tostado ; na linguagem
vulgar diz-se das substancias que entra-

ram em fermentação
;
gasto, desperdiçado,

estragado.

ARDIDO, adj. Audaz, intrépido, atre-

vido, ousado, animoso, emprehendedor.
— aA peleja delles era ás pedradas...,

e ao tempo de pelejar era bem ardida e

esforçada.» João de Barros, Década I,

Tiv. I, cap. 11.

ARDIDÓSO, aoy'. (O mesmo que Ardilo-

so; para a mudança do «1» em «d» vêr

Ardid.) Engenlioso, sagaz, solerte, ma-
nhoso. — « Tendo nisso muitos dissimu-

lados, e ardidosos meios. » Pinto Pereira,

Hsitoria da índia no tempo de Dom Luiz

de Atayde, Liv. ii, cap. 8, foi. 21, v.

ARDIFERO, adj. Que traz ardor. =
Usado na linguagem poética. = Recolhi-

do por Moraes.

ARDIL, s. m. Subtileza, astúcia, artifi-

ficio, artimanha, solercia, estratagema, ar-

dileza. — disto são ardis da pobreza, que

tudo alcança á força de braço e manha.»
Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphro-

sina, act. i, se. 4.

ARDILEZA, s. /. ant. Sagacidade, génio

prdiloso, manha engenhosa.— «ilias de ho-

mens astutos, que com suas sagacidades e

ardilezas tornam a porta aos que hão de

tratar mais verdade.» Amador Arraes,

Dialogo V, cap. 16. Vid. Ardideza.

ARDILOSAMENTE, adv. Astutamente,

arteiramente, solertemente, manhosamen-
te. — aCom valor admirável o obrigou

ardilosamente a que se retirasse.» Viíias

Boas, Nobíliarchia, cap. 11.

ARDILOSO, adj. Astuto, sagaz, enge-

nhoso, prudente, fino, arteiro, solerte,

acautelado.

Tem-me os enganos já tSo ardiloso

Que primeiro os conheço que imagino.

D. FR. MAN., TUBA DE CALLIOPE, SOU. 49.

ARDIMENTO, s, m. ant. Intrepidez,
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ousadia, audácia, atrevimento, esforço,

coragem, actividade. — «O Alcaide mor
ha de fazer duas cousas no Castello,

huma defendel-o com ardimento e com
esforço, e outra com sabedoria e discri-

ção. i> Ordenação Man., Liv. i, cap. 55.

ARDÍNGO, «. m. ant. (O mesmo que

Guardingo; o «w» teutonico era represen-

tado por «u» e por «gu» ; o primeiro som
ficou prevalecendo na lingua ingleza, e

o segundo no irancez, no hespaniioi, ita-

liano e portuguez^ ex. : werra, ijuerra.,

weisj ^"iisa.) Magistrado antigo da Lu-
sitânia, no tempo do dominio gothico, que

correspondia ao cargo de desembarga-

dor. — lA quem as historias antigas cha-

mão Ãrdingo, nome de officio que naquel-

les tempos respondia ao que hoje chama-
mos Desembargador do Paço.» Frei An-
tónio da Purificação, Chronica dos Eremi-

tas de Santo Agostinho, Part. i, liv. 3,

cap. 1, § 2.

t ARDINGHELIA, s. /. Em Botânica,

género da tamilia das euphorbiáceas.

t ARDISIÁCEAS, s. f. pi. Em Botâni-

ca, género da tamilia das myrsináceas,

tendo por typo o género ardisía.

j ARDISIA, s. /. (Do grego ardis, pon-

ta.) Em Botânica, género da família das

myrsináceas, tendo por typo a ardisia

paniculada. As ardisias são arvores e

arbustos da America tropical e da Ásia.

ARDÍTO, adj. ant. (O mesmo que Ar-

dido, mudando-se o «d» na dental forte

«t».) Animoso, valente, ousado, audaz,

temerário. = Frei Simào Coelho escreve

Carlos o ardito, por Carlos, o temerário.

ARDOPTÉRE, s. /. Em Entomologia,
género de dípteros brachóceros.

ARDOR, s. m. (Do latim ardor.) Calor,

ardência, fervor, dôr causada por um
cáustico ou laceração ; calma , vivacida-

de, vehemencia, enthusiasmo, afiinco,

intrepidez, actividade
;
queimor, irritação

produzida por substancias picantes ou
especiarias.

Fogem do grave ardor os passarinhos.
CAM., OD. XII, est. 1.

Aqui resnrgão todos os antigos
A ver o nobre ardor, qae aqui se apprcnde.

civ., LUZ., cant. s, est. 30.

— Em Medicina, ardor da urina,,sen-

timento de calor ardente que se experi-

menta em certas doenças no coUo da be-

xiga ou no canal da urethra, na emissão
da urina. — Ardor do estômago, o mes-
mo que Pyrosis.

— Loc. : O ardor do estio, o meio da
estação das calmas. — O ardor da bata-

lha, o momento em que ella está mais
encarniçada.

ARDÓSIA, s. /. (Do francez arãoise ;

do céltico ai-d, pedra, e ocs, que cobre.)

Em Geologia, variedade de rocha, cha-

mada phyllade, ou schisto argiloso, que
se encontra cm massas fáceis de dividir

em laminas delgadas, solidas c rectas,

não dando passagem á agua, o que as

faz servir para cobrir os tectos. A sua
côr mais usual é cinzento escuro. Encon-
tram- se em camadas muito inclinadas, e

ás vezes perpendiculares, que pertencem
aos terrenos de transição.

— Em Pedagogia, ardósia, ou simples-

mente pedra, é um quadro em que se es-

crevem os cálculos mathematicos, ou
quaesquer exemplos práticos. Yid, Abaco.

ARDOSIEIRA, s. /. Em Mineralogia,

a pedreira d 'onde se extráe a ardósia

;

umas vezes fazendo minas, outras vezes

ao ar livre.

ARDUAMENTE, adv. Difficultosamente,

trabalhosamente, custosamente, embara-
çadamente.

ARDUIDADE, s. f. ant.- (Do latim ar-

duitas, no abl. arduitate, descendo o «t»

á sua media «d».) Vid. Arduosidade.
— <íA esperança não olha para Deos,

senão comobem árduo {doutrinadeS. Tho-

maz) e a arduidade ou difficuldade con-

siste no cingir e resplandecer, que he

obrar. » Frei João de Ceita, Sermões, Tom.
II, foi. 51, col. 4.

ÁRDUO, adj. (Do latim arduus.) Diffi-

cultoso, arriscado, quasi invencível, insu-

perável, embaraçado, complicado, custo-

so, demorado em conseguir-se ou execu-

tar-se.

Me disse ; as cousas árduas e lustrosas
Se alcançam com trabalho, e com fadiga.

CAM., LCz., cant. tv, est. 78.

ARDUOSroADE, s. /. Difficuldade, tra-

balho, impossibilidade, propriedade do
que é custoso.

ARDURA, s. /. ant. (No francez antigo

ardure.) Ardor, vehemencia, fervor. =
Usado na linguagem erudita.

Mas tanto amor cresce com ardura
Parece o peito ferido com catello.

JACOPOXB DB TODI, Canç. 33. IR.VD. DE FREI
UARCOS DE LISBOA.

ÁRE, s. m. (Do latim área.) Neologis-

mo: unidade de medida para as superfí-

cies ; é um diâmetro quadrado, isto é uma
porção de superfície de dez metros de
compiido, sobre dez metros de quadra-

do. Cem ares fazem um hectare ; divide-

se em ce7!íí'-ares, ou centésimos de are.

À RÉ, loc. adv. A' popa; na parte op-

posta á proa; ao pé do leme.

A' barca, á barca, oli,

Que lemos gontil marí
Ora venha a caro à ri*,

Feiío, feito, como eslí.

OIL ÍIC, OB., liv. I, foi. 43, T.

ÁREA, s. /. (Do latim área.) Toda a

I

superticie plana ; na linguagem vulgar,

eira.

— Era Geometria, o espaço comprehen-
dido entre os lados que o terminam, ou
melhor, o numero de vezes que a unidade
de superfície é contida dentro de alguma
peripheria. — «Porque a área que tomão

os aliccrscs, he muito grande.)' Historia

Tragico-Maritima, Tom. i, p. 2S9.

— Em Metereologia, Área é o me^mo
que disco ; circulo luminoso, que algumas
vezes se vê em roda do sol ou da lua,

ou mesmo de alguma estrella. = Reco-
lhido por Bluteau.

ARÈA, s. f. (Do latim arena ; o «n»

medial é syncopado, como em cena, cêa,

vena, vêa ; outras vezes o «n» dissolve-

se em vogal, e por isso a melhor ortho-

graphia é areia.) Detritos de pedras, pul-

verisaçào de corpos lapidificos e calciná-

veis. — «A arèa per siso não aproveita

pêra edificar, ha mister que seja junta, e

misturada com a cal. o Amador Arraes,

Dialogo I, cap. 1. Vid. Areia.

AREAÇÃO, s. f. Em Medicina, opera-

ção de Cobrir um doente com areia quen-

te. = Recolhido por Moraes.
AREADO, adj. p. Tresvaliado, desvai-

rado, variado, pasmado, atónito; aéreo.

I

— «... ficaram os pilotos areados, etc.

o

Diogo de Couto, Vida de Paulo de Lima,

! p. 234.

I

AREADO, adj. p. Coberto com areia,

I

esfregado com areia.

—

Assucar areado, re-

' finado, mas um pouco grosso, em forma

j

de areia. = Usado por Frei Bernardo
de Brito.

AREAL, s. m. Planície coberta de areia;

terra areienta; duna, praia. — «Aquellts

areaes como são saudosos e contemplativos

ao longo d'agoa.y) Joi'ge Ferreira, Eu-
phrosina, act. iv, se. õ.

j AREAL, *. Mi. ant. O mesmo que Ar-

raial. = Usado na Vita Christi.

f AREALÚ, s. m. Em Botânica, espé-

cie de figueira do Malabar, de altura de
40 a 50 pés, tendo 8 a 9 de grossura.

AREÁNO, adj. (Do grego ares, Marte.)

Nome poético dado aos que se distinguem

nos combates.

AREAR, r. n. Pasmar, estupidecer,

variar, desvairar, perder o tino. — «JS

de tal maneira se embuscou (no arvoredo)

que totalmente areou e perdeu o tino.*

Hist. Trag.-Marit., Tom. n, p. 383.

AREAR, V. a. (De areia, com o prefixo

«a» e a terminação verbal iari.; Esfre-

gar com areia, polir ; cobrir com areia.

— íRompendo (o raio) por outra casa,

derreteu, todos os pratos d'estanho que

estava areando huma moça.r Frei Ma-
noel da Esperança, Historia Seráfica,

Part. i, liv. 3, cap. 29, n. 4.

— Loc. : Arear as faccis, serviço do-

mestico que consiste em limpar os ta-

lheres com pó e anta. — Arear o chão,

lançar areia fina nos sobrados lavados,

para enxugarem mais depressa.— Arear
os campos, diz-se das chi ias quando ar-

rasam os campos marginaes de areia e os

tornam improductivos.

— Arear-se, i-. i-efi. Encher-se de areia.

:=Eiuprcga-se com os mesmos sentidos da
forma noutra.

A REATA, s. m. e loc. adv. O mesmo
que Reata, cabresto. — Levar pela area-

ta, levar pela mão as cavalgaduras.
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AREÀTICA, s. f. Vid. Eradega.

AREB, s. m. Epítlieto dado no Acorão
ao povo árabe, privilegiado pela lei entre

todos os povos niussulmanos.

t A REBATINHAS, loc. adv. A esmo;
diz-se quando se atira dinheiro ao ar

para a multidão ajmiihar atropellaudo-se.

= Talvez do substantivo antigo Re-

bentinha que signitica segundo Viterbo^

ira, furor.

t A REBOQUE, loc. adv. A' tôa, ou á

sirga. L)iz-se, quando se pucha um navio

por meio de uma corda levada por barcos

ou outro navio, principalmente á saída

das barras perigosas.

ARÉCA, s. f. O mesmo que Arequa,

e Arrequa; Arek, Areck, e Arreck. Em
Botânica, palmeira da Índia, de media-

na grandeza. U seu fructo é em for-

ma de noz ovóide, cercada pela base

pelo cálix e corolla persistentes ; é do ta-

manho de um ôvo de gallinba ; mistu-

ram-o com cal, e mastigam-o a todas as

horas do dia; julga-se que elle occasiona

a caria dos dentes. — <iE no Malabar
lhe ckamão pac, e os NaÍ7'es {que são os

cavalleiros) areca ; e d'onde os Portugue-

zes tomarão o nome por ser irrimeiro co-

nhecida 'por nós. » Ciarcia d'(Jrta, Collo-

quios dos Simples e Drogas, colloq. xxii,

foi. «O, v.

ARECAL, s. m. O mesmo que Arequal.

Matto ou bosque de arecas plantas da

farailia das palmeiras, tendo por espécies

principaes o areca cotchu, e o areca piíian-

ga. A sua madeira é quasi incorruptível.

t ARECINA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia extraída do fructo da palmeira

indiana chamada áreca.

t ARECÍNEAS, s. f. jjL Em Botânica,

tribu da família das palmeiras, tendo por

typo o género Areca.

AREÇAGA, s. f. Vid. Arreçaga e Reça-

f A RÉDEA, loc. adv. Diz-se do cavai-

lo, quando é levado pelo ireio, principal-

mente em sítios escabrosos em que o ca-

valleiro se apêa.

t A RÉDEA ABATIDA, loc. adv. Com
a rédea caída sobre o pescoço do cavallo

para destilar livremente.

f A RÉDEA SOLTA, loc. adv. A toda a

brida ; á destilada. Desenfreadamente

.

Vid. Rédea.

AREDOMA, s. /'. ant. O mesmo que

Redoma.

t ARÉDULA, s. f. Em Ornithologia,

espécie de andorinha do beiral.

AREEIRA, s. /. ant. Arneiro, amado,
terra areenta e safara. 'O Diccionario da

Academia apresenta a auctorídade de (iil

Vicente, mas nào lhe precisa o sentido de-

terminado por Moraes.

Oh tavernas da Ribeira
Não vos verá a vós ninguém,
Mosquitos o verào, que vem
forque sereis areis areeira.

OH vic, oon., liv. V, foi. 2»9, v.

AREEIRO, s. m. Vaso de vidro, ou me-

tal, cuja tampa é á similhançade crivo,

pior onde se espalha areia tina sobre aes-

cripta, para que seque mais depressa e

se nào borre. — Tinteiro e areeiro. =
Também se dá este nome ao que extráe

areia e a acarreta. == Recolhido por Mo-
raes.

AREÉNTO, adj. Que tem areia, que es-

tá misturado com areia ou que tem a si-

milhança de areia ; tiguradamente, sa-

taro, estéril, improductivo. — tE ainda

em partes he tão areenta (a terra) e tal

(jue não ha hi pasto pêra aves, quanto

mais ijtra alimárias.» Joào de Barros,

Década III, Liv. vi, cap. 4.

j AREFACÇAO, s. f. tDo latim arefa-

ctionem.) Em Bharmacia, clessicaçào que

se dá aos medicamentos que têm de ser

pulverisados.

AREFEÇÁDO, adj. p. ant. (Formado

de arefece, do hespanhol rehece.) Abatido,

envilecido, rebaixado, aviltado. — uMas
porque não fosse aerfeçada (a palavra

amen)em sendo desvestida,» Vita Christi,

Part. I, cap. 37, foi. 117. líelere seá pa-

lavra Ajneu, que sendo vertida em vulgar

poderia perder o seu sentido religioso.

AREFEÇAR, v. a. (O mesmo que Arre-

feçar ; do árabe arrahaqa.) Abaixar mo-
ralmente, ultrajar, aviltar.

AREFECE, s. m. ant. Vid. Réfece.

AREFECER, v. n. Vid. Arrefecer.

AREFEM, s. m. Vid. Refém.

j AREGMA, s. m. (Do grego a, sem, e

regma, ruptura.) Em Botânica, nome da-

do ao género phragmidion, cujos sporan-

goa sào indehiseentes.

AREIA, s. j. (Do latim arena, dando-

se a syncopa, ou a vocalisayao do «n»

medial, como em cena, ceia., veiia, veia.)

Em Geologia, multidão de partículas de

pedras, formadas dos restos de matérias

lapídítícas calcináveis ou vítriscíveis. Dis-

tínguem-se: a areia marinha, a areia ^m-

vial, e a areia fóssil ou cascalho, confor-

me se acham ou nas praias ou no leito

dos rios ou no seio da teri-a. — Em sen-

tido extensivo, praia, margem do mar ou

do rio; campo destinado para jogos de

forças
;
pequenos cálculos urinários.

E do Jordão a ardu tinha vista,

Uue VIU de Oeos a carue em si lavada.

CAM., LUZ., cant. iii, est. 27.

Antes a mariscar me ajudarias

Amêijoas, nas areias revolvendo.

FRBl AGOST. DA CRUZ, PO&S., Ccl. Vil.

— Loc. : Banco de areia, cabedêllo,

monte de areia formado debaixo de agua

pelas correntes do mar, e perigoso para

a navegação. — tíacco de areia, diz-se

das pancadas que pizam de tal modo o

sangue, que resulta d'ellas a morte. —
Areia salitrada, nome antigo e poético

dado á pólvora. — Contar as areias do

mar, tentar um impossível. — Edificar

na areia, fazer cousas sem fundamento,

que não podem subsistir. — Escrever na
areia, recolher na memoria o que immedia-
tamente esquece.— Semear em areia, fa-

zer um trabalho estéril. — tier areia se?»

cnl, ter só palavras e não obras. — Ter
dinheiro como areia, tanto, que se não
pôde contar. — Areias de ouro, limalha

d'este metal. — Areia de escrever, a que

é peneirada c depois fervida, para se usar

nas escrevaninhas, lançando-a sobre os

papeis para que o que ai se escreveu se-

que mais depressa. — Areias gordas, no-

me vulgar e chulo do Inferno. — Areias

da bexiga ou dos rins, saes erystallisa-

dos, formados pelo acido úrico na bexiga

e nos rins, cuja agglomcracão vem a for-

mar os cálculos urinários. — Banho de

areia, meio de comraunicar calor a um
vaso, sem que elle toque directamente no

fogo, mas isolando-o por meio de areia.

— Grão de areia, ou bago de areia, qual-

quer particula de areia tom.ada isolada-

mente. — Relógio de areia, o mesmo que

ampulheta.

—

Fazer cordas de areia, tra-

balhar sem ver resultado. — Areia cega,

a que é fofa, e cede ao mais leve pezo,

por onde se não pôde andar. — Tempes-

tade de areia, a que o simun faz nos de-

sertos da Africa, ou no Sahará. — Ouro
d'entre areias, diz-se do que se encontra

aproveitável entre cousas inúteis.

AREIRA, s. /. Em Botânica, planta a

que Linneu deu o nome de Schinus arei-

ra. — Recolhido por Moraes.

AREÍSCO, adj. O mesmo que Arisco

;

que é areênto, ou tem muita areia.— « E
disseram-lhe que o sitio de Nabandé era

terra areísca, desabafada. » AfFonso de

Albuquerque, Commentarios, Part. i, ca-

pitulo 37.

AREJADO, adj. p. Sacudido do ar, ven-

tilado, que tem bastantes aberturas para

o ar se renovar.

AREJAR, V, a. (De ar.) Dar ar, venti-

lar, expor ao ar, abrir passagem para que

o ar corra livremente.—Arejar uma casa,

abrir as janellas para que se renove o

ar. — Arejar a rovjja, pol-a ao sol, para

que se não mofe, corte, ou seja picada da

traça. — Passear ao ar livre.

—Syn. Arejar e ventilar: posto que estes

dous vocábulos em geral se empreguem pro-

miscuamente, têm, senão accepções, pro-

priedades bastante afastadas por expri-

mir o primeiro uma acção passiva em
quanto que o segundo exprime uma ac-

ção activa, notando-se entre elles a mes-

ma diflferença que ha entre ozivir e escu-

tar ; ver e olhar;—arejar o facto, é ex-

pol-o simplesmente ao ar, e ventilar uma
sala, é agitar o ar n'esta sala de manei-

ra a mudal-o provocando correntes de

vento. Além d'isso arejar traz ao espiri-

to uma idêa de brandura e socego ; a

contrario de ventilar que denota certa

violência e fortaleza. Este ultimo usa-se

no sentido figurado : ventilar uma ques-

tão, tractar d'ella,
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AREJAR, V. n. Mirrar, seccar, apanhar

mau ar, ou arejo. — « Tornando n re-

bentai- e florecer pelos vigores da (jraça a
arvore, que arejara pela malignidade do

peccado. » Bernardes, Floresta, Tom. i,

p. 322.
— Arejar-se, v. refi. Tomar ar, puri-

ficar-se ao ar livre ; e também, ir a mal

por eíFeito do ar, — « Coino quando sae

alguém do lugar de pieste, fazem-no estar

trinta dias fora da cidade, pêra se are-

jar e apurar. » Fernando Galvão, Ser-

mões, Part. II, foi. 69, eol. 3.

AREJO, s. m. Ventilação, exposição ao

ar livre, renovação do ar. = Também se

toma á má parte, para denotar o golpe

de ar, d'onde resulta ás plantas o secea-

rem, e aos aniniaes delinharem-se.

ARELHANA, s. /. ant. (Segundo Moraes,

de origem indiana.) Cordão de ouro, tran-

celim, e também liga de seda, ouro, e

prata, etc. Cinto em cujas pontas andam
uns canudos, onde se traz o dinheiro. —
« O Camareiro mór tirou huma arelhana

de ouro, que valeria quinhentos crusados,

e lh'a mandou. » Diogo de Couto, Déca-

da VI, Liv. 10, cap. 11. = Em Ruy de

Pina acha-se empregado como adjectivo
;

ouro arelhana, o que é próprio para tran-

celim.

t ARELÍNA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género stóbea, da familia das

compostas.

t ARÉMONA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das rosáceas, herva ephe-

mera.

ARENA, s. f. (Do latim arena.) Circo,

liça, estacada, campo próprio para um
combate; em sentido figurado, todo e qual-

quer logar em que ha lucta, quer pbysi-

ca, quer moralmente fallando.

— Em Architectura antiga, espaço cir-

cular, amphitheatro guarnecido de areia,

aonde os gladiadores luctavam, e aonde
havia os combates de feras. A areia es-

palhada no chão era destinada a absorver

o sangue das victimas.

— Loc. : Vir á arena, vir á barra,

entrar em combate, acceitar a discussão,

combater.

ARENAÇÃO, s. /. (Do latim arenatio,

no acc.) Em Medicina, operação que con-

siste em cobrir de areia quente uma par-

te do corpo ou todo o corpo de um doen-

te. A arenação, só se emprega hoje para
conservar o ealôr em um membro ao qual

se laqueou a artéria principal. Lança-se

a areia quente dentro de um sacco, pon-

do-o em contacto com o membro, e rcno-

va-se logo que o calor já não é bastante.

ARENÀCEO, adj. (Do latim arenaceus.)

Em Geologia, nome dado ás rochas friá-

veis, compostas de pequenos grãos desag-

gregando-se facilmente, e tendo o aspe-
cto de areia.

— Em Polypologia, polypeiro que con-

struo á superfície da areia cellulas irre-

gulares.

t ARENÀCEO-CALCÁREO, adj. Em Mi-

neralogia, o que é composto de areia e

de uma substancia calcárea.

t ARENÁRIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das caryophyl-

leas, cujas espécies principaes são a are-

naria de trez nervuras, a vermelha, e ou-

tras.

t ARENÁRIO, adj. (Do latim arena-

rius.) Em Botânica e Zoologia, o que vi-

ve ou nasce na ai'cia, fallando de certos

corpos organisados.

t ARENÁRIO, s. m. O gladiador que

combate na arena.

t ARENÀRION, s. m. Em Botânica, sy-

nonymo do género lepigone da familia

das caryophylleas.

ARENATO, adj. O que é composto de

grãos de areia
;
pedras arenatas, os quar-

tzo, pyrites, silicio, pedra lioz, etc. =
Recolhido por Moraes.

t ARENDALÍTE, s. /. Em Mineralogia,

variedade de epídote, achada no Aren-

dal.

ARENDRANTO, s. m. Em Botânica,

suco resinoso, de um cheiro agradável,

que se tira por incisão de muitas espé-

cies de arvores da Nova Hespanha ; tam-

bém se lhe chama Copal.

t ARENG, s. m. Em Botânica, palmei-

ra das Molucas, cuja medula fornece aos

habitantes das Celêbes um ingrediente

para os alimentos ; os fructos servem para

fazer doce ; a seiva dá um licor assuca-

rado bastante agradável ; as fibras negras

que rodeiam a base dos pecíolos servem
para fazer cordas.

ARENGA, 6. /. (Do francez harangue.)

No sentido antigo, discurso, oração, pre-

dica, arrazoado, pratica feita em publico

ou particular. Hoje já se não emprega,

porque a palavra desceu para o estylo

chulo. Aranzel, lenga-lenga, algaravia,

bulha de palavras, interpellaçao insultuo-

sa. — n. E como aqui se detivesse hum
pouco j)or cobrar alento, ou por cuidar

com que palavras faria sua arenga, etc.»

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, Part. II, cap. 151.

— Loc. : Ter arengas com alguém,

travar-se de razões, altercar.

ARENGADOR, s. vi. O mesmo que Areu-

gueiro.

ARENGAR, v. n. (De arenga, com a

terminação verbal «ar».) Disputar, al-

tercar, bulhai de palavras, fallar com ani-

mosidade e com impertinência. = No
sentido antigo e hoje fora do uso, dis-

cursar, orar, perorar, declamar em pu-

blico. — « Recolhido e escutado por D.
João Mascarenhas, começou a arengar

discretamente. )> .Tacintho Freire, Vida de

D. João de Castro, Liv. ii, n. 111.

ARENGUEAR, v. n. ant. O mesmo que

Arengar. - Usado no Cancioneiro Ge-

ral. = Keeolhido por Moraes.

ARENGUEIRO, .t. m. O mesmo que

Arengador, mas usado de preferencia na

linguagem popular ; o que nada faz sem
altercar, ou bulhar de palavras. Alterca-

dor, resingueiro, ralhão, taralhão, imper-

tinente.

ARENÍCOLA, s. f. (Do latim arena,

areia, e colere, habitar.) Género de anne-

lides dorsibranchios ; minhoca.
— Em Entomologia, divisão da tribu

dos escarabeidos, familia dos lamellicor-

neos, ordem dos coleópteros pentámeros,

= Também se emprega como adjectivo,

tanto em Botânica como em Zoologia,

para designar a planta ou animal que ha-

bita na areia.

t ARENICOLIÀNOS, s. m. pi. Familia

de annelides, que encerra as areníco-

ias.

t ARENICOLIÀNOS, s. m. pi. Sub-fa-

milia de annelides, tendo por typo o gé-

nero arenicola.

ARENÍFERO, adj. Em Geologia, o que

contém accidentalmente grãos de areia.

ARENIFORME, adj. 2 gen. Que tem a

forma de areia.

t ARENÓCORO, s. m.^ Em Entomolo-

gia, género da familia dos coreanos he-

mipteros, tendo por typo o arenocoro /aZ-

lenia.

ARENOSO, adj. (Do latim arenosus.)

Areênto
;
que tem areia, misturado com

areia ; de côr de areia.

Vão-se is praias de Rhodes arenosas.

Câ»., LCi , canl. IV, esl. 61.

Vestida vir de arenosa,

As mãos mettidas nas mangas.

cmsFAi, foi. 134.

ARENQUE, s. m. (Do francez hareng.)

Em Ichthyologia, peixe do género dos

sáveis
;
parece-se com uma sardinha gran-

de. Andam em cardumes ou bancos, e

tem uma tal fecundidade de reproducção,

que apezar das contínuas perseguições

que lhe fazem os testáceos, as aves que

se sustentam d'elles, e as grandes pesca-

rias, não se conhece dififerença na sua

quantidade.

Feito arenque d'Alemanha.

OIL VICEKTB, OBMS, IÍT. III, fol. 167.

— Loc. : Arenque de fumo, o que de-

pois de salgado se expõe ao fumo para

acabar de seccar.

—

Estar como «<"i aren-

que, achar-se mirrado, de uma magreza

extrema.

t ARENTJLÀCEO, adj. Que se asseme-

lha a pequenos grãos de areia.

t ARENULOSÒ, adj. Cheio de areia

uiiuda.

t ARENZADAS, 5. /. pi. ant. Grande

quantidaile de arenzos ; é o que moder-

namente se chama diiiJieirâme.

ARENZO, s. m. Em Numismática, moe-

da de prata, e também de cobre ; a pri-

meira valia quarenta reis ; a segunda pou-

co mais tiuha do que um ceitil ou Di-
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nheiro portuguez. = Recolhido por Vi-

terbo.

A RÉO, loc. adv. ant. (Do gfego rheo,

correr, com o prefixo do génio da lin-

gua.) Successivãmente, seguidamente.

—

Este adverbio é de formação erudita, por

isso é admissível a etymologia grega.

Escreve-se com menos propriedade Ar-

reio e Arreo.

AREÔL, «. Jíi. Em Botânica, nome vul-

gar do Vistus tuhcraria, de Linneo, plan-

ta da familia das estevas.

ARÉOLA, s. /. (Do liiíiin areola, dimi-

nutivo de área.) Na linguagem usual,

pequeno circulo ou aro.

— Em Physica, circulo iriado, ou dis-

co que rodêa a lua.

— Em Anatomia, pequeno espaço en-

tre as fibras de que se compõem os nos-

sos órgãos, ou entre as laminas dos va-

sos entrecruzados. = Também se dá o

nome de aréola ao circulo roxo que cer-

ca o bico do peito. — « Em roda do tal

Meco (do peito; está hum circulo chamado
aréola ; em as donzellas he pallldo, em as

prenhas e mídheres que crião fusco, erti

as velhas denegrido. » Ferreira, Luz da

JTadícina, Liv. i, p. 28. = Também se

d i cm Pathologia este nome ao circulo

que acompanha as bexigas na vaccina, ou

na e rupçào vareólica.

— Em Erpctologia, placas escamosas

que cobrem a caixa óssea dos chelonia-

nos. — Espécie terrestre do género tar-

taruga.

— Em Entomologia, espaços que dei-

xam entre si as nervuras das azas dos

dipteros.

— Em Botânica, pequenos espaços cir-

cumscriptos por linhas coloridas ou sa-

lientes das rachadellas que se acham á

superfície das algas merabranosas ou so-

bre a crusta de certos lichens. — Malhas
de que é composta a rede das folhas dos

musgos e das hepáticas. ^ Também se

dá este nome aos canteiros ou alegretes

de flores nos jardins. — «A repartição

das areolas (dos jardins), os aposentos, os

miradores, etc. » Vieira, Sermões, Tom.
X, serm. xxr, § 8, p. 230.

AREOLADO, adj. p. Que tem areolas;

dá-se em Botânica este nome ás rugas ou
pregas pouco apparentes ; epítheto dado
ao receptáculo das flores compostas.

t AREOMÉTRICO, adj. Que tem re-

líição com o arcometro.

AREÓMETRO, s. m. (Do grego araios,

raro, subtil, e metron, medida.) Em Phy-
sica, pequeno instrumento destinado a

medir a densidade ou o peso dos líqui-

dos. A sua construcção é fundada sobre
este principio: « Quando um corpio mer-

gulhado em um. liquido sobrenada em par-
te, o pezo do volume do liquido desloca-

do é aguai no do corpo inteiro, t Lei dos

areómetros. » Os areómetros são em geral

tubos cylíndricos de vidro ou metal, ter-

mitiados inferiormente por uma bola cheia

de chumbo ou do mercúrio, que serve

para os conservar na posição vertical. Os
princijmes areómetros são, o de pezo, o

de tubo graduado, o de Baumé, e o de

Cartier. O areómetro de pezo, também
se chama de Fahrnheit. O nome vulgar

d'este instrumento é a designação tirada

dos nomes das cousas que peza. Assim
se diz : Peza-licores, Peza-leite, Peza-

acidos.

AREOPAGÍSTA, s. m.. O membro do

Areópago; juiz que dava as suas senten-

ças de noite e ao ar livre, para não ser

impressionado pela figura dos que falla-

vam. Vid. Areopagita.

AREOPAGÍTA, s. m. Nome dado ao

membro do Areópago ; dá-se especialmen

te este epítheto a Sam Diniz, primeiro

Bispo de Athenas. — « Havia em Alhe-

nas em hum outeiro ou lugar eminente e

alto hum tribunal de doze juizes e supre-

mos governadores, que se ajuntavão nel-

le para fazer justiça e tratar as causas

criminaes dos accusados. Estes juntos se

chamavão Areopagitas, porque se ajun-

tarão, em aquelle lugar a tratar causas

de morte, ás quaes {segundo a ignorância

dos gentios) presidia o Deos Marte, etc.»

Franco Barreto, Fios Sanctorum, Tom.
II, foi. 2.52, col. 1.

AREOPAGÍTICO, adj. Que pertence ao

Areópago.

AREÓPAGO, s. m. (Do grego Ares,

Marte, c pagos, outeiro, burgo.) Em His-

toria antiga. Senado de Athenas, cuja

existência remonta aos tempos heróicos

da Grécia, apezar da opinião de Plutar-

cho que attribue a sua instituição a Só-

lon. A este tribunal pertencia o julgar

das penas de morte, a inspecção dos cos-

tumes, e do exercício ou cumprimento
dos deveres das auctoridades e de ho-

mologar ou cassar as opiniões do povo. Os
seus membros variavam entre quarenta,

e mais de nove. = Também se dava o

nome de Areópago ao logar em que se

celebravam as sessões. r=: Emprega-se
hoje no sentido figurado, para designar

um congresso illustre, uma assemblêa res-

j)eitavel, um tribunal integro. — «O
mais insig7ie Senado da Grécia, ou Areó-

pago do Athenas, cujo juizo se tinha por
incorrupto. V Heitor Pinto, Diálogos, Tom.
II, dial. 4, cap. 16.

t AREÓSCA, s. /. (De formação popu-

lar.) Na linguagem da gíria, tr.ahía, en-

redo, alhada, camisa de onze varas, cal-

ças pardas, difficuldade, aperto, lance

critico.

AREOSO, adj. (O mesmo que Arenoso,

dando-se a syncopa do « n » medial, co-

mo em arena, areia.) Cheio de areia,

areento. = Usado na linguagem poética

do século XVII.

AREÓSTYLO, s. m. (Do grego araios,

raro, e stylos, columna.) Em Architectu-

ra, um dos cinco systemas de intercolu-

mnação, no qual as columnas se acham

collocadas a oito ou mesmo dez módulos
de distancia uma da outra. Só se usa na
ordem toscana, ás portas das cidades, e

nas fortalezas.

AREOTECTÓNICA, s. f. (Do grego
areios, beliicoso, e tectonike, arte de edi-

ficar.) Parte da Architectura militar, que
diz respeito á arte de atacar, fortificar e

defender.

AREÓTICO, adj. (Do grego araios, ra-

ro, pouco denso.) O que tem a proprie-

dade de rarefazer. Dava-se na velha Me-
dicina este nome aos medicamentos aos

quaes attribuiam a propriedade de rare-

fazer os humores.

AREPENDER-SE, v. refl. Vide Arre-

pender-se. = Usado pela Infanta D. Ca-
tlierina.= Recolhido por Moraes.

ARÉQUA, s. f. O mesmo que Areca. —
«Com esta folha (do bétele,) hum pomo
tamanho como nozes, cortado em pedaços,

a que chamão arequa, que dão humas ar-

vores como px^ln^eiras , delgadas, altas, e

muito limpas. íi Damião de Góes, Chroni-

ca de D. Manoel, Part. i, cap. 41.

AREQUAL, s. m. O logar plantado de

arecas. Vid. Arecal.

AREQUEIRA, s. f. O mesmo que Are-

ca ou Arequa. Em Botânica, planta da
familia das palmeiras, cujo fructo é bas-

tante usado na índia.— oJ. pimenta, ou

arvore, ou planta, he plantada ao pé de

outro arvore, e pola mór parte a vejo

sempre pilantada ao pé de alguma are-

queira ou palmeira.» Garcia de Orta,

Colloquios dos Simples e Drogas, coll. 4G,

foi. 172, V.

ARERÁNHA, s. m. Quadrúpede do Bra-

zil.

ARES, s. m. Em Mythologia, epítheto

dado a Marte, e a Hercules.
— Em Astronomia, nome oriental do

planeta Marte.

ARÉSCA, s. m. (Do grego areskos,

agradável.) Em Entomologia, género de

coleópteros tetrameros, tendo por typo o

aresea labiado do Brazii.

ARESÓL, s. m. Em Botânica, o mes-

mo que Centáurea.= Recolhido por Mo-
raes.

t A RESPEITO, loc. adv. Concernente,

quanto ao que pertence, no que respeita,

acerca. Forma inicial de certas construc-

ções familiares, principalmente quando

se muda de conversa.

ARESTA, s. f. (Do latim arista, no

italiano resta; o « i » medial permuta-se

geralmente por « e » ; ex. : ?úyis, neve,

niger, negro.) Quina, canto, saliência an-

gulosa ; espiga, pragana da espiga de tri-

go; argueiro, e em geral corpúsculo

;

alimpadura que se tira da estopa.

Se pelas scmcnieira» coroada

Movesse a Nimpha as plantas delicadas,

Tão ligeira correra

Que nem ainda as arcílas oITendera.

VEIGA, LACRA d'aNI'HI30, od. IV, p. *?.

— Em Historia Natural, dá-se vulgar



ARET ARGA ARGA 545

mente o nome de aresta ás diversas pe-

ças que compõem o esqueleto dos peixes;

a columna vertebral, armada de longas

apophyses espinhosas, é a grande aresta.

— Em Veterinária, chamam-se ares-

tas as crustas duras e escamosas, que

nascem nas pernas dos cavallos, ordina-

riamente desde o jarrete, com corrimen-

to de matérias purulentas.

— Em Anatomia, aresta ou acies, ele-

vação oblonga que a banda semi-circu-

lar forma a uma linha da abertura de
Monró, no cérebro.

— Em Botânica, aresta é o filete del-

gado, secco, e mais ou menos direito, que

nasce das palhetas floraes das gramineas.

N'este sentido ainda usado na linguagem
popular.

— Em Architectura, aresta é o an-

gulo saliente formado pelo encontro de

duas superfícies concavas de uma abo-

bada.
— Em Geographia, linha curva, que

separa ordinariamente as vertentes jjrin-

cipaes de uma cordilheira, em que se en-

contram picos mais ou menos elevados e

d'onde seguem outras cordilheiras secun-

darias.

— Em Geologia e Mineralogia, aresta

é a linha formada pela reunião de duas

superfjcies inclinadas uma sobre a outra.

— Em Carpinteria, arestas são os can-

tos das madeiras que formam angulo.
— Em Joalheria, arestas, ângulos de

todas as faces que um diamante pôde
i'eceber.

— Loc. : O valor de uma aresta, cou-

sa de nenhum valor; diz-se quando al-

guém se mostra de um grande desinte-

resse.— Vêr arestas nos olhos dos outros,

vêr o argueiro no olho do visinho e nào

vêr a tranca no seu; conhecer os peque-

nos defeitos de outrem e nào conhecer os

seus.— Aresta do linho, a limpadura que
se tira depois da estopa.

ARESTEIRO, s. m. Rábula, trapaceiro,

que se nào funda em leis, mas em ares-

tos, ou 6asos julgados. = Recolhido por

Moraes.

ARESTIM, s. m. Em Alveitaria, o mes-
mo que Aresta, ou rabo de rato; crustas

escamosas e duras que nascem nas per-

nas das cavalgaduras, ordinariamente ao

pé do jarrête.=Usado em Rego, na Sum-
mula da Alveitaria.= Recolhido por Mo-
raes.

ARETHÚSA, s. /. Em Botânica, géne-
ro de plantas ephcmeras, da familia das
orchideas, originário da Virginia.

— Género de molluscos tcstáceos mi-

croscópicos, que se acha nas praias do
golfo de Veneza.

ARETHÚSEAS, s. /. pi. Era Botânica,

tribu da familia das orchideas, tendo por

typo o género aretiiusa.

t ARETIA, s. /. Km Botânica, género
da familia das prinnd;k'cas, reunido com-
mumente ao género androsácea.

10L. I — 69.

t ARETIÀSTRO, s. m. Em Botânica,

secçào do género valeriana, da America.

t ARETINO, adj. O natural de Arezzo;

que mora ou habita em Arezzo.

ARESTO, s. m. (Do céltico arrest, no

francez arrêt.) Em Direito, embargo, de-

tenção por ordem judicial ; impedimento
ao uso livre da propriedade ou cousa em-
bargada. Julgamento, sentença de um
tribunal. Prisão, detenção. Caso julgado,

que fica servindo de norma para outros

casos análogos. — aA este resjieito julgo

indigno de sahirem d luz os arestos do

Senado... que não dão razão, nem causa

da sua determinação.'') Pinto Ribeh-o, Re-

lação I, n. 58. Vid. Arresto.

ARESTOSO, adj. Que tem arestas; diz-

se da estopa cheia de tumeutos.

—

kDo li-

nho arestõso faze a camiza a teu esposo. )>

Padre Delicado, Adágios, foi. 64.

ARETOLOGÍA, s. /. (Do grego arete,

virtude, e logos, discurso.) Em Philoso-

phia, a parte que trata da virtude, sua

natureza e meios de a adquirir.

A RETRO, loc. adv. Atraz, supra. Vi-

de Retro.

Á REVELÍA, loc. adv. Xa linguagem
judiciaria, diz-se da sentença dada sem
a assistência de uma das partes, por não

ter comparecido na audiência nos prazos

que lhe foram assignados. — Correr á
revelia, seguir a causa sem uma das par-

tes querer tomar conhecimento do feito.

— Estar á revelia, diz-se de uma causa

abandonada.

AREVESSADO, adj. p. Vid. Arreves-

sado.

ARFADA, s. f. Em linguagem mariti-

ma, o soluço ou levantar da nau quando
arfa. Solavanco, balanço de cima a bai-

xo. — «... deu duas arfadas (jue tudo der-

ribaram. -d = Recolhido em Moraes.

t ARFADURA, s. f. O mesmo que Ar-

fada.

ARFAGEM, s. /. O mesmo que Arfa-

dura.

ARFAR, 1-. Ji. (Do árabe arha, balou-

çar.) No sentido usual, respirar a custo,

offegar. Na linguagem náutica, balancear

o navio de popa a proa, crgucndo-se ou

pendendo; jogar de popa e de proa.

—

Restituir ao estado natural a cousa elás-

tica ou acurvada. — Empinar-se, pôr-se

em gémeas; diz-se dos cavallos.— «.Por-

que levando a não muito grandes, e altos

mares por proa, do Sul e Susiulueste, co)n

que arfava e mettia muito, etc.» Historia

Tragico-Maritima, Tom. i, p. 363.

ARFÉCE, adj. 2 gen..ant. Corrupção de

Réfece. Vil, baixo, zote, de baixo toque
;

traidor. = Recolhido por Viterbo.

ARFÍL, s. m. O Elephante, no jogo do

xadrez. Vid. Alfil e AiTim.

ARFILÚ, *-. m. ,int. Vid. Alfil.

i ARFIWEDSONÍTE, s. m. Em Minera-

logia, minorai negro, variedade da ara-

pliiliulo korublcndo.

ARGAÃS, 5. /. pi. ant. (Do hebreu ar-

gkaz, segundo Moraes ; vid. Argempel.)

Alforges, trouxas, taleigas, mochilas, ma-

las, pacotes

—

«Levaram suas viandas en-

trouxadas em argaãs, e em taleigas. » Or-

denação Affonsina, Tom. i, foi. 388.

ARGAÇO, s. m. (Para a etymologia,

vide Alga, e o suffixo aço.) Herva mari-

tima que anda sobre agua e travada,

formando grandes mantas em alguns ma-

res, ou costas ; cada pé de folha tem uma
baga como um grão de pimenta, vasia;

a herva nào tem raiz. Os homens do mar
chamam-lhe hoje Sargaço.= Usado por

Luiz Pereira na Elegiada.

t ARGALA, s. f. Em Ornithologia, no-

me de uma espécie de cegonha, do gé-

nero marabú.

t ARGALÍ, s. m. Carneii'0 selvagem

das montanhas da Sibéria.

ARGAMANDEL, s. m. Em linguagem

chula, enredador, embrulhador, trapalhão;

homem sem palavra nem credito. =^Re-
colliido por Moraes.

ARGAMASSA, s. /. (Do francez arga-

masse.) Massa, betume, cimento, com-

posto de cal, areia, pedras e tijolo ; ser-

ve para os pavimentos, e para forrar os

terraços ; é por isso que em Architectu-

ra se dá este nome á plataforma con-

struída na parte superior de um edifício.

— dDas quatro braças pêra baixo, corre

hum entulho a modo de terrapleno alam-

bosado pela parte de fora de hum betume

como argamassa. » Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 95.

ARGAMASSADO, adj. p. Calafetado,

acafelado, embetumado com argamassa;

barrado de argamassa. =^ Usado por Cas-

tanheda.

ARGAMASSADOR, v. a. Acafclador,

calafetador.= Recolhido pelo Padre Ben-

to Perçii'a.

t ARGAMASSA LA PEZ, .«. /. Espécie

de argamassa betuminosa, própria para

acafelar os navios; espécie de breu. —
«Porque o junco era de sete costaikis, e

embutido entre costado de argamassa la

pez, tão forte, que lançava de si os pdou-
rus. <) Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, Part. iii, cap. 41. Vid. Lápis.

ARGAMASSAR, v. a. (De argamassa,

com a terminação verbal «ar».; Pôr ar-

gamassa; acafelar, forrar, barrar, tapar,

cobrir, embetumar com argamassa.—«/es

muita cal pêra rebocar, e ai'gamasscir al-

qumas casas. y Castanheda, Historia do

Descobrimento da índia, Liv. iii, cap. 7.

j ARGAN, s. /'. Em Botânica, planta

da ordem das sapotilas.

ARGANAZ, s. ?)i. Nome vulg.ir de um
rato silvestre que hyberna durante o in-

verno ; figuradamente : tamanhão, ocio-

so ; homem desmedidamente grande. =
Usado na linguagem popular dos velhos

Autos, c nos auexins. — « Dorme como

hum argauaz.» Bluteau, VocaLul.

lia aqui rasa íiar^amt^es.

t*tiTti, acros, foi. 173, ».
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ARGANEL, s. in. anf. Espécie de argo-
la

;
argaiíeo

; na lingungeni popular, prin-

cipalmente das ilhas dos Açores, designa
uma argola que se fecha no focinho dos
porcos, para que estes não fossem.— Em Astronomia, arganel é a argo-
la em que se dependura o Astrolábio. —
cComeçando seus números de himia argo-
la, donde o de2ie)idurão (o Astrolábio) a
que chamam arganel. » Manoel de Figuei-
redo, Chronographia, Part. ii, cap. 15.

AR6ANÉ0, s. ?7i. (Do italiano argano

;

no francez arganeau.) Em linguagem
náutica, argola redonda ou triangular,

que serve para engatar talhas, estralhci-

ras, etc, para o serviço da roanobra e

da artilheria
; a cavilha que lhe serve de

apoio tem differentes denominações, con-
forme ó para demandar maior ou menor
força; assim se diz: cavilha farpada, de
escatel, de arganéo, etc. Argola que
prende os tirantes da artilheria náutica.

ARGANÉTA, s. /. (Do francez argane-
te.) Em Poliorcetica, espécie de balista

com que os antigos atiravam matérias
combustíveis. = Recolhido por Moraes.

ARGANiZES, s. m. pi. ant. Pannos fa-

bricados na índia, feitos de algodão, es-

treitos e grossos, de cor azul ou branca.= Recolhido per Bluteau, no Vocabu-
lário.

ARGÁO, s. 7)1. ant. (Do francez antigo
argaut.) Roupão, espécie de sobretudo,
de burel ou almáfega ; era usado no sé-

culo XVI. Também se dava este nome á
granacha de que usavam os frades no in-

verno, por cima do habito.— «O Mar-
quez de Montemor o veiu receber ao ca-
minho com hum argao e pelote de almá-
fega.» Garcia de Rezende, Chronica de
Dom João II, cap. 20.

ARGAO, s. m. Canudo de canna,com os
nós vasados, que serve de bomba para
tirar vinho dos toneis ou outro qualquer
licor de qualquer vasilha. O Diccionario
da Academia traz Argao.

t ARGÁS, s. m. Género da familia dos
acarianos, tendo por tvpo o argás borda-
do; vivem sobre difterentes animaes.
ARGEL, s. m. e adj. (Do francez argel,

nome dado aos cavallos que têm os pés
de traz brancos.) Em Hippiatrica, nome
dado aos cavallos que têm o pé direito e

a mão esquerda brancos. Ha varias dis-
tincções no cavcdlo argel. — O cavallo
que só tem o pé direito branco, chania-
se simplesmente argel. —Argel travado,
é o cavallo que tem o pé direito branco
bem como a mão direita.—Argel trasta-
vado, o que tem a mão esquerda branca,
mas não a direita. — Argel manalvo, o
cavallo que tem ambas as mãos brancas.— «O calçado do pé direito somente se
ha por argel.» Leis extravag., Add. 33.
Figuradamente, mofino, que tem pouca
ventura ; infeliz ; tirado da antiga super-
stição cavalheiresca, que julgava os ca-
vallos argeis como malagourados para os

combates, evitando sempre tel-os ao seu

serviço. — «Se ha homens tão argeis como
cavallos, eu sou hum d'elles.v D. Fran-
cisco Manoel de Mello, Cartas, Part. iv,

n. 63.= Moi'aes recolheu este vocábulo
como substantivo, significando bulha, ba-

rulho, algazarra.

t ARGÉLIA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo de Solenostómmea.

ARGÈM, íf. m.ant. (Do francez argent,

dinheiro.) Na linguagem cómica e saty-

rica do século XV e xvi, dinheiro
;
pra-

ta ; numerário seja qual fôr a forma em
que exista. Ainda usado na linguagem
chula.

Arrenega tu do arneni,

Que me vera a dar lormento,
Porijue Imra só cooteulaineiilo

Vai quanlo ouro Deos tem

Í!IL VICE.NTE, ORHAS, lív, III, fl)l. 170, V.

ARGEMA, s. /. (Do grego argema, de
argos, branco.) Em Cirurgia, ulcera da
córnea, arredondada e superficial ; come-
ça por uma phlyctena quasi transparen-

te, cuja ruptura deixa uma excavaçào
transparente, que se conhece observando
o olho de lado.

ARGÉMON, s. m. Vid. Argema.
ARGÉMONA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de plantas da familia das papavera-
ceas, a que vulgarmente se chama dor-

mideira brava.

ARGEMPEL, s. m. (De argem, prata, e

pelle.) Couro lavrado e prateado, de que
antigamente se fazia bolsas.

ARGENTADO, adj. p. Prateado; argen-
tino. — Voz argentada, o msemo que
voz argentina, clara, sonora, distincta,

canora.

ARGENTAR, v. a. (Do latim argentum,
com a terminação verbal « ar » ,) Pratear,

cobrir com uma camada de prata, tornar
branco, guarnecer de prata.

Rompendo as náos o húmido elemento,
Cyntlicia aríjcuíava a superior esléra.

cóniE BKiL, iLvs., canl. iii, est. 85.

Das flores variamente o arfieníava
Das Tágides lavor, etc. .

'.

.

soes. UR MACEDO, tii.Yssipo, caul. II, est. 83.

ARGENTARiA, s./. (Do latim argentum
prata.) Toda baixella e outros appareUios
de prata ; bordadura, guarnição de prata
ou ouro. Vêa de prata ou ouro, nas minas.

A huma delias vestia

Hum brial negro cliapado
Do mui i'ica arfirtitaria

D'otiro, com ;,'raiide pedraria.
CANO. neR., fgl. 38,col. 2.

— Loc. : Campo de argentaria, em
linguagem heráldica, o mesmo que cam-
po de prata, o fundo de escudo. — Di-
reito de argentaria, antigo direito real

.cobre todas as minas de prata ou ouro ou
de outro qualquer metal que fossem acha-
das.

ARGENTÁRIO, s. m. ant. O logar aon-

de SC guardava a prata ou ouro, ou os

vasos d'estes mctaes. = Também se em
prega como neologismo para designar o

ricaço, o que faz gala do seu dinheiro,

impondo por elle a sua estupidez.= Reco-

lhido por Moraes.

ARGENTEÁDO, adj. p. O mesmo que

Argentado. Prateado, guarnecido de pra-

ta. = Usado por Jorge Cardoso.
— Em Botânica, folhas argenteadas,

as qu3 são cobertas de pellos setineos,

brancos e amassados.

ARGENTEAR, v. a. O mesmo que Ar-

gentar. Applicar e fixar folhas de prata

sobre obras do ferro, de cobre e madeira,

para lhes dar um aspecto argênteo; figu-

radamente: dar a alguma cousa o brilho

e a alvura deslumbrante da prata. — A
lua argêntea as aguas. — «Pois o alco-

viteiro... pinta, veste, touca, accommoda,
guarnece, doura, argêntea toucados e ves-

tidos, e retrata os rostos afeições melhor

do que um pintor. » Rodrigues Lobo, Cor-

te na Aldêa, foi. 44, v.

ARGÊNTEO, adj. (Do latim argen-

teus.) Que tem similhança com a prata;

figuradamente : que tema alvura brilhan-

te da prata.

Da Lua os claros raios nttilavão

Pelas arijenicaa ondas Neptuninas.

cAM., LDz., cant. I, est. 59.",

ARGÊNTEO, s. m. ant. Dinheiro; a

moeda antiga chamada dinheiro.

—

«Ajus-

tarão o que eu valia em trinta argênteos

ou dinheiros.)) Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. ii, doe. 1, cap. 2,

n. 250.

t ARGENTICO-AMMÓNICO, adj. Em
Chimica, nome do sal argentico combi-

nado com iim sal ammoniacal.

t ARGENTICO CÁLCICO, adj. Em Chi-

mica, sal argentico combinado com um
sal cálcico.

t ARGENTICO-PLÓMBICO, adj. Em
Chimica, sal argentico combinado com
um sal plombico.

j ARGENTICO POTÁSSICO, adj. Em
Chimica, sal argentico combinado com
um sal potássico.

t ARGENTICO-SÓDICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal argentico combi-

nado com um sal sódico.

t ARGENTICO-STRONTICO, adj. Em
Chimica, sal argentico combinado com
um sal strontico.

ARGENTÍFERO, adj. 2 gen. (Do latim

argentum, parta, e fero, levo.) Que tem
accidentalmente prata.

ARGENTÍFICO, adj. 2 gen. Em Alchi-

mia, o que tem a virtude de fazer prata

ou converter em prata.

ARGENTÍNA, s. f. Em Botânica, plan-

ta da familia das rosáceas, conhecida sob

nome scientifico de potentilla anserina,

de Linneo ; é medicinal. — «De cinco

em rama com tudo, e de argentina, de ca-

da cousa meia parte. i> Curvo Semedo,

Atalaya da Vida. p. 260.



ARGI ARGI ARGO 547

— Eiu Ichthyologia, género da lami-

\h\ tias salmoneas, que nào excede em todo

o seu desciivolviíneuto vinte a vinte e dous

centinietros ; encerra em umã espessa be-

xiga um liquido argentoado que serve

para colorir as pérolas falsas.

ARGENTINO, adj. Que tem o aspecto

da prata ; usa-se principalmente para ca-

racterisar o som ou a voz. — Voz argen-

tina, a que é clara, e sonora. ^— Me-
tal argentino, o sino. — Tom argentino,

em Pintura, designa o etleito da cOr, que

lembra o branco da prata. Vid. Argenta-

do e Argento.

ARGENTO, s. m. (Do latim arçjentum,

prata.) Na linguagem antiga, prata, sub-

stancia metállica, typo de muitos géneros

na classificação dos metaes.

— Na linguagem poética, o mar, ti-

rado o nome da analogia entre a alvura

da praia e a das ondas.

Mas já as agudas proas apartando
Hiâo ;is vias húmidas de argento.

CAM., LUZ., cant. ii, est. 67.

— Loc. : 8also argento, a agua salga-

da. — Argento uiuo^ o hydragirium, mer-
cúrio ou azougue. — Argento potável, na
linguagem cabalística da Alchiuiia, a quin-

ta essência da prata. — Cortar o argen-

to, navegar (jjoet.)

t ARGENTO-FULMÍNICO, adj. Em Chi-

mica, nome dado a um ácido composto
dos elementos do ácido cyánico com me-
tade de outro tanto oxydo argentico como
o que entra na prata fulminante

t ARGENTON, s. m '

de cobre de micliel, e do estanho.

t ARGENTURÁTO, adj. Em Chimica,

nome do ácido cliiazico, chamado também
ácido hydroargentocyanico.

ARGEVÃO, s. m. O mesmo que Orge-
vão e Urgevão. — v-Não te laves com
argevão, que te crescerão os cahellos até

ao chão...)> Hernã Nunes, Refranes, foi.

7õ, V. ,

t ARGIANO, adj. O natural de Ar-
]

gos.

ARGILLA, s. f. (Do grego argillos ; de
urgos, branco.) Em Geologia, terra es-

branquiçada, suave ao tacto, composta
principalmente de silicium e de alumina,
mas contendo sempre carbonato de cal, e

muitas vezes colorida com o oxydo de
ferro. E' ao que na linguagem vulgar se

chama barro, greda. E' uma terra pesa-

da, gorda, compacta, e dúctil quando
sufficientemente humedecida ; endurece
quando sécca, sem que as suas partes se

separem; toma ao fogo unia consistência

firme, que lhe faz adquirir a proprieda-

de de se não dissolver na agua. Ha mui-
tas espécies de argillas: a argilla coimnum,
ou barro, que empregara os loucoiros; a

argilla calcarijcra, que tem cal; o káolino,

que é o barro da porcelana ; a argilla

ocrosa, vermelha, de que se fazem lápis.

As argillas também se dividem em trez

Em Chimica, liga

secções : Argillas refractárias, formadas

de calcareo, ferro oxydado e ferro sulfu-

rado ; argillas fusiueis, taes como a fi-

gulina, a sraectica, e a ocrosa vermelha
;

e as argillas effervescentes, ou que fer-

vem com os ácidos.

— Em Poesia, a argilla representa a

obra no estado rudimentar, e o homem
antes de sair das mãos do creador.

ARGILLÁCEO, adj. (Do latim argilla-

céus.) (J mesmo que Argilloso. = Reco-

lhido por Jlnracs.

t ARGÍLLÉCOLA, adj. 2 gen. (Do la-

tim argilla, e colo, habito.) Em Historia

Natural, o que vive sobre a argilla.

ARGILLEIRA, s. /. Na linguagem usual,

baricira; logar d'onde se extráe barro

para os louceiros ; sitio aonde se encon-

tra greda. = Recolhido por Moraes.

t ARGILLÍFERO, adj. (Do latim argil-

la, e fero, levo.) Em Geologia, o que

contém accidentalmente argilla.— Calca-

reo argillifero.

t ARGILLIFÓRME, adj. 2 gen. Em
Geologia, o que tem o aspecto da argilla.

— Trass argilliforme.

t ARGILLÍTE, s. f. Era Geologia, no-

me dado ás rochas argillosas.

t ARGILLO-CALCiTE, s. m. Em Mine-
ralogia, argilla pertencente á classe das

effervescentes.

t ARGILLO -FERRUGINOSO, adj. Em
Geologia, qne contem argilla c oxydo de

ferro

.

t ARGILLO-GYPSÓSO, adj. Em Geo-
logia, que contém argilla e gesso.

t ARGILLÓIDE, adj. Em Geologia,

nome das rochas cuja massa principal

apresenta o aspecto da argilla.

t ARGILLOLÍTHICO, adj. Em Geolo-

gia, que se converteu em argilla dura.

t ARGILLOLÍTHO, s. m. (De argilla,

e lithos, pedra.) Em Geologia, denomina-

ção dada a certas argillas sedimentarias

que attingiram um endurecimento mau
ou menos completo; as ptcro-silex de-

compostas, c as trachytes que chegaram
ao estado de tophrina.

t ARGILLO-MURÍTE, s. /. Em Jlinc-

ralogia, synonymo de argilla leve ; fari-

nha fóssil de Fabroni.

t ARGILLÓPHYRO, s. m. (De argilla,

e do grego ]^yr, fogo.) Em Mineralogia,

espécie do porphyro petro-silicioso decom-
posto, trachyte c porphyro leucostinico,

passado ao estado tophriuico ; variedade

de trachyte silicifera, de pasta finíssima,

e de um aspecto terroso.

ARGILLOSO, (K(y'. (Do latim argillosus.)

Que tom a natureza de argilla
;
que ó

formado de argilla. —«O qiie mostrdo os

lagares, onde de novo descobrimos agoa,

que são ordinariamente arenosos, e de ter-

ra argillosa «' solla.x' Froi Roque do So-

vor;il. Historia do Apparecimento de N.

Senhora, Li\'. ii, cap. 1.

j ARGÍOLO, .<. /)). Era Entomologia,

género de borboleta.

ARGIRITE, s. f. O mesmo que Argyro-
litho.

ARGÍVO, adj. (Do latim argivus.) Na
linguagem poética, grego, hellenico; na-
tural ou pertencente á Grécia.

Ejá couio convinlia a arfiíra .irmada
Da avara ilha de Tónedos parlida, etc.

PnAVCO BAIl., ENEIDA, llV. II, CSt. 61.

ARGIVOS, s. m. j>^- Em linguagem
poética, os gregos, assim chamados de
Argos, capital da Argolida, e nome da
Grécia nos cantos homéricos. — «Preto

foi filho de Abante, Rei dos Argivos.»
Leonel da Costa, Éclogas VI, v. 25,
not. 1.

t ARGO-BUCCÍNO, s. m. Espécie de
molluscos do género rancella.

t ARGO-DÉRME, s. m. Género de mol-
luscos bivalvos comprehendendo os spón-

dilos e os pentes.

ARGOLA, s. f. (Do árabe algoU.i, gri-

lhão, gollinha.) Circulo ou annel de fer-

ro, preso em uma pegadeira
; em lin-

guagem náutica, qualquer aro de ferro,

em que se atam cabos enfiando-os. O si-

tio aonde se amarram os cavallos nas es-

trebarias. Peça de ferro, arco de peri-

pheria chata, com que se forra o eixo do
pau da moenda, de moer canna de assu-

cai-, que não é vestida de tambores.
Braga que se põe na perna do escravo,

junto ao tornozello, para não poder fu-

gir sem ser conhecido. Biscouto ; arreca-

da, bracelete.

Pernas c braços níis, onde enxeridas
Grossas arfjnlaa vem de fino oaro'

coiir. URAL, SACp. dh sep., cant. v, foi.

50, V.

— Loc. : Jogo da argola, o mesmo
que jogo da argolinha. — Sustentar á
argola, dar de comer a um ocioso.

—

Dei-
xar uma argola em Coimbra, diz-se dos
bacharéis formados, que apezar da sua

estupidez conseguiram o grau. — Bis-

coutos de argola, biscoutos pequenos, e

doces ; também se dá o nome de argo-

la, aos biscoutos muitos grandes, feitos

de massa cevada, ou roscas.

ARGOLADA, s. /. Aldrabada
;
pancada

com a argola ou aldraba de uma porta.

=^ Recolhido por ^Moraes.

ARGOLÀGEM, s. /. Termo brazilico,

usado antigamente nos engenhos de as-

sucar, para designar as argolas cylindricas

que forram o eixo do pau a prumo aonde
a canua é moída ; eram geralmente cin-

co ou seis .argolas de ferro batido; tam-

bém se usa um cylindro de ferro fundi-

do, a que se chama tambor.

ARGOLÃO, í. H). Augmentativo de
Argola; a argola que nos cochos prende
na ponta da lança a bolòa.

ARGOLAR, r. a. ^De argola, com a

torra inaçAo verbal « ar ».l Por argolas;

na linguagem tedinologica, argolar oí eí-

.vús, forrar os eixos das moend.is de as-

sucar, (juo não são de tambor, com cinco
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ou seis argolas de ferro batido. = Re-

colhido por iloraes.

ARGOLAS, s. /. pi. Arrecadas, brin-

cos, piíifícntes.

t ARGOLASIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas do Gabo da Boa Espe-

rança; o mesmo que o género lanaria.

ARGOLEIRO, s. m. Ofticial que faz ar-

golas. = Recolhido por Moraes.

ARGÔLICO, adj. O natural da Argoli-

da, e também de Argos; argivo.

Se a viilíi po'- Eneas em perigo,

Foi por livrarão pae, ao lilho, .1 esposa.

Não somente ilo onjalico inii(;o,

Mas da traidora ílamdia i'igorosa.

GALHEGOS, TEMPLO DA MEMORIA, cant. Ill, est. J05.

t ARGÓLIDES, s. /. p^- Familia de

entomostraceos, tendo por typo o género

argus.

ARGOLINHA, s. /. Diminutivo de Ar-

gola. Jogo antigo portuguez, o qual con-

sistia em ter pendurada a certa altura

uma argolinha, e correr para ella a ca-

vallo, de lança em riste, ganhando aquel-

le que na desfilada a levasse enfiada
;

os melhores cavallos para correrem a ar-

golinha são os de passo miúdo. — nNev7

se corra a argolinha, nem jogos seviclhan-

íes.»Const. de Braga, Tit. xxv, const. 1(5,

n. 1.

— Loc. : Um e dois e argolinha, prin-

cipio de ura jogo infantil, ainda usado

nas ilhas dos Açores.

ARGONAUTA, s. m. (Do grego argos,

por antiphrase, prompto, e nautos, ma-

rinheiro.) Na linguagem erudita e figura-

da, navegante, que abre novos rumos, e

vae por mares nunca navegados; o que

commette emprezas marítimas arrojadas.

E vereis ir rorlando o salso argento

Os vossos aríjoiíautas, etc.

CAM., LUZ., cant. i, est. 17.

— Em Historia Natural, género de

molluscos cephalópodes, cuja concha uni-

valva e unilocular tem a forma de uma
barca, conhecida pelo nome de nautile

hyraceo. Acha-se no Mediterrâneo e mar

das índias.

— Em Entomologia, grupo de borbo-

letas diurnas.

ARGONAUTICA, s. m. A expedição dos

argonautas
;
qualquer expedição marítima

aventurosa. — ^Nem pintando alguma

argonautica de capitães Gregos em tão

curta e segura navegarão, como he a Gré-

cia ao rio Faso.i) João de Barros, Dé-

cada I, Liv. 4, cap. 11. Titulo de dous

poemas, um grego, outro latino.

ARGONAUTICO, adj. Que diz respeito

aos argonautas, ou aventureiros do mar.

t ARGÓPE, s. m. (Do grego argos,

inerte, e pous, pé.) Em Entomologia,

género de coleópteros tetrameros, tendo

por espécies principaes o argope sicolor,

e o argope nigritarso.

t ARGOPHYLLEAS, s. /. pi. Em Bo-

tânica, grupo de plantas fundado sobre

o género argóphyllo e collocado depois

das saxifrilgeas esealioniéias.

ARGOPHYLLO, s. m. (Do grego argos,

branco, e phyllon, folha.) Em Botânica,

género da familia das ericáceas, lindo ar-

busto da Nova Escossia, cujas folhas

têm a superficie interior coberta de um
felpo argenteado,

ARGOS, s. m. (De uin príncipe grego

chamado Argos, que tinha cem olhos,

que dormiam e vigiavam alternadamen-

te.) Era sentido figurado, homem vigi-

lante, esperto, que se não deixa enganar,

que está sempre alerta, que não deixa es-

capar cousa alguma, que observa tudo.

E o mundo como he Argos,
Vè daqui e vè d'ali.

PltESTBS, AUTOS, fol. H'l, V.

Argos, s. /. Em Astronomia, é uma das

constellações austi'aes. — vTambem di-

zem os que entendem das estreitas, que

ctppareceu estes dias Imma nova na não

Argos.» Vieira, Cartas, Tom. i, pag. 78.

— Em Entomologia, género de borbo-

letas diurnas, de um azul formoso, que

volitam nos prados.

— Em Ornithologia, género de pássa-

ros da ordem das gallinaceas, assim

chamado por causa dos olhos representa-

dos, á maneira de pavão, sobre a sua

plumagem.
— Em Ichthyologia, género de peixe

da familia dos leptosánes, notável pelas

suas formas e vivacidade das suas co-

res.

— Em Erpetologia, pequena serpente

de Guiné, sobre a qual se vê uma tileira

dobrada de manchas em forma de olhos.

— Em Gonchyliologia, pequena con-

cha do género porcellana, também man-

chada com pintas em forma de olhos.

— Em Aracbnologia, género da fami-

lir das araneas, grupo das sedentárias

rotides.

ARGÚCIA, s. f. (Do latim argutia.)

Agudeza, perspicácia; finura; subtileza,

raciocínio subtil, sophisma engenhoso

;

razão apparente. — tMas onde temos uma
conclusão absoluta de Christo, não valem

nada argncias de Philosojjhos.i> Vieira,

Sermões, Tom. iv, Serni. 10, § 5, n. 357.

ARCUCIADO, adj. p. Sopbismado.

ARGUCIAR, V. a. (De argúcia, cora a

terminação verbal « ar ».) Tratar com ar-

gúcia. — Também se emprega na forma

neuti'a : Sophismar, argumentar capcio-

samente, embair com subtilezas. — Re-

colhido por Moraes.

ARGUGIÓSAMENTE, adv. Subtilmente,

com distincções; sophisticameiite, capcio-

samente. — Recolhido por Moraes.

ARGUCIOSO, adj. Capcioso, sophistico,

engenhoso, conceituado.— Recolhido por

Moraes.

ARGUEIREIRO, adj. Que busca arguei-

ros ; minucioso, meticuloso, pechoso, ni-

quento, piegas.

Matreiro
Me parece este arijtieireiro.

PRESTES. AUTOS, fol. 22, V.

— Em Medicina antiga, pedra arguei-

reira, a que era empregada como espe-

cifico para tirar os argueiros dos olhos.

= Usado por Curvo Semedo, na Polyan-

théa Medicinal, p. 207.

ARGUEIREIRO, s. m. ant. Especulador

de minúcias; homem que se occupa em
ninharias. — « Que prioste de Unhós se

p)erde em vós, argueireiro da Rifana. »

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. v, se. 7.

a"rGUEIRINHO, «. m. Diminutivo de

Argueiro. Aresta imperceptível, corpús-

culo.

ARGUEIRO, s, m. (De formação popu-

lar.) Aresta, corpúsculo, que anda no ar

ou na agua; corpo estranho que se intro-

duz por qualquer accidente nos olhos.

— « Oh, se forão as cidpas nos olhos,

como os argueiros, porque ou sempre at-

tentados serião, ou sempre molestados

chorarião. » Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. iii, p. 267.
— Luc. : Fazer de um argueiro icm

cavalleiro, dar grande importância a uma
ninharia, fazer tomar proporções desme-

didas ao que em si nada é; usa-se prin-

cipalmente para ridicularisar as questões

sobre cousas frívolas. — Ao ladrão os

argueiros lhe jmrecem gigantes. — Tor-

nar-se o argueiro cavalleiro, passar a ser

importante o que era de pequena monta.
— Tomar o argueiro no ar, desconfiar

de tudo, interi^retar as cousas a mal. —
Vêr o argueiro no olho alheio, e não ver

a trayica no seu, reprehender os peque-

nos defeitos de outrem, e não conhecer

em si os defeitos de caracter.

—

«Ha olhos

que de argueiros se jjugam. » Adagio em
Rodrigues Lobo, Cófte na Aldéa, p. 135.

— Fazer dos argueiros traves, augmen-
tar os defeitos dos outros, por malevo-

lencia.

t ARGUÉL, s. m. Era Botânica, arbus-

to da familia das apocyneas, cujas folhas

são empregadas no Cairo para falsificar

o sene.

ARGUENTE, s. 2 gen. O que argúe, ou

insta fazendo perguntas. Em linguagem

escholastica, o estudante que é chamado a

uma sabbatina para interrogar o defen-

dente sobre as quatro lições passadas.

Impugnador. — o Solta-se em palavras

contra o arguente. » Frei Pedro Calvo,

Homilias, Part. ii, p. 357.

ARGUIÇÃO, s. f. Increpação, impugna-

ção, exprobração, censura, reprehensão,

por efteito de superioridade. = Recolhi-

do por Bluteau, no Vocabulário.

ARGUIDO, adj. p. Increpado, impugna-
do, perguntado com instancia, reprehen-

dido, exprobrado. = Usado por João de
Barros.

ARGUÍDOR, s. m. Impugnador, censor,

exprobador, confutador. — « Pois a fé
não he o mais valente arguidor, e confu-
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tador do mundo. » D. Francisco Manoel
de ]\rello, Apologos Dialogaes, p. 41G.

ARGUÍNTE, s. m. uut. U mesmo que

Arguente ; contrapue-se a Sustentante ou

Defenclente. — «. E huns e outros susten-

tantes e arguintes estarão com as cabe-

ças descobertas assi comu estão nos mais

actos. » Estatutos da Universidade, tit.

in, cap. 27, § 1.

ARGUIR, V. a. (Do latim arguere.) In-

crepar, reprehender, notar, taxar,' acoi-

mar, exprobrar, impugnar, estranhar, le-

var a mal, accusar, attribuir, confutar,

assacar.

Conlra Cupido
Clar^iinenle exclamava, e o arguia

De conlrario, de astuto e fementido.

CAM,, EiEO. VII, est. 2.

— Arguir-se, v. rejl. Taxar-se, dar-se

como incapaz de algum acto, acoimar-se,

remorder-se. — « Arguindo-se de pouco

sufficiente pêra governar almas alheiasj

os deixou. » Frei Bernardo de Brito,

Chronica de Cister, Liv. i, cap. 2.

—Arguir, v. n. Em linguagem escholar,

argumentar, impugnar, interrogar o de-

fendente na sabbatiua. — « Não he obri-

gado o que argumenta a sustentar e de-

fender o qiíe entende provar, mas basta-

Ihe duvidar e arguir bem. » Amador Ar-
raes, Dialogo V, cap. 47.

ARGUITÍVAMENTE, adv. ant. Argumen-
tadamente, por perguntas e respostas, so-

craticamente
;
por meio de um exame.

—

« A saber, que buscassem arguitivamente
em si mesmos a própria assistência divi-

na. B Padre Bartholomeu Guerreiro, Co-

roa gloriosa, Part. iv, cap. 2, p. 400.
ARGUÍTO, adj. p. ant. O mesmo que

Arguido. = Usado unicamente na lin-

guagem poética. Instado, interrogado,

perguntado, increpado.

.

Deixo-vos de Plato o grito,

lustre do vosso espirito.

Arguir e ser arnuilo
Por provar liuma fantasia.

JACOPONE DE TODi, caiit. 1, 3|iud Frc] Marcos
de Lisboa, Cliron., part. ii.

t ARGÚLA, s. /. Género de crustáceos

sugadores, tendo por typo a arguia _/'oZía-

cea.

t ARGÚLIDES, s. f. pi. Familia de
crustáceos, tendo j)or typo o género ar-

guia.

ARGULHAR-SE, v. rejl. ant. O mesmo
que Orgulhar-se, ensoberbeccr-sc.

ARGÚLHO, s. m. ant. (O mesmo que
Orgulho, dando-se a troca do « o » ini-

cial, por «a» como em dimo, de olmo;
Sivençal, por ovençul.) Usado na lingua-

gem do século XV. Encontra-se em Fer-
não Lopes, e na Chronica anonyma do
Condestavel.

ARGULHÓSO, adj. ant. O mesmo que
Orgulhoso. = Usado no século xv, na
linguagem cómica do Gil Vicente, c ain-

da hoje entro o povo,

ARGUMENTAÇÃO, s. f. (Do latim ar-
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gumentationem.) Arte dialéctica, que con-
siste em saber dispor e apresentar as
provas impugnando ou sustentando certas

ideias ou factos; o conjuncto dos argu-
mentos apresentados para fazerem valer
em discussão aquillo que se procura fa-

zer acceitar como verdade. — « Não por
isso se mostrava menos nas lições publi-
cas, argumentações, e interpretações da
Escriptura. » Frei ilarcos de Lisboa,
Chronica dos Menores, Part. ii, liv. 2,

cap. 2.

ARGUMENTADO, adj. p. Discutido,

debatido, ventilado, provado ou impugna-
do por argumentos. = Usado nos Esta-

tutos da Universidade.

ARGUMENTADOR, s. m. O que tem o

habito de argumentar. Arguente, impu-
gnador, perguntador, interrogador. =Xo
antigo theatro portuguez, do século XVI,

argumentador, era o personagem que,
antes de principiar o acto, vinha á bôcca
da scena expor o entreclio da peça, de-

fender os defeitos do auctor, e conciliar

as attençoes e benevolência do publico.

— « Primeiramente entra por argumen-
tador hum Licenciado, e diz, etc. » Gil
Vicente, Obras, Liv. ii, foi. 87, v.

ARGUMENTANTE, adj. e s. 2 gen. Em Pe-
dagogia, arguente; que perguntaou interro-

ga o defendente ou sustentante
; o que nos

actos públicos objecta contra o respon-
dente. — «A seu ojjicio pertence mandar
começar e acabar os ditos actos, argu-
mentar e callar os que arguirem, e que
não haja mais argumentantes que os Ba-
charéis. » Estatutos da Universidade, tit.

II, cap. 20, § 7.

ARGUMENTAR, v. n. (Do latim argu-
mentare, provar, demonstrar.) Formular
argumentos, impugnar, objectar, dispu-
tar, propor duvidas; e também altercar,

debater, ventilar, conjecturar, tirar por
conclusão ; inferir. — « Então se mostra
1'rincipe dos oradores, quando contra
elles argumenta. » Heitor Pinto, Diálogos,
Part. I, Liv. 3, cap. 8.

—Argumentar, v. a. Disputar, conten-
der com palavras. Expor o assumpto on
argumento de uma peça dramática; fazer

o prologo da comedia.

Logo virá o relator.

Veremos com que primor
Argumeiíla bera seu dito.

GIL VICENTE, OBUAS, liV. IV, fol. 211.

ARGUMENTATIVO, adj. Em f,u-ma de
argumento. —Prologo argumentativo. =
Usado na trad. de Terêncio.

ARGUMENTO, s. m. (Do latim argu-
mcntum.) Em Philosophia, palavra gené-
rica, que exprime diversos géneros de
prova, e de raciocinio, de que se forma
uina proposição. Com relaçrio A origem
ou ao priuci]>io, distinguem-se os argu-
mentos deduzidos da razPio, e os funda-
dos sobro uma auctoridade positiva. Re-
lativamente á forma, o ai"gumento divi-
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de se em : Syllogismo, Enthymema, Di-
lemma, Inducção e Exemplo, Sorites. Em
linguagem usual, razão, prova, fundamen-
to, disputa, contenda de palavras, deba-
te, altercação; indicio, conjectura, sum-
mario. — « Era elle argumento, qtie to-

do o poder do Oriente não podia lançar-
nos fura de Malaca. » .João de Barros,
Década I, Liv. 9, cap. 6.

— Em Astronomia, argumento é a
quantidade da qual depende uma equa-
ção, uma desegualdade ou uma circum-
stancia qualquer do movimento de um
planeta. — Argumento de latitude ou de
inclinação, distancia de um planeta ao
seu nó ascendente. — Argumento annual,
distancia do sol ao apogeu da lua. — Ar-
gumento da equação do centro, a distan-
cia á aphelia ou apogeu. — « Argumen-
to do tíol he o arco do Zodíaco, que se-

gundo a ordem dos signos jaz entre a li-

nha do auge e a linha do meão movi-
mento do tíol. » Pedro Nunes, Theorica
do Sol 8 da Lua.

— Em Litteratura, argumento é syno-
nymo de Summario, com que em poucas
palavras se indica o assumpto de um li-

vro, de um discurso, de uma historia, de
um poema. Os argumentos dos Luziadas
attribuidos a Franco Barreto; os argu-
mentos da Malaca Conquistada, feitos por
Bernardo Ferreira de Lacerda.

K sandade
argumento será desta Elegia.

BER.NARDBS, HSCA, fart. XDV.

— Lbc. : Argumento em forma, syllo-

gismo construido com todas as regras da
lógica. — Argumento adhominem, o que
ataca directamente a pessoa a quem se
dirige. — Argumento dialéctico, o que é
fundado somente em provas relativas, e
que uào é capaz de determinar absoluta-
mente a convicção. — Absolver o argu-
mento, decompol-o refutando-o. — Argu-
mento cornudo, nome ridículo do dilem-
ma.

ARGUMENTOSINHO, s. m. Diminutivo
de Argumento. = Emprega-se no senti-

do de argumento fraco.

ARGUTAMENTE, adv. Sagazmente, su-

btilmente, engenhosamente. — « E como
assi? replica argutamente o mesmo Santo
Padre? a Vieira, Sermões, Tom. vi, ser-

mão, 7, g 6, n. 21.').

ARGUTiSSIMAMENTE, adj. siip. De
um modo engenhosissimo

; com bastante
sagacidade.

ARGUTÍSSIMO, adj. sup. Subtilissimo,

nnissimo, atinadíssimo, conceituosissimo.

= Usado por Sá de Miranda, nos Vilhal-

pandos.

ARGUTO, adj. (Do latim arpuhts.^ En-
genhoso, subtil, conceituoso ; afinado, ca-

noro ; argucioso, capcioso.

Mil praticas aIcCTís se Irofavilo.

Risos doces, subtis .arfios ditos.

ctMSts, Lci., eanu i, est. 5,
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Os quacs desafiados,

As arguias avenas
Tocavão ã competência c'os pastores.

VEIGA, LAUHA D'ANFflISO, CCl. 3.

t ARGÚZIA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género tournefórcia.

t ARGYGTO, s. m. Em Ichthyologia, o

mesmo que Trachyptero.

f ARGYLIA, s.f. Em Botânica, género

da família das bignoniáceas, planta do

Chili.

t ARGYNNA, s. /. (Do grego argyn-

nos, appellido de Vénus.) Em Entomo-
logia, género de lepidópteros diurnos

lindas borboletas dos bosques, dlfficeis de

apanhar.

t ARGYNNEAS, s. f. pi. Sub-familia

da família das saxicolídeas, comprehen-
dendo dous géneros de melros, de pluma-

gem negra, misturada de cinzento e

branco.

t ARGYNNÍDES, s. f. pi. Em Entomo-
logia, tríbu de lepidópteros diurnos, com-
prehendendo os géneros argynna, melí-

tea, e agraulis.

ARGYRANTHÊMA, adj. (Do grego ar-

gyvos, prata, e anthos, tlôr.) Que tem as

flores de um branco de prata. — Croton

argyranthema.

t ARGYRASPIDE, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e aspis, escudo ou aspa.)

Em Historia antiga, nome dado aos sol-

dados macedonios a quem Alexandre pre-

miou com escudos de pi'ata em recom-

pensa do seu valor.

t ARGYRATAS, s. 7n. pi. Jogos antigos,

em que o vencedor era premiado com
um objecto de prata.

ARGYREA, s. f. (Do grego argyrios,
de prata.) Em Botânica, género da famí-

lia das convolvulaceas da Ásia tropical.

t ARGYREIOSE, s. m. (Do grego urgy-

reios, argenteado.) Em Ichthyologia, gé-

nero de peixes, cujo corpo é revestido de
uma pelle iina, setinea, sem escamas, com
um brilho simílhaute ao da prata ; habi-

ta nas costas raeridíouaes da America.

t ARGYREJA, s. f. Em Botânica, es-

pécie de convolvulos da China.

t ARGYREO, s. m. Em Entomologia,

género de lepidópteros diurnos da íami-

lia dos papillóuides.

t ARGYRIDES, s. m. pi. (Do grego
argyros, prata.) Em Mineralogia, família

de míneraes, que tem por typo a prata.

t ARGYRiTE, s. f. O mesmo que Ar-
gyrolithe. Em Mineralogia, nomes da li-

thologia antiga que se referiam por ven-

tura aos míneraes argentiferos.
— Em Entomologia, género de di-

pteros athericeros, insecto pequenino,

cujo abdómen é guarnecido de um pcllo

argenteado.

— Em Antiguidades gregas, combates
ou jogos em que o pi-emio do triumpho
era um objecto de prata.

t ARGYROCÉPHALO, adj. (Do grego
argyros, prata, e kejyJialê, cabeça.) Em

Historia Natural, que têm a cabeça de

um branco argentino.

t ARGYROCHETE, s.f. (pr. argirokSte;

o grego argyros, prata, e chaite, seda.)

í^m Botânica, planta formando uma sec-

ção do gencra parthenion, da família das

compostas.

t ARGYRÓCOMO, adj. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e komê, cabelleira.) Em As-

tronomia, epítheto doE cometas de côr ar-

genteada, lançando mais luz que o helio-

comSta.

— Em Botânica, nome do gnaplialium

muriaticum, planta da família das com-

postas, do Cabo da Boa Esperança, cu-

jas flores sào da côr da prata.

t ARGYROCRACÍA, s. f. (Do grego ar-

gyros, prata, e kratos, poderio.) A aris-

tocracia do dinheiro.

ARGYRODAMAS, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e odamas, invencível.) Em
Mineralogia, espécie de talco de côr da

prata, que resiste ao calor o mais vio-

lento.

ARGYROGONiA, s. f. (Do grego argy-

ros, prata, e gonos, geração.) Em Alchi-

mia, pedra phílosophal ; sal argentifico.

t ARGYROLÉPIS, s. f. (Do grego ar-

gyros, prata, e Icpis, escama.) Em Botâ-

nica, secção do género helíanthêma, com-
prehendendo arbustos cobertos do uma
pubescencia furfurácea.

— Em Entomologia, género de lepi-

dópteros nocturnos, cujas espécies são to-

das notáveis pelo brilho de suas cores, e

pelas riscas e manchas argenteadas das

suas azas.

t ARGYRÓLITHO, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e lithos, pedra.) O mesmo
que Argyrite.

t ARGYRÓLOBO, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, c lohion, vagem.) Em Bo-

tânica, género da família das legumino-

sas, arbusto e sub-arbusto da Africa aus-

tral.

t ARGYROMELÀNOS.s. m. pi. (Do gre-

go argyros, prata, e meios, negro.) Em
Mineralogia, nome que os antigos davam
B um mineral, que se julga ser a cal sul-

phatada nacarada.

t ARGYRONETA, s. /, (Do grego ar-

gyros, prata, o neo, tio.) Em Arachnologia,

género da família das aranhas, tendo por

typo a argyroneta aquática, cujos costu-

mes são curiosíssimos. Condemnada a vi-

ver debaixo de agua, e não podendo res-

pirar senão ar atmospherico, ella tece uns

tubos de seda que enche de ar, como um
sino mergulhador.

ARGYROPEIA, s. /. (Do grego argyros,

prata, e pôieo, eu faço.) Em Alchimia,

arte de fazer prata com um metal inferior.

t ARGYROPÉLECO, s, m. (Do grego

argyros, prata, e pelekys, machado.) Em
Ichthyologia, synonymo de Sternoptyx.

t ARGYRÓPKORO, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e phoros, que leva.) Em Me-
dicina antiga, espécie de antídoto.

t ARGYROPHTÁLMO, adj. (Do grego
argyros, prata, e opihtalmos, olho.) Em
Zoologia, epítheto dos animaes que têm
os olhos alvos como a prata.

—

Melro ar-

gyrophtalmo.

t ARGYRÓPHYLLO, adj. (Do grego «r-

gyros, prata, e pjJiyllon, folha.) Em Bo-

tânica, epítheto das plantas que têm as

folhas cobertas com um felpo compacto,

esbranquiçado c brilhante.

t ARGYRÓPHYTO, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e phyton, planta.) Em Bo-

tânica, synonymo de Argyroxypho.

t ARGYROPRATE, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e prates, vendedor.) Ban-
queiro, cambista, negociante de dinhei-

ro.

t ARGYRÓPTERO, s. m. (Do grego ar-

gyros, prata, e pteron, aza.) Em Ento;

mologia, género de lepidópteros noctur-

nos, tendo por typo o argyroptero latho-

niano, ornado de manchas prateadas.

t ARGYRÓPYGO, adj. (Do grego ar-

gyros, prata, e p>yge, detraz.) Em Histo-

ria Natural, que tem a extremidade do

abdómen branco ; o mesmo que Leuco-

pige.

T ARGYROS, s. m. (Do grego argyros,

prata.) Em Entomologia, género de di-

pteros brachóceros, cujo corpo é coberto

de um espesso felpo argenteado, de um
brilho notável.

t ARGYROSECIA, s. /. (Do grego ar-

gyros, prata, e ses, setos, tinha.) Em En-
tomologia, género de lepidópteros no-

cturnos.

t ARGYRÓSIS, s. f. Em Mineralogia,

mineral argentífero, de um aspecto me-

tallíco, e de uma côr de chumbo ou de

aço.

t ARGYROSTÍGÍÍA, adj. (Do grego ar-

gyros, prata, e siigma, mancha.) Em Bo-

tânica, nome de uma planta cujas flores

são salpicadas de manchas brancas.

t ARGYRÓSTOMG: adj. (Do grego ar-

gyros, prata, e stoma, bocca.) Em His-

toria Natural, que tem a bocca de imi

branco prateado.

t ARGYROTÓZE, s. m. (Do grego ar-

gyrotoze, que tem ura arco de prata.)

Em Entomologia, género de lepidópteros

nocturnos. Vid. Tortrix.

t ARGYROSTHAMNA, s.f. (Do grego

argyros, branco, e thamnos, arbusto.) Em
Botânica, género da familía das euphor-

biaceas, arbusto das Antilhas, coberto de

pêllos esbranquiçados. O mesmo que Ar-

gyrothamna.

t ARGYROTHAMNO, s. m. (Do grego

argyros, prata, e thanino, rebentão.) Em
Botânica, arbusto da Jamaica.

t ARGYRÓTHRYSE, s. m. Mineral mais

conhecido pelo nome de prata vermelha,

prata antimonio-sulpliurada; é uma das

trez combinações naturacs do sulphureto

de prata com o de antímonio.

t ARGYROXYPHO, s. vi. (Do grego ar-

gyros, prata, e xiphion, espada.) EmBo-
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tanica, género da familia das compostas,

planta ephémera, de cáiile espesso, das

ilhas de Sandv,-ich.

t ARHEUMÁTICO, adj. (Do grego a,

sem, e rkeitma, fluxo.') Em Pathologia,

que não é atacado de fluxos ou rlieuma-

tismo.

f ARHÍNO, s. m. (Do grego «, sem, e

rhin, rhinos, venta.) Em Entomologia,

género de colcópteros tetrámeros, tendo

por typo o arhíno languescente) originá-

rio de Bengala.

f ARHÍPIS, s. m. (Do grego «^ sem, e

rhipis, leque.) Em Entomologia, género

de coleópteros pentámeros, tendo por ty-

po o arhipis corredor, de Cayenna.

t ARHIZAS, s. f. pi. (Do grego a,

sem, e rhiza, raiz.) Em Botânica, divi-

são dos vegetaes privados de embryào, e

por consequência de radícula.

t ARHIZOBLÁSTE, adj. (Do grego

arhizos, semrsáz, ehlaste, rebentão.) Em
Botânica, que germina sem produzir ra-

dicula ; contrapõe-se a Rhizoblaste.

t ARHÓPALE, s. m. (Do grego a, sem,

erkopalon, massa.) Em Entomologia, gé-

nero de lepidópteros diurnos, tendo por

typo o arhopale de pêllos frisados, da

Nova Guiné.—Também se dá este nome
ao género dos coleópteros tetrámeros,

cujo typo é o arhopale rústico.

t ÁRHYNCO, s. m. (Do grego a, sem,

e rhyncos, bico.) Em Entomologia, género

de coleópteros tetrámeros, tendo por typo

o arhynco ijállido, da America septen-

trional.

t ARHYTHMO, adj. (Do grego a^ sem,

eí'A?/íÂmos^ cadencia.) Em Pathologia, epí-

theto do pulso, quando nao é regular.

ÁRIA, s. f. (Do italiano ária.) Em
Musica, canto destacado composto para

uma só pessoa, com acompanhamento de
orchestra, e algumas vezes também de
coros cantantes. Cançoneta, cantiga, can-

ção, barearolla, bailada. — Em Poética

portugueza, ária era o fecho da cantata,

como usaram Garção na celebre Cantata
de Dido, e Bocage na Cantata deirjnez

de Castro. — A ária da Casta Diva, de
Bellini; a ária f?o Salgueiro, de Rossini.

t ÁRIA CATTIVA, s. f. (Do italiano.)

O mesmo que Mala arfa. Nome com que
cm Itália se designam as emanações pa-

lustres das lagoas pontinas.

ARIÁDNA, s. /. Em Astronomia, cs-

trella coUocada na Coroa Boreal.
— Em Arachnologia, género de ara-

nhas, quasi sempre reunido ao género
dysdcre.

ARIANÍSMO, s. m. (De Arius.) Em
Historia Religiosa, a doutrina de Ario,

que sustentava a humanidade de Jesus
C!liristo, e que apesar de ser a mais per-

feita das creaturas, era capaz de vicio c

de virtude, em consequência do seu livre

arbítrio. Esta doutrina foi abraçada pela

raça germânica que invadiu a Península

no século v, c conservada rtadicioual

mente pelos mosarabes combatidos pelo

catholicismo.

ARIANO, adj. Que segue o arianis-

mo.
ARIANO, adj. O natural de Aría. —

Lingttas arianas, as que são derivadas do

sanskrito.

ARÍCIA, s. f. Em Entomologia, géne-

ro de diptcros brachóceros, tendo por

typo a aricia mosca da Europa.— Géne-

ro de annelidos setigeros errantes, tendo

por typo a aricia entrelaçada da Europa.

t ÀRICIÁDEAS, s. f. pi. Familia de

annelidos setigeros errantes, tendo por

typo o género aricia. = Também se em-

prega como adjectivo.

t ARICIÀNO, adj. O mesmo que Ari-

ciádeo.

t ARICÍNA, s. f. Em Chimica, nome
dado a uma base orgânica, descoberta na

casca da quina, vinda de Arica, no Peru.

Forma com o acido azotico uma cor ver-

de das mais intensas. — Também se lhe

chama cusconina, e chinovatina.

— Em Entomologia, designa no plu-

ral uma tribu de dipteros da familia dos

mascivoros, dividida em aricinas terres-

tres, littoraes e aquáticas.

ARIDADE, s. f. ant. O mesmo que Ari-

dez.

ARIDEZ, s. /. (Do latim ariditas.) Se-

quidão, seccura total, e permanente. —
Recolhido por Moraes. — Ausência de

encanto, falta de variedade.

t ARIDED, s. f. Em Astronomia, es-

treita que parece formar a cauda do Cys-

ne na constellação d'este nome»

ARIDIDADE, s.f. ant. (Do latim aridi-

tas, no abl. ariditatf., descendo o « t » á

sua media «d».) Aridez, seccura, falta dé

humidade.— Usado na Medicina antiga.

— «Os metaes, por sua untuosidade, gor-

dura, e humidade se podem estender, e ti-

rar pela fieira, o que ás pedras por sua

arididade foi f'e7iejfacZo.» Miguel Leitão,

Miscellanea, Dial. ii, p, 24.

t ARIDIFÓLIAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, classe de plantas cujas folhas são ge-

ralmente seccas, como as ericineas, as epa-

crídeas, etc.

ÁRIDO, adj. (Do latira aridus, estéril.)

Sêceo, estéril, desprovido de humidade;

extensivamente, sáfaro, que produz pouco;

que não tem sensibilidade, que se presta

pouco a desenvolvimento, que não offevece

agrado, sem imaginação.

— Em Pathologia, diz-se do corpo

quando apresenta certa seccura e aspereza

ao passar-llie o dedo.
— Em Botânica, emprcga-se como sy-

nonymo de secco.

Bom conio, qii.in(lo .1 flauim.i, que alçaria

Foi nos nriílns fanipos. assoprando

O sililanlo Borcos, ele.

ouObs, luz., cant. 111, est. M.

— Em linguagem ascética, alma ári-

da, a que não está orvalhada pela graça

divina, que não sente prazer na oração,

que não sente attracção e gosto nos exer-

cícios de piedade.
— Syn. Árido, secco : Diz-se que ura

logar é árido, quando lhe falta constan-

temente a humidade. — Secco, é o logar

que não tem humidade momentaneamen-

te, em certos períodos.

ARIDÚRA, s. /. (Do francez aridure.)

Em Pathologia, nome antigo do estado

de magreza, deseccamento, consumpção
do corpo, e muitas vezes de um só mem-
bro. Synonymo de atrophia.

—

iPara as

securas ou ariduras dos membros, que se

vão emmnrjrecendo e mirrando, etc. » Cur-

vo Semedo, Atalaya da Vida, p. 131.

f ARIEL, s. m. Em Zoologia, quadrú-

pede da Arábia, do tampnho de uma ga-

zella.

ARIES, s. m. (Do latim aries, carnei-

ro.) Em Astronomia, constellação zodia-

cal, que no tempo de Hipparco coincidia

com o equinócio da primavera. — <íOs

moradores do Carneiro, são os que habi-

tam na zona tórrida, onde está a constel-

lação Aries, que quer dizer Carneiro; que

he um dos doze signos celestes, i> Manoel

Corrêa, Commentarios aos Luziadas, Cant.

VIII, est. 67.

— Em Arte militar, aries era o mes-

mo que ariete; machina de guerra dos

antigos, feita de uma comprida e pezada

trave, cuja extremidade era armada de

uma cabeça de carneiro de bronze, que

servia para derrubar as muralhas das

fortalezas sitiadas. — « Com huma certa

maquina, a que chamavão Aries, que era

huma trave ou mastro muito grande, forra-

do de ferro e com argola, e hum hico ou

rosto de ferro admirável, no qual pegando

inuitos soldados, o levavuo longe corren-

do, e dava tamanha marrada nos muros,

que os abalava e derrubava, e por isso

lhe chamavão Aries, que quer dizer ca)--

neiro, que diz Florião do Campo, que foi

inventado pelos Fenices no sitio de Cales, t

Jliguel Leítào, Miscellanea, Dial. xx,

p. 625.

ARIÊTA, í. /. Diminutivo de Ária. Em
ilusica, pequena ária destacada, breve e

graciosa, sendo um meio termo entre a

romanza e a canção. Era bastante usada

no século xvii, na Europa e em Portu

gal recebeu o nome particular de To7WS.

Nas Obras de D. Francisco Manoel de

Jlello, encoutra-se a letra de bastantes

tonos, por onde se pôde fazer uma ideia

da forma da arieta.

ARIETÁRIO, adj. Da similhança ou á

maneira do ariete. = Usado no Viriato

Trágico.

ARÍETE, í. wi. O mesmo que Aries,

porém mais usado. Jlachina de guerra

antiga, feita de uma trave grossa e pe-

zada, forrada cm uma extremidade com

uma chapelleta de ferro ; imprimia-se-Uie

movimento de vae-vem contra as mura-

lhas das praças sitiadas. Moraes escreve

Ariete, mas deve pronunciar-sc Ariete,
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não só por causa da prosódia latina, co-

mo também pela acceutuaçào poética, de
Camões :

Não lhe aproveita já trabuco horreniJo,

Mina secreta, arieíe forçoso.

c&MõBS, LDz., cant. 111, est. 79.

ARIETÍNO, adj. Que pertence ao arie-

íe; que pertence ou é concernente ao

carneiro. — Usado na linguagem poética.

—Recolhido por Bluteau.= Também se

emprega como substantivo, para designar

em Botânica a Cypsipede.

ARILHADA, adj. f. Em Botanfca, que
tem ariilo. Diz-se das sementes. = Usa-
do por Brotero.

t ARILLARIO, adj. O mesmo que Ari-
Ihado.

t ARÍLLEA, adj.f. Era Botânica, a se-

mente que tem ariilo.

t ARILLO, s. m. Em Botânica, cordào
umbilical da semente. — Parte carnuda
de certas fructas. — Parede interna do
pericarpo. — Tegumento próprio da se-

mente, como no café.

ARÍLLODE, s. m. Em Botânica, falsos

arillos.

ARÍMONO, s. m. Cadeirinha ; vehiculo

pequeno, fechado e portátil. = Recolhi-

do por Bluteau, no Vocabulário.

t ARINA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de dypteros, tendo por typo a arina
obscíira.

ARINQUE, s. m. Em linguagem náuti-

ca, cabo de sufficiente bitola para sus-

pender a ancora, um de cujos chicotes

se faz fixo na cruz d'ella e o outro em
uma bóia, que vigiando indica o logar
onde se acha fundeada a mesma ancora.

ARINTA, s. /. Espécie de uva branca.

Empregado em Alarte. Vid. Arinto.

ARINTO, s. w. Certa casta de uva bran-
ca.

Que periioiulo o niosciilel,

O boal, o bom arinio,
E o legitimo bastardo
Aproveitei o rabiso.

l'EOUO SALG.IDO, lUEATROj act. 11, SC. 9.

t ARIOCÀRPO, s. m. Em Botânica, gé-
nero da familia dos cncteos.

tARIÓDNE, s. m. Em Entomologia,
synonymo do género Ergolis.

ARIOLO, s. m. (Do latim arioliis, adi-

vinho.) Feiticeiro, adivinho.

t ARION, s. m. Género de llmaceos
vermelhos, tendo um poro mucoso na
extremidade do corpo.

ARIÓS, s. m. (De formação popular.)
O mesmo que Arrioz ; noz que os rapa-
res atiram ao castellinho

;
pedrinha usada

no jogo infantil do alguergue
; iigurada-

mente: pelouro, projéctil.

E já irclie se mandaes.
Também o ariós cbaiilado.

MACHADO, COMED. DO CEBC. IlE DIO, pari. 1

p. lo.

t ARIOSO, adj. (Do italiano arioso^ ai-

roso.) Em Musica, de uma maneira bri-

lhante, sustentado, desenvolvendo e apro-
priando bem o canto á ária.

ARIPAR, i!. 11. ant. Crivar, joeirar a

terra; em sentido especial, escrivar a

areia, para apanhar as pérolas ou aijofres

que caíram nas praias onde se enterra-

ram as ostras para apodrecerem e abri-

rem. Figuradamente, buscar com afan,

investigar com cuidado. — « E itellas

(serras de ostras) achei evi varias partes

muita gente aripando, que he o mesmo que

cavando e joeirando a terra, pêra nella

pescar o aljôfar.» Historia Tragico-Ma-
ritima, Tom. i, p. 274.
— Obs. Apesar d'esta palavra ser de

formação popular, pode cointudo dar-se-

Ihe a seguinte etymologia, de ripa, cora

o prefixo (I a » , e a terminação verbal

« ar » . Na linguagem popular a palavra
ripa, praia, foi rusticada em riba.

ARIPEIRO, s. m. O pescador, que tra-

balha nos areiaes aonde se enterram as

ostras, joeirando a areia, para apanhar os

aijofres cabidos.

ARIPO, s. m. O trabalho de aripar, ou
joeirar a areia, para apanhar os aijofres,

que caíram das ostras abertas pela pu-

trefacção.

t ARISÀREAS, .V. /. pi. Em Botânica,

sub-familia de plantas aroideas dracun-
culineas.

t ARÍSARO, s. m. Em Botânica, géne-
ro da familia das aroideas, planta ephe-

mera das regiões meridionaes da Europa.
A RISCA, loc. adv. Strictamente, sem

discrepar um ápice, sem falhar uma linha.

Cumjyrír à risca um contracto, não fazer

mais nem menos do que se convencio-

nou.

ARISCO, adj. (Contracção de Areisco.)

Áspero, ríspido, intratável, esquivo, des-

abrido, desamoravel; bravio, indomável,
árido. — «Não durou esta facilidade de

tomar estes pássaros, porque pondo elles

cobro em si, se fizeram ariscos, não se

deixando tomar, nem com a mão, nevi

com o páo.)> Historia Tragico-Maritima,

Tom. II, p. 496.

t ARISÊMA, s. m. Em Botânica, géne-

ro da familia das aroideas, tendo por ty-

po o arisema estragou herva do Japão c

da America do Norte, cujas folhas são

manchadas de pintas vermelhas.

t ÃRISH, s. ?H. Medida itinerária da
Pérsia.

ARISMÉTICA, s. /. ant. Vid. Arith-

metica. = Usado por Carcia d'Orta, e

Paiva d'Andrade.

t ARISPH, s. m. Em Astronomia, no-

me da linda estrella que se acha na cau-

da do Cysne.

ARISSARO, s. m. Em Botânica, planta

rasteira, que tem folhas siniilhantes ás

do jarro, e dá uma flrir de côr pallida.

ÁRISTADO, adj. (Do latim aristatus.)

Que tem arestas. Dá-se em Botan'ca es-

te nome a todos os órgãos munidos de

um appendice em forma de aresta. —
Anthera arístada

;
fructo aristado.

— Em Entomologia, antennas aris-

tadas, aquellas cujo ultimo articulo tem

um pêllo.

— Em Ichthyologia, nome das esca-

mas levantadas em duas arestas.

t ARISTARCHEÁNO, adj. (pr. aristar-

keáno.) O membro da Eschola de Alexan-

dria; assim chama-o, por ter ella sido

fundada pelos discípulos de Aristarcho.

ARISTARCHO, s. m, {^r. aristárko ; de

Aristarcho, critico celebre, que publicou os

poemas homéricos com notas severas ejus-

tas, e que fez o mesmo processo ás poesias

de Pindaro g Arato.) Só se emprega no sen-

tido figurado: critico illustrado e judicio-

so; censor severo. Na linguagem fami-

liar confunde-se com Zoilo, mas sempre

por ignorância.—«£ ainda que o mundode
propósito seja o Aristarcho dos grandes,

nem por isso os taes hão de sahir do

mesmo miindo.i) Alvares da Cunha, Escho-

la de Verdades, verd. vi, § 6.

t ARISTÊA, s. f. (Do latim arista, es-

piga, pêllo, barba.) Em Botânica, géne-

ro de plantas, da familia das irideas, do

Cabo da Boa Esperança.
— Em Astronomia, nome da constel-

lação Ophiuchiís.

t ARISTÉLLA, s. /. (Diminutivo de

arista.) Em Botânica, género de plantas

diataniaceas, herva das aguas doces.

t ARISTÉNIA, s. /. Aunelíde do gé-

nero da familia dos amphinomos, tendo

por typo a aristenia manchada, do Egy-

pto.

t ARISTERÓCARDIÓTROPHÍA,s./.Em
Pathologia, desvio ou deslocação do co-

ração ])ara a esquerda.

ARÍSTIDA, s. /. Em Botânica, grande

género da familia das gramíneas, com-

prehendendo pouco mais ou menos oiten-

ta espécies, annuaes e ephemeras, desco-

nhecidas na Europa.

t ARISTIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim

arista, aresta, e forma.) Em Botânica,

que tem a forma de aresta.

ARISTOCRACIA, (Do grego aristos, o

melhor, e kratos, poder.) Na linguagem

usual, nobreza, fidalguia, classe privile-

giada, sangue azul, grandeza fundada

não em méritos pessoaes, mas nos per-

gaminhos dos antepassados. Extensiva-

mente, todo e qualquer poder excepcio-

nal, fundado sobre uma distincção ; as-

sim se diz aristocracia do talento, aris-

tocracia do dinheiro.

— Em Politica, aristocracia é o go-

verno em que o poder soberano é exer-

cido por um certo numero de homens de

alta gei-archia. — «.Porque por Direito

natural, em que este pirincipio se funda,

não está determinado o modo de governar,

nem per Monarchia, sendo per huma só

pessoa ; nem ji&r Aristocracia, sendo per

muitas emp>regadas em senado; nem em
Democracia, sendo per todas.» Velasco

de Gouvêa, Justa Acclamação, foi. 28.

—

Aristocracia soberana, aquella que con-

stitua uma forma de governo. — Aristo-
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cracia aristotélica, governo do pequeno

numero. — Aristocracia incjhza, verda-

deira instituiçào na constituiyào monar-

chica de Injílaterra.

ARISTOCRATA, s. 2 gen. O que nas-

ceu com as condições da aristocracia,

com antepassados illustres, e com fortu-

na. No sentido usual, iiomem enfatuado

dos seus pergaminhos, que não admitte

communicaçào com quem nào tem a no-

breza imaginaria do nascimento. O par-

tidário da aristocracia, ou do governo
aristocrático.

ATISTOCRÁTICAMENTE, udv. De uma
maneira aristocrática; com certa distinc-

ção ou altivez; enfatuadamente, com so-

berba e orgulho.

ARISTOCRÁTICO, aclj. Que pertence á

aristocracia, ou lhe é próprio. — «Por-

que os governos Aristocráticos ou Demo-
cráticos, como se executão 2^elo congresso

de muitas vontades, etcn D. Francisco

Manoel de Mello, Apologos Dialogaes,

p. 152. — Maneiras aristocráticas, di-

gnas, nobres, altivas, de uma polidez ex-

terior, de uma filáucia desmedida.

t ARISTOCRATISAR, v.a. Darumafór-
ma aristocrata a um governo ou classe.

— Aristocratisar-se, i'. rcfl. Tornar-se

aristocrata ; iiguradamente, afidalgar-se.

ARISTOCRATiSMO, s. m. O governo
aristocrático ; as regras, máximas e prin-

cípios que lhe são próprios.

ARISTODEMOCRACÍA, s. /. (Do grego
aristos, o melhor, demos, povo, e kratos,

força.) Em Politica, forma de governo,

em que o poder é compartilhado entre

nobres e povo.

t ARISTODEMOCRÁTA, s. m. Em Po-

litica, o partidário da forma de governo
chamada aristodemocracia.

ARISTODEMOCRÁTICO, adj. O que é

concernente á aristodemocracia.

ARISTOLÓCHIA, s. /. (Do grego aris-

tos, excellente, elocheia, lochios.) Em Bo-
tânica, género de plantas, assim chama-
do pelos antigos, porque attribuiam ás

espécies que conheciam a propriedade de
2)roniover o corrimento dos lochios e das

regras. Pertence á Gynandria hexandria
de Linneo. Distinguem-se cinco espécies

:

a aristolochia redunda, a clematite, a ser-

pentária, a anguicida, e a de siphãu.—
dRaiz de genciana e de aristolochia re-

donda.yi Duarte Madeira, Methodo de co-

nhecer e tratar o morbo, Part. I, cap. 11.

ARISTOLOCHIÁCEO, adj. Que se asse-

melha ií aristolucliia.

t ARISTOLÓCHICO, adj. (pr. aristolô-

kico.) Em Medicina, nome dos remédios
próprios para promover o corrimento dos
lochins e das regras.

t ARISTOLOCHIÉAS, s. /. pi. Em Bo-
tânica, familia de plantas dicutylcdoneas,

e muitas vezes herbáceas, e arbustos tre-

padores, que SC encontram na zona intor-

tropical da America.

t ARISTOLOGÍA, s. /. ant. O mesmo
>0L. I. — 70

que Aristolochia. — uSerapio.... diz....

que zeruber são raízes redondas, seme-

lhantes á aristologia.» Garcia d'Orta,

Colloquios dos Simples e Drogas, Coll.

LVii, foi. :21S, V.

ARISTÓSO, adj. Que tem arestas, ou
praganas. = Recolhido por Moraes.

t ARISTOTÉLIA, s. f. Em Botânica,

género da familia das homalineas, ou das

escalloniéias e segundo outros das ma-
quíneas.

— Em Historia antiga, festas instituí-

das em honra de Aristóteles.

ARISTOTÉLICO, adj. Que é concernen-

te a Aristóteles ou á sua doutrina. Tam-
bém se emprega como substantivo, para

designar o philosopho que pertence á es-

chola de Aristóteles.

—

aOs Doutores Pa-

risienses tarnbem condemnarão nus seus

artigos os defensores da opinião aristoté-

lica, p Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. ii, cap. 1, doe. 17, n. 69.

t ARISTOTELÍSMO, *. m. Doutrina de

Aristóteles, que assenta sobre a perce-

pção exterior e sobre a experiência
;
pro-

cede pela analyse e chega até á synthese.

Este admirável critério é hoje o que pre-

valece na eschola positiva ; no século xiil

recebeu o aristotelismo o nome de Scho-

lastica, viciação da doutrina do celebre

philosopho pela exaggerada importância

das formas dialécticas.

t ARISTULADO, adj. Em Botânica, que
está munidi) de uma pequeníssima aresta.

ARITENOÍDEO, adj. Vid. Arytenoideo.

ARITHMANCIA, s. /. Adivinhação por

meio dos números. Vid. Arithmomancia.

t ARITHMEMA, s. f. Em Entomolo-
gia, género de coleópteros heteromeros,

tendo por typo o mylabro de dez man-
chas.

ARITHMÉTICA, s. m. (Do grego uri-

thmos, numero, e tekne, sciencia
;

pr.

arimética.) Sciencia dos números, arte

de calcular por meio de algarismos. Ha
duas espécies de arithmetica, uma consi-

dera os números em geral em relação ás

suas leís; isto é, a álgebra propriamente
dita, ou a arithmetica universal; a ou-

tra tem por objecto os números consi-

derados em particular, com relação aos

seus factos, ou arithmetica vulgar, que
se divide em arithmetica de construcção,

e arithmetica de comjmração.— «Acerca

de quem fui o primeiro inventor da ari-

thmetica, ha grande controvérsia entre os

auctores, porque commummente se diz

que foi Pgthaguras.v Frei Bernardino

da Silva, Defensão da Monarchia Luzi-

tana, Part. ii, cap. 15.

— Em Jlathematica, arithmetica nu-

meral, a que ensina a calcular as quan-
tidades abstractas ou os números por meio

de algarismos. — Arithmetica especiosa

ou litteral, a que emprega em logar de
algarismos, lettras do alphabeto. — Ari-

thmetica decimal, a que se executa por

uma serie de dez caracteres ou signaes,

que repetidos indefinidamente podem ser-

vir para exprimir todas as quantidades

possíveis, tanto as maiores como as mais
pequenas, segundo o numero augmenta
2Dara a direita ou para a esquerda do pri-

meiro sígnal, relativamente ao operador.

—

Arithmetica binaria, aquella em que so-

mente se empregam dois signaes.—Arith-

metica tetractaria, aquella em que somente

se usam quatro signaes. — Arithmetica

dos injinitos, aquella que tem por fim

achar uma serie de números cujos termos

são infinitos. — Arithmetica sexagimal,

a que procede por sessentenas e que se

occupa de fracções sexagesimaes. — Ari-

themetica politica, a que se refere á ar-

te do governo, ao numero dos habitantes,

á quantidade das terras aráveis ; chama-
se-lhe propriamente Statistica.

ARITHMÉTICAMENTE, adv. Conforme
ás regras da arithmetica, istoé, calculan-

do as quantidades abstractas ou os núme-
ros por meio de algarismos. — «Demos-
tra a mesma quinta, dividida ai"ithmeti-

camente.» António Fernandes, Arte de

Musica, Trat. i, cap. 58.

ARITHMÉTICO, adj. Que pertence á

arithmetica, que é concernente á scien-

cia dos ntuneros, ou á arte de calcular.

João de Barros, Pedro Nunes, escrevem

sempre Arismetioo. — Escalas arithme-

ticas, progressão dos números segundo a

quantidade dos signaes que poderiam ter

sido postos em uso. — Eelação éirithme-

tica, differença de duas quantidades. —
Proposição arithmetica, egualdade de

duas relações arithmeticas.— Progressão

arithmetica, a differença constante entre

cada termo da mesma progressão.— Ma-
china arithmetica, calculador mechanico,

inventado jjor Pascal, que executa as

principaes regras da arithmetica.

t ARITHMOGRAPHÍA, s. /. Arte de

escrever os números, de representar por

signaes couvencionacs os valores das

grandezas cuja composição é conhecida,

e de transformar estas diversas expres-

sões em expressões equivalentes até que

se chegue á mais simples de todas.

t ARITHMOGRÁPHICO, adj. Que per-

tence ;'i aritliniori:ra|)hia.

t ARITHMÓGRAPHO, s. m. (Do grego

arithmos, numero, e graphê, escripta.)

Em Technologia, espécie de regra de

calculo, recurvada em circulo.

ARITHMOLOGÍA, s. /. (Do grego ari-

thmos, numero, e logos, discurso.) Em
Mathematica, sciencia que abrange todos

os conhecimentos relativos á medida das

grandezas em geral.

t ARITHMOLÓGICO, adj. Que é con-

cernente :l aritliniologia.

t ARITHMOMANCIA, s. /. ;^Do grego

arithinos, numero, o monteia, adivinha-

ção.) Jlaneira de predizer ou adivinhar

o futuro )H>r meio dos números.

ARITHMOMETRÍA, s. /. Arte de traçar

sobre o arithmometro as divisões logari-
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thmicas, com a ajuda das quaes se fa-

zem os cálculos aritlimcticos.

t ARITHMOMÉTRICO, adj. Que per-

tence á arithmomelria.

ARITHMÒMETRO, s. m. (Do grego ari-

thnios, numero, e metron, medida.) Instru-

mento sobre o qual estào traçadas as di-

visões logarithmicas, e que servem para

executar os cálculos arithmeticos.

t ARITHMONOMÍA, s. f. (Do grego

aritlunos, numero, e nomos, lei.) Lei dos

números, noção pelos números.

t ARITRILLA, s. f. Em Botânica, no-

me da planta mercurial.

t ARJOÓNA, i.f. Em Botânica, género

da familiadas santalaceas, arbusto do Uhili.

t ARKYDE, s. f. (Do grego arki/s,

rede.) Em Arachnologia, género da fa-

milia das aranhas, tendo por typo a ar-

kyde picosa, do Brazil.

t ARKÓSE, s. »i. Em Geologia, nome
dado a uma mistura de feldspatho e do

quartzo, na qual o ultimo elemento é pre-

dominante.

t ARKTIZITE, s. /. (Do grego áridos,

norte.) Em Mineralogia, synonymo de

Wernerite.

ARLEQUIM, s. m. (Do italiano arlec-

chino, diminutivo de leccho, homem da-

do á glutoneria.) Personagem da antiga

comedia sostenuta italiana, a quem com-

petia divertir o publico com os seus lazzi

ou dicterios e chistes nos iutervallos da

representação. Na antiga comedia italia-

na, que era sempre improvisada, havia

typos conhecidos, que desempenhavam
sempre a mesma ordem de paixões; o

mesmo aconteceu na comedia franceza,

aonde se introduziu também o typo de

arlequim, que eclipsou a graça dos ou-

tros personagens, taes como os Pierrots,

os Cadet-Russel, os Jocrisses, etc. Em
Portugal, o typo de arlequim é popular,

mas o seu nome designa imia classe,

uma profissão
;

palhaço, volantim, actor

de feiras, titereiro ; o que anda em com-
panhias ambulantes de actores ; o que
se veste com roupas garridas, ou de re-

talhos de diversas cures. Como no sécu-

lo XVI, o mister de arlequim ainda im-

porta na opinião vulgar certa infâmia.

—

«Porque de repente olhando para hum
creado (arlequim dUiquelle jogo) lhe dis-

se, etc.s D. Francisco Manoel de Mello,

Apologos Dialogaes, p. 71.

ARLEQUINADA, s. /. Momice, tregei-

tos de arlequim. Figuradamente, farça.

= Recolhido por Moraes.

t ARLEQUÍNEO, adj. Em Historia Na-
tural, diz-se do que tem as cores varia-

das, como as roupas do arlequim.

ARMA, s. f. (Do latim arma.) Instru-

mento que serve para ataque ou defeza

;

defeza natural de um animal ; a parte de
um exercito carecterisada pelo instru-

mento de guerra que usa.

Nem itriita, nem saldado teve parte
No veocimeiito meu.

FER., posH. loz., epigr. 4.

— Em Poliocertica, a arma entre os

antigos e modernos dividia-se em ofen-
siva, e defensiva ; as armas ofensivas

dlvidiam-seem armas i^ortateis, e não por-

táteis ; as portáteis, subdividiam-se : 1.°

cm portáteis de mão, distinguindo n'es-

tas as de cabo curto, como as massas, as

clavas, os martellos, as hachas ; e as de
cabo comprido, como lanças, allabardas,

as armas de copos, que ainda hoje se

ciiamam armas òruncas ;
2.° armas por-

táteis de arremesso, como a funda, o ar-

co ; o mosquete, a carabina, o fuzil, a pis-

tola, a espingarda, a escopeta, pertencem
a esta segunda classe e tem hoje o nome
de armas de fogo. — As armas não por-

táteis dividem-se em duas cathegorias:

1.° ou sào postas em movimento por meios
mechanicos, e chamavam-se caiahalisti-

cas, taes são o ariete, as torres armadas,
etc. ; as neurobalisticas, como a balista,

a catapulta ; e as pinmimaticas, que lan-

çara projectis pela pressão do ar ou do
vapor; 2.^ as armas que devem a sua ac-

ção á inilammação da pólvora, taes são

os obuzes, os canhões, os morteiros, que
se designam geralmente pelo nome de
hoccas de fogo. — As armas defensivas,

compoemse de tudo quanto o homem
tem inventado para se pôr a salvo dos

seus inimigos ; estas tomam o nome de
2}cssoaes, e de cullectivas; as primeiras

comprehendem tudo quanto o homem pô-

de transportar sobre si, desde os escudos

de pelle até as pczadas armaduras da
cavalleria ; os meios de defeza collectivos,

consistem nos abrigos e obstáculos que
coUoca entre si e o inimigo, taes são os

rcductos, fossos, castellos, etc.

— Loc. Arma falsa, o mesmo que re-

bate falso, acommettimento ou ataque

fingido, para experimentar os soldados

ou enganar o inimigo. — Arma 1 Arma 1

voz antiga com que se avisava os solda-

dos para entrarem cm forma ; ó ao que
se chama As armas. — Caso de armas,
peleja, combate. — Cota de armas, vid.

Cota. — Irmão em armas, alliado, ca-

marada ; dizia-se antigamente particular-

mente dos reis. — Ojjicial de armas, pa-

gem que nos antigos duellos ministrava

as armas aos desaiiantes. — Pena de ar-

mas, multa pecuniária imposta pela Or-
denação aos que usavam de armas pro-

hibidas. — Armas naturaes, defezas da-

das pela natureza aos animaes.— Armas
typheas, cm linguagem poética, os raios.

— Dar armas a alguém, proporcionar

occasião para lhe vir mal d'essa pessoa.

— Depor as armas, render-se, confes-

sar-se vencido. — Ferver em armas, fa-

zer grandes apercebimentos de guerra.

—

Governar as armas, ser o general d'el-

las. — Largar as armas, desistir do

combate. — Fugir com armas e baga-

gens, bater em i-etirada, sem dar satisfa-

ção, saír-se desairosamente. — Perder as

armas, serem-lhe tomadas por justiça.

—

Estar em armas, estar debaixo de íórma,

prompto para acudir ao primeiro toque.

— Seguir as armas, professar a vida

militar. — Velar as armas, guardal-as,

ftizendo sentinella ao pé d'ellas, sem as

perder de vista; segundo o costume an-

tigo, o que havia ser armado cavalleiro

observava esta ceremonia na noite ante-

cedente ao dito acto, de ordinário em
uma egreja. — Armas, Armas ! o mesmo
que Arma, Arma. — Armas brancas, as

que eram de aço ou ferro branqueado,

de que antigamente usavam os cavallei-

ros cobriqdo-se com ellas da cabeça até

aos pés, a saber com morrião ou capace-

te, com viseira, cora peito e espaldar,

cora manopolas, grevas, etc. — Homem
de armas, cavalleiro, armado de ponto

em branco. — Apresentar armas! corte-

zia militar. — Praça cíarmas, o quartel

ou fortaleza, principalmente de artilheria*

— Passar pelas armas, fuzilar, espiu-

gardear, depois de ura conselho de guer-

ra. — Passo de armas, na antiga caval-

leria, combate que tinha por objecto de-

fender contra todo o transeunte um pas-

so ou passagem ordinariamente em cam-

po raso ou em uma ponte. — Juizo de

Armas, o que era estabelecido para jul-

gar das armarias e dos titulos de nobre-

za. — Armas cortezes, as de que se ser-

viam nos torneios ; eram ordinariamente

lanças sem ferro, espadas sem ponta nem
gume. — Feito de armas, uma acção

brilhante, desempenhada com valentia e

arrojo. — Arma de infanteria, a parte

do exercito que combiite de pé. — As
armas piortuguezas, o exercito portu-

guez.

—

Mestre de armas, professor de es-

grima.

—

Braço armas, voz de commando,
mandando encostar a espingarda ao peito.

—Hombro armas ! Ensarilhar armas ! Ar-

mas em funeral, com o cano voltado para

a terra, com a bandoleira desapertada,

por onde se enfia o braço, ficando a cor-

reia sobre o hombro. — Armas da Cas-

tidade, titulo de um livro do Padre

Manoel Bernardes. — Successos das ar-

mas portuguezas, titulo de ura livro de

João Salgado de Araújo. — Fazer armas

de tudo, servir-se de todos os meios para

conseguir o seu intento. — • Armas da ser-

ra, em carpinteria, os dous testillos de

faia ou de bordo, em que se pega. — A
sorte das armas, o acaso ou eventualida-

de da guerra.

—

«A arma, com que te de-

fendes, a teu inimigo não emprestes, » Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 153.

—

nA arma
e o alguidar não se hão de emprestar. »

Idem, ibidem. — «O prudente tudo ha de

provar atites de armas tomar. » Bluteau,

Vocabulário.—Em Historia Natural, arma
é synonymo de garra, corno, presa, den-

te, bico, ferrão, veneno etc.—-Em Botâni-

ca, é synonymo de agulha, espinho, pi-

cão, ouriço, etc. — Era Entoraologia, dá-

se o nome de arma a um género de hemí-

pteros da família dos pentatonianos, ten-
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do por typo a espécie principal, n arma
polida. — Arma de agulha, invenção mo-

derna de espingarda que se carrega

pela culatra. — Armas juvassivas, no

portuguez antigo, o mesmo que armas

defensivas, próprias para ajudar a defe-

za; recolhido por Viterbo. — Armas ea;-

flosivas, no portuguez antigo, o mesmo
que armas offensivas. — Armas aleivo-

sas e atraiçoadas, são as curtas ou de

cortar, e de ponta ou de fogo, de que se

pôde usar de repente, sem que o accom-

mettido possa advertir-se para defender-

se. — Armas de duas feridas, as de cu-

tilada e de estocada. — Armas de sanha,

as dos duellos, próprias dos combates ju-

diciários, permittidos pelos reis que des-

tinavam campo para as partes litigantes.

— Armas de fuste, as que tem cabo, co-

mo lança, chuço etc. — Vid. o plural

Armas.
ARMAÇÃO, s. f. Embellezamento ou

adorno com pannos, cortinados, flores e

bandeiras, volantes, tafetás e passama-

nes. O conjunto das principaes peças so-

bre que se arma algum artefacto ou edifí-

cio ; andaime, vigas, travejamento. Apres-

to, apparelho das embarcações, armamen-
to. — « E antrellas, (náos) estava huma
quilha com cadaste e roda, e muita liação

já posta, que dizião os nossos, que aca-

bada seria de mil e duzentos toneis, se-

gundo o fundamento da armação. » Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento da

índia, Liv. iii, cap. 11. — Cornadura,

os galhos, pontas ou gaitas dos bois.

— Em Anatomia, armação dos ossos,

contextura com que se ligam os ossos

uns aos outros. — « Sou eu parvo, que

me ha de enganar uma rapariga, que não
tem mais que a armação dos ossos? » Jor-

ge Ferreira, Euphrosina, acto ii, sce-

na 7.

— Em Heráldica, armação é a con-

strucção do escudo ou brazão de armas.
— Livro da armação, alardo, matricula,

alistamento da gente de guerra.

— Em Pesca, armação é a disposição

das redes e mais apparelhos para apa-

nhar o peixe.

ARMADA, s. /. (Na baixa latinidade,

armata, descendo o « t « á sua media «d»;

multidão de navios, donde veiu o hespa-

nhol armada.) O aggregado de navios de

guerra pertencentes a qualquer potencia,

e que constituem a sua força de mar. ==
Também se dá este nome a um certo nu-

mero de navios armados para um deter-

minado fim. A armada divide-se era trez

esquadras, a primeira das quaes forma o

corpo de batalha, a segunda a vanguar-
da, e a terceira a retaguarda; ao com-
mandante de cada uma se chama chefe

de esquadra.

jjoi d.i5 valentes gentes ajuiiailo

Da germânica Ániiuíln, que passava.

cíM., ívi., cant. Ill, est. SC.

Lançou os olhos ao longe
Viu vir uma nobre armaila.

Capitão ifiie nella vintia

Muito bom a governava.

ROM. i;erai. .

— Em Montaria, armada, mangas de

gente com cães, coliouadas nas batidas

para espantar as feras e as fazer embo-
car ás partes onde as esperam os ca-

çadores. — lí E aconteceo muitas vezes

verem os Padres de dentro de suas cellas

montear os porcos montezes, que naquel-

la villa he isto muito pêra se ver, por se

parecer muito com autos de guerra e es-

caramuças de Mouros, polas ciladas, es-

pias, e armadas de gente de cavallo e de

pé. » Miguel Leitão, Miscellanea, dialog.

I, p. 9.

— No Portuguez antigo, armada tam-

bém significava exercito, como actual-

mente em francez a palavra armée. <=

Usado n'esse sentido por Frei Gaspar de

Sam Bernardo; hoje completamente obso-

leto.

— Loc. : A invencivel armada, nome
com que se designa a frota mandada por

Philippe II de Hespanha em 1588, para

fazer um desembarque em Inglaterra

contra a rainha Isabel; compunha-se de

150 navios, que foram destroçados por

um temporal, indo a pique umas naus, e

outras vindo naufragar nas costas de In-

glaterra. — Andar de armada em algu-

ma paragem, cruzar, bordejar era algum
cruzeiro para dar caça a corsários e ne-

greiros. — Armada de guarda-costa, na-

vios armados somente com este destino,

que também sahiu em 1624 a recuperar

a Bahia. — Armada real, sobre ella le-

gisla o Decreto de 16 de setembro de

1789. — Armada do consulado, o mesmo
que armada de guarda-costa. — Nada
lhe jxissa pela armada, o mesmo que, na-

da lhe escapa pela malha.
— Syn. Armada, frota, esquadra:

O primeiro vocábulo era antigamente

menos extenso, significava qualquer ajun-

tamento de navios menor do que a frota:

«...navios que são para guerrear, tam-

bém quando são muitos ajuntados em hãa
a qtie chamam frota, como quando são

mais poucos a que dizem armada, etc. »

Ordenação Affonsina, Liv. i, tit. .54, §
5. — IModernamcntc, armada designa a

força naval de guerra, que tem qualquer

nação. — A frota ó um numero conside-

rável de navios, que navegam em con-

serva, quer por motivo de commercio ou

de guerra ; modernamente chama-se fro-

ta um grande numero de navios mercan-

tes, comboiados por navios de guerra

;

quando o comboyo é de guerra, chama-

se frota armada. — Quando o numero
de navios do linha, não comprohendidas

fragatas, ó menos de vinte e sete, não se

lhe chama armada, mas esquadra; a ar-

mada divide-se em trez esquadras, o a

esquadra cm troz divisdes. A armada
conta-se polo uumoro do naus de linha, e

não pelas fragatas, corvetas, brigues ou

mais vasos de que conste.

ARMADAS, s. /. pi. Em Botânica,' trí-

bu da familia das amomêas.
ARMADILHA, s. /. (Diminutivo de ar-

mada.) Ratoeira, buiz, trampa, cestilha,

laço para se apanhar feras e outros ani-

maes. Cilada, embuste. — «Matão os Ca-

fres os elefantes... e isto he, com arma-

dilhas de arvores e de outras maneiras.»

Garcia d'Orta, Colloquios dos Simples e

Drogas, col. xx, foi. 85.

— Em Historia, nome de uma esqua-

dra de 6 a 8 navios hespanhoes, brigues

ou fragatas com que o rei de Hespanha fe-

chava aos estrangeiros o accesso do Mé-

xico e da Nova Hespanha.
— Em Historia Natural, dá-se este

nome a um género de crustáceos da or-

dem dos isópodes, e da familia dos clo-

pórtides ; também se emprega como sy-

nonymo de taton ; armadilha de escamas,

o mesmo que pangolin.

ARMADÍLHO, s. m. Em Historia Na-

tural, crustáceo próprio da America Me-

ridional ; animal manso, e fácil de criar

e acliraar ; contrae-se em uma bola logo

que o tocam. — Era empregado na Jle-

dicina antiga como diurético. — « Huma
abada ou rhinoceronte, e hum armadilho

7ia grandeza e corpulência, semelhante

aos oídros. » Festas na Canonisação de

S. Francisco Xavier, foi. 12. v.

t ARMADILLIANOS, *. wi. pi. Divisão

da tríbu dos clopórtides terrestres, tendo

por typo o género armadilho.

ARMADO, adj. p. Fortalecido com ar-

mas, vestido de armas. Munido, provido,

guarnecido; forrado, enfeitado, embelle-

zado; prestes, prompto, determinado, ap-

parelhado.— « Pois tinha eu' então a par
de mim o rafeiro malhado, e a rafeira

branca, sim mãi, armados os pescoços

ambos. » Bernardim Ribeiro, Menina e

Moça, Pai-t. I, cap. 16.

— Loc. : Neutralidade armada, a que

sustenta uma potencia prompta a tomar

parte na lucta, logo que esta lhe seja al-

terada. — A olho armado, phrase scien-

titica, nào admittida, que designa o que

sa observa por meio de qualquer instru-

mento óptico. — A mão armada, á viva

força, por meio das violências da guerra.

— « D'onde se causa andar elle sempre

no campo com a mão armada. » João de

Barros, Década III, Liv. 4, cap. 1. —
Armado no ar, sem fundamento, aéreo.

—

Armado de ponto em branco, prompto pa-

ra entrar em lucta. — Armado com um
arsenal, diz-se dos covardes que trazem

comsigo muitas armas e se nào sabem

servir delias. — Cão armado, diz-se dos

cães de lobo, que trazem uma coUeira

eriçada de bicos de prego. — Força ar-

mada, o coutigento de guerra. — Cha-

péo armado, o mesmo que chapéo de

bicos ; nn linguagem chula, o mesmo que

cuco ou corno. — Em Heráldica, chama*



556 ARMA ARMA ARMA

se armado o leão, ou qualquer outro ani-,

mal que tem as unhas de uma côr diver-

sa da do corpo ; também se diz lança ar-

mada, quando tem a ponta de outra côr.

— a Quando diz, que no escudo vai al-

gum animal armado de alguma cor ou

metal, he o mesmo, que dizer, que o tal

animal ha de ter as unhas, lingoa, e cor-

nos, se os tiver, daquella cor ou metal,

de que se diz ser armado. » Sampaio Vil-

las Boas, Nobiliarchia, cap. 27. — Em
Ichthyologia, nome dos peixes cujo cor-

po é coberto de uma espessa couraça, ou

eriçado de espinhos : apsidoj)horo arma-

do. — Em Entomologia, chama-se arma-

do o insecto que tem mandibulas longas

ou alevantadas como cornos : arisotomo

armado. — « ^ mais obriga hum rosto

bem assombrado que hum homem armado.»

Padre Delicado, Adágios, p. 1. — (^ Nem
ante rei armado, nem ante povo alvoro-

çado. » Idem, ibidem, p. 165.

ARMADO, s. w. Em Cavalleria, a en-

corredoura das esporas. — a. A encorrea-

drura a que chamam o armado, será hum
pouco sobre o largo. » Galvão de Andra-

de, Arte da Cavalleria, trat. i, cap. 1.

— Em Ichthyologia, nome do coltus

quadricornis de Linneo, próprio do mar
Báltico ; o silurus militaris, dos mares

da Ásia também se chama armado.

ARMADOR, s. m. (Do latim armator,

descendo o « t » á sua media « d ».) Em
linguagem usual, oíficial que arma ou en-

feita egrejas, casas, salòes, etc. ; o que

põe laços, redes ou armadilhas, para ca-

çar. — No sentido antigo, hoje obsoleto,

armeiro. — « Outros tem ligas com san-

cristães e guerras com armadores. » D.

Francisco Manoel, Apologos dialogaes,

p. 239.
— Em linguagem náutica e Direito

commercial, o dono de um navio, que or-

dinariamente o arma e o esquipa para

serviço seu, ou de terceiro a quem o dá

de aluguel. O dono do navio pôde tam-

bém alugal-o desarmado, de maneira que

o atretador seja quem o esquipe ; n'este

caso o conductor é o armador. Chama-se

também armador a pessoa que comman-
da um navio armado em corso, tendo li-

cença requerida ao almirantado. Este sen-

tido é uma attenuação da palavra pirata

ou corsário. — Também se dá o nome
de armadores aos que destinam os na-

vios para a pesca, e egualmente aos pes-

cadores costeiros de grosso trato. — «Es-

crivão dos juncos dos armadores. » João

de Barros, Década III, Liv. 8, cap. 8.

— Syn. Armador, corsário, pirata:

O primeiro, por isso que carrega e arma
um navio para qualquer empreza com-
mercial, abrange os sentidos expressos

por corsário e pirata.— Corsário é o ar-

mador, que anda a corso legal, com car-

ta patente do governo. — Pirata, não

designa propriamente armador, mas o la-

drão marítimo tachado de infâmia.

ARMADOURAS, s. m. jol. Em lingua-

gem náutica, fasquias que se pregam no

costado do navio, de popa á proa, quan-

do se está construindo. De ordinário são

quatro as armaduras : a do fundo ; da
hocca; do grosso, e da horda. As arma-

douras servem com o auxilio das escoras

para conservar o equilíbrio do esqueleto

ou cavername.

ARMADURA, s. /. (Do latim armatu-

ra.) Corpo inteiro de armas, com que os

cavalleiros se vestiam de ponto em bran-

co. Panóplia. Cada uma das peças de que
se compõe a vestidura ou corpo de armas

brancas. Na linguagem usual, contextu-

ra, connexão, travaçâo das partes entre

si. Pontas ou armas naturaes dos ani-

maes cornigeros.

Isto dizeiulo, manda os diligeutes

Ministros amostrar as armaduras.
CAM., LUZ-, cant. i, est. 67.

Hum veado arrebenta, que a armadura
Da frente em varias pontas rematava.

L-AsiRO, ULYS&ÈA, cant. vil, est. 30.

— Em Technologia, reunião de barras,

que serve para sustentar as partes de

uma obra de pedreiro. = Também se

dá o nome de armadura, em Physica, ás

placas de cobre ou de ferro que se appli-

cam aos imans naturaes ; nome dado

egualmente ás peças metallicas coUoca-

das nas partes do animal entre as quaes

se estabelece communicação no circulo

galvanico.

— Em Musica, reunião de signos que
se acham na clave, e que atiectam o tom
e o modo em que o trecho musical é es-

cripto.

ARMAMÁXA, s. /. Espécie de carroça

usada entre os persas, pai'a transporte de

bagagem.
ARMAMENTO, s. m. (Do italiano ar-

mamento; de arma, com o suffixo mento.)

Provisão de armas ; o coujuncto dos ob-

jectos para porem um homem ou um
exercito armado. O apparelho de guerra;

trem ou apresto bellico.= Recolhido por

Bluteau, no Vocabulário.

— Em linguagem náutica, equipagem

de um navio ; o conjuncto dos apparelhos,

massame, mantimentos, aguada, todo o

necessário para a viagem ; os marinhei-

ros, tripulantes. — Livro de armamento,

o mesmo que Livro de armação. = Re-

colhido por Bluteau.

— Em Musica, armamento da clave,

signaes diversos, que se coUocam ao pé
da clave, para indicar o tom, o compas-
so, o andamento, etc.

ARMANDO, s. m. (Do francez armand;
segundo Moraes, talvez corrupção de aro-

mando, ou aromatisando.) Em Alveitaria,

papas feitas com pão de agraço, mel ro-

sado, e mel simples, ás quaes se ajuntam

alguns aromas, que se dão aos cavallos

doentes e com fastio, para os fortalecer e

lhes restituir o appetite.

t ARMÁNIA, s, f. Em Botânica, géne-

ro da familia das compostas, visinho das

coreopsis, da ilha de Santha Martha.

ARMÃO, s. m. (Do francez a)7(ioJí ; in-

troduzido no tempo do Marechal Schom-
berg. ; augmentativo de Armo.) Em Tá-

ctica militar, apparelho de artillieria,

próprio para transportar peças e carretas

;

rodas e dianteiras baixas com su'i lança.

— « Quatro barcos grandes, em seus car-

ros e armões. » Mercúrio de Junho, de

1663. Vid. Armo.
ARMAR, i'. a. (Do latim armare.) Pro-

ver de armas, fazer armamento ; vestir

armas, tomar armas
;
pôr na oifensiva ou

na defensiva. Fazer preparativos de guer-

ra, fortificar as praças. Figuradamente,

fortalecer, animar, premunir, acautelar.

Habilitar, dispor, preparar, fazer ruido,

levantar ou promover qualquer acção

;

formar ardis ou armadilhas ; enfeitar, or-

nar, paramentar, revestir. — Em lingua-

gem náutica, equipar, aprestar, baste-

cer as naus para o corso. Construir cou-

sa de pouca dura
;
pôr as cousas prom-

ptas e em estado de servirem. Pôr arma-

dilha, fazer cilada.

Armou delle os soberbos matadores.
CA»., LUZ., cant. iv, est. 11.

Qne s3o as leis o maior bem da terra,

Armani/o a branda paz, ornando a guerra.

CASTRO, ULVssÈA, Cant. X, est. 52

/íí-war madeiro leve

Manda o que tem o leme do governo.

CAU., Luz., cant. vi, est. .iS.

— Loc. : Armar cavalleiro, ceremonia

antiga, em que o rei ou qualquer caval-

leiro, conferia a outrem o grau de caval-

leria. — Armar cambaj)é, lançar outro

em terra traiçoeiíaraente. — Armar en-

redos, fazer tramóias, mentindo e calu-

mniando, para conseguir ódios entre pes-

soas amigas. — Armar sancadilhos a al-

guém, empregar meios sinistros para lhe

fazer mal. — Armar castellos, phantasiar,

formar pensamentos chimericos, deva-

neios. — Armar contas, na linguagem

mercantil antiga, ordenar as partidas. —
Armar sobre falso, fundar-se em falsida-

dades. — Armar chapeos, levantar-lhe as

abas de ambos os lados, prendendo-as

com fitas. — Armar as esporas, encor-

real-as, tendo-as abertas por diante, e

atando-as com fitas ; também se lhe cha-

mava: Armar á castelhana.— Armar um
leito, atarraxar os parafusos, etc. — Ar-

mar a clave, pôr-lhe os signaes, ou sus-

tenidos e bemoes, convenientes ao tom

ou modo. — « Capuz de malha, esse é

o que me arma. » Padre Delicado, Adá-

gios, p. 172. — a Não tardo mais em
armur-me, que em quanto a briga se aca-

be. T> Idem, ibidem, p. 88. — « Ninguém
venha com engano, que não faltará quem
lhe arme o laço. » Idem, ibidem, p. 37.

— « Quem laço me armou, nelle cahio. »

Idem, ibidem, p. 116, — « Quem não ti-

ver que fazer, arme navio, ou tome mu-

lher. » Idem, ibidem, p. 171. — « Veste-
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te em guerra, e arma-te em paz. » Idem,

itiidem, p. 91.

—Armar, v. n. Pôr cilada, convir, qua-

drar, combiaar, ajustar-se, ticar bem, co-

meçar a ser, principiar a existir, apres-

tar-se, servir, ensaiar. — a Fiar sempre

da boa fortuna não é seguro, porque sem-

pre arma ao mais confiado. » Jorge Fer-

reira, Euphrosina, act. v, se. 6.

— Loc. : Armar ao effeito, praticar

certos actos com mira no louvor e expe-

ctação dos outros. — Sapatos de ar-

mar, os que se calçam cora a vesti-

dura de armas brancas, como arnez bran-

co, tonelete, grevas, etc. — Armar ás

esmolas, empregar meios capciosos para

as conseguir. — Não arma a gaita, que

está o fole roto, dizer popular, que signi-

fica, é baldado o trabalho porque nada
consegues. — Armar abaixo da noz, não

acertar o que se intenta fazer
;
gorar-se o

projecto, por não surtir bem. — Armar
no jogo, emparelhar, levar uma ou mui-

tas pessoas de fora do jogo interessadas

n'elle. — Pannos de armar, tapeçarias,

damascos, cortinas.

—

Não lhe arma bem,

nào condiz com a sua pessoa. — « Besta

de amigo, rija de armar, froxa de tiro.y

Padre Delicado, Adagies, p. 166. — Ar-

mar a fazer, começar, dar principio, tra-

mar. — Razões q\e armam, que se ac-

ceitam, que sào plausíveis.

— Armar-se, v. rejl. Vestir armas,

guamecer-se de armas ; aprestar-se para

a guerra, munir-se, fornecer-se de armas;

preparar-se, dispôr-se, apparelhar-se, le-

vantar, originar-se, começar, fundar-se,

estribar-se

:

Onde pode acolher-se um fraco humano,
Onde será segura a curta vida ?

Que não se arme, e indigne o Ceo percno
CoaLra bum biciío da terra tào pequeno-

CAM., LUZ., canl. i, est. 106.

Gil cabellos de amor rico thesoaro,

De que se arma, guerrèa, vence e mata.
FEH., so»., p. 1; n. 25.

ARMARÍA, s. /. Arte de formar e deci-

frar as armas das famílias nobres. A ar-

maria consta de quatro partes: 1." o es-

cudo, ou campo, representando o que se

embraçava nos torneios, ainda sem em-
blemas, que só se collocavam aí depois

de algum feito notável ; 2." o coronel, for-

mado do capacete ; 3." de duas figuras

chamadas tenentes, quando eram de na-

tureza humana, e supportes, quando eram
de outra forma ; 4." de alguma lenda he-

reditária, ou certos signaes allusivos ás

dignidades pessoaes. Havia dezoito espé-

cies de armarias : armarias de sangue, e

de nome, as que provinham dos avós pa-

ternos em linha directa legitima; arma-
rias de ulliaiiça, aquellas em que haviam
muitos quartéis, provenientes dos avós

maternos. — Armarias de successão, na
falta de herdeiros. — Armarias substituí-

das, as de uma família extiucta, que se

encarregava, outra de usal-as. — Ar-
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marias de concessão, as que são concedi-

das por um soberano. — Armarias de

assumpção, as que se ajuntam a uui quar-

tel para memoria de um feito honroso.

Armarias de posse ou domínio, aquel-

las em que se faz entrar diversos quar-

téis, contendo cada um as armas de um

paiz ou de um dominio que se possue.

—

Armarias chêas, as que pertencem ao

chefe do ramo primogénito. — Arma-

rias quebradas, as que usam os tilhos

segundos. — Armarias injundadas, as

dostilhos bastardos.— Armarias de com-

munidade, as que pertencem ás mulheres

casadas, e que se devem ajuntar do la-

do esquerdo das do marido, sob a mes-

ma coroa, com os mesmos tenentes ou

supportes. — Armarias beneficiaes, as

que eram aifectas á posse de um feudo

ecclesiastico. — Armarias de congregação,

as que pertenciam a uma ordem de cavai-

leria, ou a uma ordem monachal. — Ar-

marias de corporação, as que pertenciam

a um corpo , como Universidades, Aca-

demias, etc. — (íltem os outros irmãos,

e assi todos os outros da linhagem as hão

de trazer (as armas) com a diferença or-

denada no nobre ojficío da armaria^» Or-

denação Manoelina, Lív. ii, tit. o7.

— No sentido usual, casa, armazém,

deposito ou arsenal de armas. Quantida-

de de armas.

Alto fará com sua infanlcria

No meio da cidade o grão Loiola,

N'biim templo, que do céo teiu a armaria.

M»s. iHou., INS., eanl. x. est. 39.

ARMÁRIO, s. m. (Do latim armarium,

no portuguez antigo e ainda hoje na lin-

guagem popular Almario.jMovel feito ordi-

nariamente de madeira, fechado com duas

portas,dividido interiormente por pratelei-

ros ou compartimentos, para guardar lou-

ça, pratas, roupas, vasos, livros, ou cousas

comestíveis e do serviço da meza. Vào

aberto e vasado na parede a que de or-

dinário se chama copeira. Cartório, copa,

louceiro, guarda roupa, cantoneira. — <i.E

nesta nossa tíé estarão as tscripjturas,que

pertencem ao Cabbídu, nos armários do

cartório delia, fechados com duas chaves. s>

Constituições de Vizeu, tit. xx, art. 3.

— Loc. : Armário de ferro, nome pe-

lo qual se designa o armário secreto on-

de Luiz XVI tinha guardados os documen-

tos que deram causa á sua morte no tri-

bunal revolucionário.

t ARMARINTO, s. m. Em Botânica,

planta cphemera, cujas tlores rosadas tem

ura cheiro bastante aromático.

ARMAS, s. f.pl.Y.m linguagem herál-

dica, insígnias de que usam as famílias no-

bres em seus escudos para se distinguirem

umas das outras ; uso da edade media, a

que se ligava um respeito religioso, o um
rigoroso symbolísmo, mas que hoje em
uma sociedade burgueza, nrio tem valor,

nem sentido. — <! As armas erao as in-
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signias, que os Reis e os Ernperadores da
vão aos seus para ser conhecida sua no-

breza, conformando-se na figura delias

com a qualidade dos successos, por onde

os merecerão, com a antiguidade do san-

gue, donde descendiam. D Rodrigues Lobo,

Corte na Aldêa, dial. ii, p. 16. — Ar-

mas sào os signaes heráldicos, pintados

ou figurados sobre o escudo ou sobre a

cota de armas ; armas falsas, as que não

sào formadas segundo as regras do bra-

zào ; isto é, que apresentam metal sobre

metal, côr sobre côr, etc. — Armas fal-

lantes, as que exprimem em todo ou em
parte o nome da casa que as usa ; ex. :

as armas de Castella são um castello. —
Armas quebradas, as que usam os filhos

segundos, sendo obrigados a augmentar-

Ihes alguma peça para distinguil-as das do

primogénito. — Armas carregadas, aquel-

las a que foram ajuntadas outras éurmas.

— Armas substituídas, as que se tomam
com um nome estranho em logar das

próprias.

Na qual vos deu por armas, e deixou

.\3 que elle para si na cruz tomou.

c&M-, Lcz, cant. i,est. 7.

—Loc . : Brazão de armas, escudo de ar-

mas, timbre de armas.— áello de armas,

em íjfragistica, o sello feito com o brazào.

—Rui de armas, o que precedia os arau-

tos e passamanes, a quem competia de-

cidir as questões sobre brazões do reino.

Vid. Arauto. — Armas de áam Fran-

cisco, dous braços cruzados; em lingua-

gem chula, gesto obsceno.

— Syn. Armas, Armaria: O primeiro

vocábulo designa o symbolismo heráldi-

co, estampado no escudo de uma familia.

Armaria, designa o deposito de arma-

mento, e também a arte de decilrar as

armas das famílias. Porém na linguagem

antiga, armas e armeria, ou armaria, de-

signam uma e a mesma cousa, as insí-

gnias da nobreza. Deve-se comtudo dis-

tinguir, que armas se applica quando se

falia de certas insígnias em particular,

ou do brazào de certas famílias, e arma-

ria, sobre tudo, se considerarmos estes

symbolos heráldicos de uma maneira va-

ga e geral, mais com relação á ai-te de

decifrar, e á historia da sua formação,

ou regras particulares por onde se com-

põem as armas.

ARMASELLO, s. m. ant. Armadilha, re-

de de pescar. = Recolhido por Viterbo.

ARMATÓSTE, s. m. ant. Em Polio-

certica, certo apparelho com que se arma-

vam as bestas com facilidade. - <^As

bestas naquelle tempo, cumo nào erào de

aço, armavào-se com engenho chamado

armatoste estribando hum pé no arco.*

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Lu-

sitana, Part. II, lív. 7, cip. l'6.

ARMATURA, s. /. (.Do latim armatu-

ra, forma erudita do Armadura.) Dá-se

em Physica este nome ás placas metalU-
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cas que fazem parte dos condensadores, e

principalmente da garrafa de Leyde. =
Também se emprega no mesmo sentido

de armadura. — uFallo assim, porque
assim fallov, S. Paulo, chamando ás obras

vestido, luz, e armatura de Christão.v

Frei João de Ceita, Sermões, Tom. ii,

foi. .50, eol. 3.

ARMAZÉM, s. m. (Do árabe armach-
aen, no portuguez antigo Almazem.) Ca-
sa, ou logar em que se recolhem armas,

munições de guerra, vitualhas, e todo o

fornecimento para guerra de terra ou de
mar. — No sentido antigo, arsenal; no
sentido moderno, loja de mercearia ou
de pezo; deposito de mercadorias. — «A
escritura he hum armazém divino, 9 Viei-

ra, Sermões, Tom. i, p. 788.
— Loc. : Apanhar armazém, ajuntar

no campo do inimigo as settas, frechas,

dardos, tudo o que ficou na retirada. —
Provedor dos armazéns, o que tinha a

inspecção dos armazéns da marinha real,

d'onde saíam as madeiras, massame, vi-

tualhas, boticas, armas, e toda a osqui-

pação naval e bellica. — Dar a chave
do armazém, acto symbolico, com que em
Direito coniraercial se ultima a venda dos
objectos guardados nelle. — Capataz de
armazém, o que nos armazéns de vinlio

vigia e dá conta dos trabalhadores.—-Ar-
mazém de musica, loja onde se vendem
piannos, instrumentos e partituras.

ARMAZENADO, adj.jp. Guardado, de-
positado, recolhido em armazém.
ARMAZENAGEM, s. f. Em Commercio,

o preço pago pelo aluguer do armazém;
também designa o deposito das mercado-
rias na alfandega, durante um certo tem-
po, sem pagarem aluguer, por isso que se

consideram não entradas no reino, nem
saídas

; é o meio empregado pelos gover-
nos para substituir o porto-franco.

— Stn. : Armazenagem, Entreposto,
Porto franco. Empório : Ferreira Borges
propõe a palavra armazenagem para sup-
prir a falta que temos da palavra entre-

pôt, que o uso commercial tem adoptado.— Entreposto ou entrejyosito, significa o
logar aonde se põe em deposito fazendas
que se querem levar mais longe ; era lin-

guagem aduaneira os entrepositos são con-
siderados debaixo de dous aspectos dif-

ferentes, umas vezes como armazéns pro-
hibidos em uma certa extensão, outras ve-
zes como depósitos em que as mercado-
rias têm o privilegio de estarem um tem-
po determinado sem pagar direito algum,— Empório, significa grande mercado,
mercado de grande concurso. — Porto
franco, tem a accepção de porto de li-

vre entrada sem excepção de géneros,
nem pagamento de direitos. — Por Si/s-

tema de armazenagem, que substituo

cabalmente esta synonymia, se entendem
os regulamentos feitos para guardar em
armazéns públicos os artigos importados
pelo commercio, debaixo de um aluguer

rasoavel, sem pagamento algum de di-

reitos de importação, salvo sendo d'aí

tirados para consumrao.

ARMAZENAR, v. a. (De armazém, com
a terminação verbal «ar».) Guardar, re-

colher, depositar em armazém
; extensi-

vamente, archivar, amontoar, ter em re-

serva, encelleirar.

ARMEIRO, s. m. Mestre que fabrica e

vende armas defensivas. — ««Se os so-

breditos tiverem algumas armas em casa
de alguns pregoeiros ou armeiros.» Or-

denação Manoelina, Liv. iii, tit. 71.-

— Em Historia portugueza, Armeiro-
mór, official da casa real, que linha a seu
cargo a armaria, e os dependentes d'el-

la, bem como todos os officiaes que em
todo o reino e conquistas tinham obri-

gação de fazer armas, guarnecel-as e lim-

pal-as.

ARMELÍNA, s. /. (Do francez armeli-
ne.) Pelle finíssima e muito branca, que
vem da Laponia, e que pertence á her-

mina, espécie de marta zebelina.

ARMELINO, adj. Vid. Armellino.
ARMELLA, s. f. (Do latim armilla, cir-

culo de ferro, collar, bracelete.) Annel
de ferro, ou de outro metal, que se pre-

ga nas portas, por onde se faz passar a
lingueta do ferrolho, para as segurar e

embaraçar que se abram.
— Em linguagem náutica, argola pe-

quena, em que se enfiam cadeados, para
fechar paioes, cgazalhados, etc. Manilha
de braços.

—

uÇarrou o postigo, que esta-

va aberto, meftendo dous ou trez dedos de
ferro pelas armeWas.» Castanheda, His-

toria da índia, Liv. iii, cap. 101.

ARMELLIM, s. m. Diminutivo de Ar-
mella. == Recolhido por Moraes.
ARMELLINO, adj. De arminho, ou de

pelle de armelina. — aAs pelles de mur-
tas e arminhos, de que os Chiis se for-
rão, não devem nada ás mais finas ze-

bellinus, e armellinas,7iíe vem ásfeiras de
toda a Gocia e Serijinia.» Lucena, Vida
de S. Francisco Xavier, Liv. x, cap. 18.

ARMÉNICO, adj. O que se refere á
Arménia ou aos seus habitantes. Em
Pharmacia, bolo armenico. — « Unguen-
to de bolo armenico.» António da Cruz,
Recopilação da Cirurgia, cap. unic, foi.

v.

— Em Chimica, sal armenico, feito de
cobre.

ARMÉNIO, adj. O mesmo que Armeni-
co; o natural da Arménia,=Tambem se

emprega como substantivo. — «De cuja
gloriosa morte testifícavão os Arménios
e Persas d'aquellas partes. » Jorge Car-
doso, Agiologio, Tom, i, p. 46.
— Em Phílologia, arménio é uma lín-

gua primitiva, e sem mistura de outras
línguas ; constava a principio de seis dia-

lectos : o ararathiano, o gordiano, o ag-

kovaniano, o kukariano, o dialecto da pe-

quena Arménia, e o persameniano. O
ararathiano, foi sempre o maia elegante

d'estes dialectos; tem trez modos de ser

fallado : o sublime, só conhecido dos sá-

bios, o médio, conhecido pelas pessoas

que tiveram uma boa educação ; o sim-

piles, oii o menos intelligivel, para o povo.

O systema grammatical do arménio é

mais próximo das linguas indo-européas,

do que das linguas semíticas.

— Em Pharmacia, bolo arménio, sub-

stancia emplastica . — « Bolo arménio
oriental, e terra sigillada, de cada huma
hum escroinão.)-) Cabreira, Tratado único

das Terçãs perniciosas, cap, ii.

— Em Mineralogia, pedra arménia,

pedra opaca, com manchas verdes, azues

e escuras, polida e semeada de pequenos
signaes dourados, como a pedra de lapis-

lazuli, de que esta differe, porque se des-

faz facilmente
;
porém tem as mesmas

propriedades e se encontra nos mesmos io-

ga res.

t ARMENÍSTA, s. m. Em Phílologia,

o que é versado no conhecimento da lín-

gua arménia. Ainda hoje existe em Ve-
neza uma congregação de monges, que

cultivam a lingua arménia.

t ARMENITA, s.f. Em Mineralogia, o

mesmo <\a.ç. Pedra arménia, parecido com
o lapislazulí.

ARMENTAL, adj. 2 gen. (Do latim ar-

mentalis.) Que diz respeito ao armento

ou rebanho. — «Égua armental.» Fran-

co Barreto, trad. da Eneida, liv. XI, est.

137. = Recolhido por Moraes,

t ARMENTÁRIAS, s. f. pi. Em Ento-

mologia, secção da família dos muscides,

comprehendendo as espécies que atormen-

tam em excesso os quadrúpedes, como os

tabões, moscardos, etc.

t ARMENTIM.s. m. Diminutivo de Ar-

mento. = Recolhido por Jeronymo Car-

doso.

t ARMENTINA, s. /. O mesmo que Ar-

menita.

ARMENTÍNHO, s. m. ant. Diminutivo

de Armento, porém no direito foraleiro

tinha um sentido especial: o armentinho

constava de 4 cabeças de gado ; ou de

4 bestas ; ou de 40 ovelhas, ou de 40
carneiros, ou de 40 colmeas

;
por qual-

quer d'estes armentinhos se pagava o

foro annual de 3 livras ou 180 reis. =
Recolhido por Viterbo no Dicc. Port. =
Também se chamava Armentios.

ARMENTÍO, s. m. O mesmo que Ar-

mento. Em sentido especial, segundo Vi-

terbo, o mesmo que Armentinho.

Hum lyranno cruel, liara avarento.

Que só vive de força, só de engano.
Contando armeulios cento a cento

.

IIBRN., LIMA, ecl. 6.

ARMENTO, s. m. (Do latim armentnm,

no abl.) Rebanho de gado grosso oii vac-

cum ; também se applica ao gado caval-

lar. = Usado unicamente na linguagem

poética. Manada, gado, boiada, multidão

de rezes.
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E uesU penha o seu armeiHii enorme
Lhe faz guarda, velando era (juando dorme.

ciST.,L ciss., cant. u, est. tiU.

ARMENTOSO, aãj. O que possue nu-

merosos rebanhos. = Usado unicamente

na linguagem poética. = Recolhido por

Moraes.

ARM£!0, s. m. Manejo, copo, maneio;

o molho de là, de estopa ou de linho com
que se arma uma roca. A porção de fia-

dura para uma roca. — «O véo ou ar-

meo de làa se ensopa todo na chuva, que

lhe cuhe, absorvendo o humor, que pode.))

Frei Joào de Ceita, Quadragenas, Part.

1, foi. 51, col. 1.

— Loc. : «.Ou he lobo, ou rã, ou feixe

de lenha, ou armeo delãa.y> Gil Vicente,

Obras, Liv. iii, foi. 179.

ARMERÍA, s. f. ant. O mesmo que Ar-

maria.
— Em Botânica, género da família das

plumbaginaceas, tendo por typo a arme-
ria vulgar.

t ARMERIÀCEAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, família de plantas, tendo por typo

o género armeria.

ARMEZIM, s. m. (Do francez armoisin.)

Tafetá ligeiro, estofo de seda, que vem
de Bengala, das índias Orientaes ; tam-

bém se fabrica em Leão, Avinbão, Flo-

rença e em outros sítios da Italia.= Re-
colhido por Bluteau, no Vocab. Suppl.

ARMICÉPS, s. m. (Do latim arma, e ca-

put, cabeça.) Em Ichthyologia, género da
família dos percoides, peixe cuja cabe-

ça é defendida por escamas pedregosas.

t ARMIDA, s. f. (Da heroina inventa-

da por Tasso na Jerusalém Libertada.)

Figuradamente, encantadora ; typo de
bella, que tem a arte de seduzir.

ARMIDÓGTO, s. m. O que é experi-

mentado em armas.

ARMIDOUTO, s. m. O mesmo que Ar-
midocto.

ARMÍFERO, adj. O que traz armas. O
mesmo que Armigero.

t ARMÍGENA, adj. 2 gen. O que tem
as faces armadas. Em Ichthyologia, em-
prega-se como substantivo masculino, pa-

ra designar certa espécie de peixes.

ARMlGERO, adj. O que traz armas

;

era linguagem poética, cj)íthoto dado a
Marte e a Palias.

Ao i]ual do mesmo Ida a avo altaneira
Àrmigera de .lupiter, baixando,
Arrcbalnu nas unhas,

rnANCO BAI\., ENEID., IÍT. V, CSt . Gl

.

ARMIGERO, s. m. Pagcn de armas;
cm linguagem poética, soldado.

Os primeiros «rmíjcros rcgta.

Quem para r('};cr era os mui possantes
Orientaes exércitos, etc.

cAM., LUZ., caul. IV, est. 23.

ARMILHA, s. /. ant. Em Arte militar,

certa vestidura curta, cerrada e justa ao
corpo, a qual só tinha meias mangas, que
não chegavam ao cotovGllo, c se vestia

antigamente por debaixo das armas. —
«Armando-se algumas delias com armi-

Ihas, e cossuletes com lanças e alabardas
nas mãos. 11 Diogo de Couto, Década V,

Liv. 5, cap. 3. = Também se emprega
no sentido de Armadilha, uos Contos de
Trancoso. Víd. Almilha.

ARMILHEIRO, s. m. Em Carpintería,

espécie de formão pequeno. = Recolhido
por Bluteau.

ARMILLA, s. f. (Do lalim armilla.)

Manilha, bracelete. — v.E foi premiado
(L. Cicio Dental) com XVllI. lanqaspuras,
LXXXIII. collares, e CLXX armilhas, e

XIV e coroas cívicas. y> Amador Arraes,
Dialogo VII, cap. 1.

— Em Architectura, armillas são as

pequenas molduras, que rodêam em for-

ma de anneis o capitel dorico; estas mol-
duras quadradas se chamatn filetes ou
listões, quando em logar de circumdar
a columna, se estendem em linha recta.

— Em Astronomia, armilla era um
instrumento que consistia em dous círcu-

los de cobre fixados no plano do equador
e do meridiano, aos quaes se ajuntava
um terceiro circulo movei. O diâmetro
das armillas era de pouco mais ou menos
de trez metros. — aEra hum estvumento
quasi como o das armillas, que no Âlma-
gesto se ensina a fazer : he feito de mui-
tas armillas circulares, e quasi todas tem
movimento.» Pedro Nunes, Geographia
de Ptolomeu, annot.

ARMILLAR, adj. 2 gen. (Do latim ar-

millaris.) Em Astronomia, nome dado a
uma esphera, imaginada para tornar sen-

sível aos olho.s o arranjo e movimento
dos corpos celestes, e principalmente d'a-

quelles que fazem parte do nosso syste-

raa planetário, por meio de dous círculos

fixos, um horisontal, outro perpendicular,

que figuram o horizonte c o meridiano,

e de outros círculos moveis que represen-

tam o equador, os trópicos, os círculos

polares, a eclyptica e os dous coluros.

—

Esphera armillar de Ptolomeu; de Co-

pérnico ; de Ti/cho Brahe, espheras que
representam os diversos systemas do mun-
do, segundo o estado da sciencia no tem-

po em que viveram aquelles astróno-

mos celebres.

— Em Botânica, dá-se o nome de ar-

millares, ás plantas cujos ramos sào cer-

cados de folhas verticelladas, que se asse-

melham a anneis, e cujas flores são dis-

postas cm grinalda.

t ARMILLÁRIAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, terceira tribu dos agarícos, de flores

brancas, tendo por typo o agárico mel-

lico.

ARMILÚSTRO, s. »i. (Do latim arma,
e lustro, purilieo.) Era Antiguidades ro-

manas, nome do uma festa que os roma-

nos celebravam todos os annos no cam-

po de Jlarte, a 19 de outubro, na qual

depois de uma revista ou alardo das tro-

pas so oflcrecía um saci-ificio expiatório,

ao som de instrumentos militares, pela

prosperidade das armas romanas.

ARMIM, s. m. O mesmo que Armino.
ARMINADO, adj. Jlalhado com signaes

de cabello branco ou preto ; signal por

onde se conhece a bondade dos cavallos.

—«E se são arminados de arminos bran-

cos na pelle junto a elles (cascos), sendo

pretos, he bom sinal. » Galvão de Andra-
de, Arte da Cavalleria de Gineta, trat. i,

cap. 20.

ARMINHADO, adj. Branco como armi-

nho ; ornado de peíles de arminho.
— Em Heráldica, escudo arminhado,

aqueile cujo campo é de prata, semeado
de pequenas manchas pretas, simílhantes

ás caudas dos arminhos, e em forma de

triangulo. — « Tymbre meio, leojjardo de

ouro arminhado.» Sampaio Villas-Boas,

Nobiliarchia, p. 333.

ARMINHO, s. rn. Em Historia Natural,

nome vulgar da Mustella caudae ápice

atro, do género das doninhas, cuja pelle

é branca, e bastante usada.

— Em linguagem usual, designa pro-

priamente as pelles d'este animal, que

servem para forrar a roupa ; figuradamen-

te: alvura, doçura no tacto, riqueza de

roupagens.

E no campo de Ono escudo leva

A lisura gentil de hum puro arminho.

CUBV. AÍPONSO AFRIC, Cant. TUI, foi. 125.

Çurção de arminhos branco, qne pendia.

LUIZ rcci., eleg., cant. 5, est. 61.

t ARMINIANISMO, s. m. Em Historia

Religiosa, duut.ina dos calvinistas hoilan-

dezes sobre a predestinação, sobre a jus-

tificação, sobre a graça, livre arbítrio, e

perseverança.

ARMINIANO, adj. e s. m. O que segue

o arniinianismo.

ARMÍNO, s. Ml. Em Hippíatríca, signal

ou mancha de cabello branco ou preto que

nasce junto aos cascos do cavallo, consi-

derado como bom signal. — a£ se são

b7'an':os e tem arminos pretos, etc* Gal-

vão de Andrade, Arte da Cavalleria , Irat.

I, cap. 20.

— Em Historia Natural, moUusco du

género visinho dos diphyllides.

ARMIO, í. ;»i. O mesmo qne Armeo. >=

Recolhido por Bluteau no Vocab.

t ARMÍPEDE, adj. 2 geu. Em Historia

Natura], o animal que tem as patas ar-

madas de esipinlias.

ARMIPOTENTE, adj. 2 gen. O qne è jx)-

deroso em M-iuas. = Usado cm lingua-

gem poética.

Contra o fero Idalcío livro preside

Antão do Beltoncourl o armipnènle.

aA.\. TioN., iKs .nsl. II. est. 13T.

t ARMiSCARA, s.f. ant. (Do latim ar-

mus, espádua, e de scaram facere, trans-

portar do um logar para outro; etymologia

do Du Cangc.) Em Direito symbolico



560 ARMO

antigo, pena infamante, que obrigava o

culpado a vir em camisa, descalço e de&-

carapuçado, com uma albarda ás costas,

andando sobre pés e mãos, pôr-se á dis-

posiç<ão de seu senhor. O papa Innocen-

cio inipoz esta pena ao assassino de um
diácono.

ARMISINO, s. m. (Do francez arrtwisin.)

Vid. a forma mais portugueza Armezim.

= Também se escreve Ermizim.

ARMÍSONO, (idj. (Do latim armisoims.)

Em linguagem poética, o que faz estron-

do com armas.

Quando ao som armisono do Mnrte

Os dous contrários campos se ajuntarão.

MAN. THOM., INS., Cailt. VII, CSt. 37.

ARMÍSTA, s. m. O que é perito em He-

ráldica, ou na sciencia de compor e in-

terpretar os braz(5es. — aSupiiosto que

pela muita communicação que os Portu-

guezes tiverão sempre com os Francezes

,

não se guardão neste Reino tanto estas

regras, de que sabem os armistas.» Álva-

ro Ferreira de Vera, Origem da Nobre-

za Politica, cap. 5.

ARMISTÍCIO, s. m. (Da baixa latini-

dade armistitium ; de arma, e sistere,

repousar
;
palavra introduzida no século

XVIII, por Bluteau.) Tréguas curtas, sus-

pensão dos actos de hostilidade entre

dous exércitos, segundo as convenções

dos generaes que fazem a guerra; o re-

pouso é interi'ompido quando uma das

partes intima a outra para recomeçarem

as hostilidades.

ARMO, s. m. (Do francez armon.) Ap-
parelho de transportar a artilberia ; n'es-

te sentido introduzido pelas tropas fran-

eezas do mareclial Schomberg.
— Na linguagem popular, carro. —

nQuem tem gado não deseja mau armo.»

Padre Delicado, Adágios, foi. 14. Vid.

Armio, Armeo e Armão.
ARMODÀTILA, s. m. O mesmo que

Hermodatila.— « Também se purga toman-

do duas partes de armodatila, e huma de

turhit.n Diogo Fernandes Ferreira, Arte

da Caça de Altaneria, Part. iv, cap. 11.

ARMOLAS, s. /'. Em Botânica, nome
vulgar do atriplex hortensis, de Linneo.

— «Armolas... fria no primeiro, e hú-

mida no segundo grão. » Grisley, Desen-

gano da Medicina, canteiro ii, n. 5.

ARMOLES, s. f. O mesmo que Armo-
las. = Recolhido por Jeronymo Cardoso.

t ARMOMANCÍA, s. /. (Do grego «rmos,

juntura, e manteia, adivinhação.) Espc-

pecie de adivinhação, que se praticava,

examinando as espáduas da victima.

ARMONÍA, s. /. (Do latim harmonia

;

deve-so preferir a orthographia etymolo-

gica.) Modulação, consonância, proporção,

conveniência. — v-Não o considero pe-

queno (trabalho) para metter em armonia
a dissonância das politicas humanas.

v

Dom Francisco Manoel de Mello, Cartas,

ARNA

Oent. I, cart. 37. Vid. Harmonia e seus

derivados.

ARMONIACADO, adjA) mesmo que Am-

moniacado. = Usado pelos médicos an-

tigos Cruz, e Ferreira. = Também es-

creveram Armoniaco.

ARMONÍACO, ad) (De armonia.) Har-

mónico
;
que tem consonância. — <íPor-

que aos olhos e aos ouvidos, todas aquel-

las cousas que guardam pontoe regra ar-

moniaca, etc.» Dom Francisco Manoel de

Mello, Tratado Cabalistico, § 20, n .
2.

ARMONÍACO, adj. Corrupção de Am-

moniaco ; a mudança do «n» em «r» só

pode provir da grande tendência que o

«m» tem em nmdar-se em «n» e conse-

quentemente em «1» e «r». = Usado na

linguagem medica antiga por Cabreira,

e Cruz'. = Também se empiegava como

substantivo.

ARMÓNICO, adj. (Do latim harmoni-

cus.) Pertencente á harmonia; ajustado,

proporcional, harmonioso. Vid. Harmóni-

co.

ARMONIOSO, adj. O mesmo que Har-

monioso, mais usual.— «7/e a poesia hum

compendio de sciencias, donde a rhetori-

co e a consonância, unidas ás clausidas

dn Lógico e armonioso, etc. Academia dos

Singulares, Tom. i, p. 10.

ARMÕES, s. m. pi. Vid. Armão.

ARMORÁCIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da familia das crucíferas, tendo por ty-

po a armoracia rústica, usada na Ingla-

terra, Allemanha e França como condi-

mento que substitae a mostarda.

ARMORIÀL, s. 2gen. Livro contendo as

armarias da nobreza de um reino, de

uma província. O mais antigo armoriai

conhecido, e o que encerra as armarias

de todos os barões e cavalleiros que par-

tiram para a primeira cruzada no século

XI, existe na Bibliotheca de Paris.

t ARMORICANO, adj. O que é natu-

ral ou pertence á Armorica ou propria-

mente da Bretanha e Normandia. A's tra-

dições armoricanas, pertence a maior par-

te dos contos do fadas dos povos da Eu-

ropa.

t ARMOSELLA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das corymbi-

feras, que encerra lindos arbustos sempre

verdes, originários de Africa.

t ARMUS, s. m. (Do grego armos^^im-

tura.) Em Ornithologia, parte lateral do

corpo dos pássaros, da qual o baixo é

contíguo ao peito, tocando por detraz aos

hypocondrios.

ARNÀBO, s. m. Era Botânica, arvore

da índia. = Recolhido por Moraes.

ARNÁDO, s. m. (Corrupção de arena-

do, ou areiado.) O mesmo que arneiro,

areal, terra a monte, praia cheia de areia.

Pois que não posso resar,

Por me ver tão esquipado,

or aqui por este aniado

Quero hum pouco passear,

Por espassar meu cuidado.

GIL, VIC. OBR., liv. 4, íol. 228.

ARNE

ARNAGLÓSSA, s.f. Em Botânica, o mes-

mo que Tanchagem. — « Exemplo temos

em Galeno, que nos antrazes manda aj)-

pilicar o emiirasto da arnaglossa (que é

a tanchagem) sendo repercussiva.ii Duar-

te Madeira, Methodo de conhecer e tra-

tar o morbo, etc. Pai't. i, cap. 13, n. 2.

ARNALDÍA, s. f. (Da baixa latinidade

arnaldia.) Em Pathologia, nome de uma
doença citada nos chronistas inglezes da

edade media, que era muito grave e os

symptomas eram a queda dos cabellos.

t ARNALDÍSMO, s. m. Em Historia re-

ligiosa, doutrina de Arnaldo de Brescia

contra a posse dos bens temporaes da

Egreja; esta doutrina antecedeu a Refor-

ma, e em Portugal prégou-a Gil Vicen-

te.

t ARNALDÍSTA, s. 2 gen. Um dos ra-

mos do partido politico dos Albigenses

até hoje representados injustamente como

hereges

.

ARNALDO, s. ant. O mesmo que Ar-

neiro.

t ARNÊBIA, s. /. Em Botânica, syno-

nymo do género lithosperme.

ARNEÇADO, adj. Vestido de arnez
;
o

mesmo que Arnezado.— "E os que forem
arneçados OM besteiros de garucha, venham
Com suas armas vestidas. V Provas da His-

toria Genealógica, Tom. iii, p. o8t), ann.

14ò(J.

ARNEIRA, s. f. Certa madeira do Bra-

zil. — (i.,.7ias madeiras fortes, ao menos

no Brazil, como se vê no pão ferro, páo
de arco, sicopira, jacarandá, arneira,

etc.» Moraes, Diccionario.

ARNEIRO, s, m. (De arena, com o suf-

lixo «eiró».) Terra alagada c areénta,

pouco própria para sementeiras. Arnado.

=Tambem se empregava no .século XVII,

em um sentido muito diverso : Crivo.

Nom som cego, c vi já amaro

Isto que agora he barroca.

D. FB. MAN. PE MEL., CANF. DE El)I.,

foi. 3.

Nom te digo.

Que para ti sou arneiro.

SIMÃO MiC, CERCO DE DIU, act .
I, p. 58.

— Loc. : « Quem semeia em arneiros,

semeia moios, e colhe quarteiros.» Padre

Delicado, Adágios, p. 14.

ARNÉLLA, s.f. Nome vulgar, dado no

século XVI á esquirola do dente, que íica

na gengiva depois d'aquelle se arrancar

ou apodrecer.

Sahe-me quentura perante as arndlas

GIL vlC., OBB., liv. I, foi. 74.

t ARNEUTERIA, s.f. (Do grego aneu-

teria, exercício dos mergulhadores.) Arte

da natação ; a pratica de dar mergulhos.

ARNEZ, s. m. (Do latim arnese, no

francez harnois.) Arma defensiva do pei-

to; coura, peito de aço, gibão de ilhós,

couraça ; figuradamente : toda e qualquer

defeza.
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— Loc. : Arnez de prova, o que é da
melhor tempera, que resiste a qualquer

experiência. — Blazonar de arnez, di-

zer fanfarrices, contar valentias que não

foram feitas. — Fallar de arnez, blazo-

nar, g:abar-se.

ARNEZADO, s. m. ant. Acontiado em
armas; o que tinha obrigação de apresen-

tar-se ao appellido, vestido de arnez.

—

«... os que forem arnezados, etc.» Orde-

nação Affonsina, Tãv. i, p. õ68.

ARNICA, s. /. Em Botânica, genem de

plantas da familiu das compostas, parti-

culares ao hemispherio boreal.

— Em Medicina, preconisada como es-

timulante e eminentemente febrifuga e ás

vezes com panacêa para todos os acciden-

tes de quedas.

t ARNICÍNA, s.f. Em Chimica, nome
dado á resina amarella-escura, tendo o

cheiro da arnica, e extraída da arnica

montana.

t ARNÍDIO, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros pentámeros, da Nova
Hollanda.

t ARNODO,s. m. (Do grego ars, amos,
cordeiro.) Nome que os gregos davam aos

que andavam recitando versos de Home-
ro com um ramo de louro na mão, aos

quaes se pagava com um cordeiro. Vid.

Rhapsodo.

t ARNOGLÓSSA, s. f. (Do grego ars,

amos, cordeiro, e glossa, lingna.) Em
Botânica, secção do género plantago.

t ARNOLDIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero dimorphóteco, que é caracterisado pe-

los seus fructos trigonos.

t ARNOPOGON, s. m. (Do grego ars,

amos, cordeiro, e ijôgõn, barba.) Em
Botânica, synonymo de Orosperme.

t ARNOSERA, s.f. (Do grego ars, amos,
cordeiro, e seris, chicorea.) Em Botâni-

ca, género da familia das compostas,

herva annual, que cresce á sombra das

cearas.

t ARNOSÊRIDES, s. f. pi. Em Botâni-

ca, tamilia de i3ores compostas.

7 ARNOSO, adj. ant. O mesmo que Ar-

naldo, ou Arneiro. = Recolhido por Vi-

terbo.

t ARNÓTTIA, s.f. Em Botânica, sub-

familia das orchideas, bastante visinha do
gj'mnadena.

ARO, s. m. De arco. Circulo peque-

no ; circumferencia, termo de alguma ci-

dade ou villa. Peça de madeira, ferro ou
outra qualquer matéria em figura circu-

lar, assim como aro de peneira, aro de

luneta. — Argola ou annel grande de ferro,

com seu espigão movediço por onde se

fazem passar as bolas movidas pela pa-

lheta no jogo da emboca, ou da argola.

Uma das cintas de ferro da roda dos co-

ches. — «Bem cego é, quem muito vS por
aro de peneira. i> Padre Delicado, Adágios
iol. 119.

— Em linguagem náutica, aro c uma
argola circular de «netal, chata, fixa a

yOL. 1—71.

uma chapa, que emmecha nos laezes das
vergas, topo do páo da bujarrona, e tal-

vez nos calcezes dos mastareos, para, á
maneira de pegas, laborarem por elle os

páos de cutellos, páo da giba, varas de
combate, etc.

t AROCÁT, s. m. Em Entomologia,
género de insectos da familia dos lizea-

nos, da Europa meridional.

t AROCÉRO, s. m. Em Entomologia,
género da familia dos scutelarianos pen-

tatomites, tendo jior typo o arocéro ala-

ranjado.

t À RODA, loc. adv. Em volta, em re-

dor, ao redor, derredor.

f A RODO, loc. adv. A montes, a dar-

Ihe com o pé; em abundância, em ex-

cesso.

AROEIRA, s. f. O mesmo que Lentis-

co. Em linguagem brazilica, arbusto de
folhas aromáticas, que dá umas camari-

nhas vermelhas. Arvore de madeira para
construcções.

De medronho, de esteva, de aroeira.

Farei cartos espetos aguçadoi-

FREI AGOST. DA CHDZ, POESIAS, CCl. X.

t A ROGO, loc. adv. A pedido; usado
privativamente na linguagem judicial,

para designar as assignaturas feitas a

pedido de quem não sabe lêr nem escre-

ver.

AROIDÊAS, s. f. pi. Em Botânica, fa-

milia de plantas monocotN-ledoneas, ten-

do por typo o arum ; tem os estames hy-
pogyneos, e a raiz ordinariamente tube-

rosa; as folhas são radicaes. ou alternas

sobre o caule ; as flores são em spadice,

ordinariamente cercadas de um spatho,

unisexuadas, monoicas, sem invólucros

floraes, ou hermaphroditas, e cercadas de
um calyce de quatro, cinco ou seis divi-

sões; o ovário é geralmente unilocular.

AROÍDO, s. m. ant. O mesmo que Ar-
roido. = Usado pela Infanta D. Cathe-

rina.

t A ROJO, loc. adv. A rasto, de rasto,

a rodo. Vid. Arrojo.

f A ROJÕES, loc. adv. O mesmo que
A rojo ; de rastos. Na linguagem do sé-

culo XVI encontra-se sempre Arrojões.

AROMA, s. m. (Do grego aroma, per-

fume.) Em Chimica, o principio odorifi-

co de um grande numero de vegetaes

;

emanação subtil, penetrante, invisível,

que se escapa de todos os corpos odo-
rantes, e que se chega a conimunicar por
certo tempo aos corpos estranhos; resi-

de de ordinário em um corpo inteira-

mente volátil, (essência), mas ás vezes

resulta (como no tabaco e nas amêndoas
amargas) de seus principies inodoros, que
se desdobram em compostos odorantes.
— Na linguagem usual, fragrância, per-
fume, cheiro, odor, cfiluvio, essência.

o auntho e amaracho, qoc citioto
Do seus aromas o vaiior derrama.

CASTBO, iLTSsu, çaol. I, c$t. 7S.

AROMADO, adj. p. Perfumado, aroma-
tisado,

t AROMADENDRON, s. m. (De aroma,
e dendron, arvore.) Em Botânica, géne-
ro da familia das magnoliaceas, arvore
muito alta e uma das mais bellas que
existem ; cresce nas grandes florestas de
Java.

AROMÂNCIA, s. /. A arte de adivinhar
pelos signaes que se observam no ar.

Vid. Aéromancia.

t AROMARIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero do plantas, da familia das labieias.

AROMAR, V. a. (De aroma, com a ter-

minação verbal «ar».) Perfumar, derra-

mar aromas, aromatisar.=Usado na lin-

guagem poética, por Filinto, Obras, Tom.
VII, p. 307. = Recolhido na sexta edição

do Diccionario de Moraes.

AROMATA, s. m. (Do grego aroma,
cheiro suave; no italiano aromato.) O
mesmo que Aroma, usado de preferencia

no plural. Substancia naturalmente im-

pregnada de um óleo essencial odorante

;

também se dá este nome ás substancias

odoríferas, tiradas especialmente dos ve-

getaes, como a canella, a pimenta, o gen-

gibre, empregadas nos temperos, e nos

perfumes. — aAssi deu a Índia suas

drogas, a Arábia seus aromatas.» Barrei-

ros, Chorographia, Ded.
— Syn. Aromata, Aroma, Perfume: O

primeiro vocábulo emprega-se mais no

sentido de especiaria. Aroma é o termo

genérico, que designa a emanação subtil

que se esliala dos vegetaes.—O perfume

é o mesmo que aroma, porém difiere em
poder ser extrahido de substancias ani-

maes.

AROMÁTICO, adj. (Do latim aromati-

cus.) Que é da natureza dos aromas; que

emana aromas ; cheiroso, fragrante, per-

fumado, odorante.— As substancias aro-

máticas são quasi todas tiradas do reino

vegetal, e devem o seu cheiro suave aos

óleos essenciaes, e ás vezes aos ácidos

benzóico e cinnamico.

Queimão uo mais secreta ardentes brazas

Aromáticas massas e cheirosas.

CASIBO, CI.TSSBA, caul. I, cst. 62.

— Em Pharmacia, aromático rosado,

composição antiga cuja principal dose era

de rosas; espécie de conserva.

—

eEbom
tomar pelas manhãs de aromático rosado.*

António da Cruz, Recopilação da Cirur-

gia, Liv. II, cap. 14.

— Em Botânica, calamo aromático,

o mesmo que Açoro. — »0 que lá em
Portugal se usa cm botica por Calamo

aromático, e que na índia he mezinha mais

usada, assi nos homens como nas mulhe-

res, como nos cavallos pêra suas doenças,

chama-se em Guzarate vaz, e o de Ca-

nim o chama bache, e em Malabar vaza-

bu, e em Malaio daringó, e em Pérsio

heger, e em Cumcam, que he a fralda do

mar, vaicam, e em Arábio cassab e ai-
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dirira.» Uarcia cVOrta, Colloquio dos Sim-

ples e Drogas, coll. xi, foi. 35, v.

AROMATITE, s. /. Eiu Mineralogia,

pedra pi'eoiosa, que se encontra no Egy-
pto e na Arábia; é foriiiada de uma sub-

stancia betuminosa, que tem a cOr e o

cheiro da myrrha, d'unde lhe vem o seu

nome aniigo de Myryhimte. = Também
se dava este nome a uma bebida licoro-

sa, que, segundo Plinio, se fazia lançan-

do em vinlio doce pastilhas de mja-rha,

de nardo, de assucar e de asphalto.

AROMATISAÇÃO, s.f. Em Pharmacia,

o acto de cummunicar aroma a qualquer

substancia. = Recolhido por Moraes.

AROMATISADO, adj. p. Perfumado,
aromado, tornado odorante. = Usado por

Morato, na Luz da Medicina.

AROMATISANTE, adj. 2 yan. O que
perfuma ou arouiatisa.

AROMATISAR, v. a. (De aroma, com
a terminação verbal « ar » ; na linguagem
poética, Aromar.) Misturar aromas com
uma substancia qualquer, para dar a es-

ta um certo perfume.
— p]m Medicina, aromatísar c ajun-

tar a uma tizana, a uma bebida, uma
substancia aromática, para nào fazer sen-

tir tanto o sabor, e tornal-a mais agra-
dável. Aromatisa-se de ordinário com
agua de ilòr de laranja.

o claro humor ile Pyreniie,

Em (lipliivios fiagraiites caiulidise,

Uorde, t'smalle, retoque, aromalise.

IJ. FRANCISCO MANOEL, MUSAS, ]). 2Í3.

— Aromatísar, i'. n. Emanar aromas

;

derramar perfumes de si, rescender. =
Recolhido por Moraes.

t AROMATÓPHORO, s. m. (Do grego
aroma, e j^^^oros, que leva.) Em anti-

guidades gregas, o escravo que levava os

aromas.

t AROMATÓPOLO, s. m. (Do grego aro-

ma, e põhô, vender.) Em Antiguidades
gregas, o vendedor de aromas.

t AROMÍA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros tetrameros, tendo por

espécie principal o capricórnio de cheiro

de rosa.

t ARONGANA, s. /. Em Botânica, sy-

nonymo do género haronga, da família

das hypericaceas.

t ARÓNIA, s. /. Em Botânica, género
da família das pomaceas, pequena ai-vo-

re ou arbusto de ornato, peculiar da Ame-
rica septentrional.

t ARÓNICO, s. m. Em Botânica, géne-
ro intermediário entre a arnica e a do-

ronica.

t ARÓTE, s. m. (Do grego arotes, tra-

balhador.) Em Entomologia, divisão do
género banchs, tendo por espécie o mais
commum, o arote bordado de branco.

ARPA, s. /. (Da baixa latinidade har-

2Ja; a melhor orthographia é com « h ».)

Instrumento musico de cordas, de figura

triangular, formado de umas taboas del-

gadas e unidas, que deixam um vão por
dentro, o qual se cobre com uma taboa
cheia de botõesinbos, onde se sefruram

- o
as cordas, que vão rematar na cabeça, e

a que se põem umas escaravelhas de fer-

ro, que movidas com o temperador ser-

vem para afinar o mesmo insti umento.
—Figuradamente, harmonia, e também
se emprega como syrabolo da alma do
poeta.

Cora sabia mão a Ninia Imnia arpa Inca.

COUTE REAL, NAUFR. DE SEPULV., cailt. VI., fnl. 05, V.

E por n'csta arjta sua coDsonarifia
Fazer por nosso amor Clirislo ferido, etc.

MANOP.L TnnsiAz, I^sl•LA^a, cant. u, est. 137.

t ARPÁCTO, s. m. (Do grego arpaktes,
arrebatador.) Em Entomologia, género
da familia dos crabronianos, análogo ao
género goiyte.

ARPADO, adj. p. Ferido com arpão
ou iirpéo

; trancado com arpéo. — «Bor-
dos arpados.» M( narchia Luzitana, Tom.
vn, p. 411. Vid. Arpoado.
ARPÃO, s. m. (Do francez karpon.)

Fisga, arpéo, instrumento de arremesso,

que se atira aos grandes peixes; consta

de trez fisgas, sendo a do meio mais com-
prida para ferir, e as lateraes para se-

gurar. — Figuradamente, virote, frecha.

— «Ajuntou dons bateis ^jarrt andar com
Jisgas e arpões, a elles (baleotes).» João
de Barros, Década I, Liv. 4, cap. 3. —
Também se dava este nome ás tenazes,

ou ganchos de ferro atados em muitas

braças do cordel.

ARPAR,. V. a. (De arpão, com a termi-

nação verbal «ar».) Trancar com fisga,

ferrar com o arpão; enganchar, abalroar

por meio de arpéos, abordar. Vid. Ar-

poar.
•—Arpar, v. n. Levantar ferro, surgir.

= Recolhido por Bento Pereira. — «Ar-

par, levantando ancora. V Thes. Em senti-

do antigo, arranhar, rasgar com as unhas.

ARPEJAR, V. n. (De arpa, com a ter-

minação verbal «ar».) Dedilhar na har-

pa ; ferir rápida e successivamento todos

os sons de um accorde. Imitar em qual-

quer instrumento musico o som do uma
harpa; arpejar no ptiano; arpejar na re-

beca; arpejar com os dedos; arpejar com
o arco.

ARPÊJO, s. m. ('Do italiano arpcggio.)

Em Musica, maneira de ferir successiva

e rapidamente todos os sons de um ac-

corde, em logar de os ferir separada-

mente. Foi do systema de tocar harpa,

que se tirou para todos os instrumentos

o arpejo.

ARPENTE, s. m. ant. (Do francez ar-

j)ent; no latim arvipendium.) Medida
agraria, que tinha duzentos pés de com-

prido e duzentos e vinte de largo. O mes-

mo que Geira, Hastim, ou Estím. --= Re-

colhido por Viterbo, no Elucidário, e Dí-

cionnario Portátil.

ARPÉO, s. m. (Para a etymologia, vi-

de Arpão.) Gancho de ferro, fixo a um

cabo ou corrente, empregado na aborda-
gem, quando nos combates navacs se

atracam os navios.

Depois lançando arpéo ousadamente
Xi capitania iniíga, dentro d"i.'lla

Saltando, a fará só com lança e espada
De quatro centos mouros despejada.

CAM., r.nz-, cant. x, est. 28.

t ARPÉPHORO, s. m. (Do grego arpe,

fouce, e piloros, portador.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros pentámeros,

correspondendo ao género oxygnate.

ARPÍA, s. f. (Do latim harpya ; a me-
lliiir orthographia é a ctymologica.) Era
M3'thologia, monstro com rosto de mu-
lher, e o restante do corpo de ave de
rapina; figuradamente e na linguagem
usual : mulher feia e m.á, megera, fúria,

pessoa interesseira, que rouba ou é dis-

soluta no seu procedimento
;

prostituta,

manceba.

—

«Até que envergonhado o com-

panheiro, e confusa a infernal arpia, se

joi embora sem offcnsn divina. -a Jorge
Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom. iii,

p. I(i3.

t ARPINÁTE, s. m. (Do latim Arpinos.)

O natural de Arpino.— «O Papa Pio II,

nas guerras da Italin, do seu tempo, man-
dou ex2>ressamente que se perdoasse a vi-

da, honra, e fazenda dos Arpinates por
respeito do 77ie.smo Marco Tidlio.» Esta-

co, Antiguidades, cap. xiii, n. 3.

t ARPÍSTA, í. 2 gen. O tocador de
harpa. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira. Vid. Harpista.

t ARPÍTE, .s. /. Era Botânica, syno-

nymo do Laserpite.

ARPOAÇÃO, s. /. O acto do lançar o

arpão ou de fisgar.

ARPOADO, adj. p. Trancado, fisgado,

aferrado com arpão.

ARPOADOR, ,<(. m. O que lança o ar-

pão. Na pesca da balêa, o trancador, que
vae na lancha da arpoação para fi.sgar a

balêa.

ARPOAR, V. a. (De arpão, com a ter-

minação verbal «ar».) Fisgar, trancar,

aferrar com o arpão. — «E o que é bom
pescculor, para que nãofaça tiro em vão,

quando os vê vir, (os peixes camboro-

peus) lieixa-os primeiro jmssar, e espera

até que jiquem a geito, que possa arpoal-os

por detraz.« Magalhães G-andavo, Híst.

do Brazil, cap. 8.

ARPOEIRA, s. /. No sentido próprio, a

corda do arpão, e também do arpéo. Ex-
tensivamente, o mesmo que Arpéo. —
«Porque forão os marinheiros do batel,

em que elle andava, amarrar duas ar-

poeiras das fisgas, com que tiravão, nas

tostes do batel.» João de Barros, Déca-

da I, Liv. 4, eap. 3.

t ARPÓPHYLLO, s. m. (Do grego arpe,

fouce, e pjhyllon, folha.) Em Botânica,

sjenero da fiimilia das orchideas, planta

parasita do México.

t ARPÚLI, Eíu Botânica, nome mala-

bar de uin arbusto, cujas tlôres são em-

pregadas na Medicina.
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ARQUEAÇÃO, s. /. Em Construcção na-

val, medida da tonelagem, ou porte e ca-

pacidade de um navio ; também se appli-

ca ás vasilhas cylindric-as. O mesmo que

lotação 6 tonelagem. O porte ou lote do

navio ; a medida do esp.iço carregavel,

o calculo da capacidade da estiva. Vid.

Regimento de 1 de Outubro de 1567. —
Na linguagem usual, o acto de dar a

forma de arco a qualquer objecto.

ARQUEADO, adj. p. Curvado em for-

ma de arco
;
que tem uma certa curva-

tura. Em linguagem náutica, lotado, me-
dido na sua capacidade de estiva.=Usa-
do por Heitor Pinto e Frei Luiz de

Sousa.

ARQUEADOR, s. m. O que mede a to-

nelagem ou lotação dos navios, para re-

gular a sua carga. — «Aos quaes man-
damos que assi o cumprão, e que as man-
dem arquear fas nãos) jjelo arqueador,

que pêra o dito ojjicio per nói jor orde-

nado. y> Regimento da Fazenda, cap. 232,
foi. 97, V.

ARQUEADÚRA, s. f. Curvatura, flesào

em forma de arco. = Recolhidu por Mo-
raes.

ARQUEAR, V. a. (Do latim arcuare, de

arcus.) No sentido usual, curvar, dobrar

á maneira de arco ; dar de si ou vergar.
— No sentido náutico, lotar, medir a to-

nelagem de um navio, calcular a sua ca-

pacidade de estiva, saber a grandeza que
um navio tem. — «JS os ditos cruzados

haverão assi de nós os que as ditas náos

de novo fizerem, tanto que tiverem lotados

seus telhados em maneira que se possào

arquear; e logo lhe será lançado o arco

jjer nossos officiaes, que dello tem carre-

go. ^ Regimento da Fazenda, cap. 232,
foi. 97.

•— Loc: Arquear mjíí navio, medir a

sua cajDacidade ou porte. — Arquear as

Sobrancelhas, encrespar a testa, elevando
as sobrancelhas, em signal de espanto.
— Arquear o lombo, diz-se do gato quan-
do se espriguiça.

— Arquear, v. n. Vergar. Diz-se de
uma trave ou viga quando com um gran-
de pezo se começa a encurvar.
— Arquear-se, v. refl. Avergar-se, do-

brar-se, tornar-se flexível.— «il/as de ma-
deira (regoa) 2^orqiie nas occasiões, em
que he necessário, averga e se arqueia, e

logo per si torna a endireitar-se.» Ber-
nardes, Floresta, Tom. i, p. 438.

ARQUEIO, A. m. O mesmo que Arquea-
ção. Tonclcgcm, lotaçào. Lote, pórtc,

capacidade de um navio. = Recolhido
por Moraes.

ARQUEIRA, s. /. (De arco, com o suf-

fixo"«eira».) Mulher que guerreia com
arco e frecha; amazona. = Usado na
linguagem poctica.

Kciiliiim loslava mais, quaiulo ini|irúvi$a,

Armiila ,i|i|iari-cco, v a siu liloira,

E n'hum sublime carro st' divisa
Curta cie saia a frcoliadora aiyiiriía.

J1A1T08, TniU. DA JKRliALBM LIBBBT., Calll. XHl,

tst.W,

ARQUEIRO, s. ?)!. ant. O mesmo que

Archeiro ; soldado que peleja com arco e

frecha. = Usado na linguagem poética.

A luz rl(( Sol encobrem os arqueiro.^.

Com muliidão de frechas venenosas.

SÁ DE MEMiZES, MALACA, Canl. IX, Cst. iií.

ARQUEIRO, s. m. (De arca, e o suf-

fixo « eiró ».) Caixeiro, fabricante e ven-

dedor de arcas ou caixas. = Recolhido

por Bento Pereira. — Nome que se dava
antigamente na Universidade aos trez de-

putados administrativos, a quem competia

a guarda das quatro chaves das arcas

fortes da Universidade ; é ao que moder-

namente se chama Claviculario.

ARQUEJANTE, adj. 2 gen. Otfegante,

que respira a custo e com cansaço. =
Usado na linguagem poética. — Peito

arquejante,

ARQUEJAR, V. n. Offegar, respirar a

custo, anhelar, arfar ; figuradamente, ago-

nisar, arrancar. — «Olha que ainda se

pôde tudo ; não a bolsa, que trouxemos,

que arqueja, e tira quanto pode, pelo fô-
lego.)) Hà de Miranda, Estrangeiros, act.

u, SC. 48.

ARQUEJO, s. m. Anhélito, esto, respi-

ração, cansaço, respirar arquejante, vas-

ca, arrancos. = Usado na linguagem poé-

tica. = Recolhido por Moraes.

ARQUELHA, s. f. ant. Rede, ou corti-

nado próprio para resguardar os que dor-

mem, dos mosquitos. Pavilhão, espara-

vel, mosquiteiro.= Usado no século xvi.

— «lhana arquelha da seda de pjvata.y)

Provas da Historia Genealógica, Tom. ii,

p. 347.

ARQUÊO, s. m. ant. Vid. Archeo. —
«A experiência mostra que não tem a ar-

te remédio - mais infallivel pêra mitigar

todas as dores, e mitigar o furioso orgu-

lho do arquéo indignado.)) Curvo Seme-
do, Polyanthêa Medicinal, Trat. ii, cap.

56, p. 34.

ARQUÊTA, s.f. (Diminutivo de arca.)

Mealheiro, caixa das almas que trazem
ao peito os andadores ; caixinha das con-

frarias, aonde se recebem as esmolas dos

devotos.

—

«Nem consintão em suas Igre-

jas ou Freguezias, echacorvos, qucstorcs,

e pedidores... nem pedir com arquetas,

nem sem ellas pêra alguns Santos. s Con-

stituições de Miranda, Tit. xxv, const. 1.

ARQUÈTE, s. VI. O mesmo que Ar-
chete, diminutivo de Arca, tumba, ou ur-

na cineraria. — «Hoje estão (os ossos)

em hum arquete de pedra, embebido na pa-
rede da mesma capella.» Jorge Cardoso,

Agiologio Luzitano, Tom. iii, p. G7G.

ARQUÈTE, s. m. (Diminutivo de arco,

no mesmo sentido do francez archet.)

Arco com que se toca certos intrumentos

músicos. — « Cythara e Psalterio são

huns instrumentos músicos, em cada hum
dos quaes ha tampão e cordas, que toca-

dos com o archete ou togue,fazem hum som

armonico e suave. » D. Hilário, Voz do
Amado, cnp. xxxv, foi. 197.

ARQUIBANCO, s. w. Vid. Archibanco.
ARQUILHA, s. /. ant. O mesmo que

Arquelha. — « Leixo ao meu Esprital de

Todos os Santos de Lisboa.... assi todas

as minhas camizas, e assi espjerames e

arquilhas. » Provas da Historia Genealó-

gica, Tom. II, p. 328.

ARQUILHO, s. m. No Tratado da Gine-

ta, foi. 67 define-se : « ... arquilho é o

baixo que as adargas tem no alto. » =
Recoliiido por Moraes.

ARQUINHA, s.f. (Diminutivo de arca.)

Pequeno armário, fechado á chave, que
existe de distancia em distancia no tra-

jecto dos canos de agua ; serve para
limpar os canos e desobstruil-os. — Usa-
do propriamente nas Ilhas dos Açores.=
Também se dava no século xviil este

nome ao assento aonde vae assentado o

cocheiro quando não é montado, e d'on-

de rege o trem. = Recolhido por Blu-

teau, no Vocabulário.
— Em Historia Natural, género de

conchas bivalvas, de molluscos acéphalos,

de que ha varias espécies.

ARQUINHO, s. m. (Diminutivo de ar-

co.) ilais usual do que Arquete. = Usa-
do por Frei Manoel da Esperança.
ARQUITARÍA, s. /. ant. (Do radical

arca.) Officio antigo da casa real, que
corresponde a ucharia. — Encontra-se

erradamente Erquitaría. Vid. Requeixa-

ria. = Recolhido por Moraes.
ARRA, s. f. (Singular de Arras

,
pou-

co usado.) Em Direito civil, os bens que
recebe a mulher por morte do marido,

quando nao casaram por carta de meta-

de. — « E isto feito em alguns lugares,

lhe mette hum annel na mão d'ella em si-

gnal de arra. » Vercial. Sacramental,

Part. III, foi. 166, v.

ARRA, s. f. ant. O mesmo que Rã

;

ainda hoje usado na linguagem popular.
— « Canta a arrã, e não tem cabello, nem
lã. )• Padre Delicado, Adágios, foi. 167.

ARRABÁL, s. m. ant. Contracção de

Arrabalde. — « E o arraial de todo foi
estragado. » Conde D. Pedro. Nobiliário,

Tit. VII, foi. 33.

ARRABALDE, s. m. (Do árabe Arraba-
de ; o «lo c dado pela metathese do « 1

»

do artigo componente.) Povoação ou bair-

ro visinho das cidades ; arredores, subúr-

bios, cercanias, visinhanças, immediações,

proximidades. — « Queimou duas povoa-

ções, que á maneira de arrabaldes, esta-

vão fora dos muros, f Fernão Jlendes

Pinto, Peregrinações, cap. xvi.
— Loc. : « Melhor é uma casa na fil-

ia que duas no arrabalde. » Padre De-
licado. Adágios, foi. 67.

ARRABÉCA, s. /. ant. O mesmo que
Rabeca. = Recolhido no século xvi, por

Cardoso, e ainda hoje usado na lingua-

gem pojMilar.

ARRABÍ, s, !;í. Vid. Arabi.
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ARRABIADO, s. m. O cargo de Rabbi
entre os Judeus. — « E que hora elle lhe

não quizera dar aqiielle arrabiado. » Fer-
não Lopea, Chronica de D. João I, Part.

cap. 1 1.

ARRABICADO, adj. ant. O mesmo que
Arrebicado

; lórma antiga no século xviii,

c hoje mais usual. —• « Quem he aquella
dos pagens, tuo arrabicada ? » Jorge Fer-
reira, Euphrosina, act. iv, se. 5.

ARRÁBIDA, s. f. Em Chorographia,
serra perto de Setúbal; no sentido figu-

rado, a província dos Capuchos de bam
Francisco, que n'aquella serra fundaram
um convento em 1542. — « Foi Visita-

dor da Província da Arrábida em Por-
tugal. » Jorge Cardoso, Agiologio, Tom.
III, p. 105.

t ARRABÍDÈA, s. f. Em Botânica, gé-
nero da família das rhamnêas, tendo por
typo a cesia espinhosa, arbusto do Bra-
zíl.

ARRÁBIDO, adj. e s. m. Religioso ca-
pucho, ou monge da ordem de Sam Fran-
cisco dos Capuchos da Província da Ar-
rábida.— « E meiítira ainda se não dis-

sera... que o fiz encommendar a Deosaqui
aos meus Arrabidos. » Dom Francisco
Manoel de Mello, Cartas, cent. iii, car-

ta 63.

ARRABÍL, s. m. (Do árabe arrabab; o

« b D final é substituído por uma letra

labio-nasal, que depois se transforma em
liquida, como em íxlmontacih, almotacel.)

Instrumento musico de cordas e arco, á
maneira de rebeca, porém de corpo mais
largo e braço mais comprido. = Tam-
bém se escreve Rabil e Rabel. Este vo-
cábulo, bem como a quitara ou (juitarra,

revelam a influencia árabe sobre a poesia
popular portugueza, ou aravías. E' in-

strumento pastoril.

Este ilesaíla mil,
Vendo aquelle, compra e troca.
Outro traz graças na bocca,
U'outro cliia o arralnt.

sa' de MiriASDi, ecl. viir.

ARRABILEIRO, s. m. ant. (De arra-
bil, com o suflixo «eiro.») O tangedor
de arrabil, o que anda tocando arrabíl.

ARRABILÈTE, s. m. Diminutivo de Ar-
rabil. Citado nas novellas de cavalleria,

e em Jorge Ferreira.

ARRABÍQUE, s. m. (A forma antiga Ar-
rebique é a que está, mais corrente. Se-
gundo Nunes de Leão, corrupção do la-

tim Rubrica.) Caio, postura, cor artifi-

cial, cosmético com que as mulheres pin-

tam o rosto. Vid. Arrebique.

t ARRACACHÁ, s. f. Em Botânica, gé-
nero da família das umbellíferas, herva
ephémera própria da America meridio-
nal, aonde se cultiva como planta ali-

mentícia.

t ARRACÉF, s. m. ant. Corrupção de

Recife ou Arrecife
;
penha continuada. =

Recolhido por Viterbo no Diccionario

Portátil.

ARRACIMADO, adj. p. Cheio de ra-

címos ou cachos.

ARRACIMAR-SE, v. refl. (De racimo,

com a terminação verbal «ar».) Encher-se

racimos ou cachos. = Recolhido por Mo-
raes.

ARRAÇOADO, adj. p. Posto a ração,

repartido em rações.

ARRAÇOAR, v, a. (De ração, cora a

terminação verbal «ar».) Pôr a ração,

dar ração. — Na linguagem antiga, divi-

dir os quinhões de uma herança. = Re-

colhido por Moraes.

ARRÁES, s. m. Vid. Arrais.

ARRAFÍM, s. m. (Segundo Moraes, cor-

rupção de Arfim, um dos trebelhos do

xadrez.) Laivos de valentão, ares, baso-

fia, embófia. — «...não ha letrado tão

observante em sua profissão, que não quei-

ra ter huns arraíins de cavalleiro. » Dio-

go do Couto, Soldado Pratico, Part, ii,

foi. 19. = Recolhido por Moraes.

ARRAIA, s. /. Em Ichthyologia, nome
vulgar de um peixe chato e cartilagino-

so, que vive no fundo dos mares, e se

sustenta de crustáceos, mariscos e pe-

quenos peixes. — a E de cada carrego

de cações ou arraias grandes levará huma
posta. 1) Ordenação Manoelina, Liv. i, tit.

16.

ARRAIA, s. f. ant. (De raia, limite,

com o prefixo do génio da língua, e do

uso popular.) Fronteira, limite, demarca-

ção, confim, confronto, extrema. — a E
juntos na arraia antre Elvas e Badajoz, n

Fernão Lopes, Chronica de D. João I,

Part. II, cap. 159.

— Loc. ; Arraia miúda, a plebe, o

vulgacho, a gentalha.

ARRAIADO, adj. p. Raiado, rajado

;

listrado.

ARRAIADO, adj. p. ant. Corrupção po-

pular de Arraiado; enfeitado, ornado,

aceíado.

D'onJe vens, oli mulher minlia,

Que \indes tão arraiada 1

noM. P0Pi;L.

ARRAIAL, s. m. (Do gothico Reidjaii,

preparar, pôr em ordem ; o « n » muda-
se em «1», como em gondfano, gonfa-

lão. No francez antigo arroi, significa

trem, equipagem.) No sentido primitivo,

e mais pi-oximo da sua etimologia, exer-

cito posto em campanha. Extensivamen-

te, o sitio do acampamento, aonde estão

as tendas e barracas. Alojamento de

qualquer corpo volante. Agglomeração
de gente em qualquer parte, d^onde mo-
dernamente vem o sentido de Arraial, o

logar para onde se concorre em romaria.

— « E então se tornarão ao arraial, e

em algumas das casas acharão frechas

meitidas. » Historia Tragico-Maritima,

Tom. i, p. 16.

— Loc. : Funcqão de arraial, aquella

em que se ajunta muita gente, como em
festas ruraes, e aonde ha tavernas e abar-

racaraentos.

ARRAIAL, voz ant. Corrupção de Real.

Grito das acclamações dos reis portugue-

zes. — Arraial, por Dom João III, rei

de Portugal. » Gil Vicente, Romance.
ARRAIÀMENTO, s. m. ant. (De arreio,

com o suflixo mento.) Armação, tapeçaria,

enfeite. — « Item, he acordado, que fai-

lecendo a dita senhora Infante D. Leo-

nor.... todalas jóias, perlas, arraiamen-

tos de casa...sejão tornadas, etc. » Provas

da Historia Genealógica, Tom. i, p. 523.

ARRAIANO, adj. e s. m. O morador
na raia ou arraia ; em sentido restricto,

o que habita na fronteira de Portugal,

que falia o portuguez hespanholado. —
« Puserão o nome de Alcobaça a huma
aldeã arraiana.» Carvalho, Chorographia,

Liv. I, trat. 4, cap. o.

ARRAIÃO, s. ní. Em Botânica, nome
vulgar da murta. — « Muitas arvores

cheirosas, como murta, arraião, jasmins,

e delias mil figuras. » iliguel Leitão,

Miscellanea, dial. i, foi. 8, v.

ARRAIAR, V. a. (Da baixa latinidade

arraiare; de arreio, com a terminação

verbal «ar»; melhor Arraiar.) Enfeitar,

compor, ornar, adornar, armar, adereçar.

= Usado por Jorge Ferreira, na Aule-

graphia. Vid. Arrear.

— Arraiar-sa, d. refl. Pôr-se em ar-

raial ; e também arrear-se.

ARRAIAR, V. a. (De Raiar, com o pre-

fixo da índole da língua.) Allumiar, irra-

diar, dar luz, esclarecer, íllumínar. —
Fulminar, despedir raios. — nPois por-

que razão amanhece e apparece a Auro-

ra, e vem arraiando com sua luz a terra,

etc. » Vieira, Sermões, Tom. xiv, serm.

1, § 2, n. 16.

— Arraiar, v. n. Luzir, brilhar, res-

plandecer, radiar. — « ...quando uew ar-

raiando aquella primeira luz da manhã,
a que chamamos Aiironu » Vieira, Ser-

mões, Tom. I, col. 233.

ARRAIGADO, adj. p. O mesmo que

Arreigado, enraizado, radicado ; figura-

damente : entranhado, aferrado, agarrado

como uma raiz. Fortificado, gravado pro-

fundamente, fixado. — « Hiim dos gran-

des enganos que ha no mundo, he cuidar

ninguém, que deseja salvar-se, estando

arraigado áquellas cousas, que impedem

a salvação. » Padre António Fêo, Trata-

dos Quadragesimaes, Tom. 1, foi. 156,

col. 2.

— Loc. : Arraigado na terra, dizia-se

no século xvi, dos que tinham morada
ou assistência fixa em algum logar, con-

dição para ser homem bom. — « 8ejão

bons, e de boa fama, e arraigados na ter-

ra, e de bons costumes. » Ordenação.Ma-

noelina, Liv. I, tit. 39.

ARRAIGAR, v. n. (Do latim radicari;

o « d B medial é syncopado, como era

meáius, meio; o «c» desce á sua media

«g», como em ^ctts^^go.) Lançar raízes,

enraizar-se, radicar-se ; figuradamente,

firmar-ae seguramente, inveterar- se j as-
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sentar morada, fixar residência. — « De-
terminado [O Capitão) de os não deixar

alli arraigar, reqiiereo a Nuno Velho,

etc. » Pinto Fereira, Hist. da índia no
tempo de Dom Luiz de Athaide, Liv. i,

cap. 7, íol. 3o.

— Arraigar-se, v. rejl. Enraizar-se,

lançar raizes. — « Quantas raízes más
profundamente se arraigam. » Frei l ho-

me de Jesus, Trabalhos de Jesus, Part.

I, trab. 8, foi. 196.

— Arraigar, v. a. Segurar com firme-

za, firmar, fixar, fazer tomar assento em
algum logar. — « Não somente com ten-

ção de se defender, mas ainda de nos

lançar da índia, ante que arraigássemos
as raizes, que já começávamos lançar. »

Joào de Barros, Década I, Liv. 10, ca-

pitulo 4.

ARRAÍR, V. a. (De formação popular.)

Em Agricultura, cortar o bacello pelo

pau velho, e decotar-lhe a rama, que lan-

çou no primeiro anno. = Recolhido por

Bluteau, no Suppl. do Vocab. = Empre-
gado por Alarte.

ARRAIS, s. m. (Do árabe arraies; de
rasa, ser eleito por cabeça de um povo,
familia ou casa.) Mestre, patrão da lan-

cha, o dono do barco ou quem o repre-

senta. Na linguagem antiga, era a ter-

ceira pessoa nas embarcações grandes;
correspondia ao que é hoje o Contra-Mes-
tre. Us arrais sào examinados pelo so-

ta-patrào mór quando se encarregam
do governo de qualquer barco. — « Na
proa vae sempre o Mocadão, que he o ar-

rais da embarcação. » Historia Tragico-
Maritima, Tom. ii, p. 146. = Também
se escreve Arraes, Arraiz.—Syn. Arrais, /^a<í'ão^ Mestre,Capitão:
Ferreira Borges, no Diccionario Juridico
Commercial, estabelece as seguintes dif-

ferenças, declarando primeiro que todos
estes nomes encerram a mesma ideia de
commandantes da embarcação : o arrais

é o commandante do barco ; o patrão ó

o que governa a lancha ; o mestre é o que
governa o hiate.

—

Capitão ó o que com-
manda o navio, de bordo superior ao hia-

te. Antigamente o plural de Arrais era
Arraizes, como vemos na Chronica de
Fernão Lopes, e em documentos do sé-

culo XIV.

ARRAIZ, s. m. ant. (De Arras, cidade
de França, d'onde antigamente vinham
pannos para Portugal.) Panno, peça, ou
corte, bordado ou tecido com lavores.=
Recolhido por Viterbo. Vid. Raz.
ARRÁLHA, s. f. O mesmo que Ara-

Iha. Novilha de dous annos. = Recolhi-
do por Moraes.

ARRAM, s. /. Nome vulgar de uma
planta de que ha duas espécies, a sativa

e a silvestre, cujas folhas sito aimilhantcs

ao rinchão. A arram sativa, tem as flo-

res brancas ; e a arram silvestre, tem as

flores nzucs. = Recolhido por Moraes.

ARRAMADO, adj. p. O mesmo que

Enramado c Derramado. Cheio de ramos

;

espalhado como ramos. — «...andavam

muitos d'elles arramados pela brenha. »

Inéditos da Academia, Tom. iii, p. o43.

ARRAMALHAR, i'. n. (Do radical ra-

mo.) .Sacudir os ramos, fazer ramalhada.

iíiguradameute, barafustar, fazer diligen-

cia para escapar-se. — « Andando elle

por detraz das casas palhaças, que de

fora um dos nossos correo a lança, quan-

do dentro sentio arramalhar cuidando ser

negro, com que o passou da outra parte.

»

João de Barros, Década II, Liv. 3, cap.

10. Trasmalhar.

ARRAMAR, v. n. ant. Enramar e Der-

ramar; espalhar-se, separar-se, ir cada

um para a sua banda, como os ramos

das arvores. — «A gente da hoste come-

çou de arramar, e segar d'esses pães, que

hi estavam. » Chronica do Condestavel,

cap. 68.
— Arramar-se, v. refl. Debandar, es-

palhar-se. — <ií Os Portuguezes por certo

não se arramaram, mas tiveram-se todos

juntos. » Fernão Lopes, Chronica, Part.

cap. 122.

t ARRAMPADOIRO, s. m. ant. (Do ra-

dical romper, com o suffixo oiro.) Terra

inculta de brejo e matagal, que se podia

romper^ e cultivar. = Recolhido por Vi-

terbo.

ARRAMPADOIRO, s. »n. ant. (De ram-

pa.) Terra de reoste; declivio, plano in-

clinado, descida de uui monte. = Reco-

lhido por Viterbo.

ARRANCADA, s. f. O mesmo que Ar-

rancamento. O pi'iraeiro recontro na guer-

ra, alcance ou batalha; expedição militar;

acção de lançar os inimigos fora do cam-

po. — «Os castellãos, quando assi os vi-

rão, derão hvma grande arrancada por
diante. » Fernão Lopes, Chron. de D.

João I, Part. I, cap. 103.

— Loc. : Dar arrancada, atacar o ini-

migo de repente. — Fugir de arranca-

da, ir de vencida. — De arrancada, do

repente.

ARRANCADAMENTE, adv. Com Ímpe-

to, furiosamente. = Usado por Toscano,

nos Parallelos de Príncipes, etc. = Re-

colhido por JMoraes.

ARRANCADO, adj. p. Desraigado, se-

parado pela raiz
;
puxado com violência

;

sacado para fora ; extorquido com violên-

cia; provocado á força; figuradamente,

e em sentido obsoleto : vencido. — «£
forão arrancados os Christãos e desbara-

tados. » Conde D. Pedro, Nobiliário, tit.

2.

— Loc. : Voga arrancada, cm lingua-

gem náutica, com toda a força dos re-

mos. — « Arremeterão de voga arran-

cada huns aos outros. » Jlendes Pinto,

Peregrinações, cap. xxxii.

ARRANCADOR, s. m. O que arranca,

ou desraiga. — « Vento vehemente, ar-

rancador d<is arvores da idolatria, f Fr.

João de Ccita^ Quadragenas, Tom. i, foi.

III, foi

207, col. 1. — Arrancador de dentes,

dentista de feiras.

ARRANCADÚRA, s. f. O que na lin-

guagem popular se exprime pela palavra

Arrancadelía : separação, arrancamento,

puchadella. — « Vréde-me que quem cria

Jilhos esjnrituaes, ha mister huns pieitos

de carne brandos para dar o leite, e ou-

tros de aço, pura sofrer as mordeduras,

e arrancaduras cias crianças espirituaes. »

Padre António de Vasconcellos, Tratado

do Anjo da Guarda, Tom. ii, p. 993. —
A porção que se arranca de uma vez

:

arrancadura de mandioca. — Arranco
mortal.

ARRANCAMENTO, s. m. Apartamento,

separação, empuchâo, violência ou esfor-

ço com que se desraiga uma cousa
;
pu-

chada.— « Oh! como lhe doe este aparta-

mento e arrancamento 1 que emfim he apar-

tamento e arrancamento da alma. » Pa-

dre Manoel iernandes. Alma Instruída,

Tom. III, p. 769.
— Loc. : Arrancamento de armas,

briga de que resultaram ferimentos em ra-

zão de se terem puchado armas. Phrase

do direito penal das Ordenações.

t ARRANCANES, s. /. pi. (Corrupção

de Arrecadas ; o « d » muda-se em « n »

como em niáus, mno e ninho.) Brincos e

ornamentos das orelhas. = Recolhido por

Viterbo no Dicc. Portátil.

ARRANCAR, v. a. (Do latim abradica-

re, e eradicare; o « d » é geralmente syn-

copado quando medial, mas na lingua-

gem popular transforma-se ás vezes em
(I n » .) Tirar pela raiz o que está planta-

do, desraigar, desenraizar ; desmembrar,

separar com Ibrça, esgaçar, tirar, puchar,

extirpar, fazer cessar, extorquir, obter á

força, arrepanhar, arrebatar, desligar,

destilar, ir de arrancada, dar arrancos,

desentranhar.

QnanUs arvores velhas arrancaram

Do vento bravo .is fiirias indignadus

!

c*M., tez., cant. vi, est. 79.

Suas capellas, sens cabcllos d' ouro

Arrancam e desfazem.

FCRBCiRA, Elegia r.

— Loc: Arrancaj^ lagrimas, sensibi-

lisar a todos, commover profundamente.
— Arrancar ais do peito, dal-os muito

sentidos. -^ Arrancar « alma, matar bar-

baramente. — Arrancar o coração, cau-

sar grande dòr por etieito de algum de-

sastre. — Arrancar a voz do peito, fal-

lar a custo, com cansaço e de um modo
imperceptível. — Arrancar das unhas,

conseguir a custo. — Arrancar a espada,

puchar por ella, empunhal-a arremetten-

do. — Não ha quem o arrancpie, diz-se

quando se tem uma tendência irrcíistivel

para alguma cousa ou pessoa. — Arran-

car o gado, tomal-o na cavalgada. — Ar-

rancar um denií, tirar o que está podre

;

e figuradamente diz-se do que se faz a

muito custo. — Não se lhe arranca j>a-
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lavra, diz-se de uma pessoa muito taci-

turna.

—Arrancar, r. n. Partir, sahir, irrom-

per, brigar, barafustar, batalhar, mudar-

se, largar, expirar, arcar. — nO agoni-

zar he de quem está morrendo, o arrancar

he da alma, quando se apartado corpo. -d

Vieira, Sermões, Tom. vii, serm. 11, §

3, n. 341.
— Em linguagem náutica, arrancar é

desprender com força a ancora do logar

aonde estava unhada ; largar de um por-

to a toda a força de vela. •— «Quando
na força desta contenda arrancaram fu-
riosamente as galés.-» Frei Luiz de Sou-

sa, Vida do Arcebispo, Liv. vi, cap. 9.

— Arrancar-se, v. refl. Separar-se,

eximir-se, tirar-se á força ; expirar. —
aE soltando-se taes suspiros e ais, que pa-

recia arrancar-se-?^e a alma. » Jorge

Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom. iii,

p. 186.

ARRANCHADO, adj. p. Reunido em
rancho, aparceirado, ajuntado.

— Na linguagem militar, obrigado a

comer do rancho ou alimentação fariná-

cea fornecida pelo governo ao soldado

por vinte e cinco reis diários.

ARRANCHAR, v. a. (De rancho, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Ajuntar ao rancho ou sucia, associar, ag-

glomerar, reunir ao bando. Distribuir em
ranchos; n'este sentido recolhido por Blu-

teau no Vocabulário.

— Em linguagem militar, fazer entrar

no rancho o soldado, pagando elle vinte

e cinco reis diários do seu pret pelo al-

moço e jantar. Sào obrigados a arranchar

os soldados solteiros, ou que não tem fa-

mília.

— Arranchar-se, v. refl. Associar-se.

t A RANCHO, loc. adv. Toque militar

de corneta ou tambor, ordinariamente ás

dez horas da manhã e ás trez da tarde,

para os soldados formarem por compa-

nhias e receberem as marmitas com o

ranclio.

ARRANCO, s. m. O mesmo que Arran-

cada, Ímpeto violento
,

promptidão de

movimentos, anciã de vomito, agonia, pa-

roxismo, estertor.
"

Dizem que ilepois que o mundo enfermo
Bender o ullimo arrauco. ele.

QDEV. 4FF0NS0 AF«., Cant. I.fol. 14.

As alviçaras rcijueiro,

Já que sendo vós tão fraco

Esperaes segundo arranco
D. FR. MiN., acs., p. 228.

t ARRANCOAR-SE, v. n. Vid. Arran-

cuar.

ARRANCORAR-SE, v. refl. ant. Vid.

Arrancurar-se.

ARRANÇOAR, v. a. (Dofrancez rançon-

ner.) Resgatar, remir, comprar a liber-

dade. — oPara saberes (do Mouro) se se

quer arraaçoar.» Inéditos da Academia,

Tom, II, p. 396.

ARRANCURÁR-SE, v. refl. ant. Quei-

sar-sc, aggravar-se perante o magistra-

do. = Recolhido por Viterbo.

t ARRANDAR, v.a. Espflhar, dividir,

separar. = Recolhido por Viterbo.

ARRANHADELLA, s. f. Forma popular-

de Arranhadura.

ARRANHADO, adj. p. Escoriado, esfo-

lado, ferido á flor da pelle, rasgado com
as unhas. — «Arranhado, quem te ai-ra-

nJiou ? Oxdro arranhado como eu.v Padre
Delicado, Adágios, foi. 99.=N'este senti-

do, usado como substantivo.

ARRANHADURA, s. /. Escoriação, eru-

são, ferida leve feita principalmente com
as unhas. — nE 2>oucos são os negócios

tão hem acomplecionados, que se entendào

da primeira tenção, como cura de arra-

nhaduras.» Dom Francisco Manoel de

Jlello, Cartas, Cent. iii, cart. 60.

ARRANHAR, v. a. (Corrupção do latim

irradiare, no francez errailler ; a passa-

gem do «1» para «n» é muito frequente,

como nemòvar, por Zembrar.) Escoriar,

esfolar, ferir a jielle com as unhas, esga-

ravatar, riçar, rasgar, raspar, separar di-

lacerando.

—

«Senhor, el-lieinão tem ain-

da unhas, mas como as elle tiver, crede

que vos ha de arranhar. » Joào de Barros,

Década IV, Liv. viii, cap. 4.

— Loc. : Arranhar qualquer instru-

mento, tocal-o mal. •— Arranhar o fran-

cez, fallar ou perceber ainda mal a lín-

gua franccza. — Não ha que arranhar,

diz-se da cousa que nào promette bons

lucros.

—

«Arranhado, quem te arranhou?
outro arranhado como eu » Padre Deli-

cado, Adágios, foi. 99. — Arranhar os

otcvidos, dizse do som áspero.

— Arranhar, r. n. Causar sensação ás-

pera e desagradável ; ter habito de ferir

ou de se irritar, ser arisco ; esgaravatar,

esforçar-se por fazer alguma cousa ainda

que nào bem. — a Bom amigo é o gato,

senão que arranha.» Jorge Ferreira de

Vasconccllos, Euphrosina, act. i, se. 3.

— Quer em jogo, quer em sanha sempre

o gato mal arranha.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. i, n. 3.

Ji dos corcéis arranha, o rincho ríspido

.

FiL.,oimA.s, lom. xii, p. )a9.

— Arranhar-se, v. refl. Ferir-se por

descuido em alguma cousa áspera, esco-

riar-se. Ferir-se levemente, em despique.

— «Mas elle, levantando as mãos ao ros-

to jmra se arranhar... disse, etc.» Jorge

Cardoso, Agiologio, Tom. iii, p. 169.

ARRANHOSA, s . /. Em Botânica, no-

me de uma herva, que dá imia baga,

dentro da qual ha um sumo com que se

pôde escrever. — « Com a haga de huma
herva, que chamão arranhosa, cpte he fi-

níssima tinta, escreveo a seguinte carta.»

Miguel Leit.ão, Miscellanea, Dial. xv,

p. 429.

ARRANJADISSIMO, adj. sup. Governa-

dissimo, bastante económico, compostissi-

nio.= Usado na linguagem popular.

ARRANJADO, adj. p). Feito, amanhado,
preparado, apromptado; económico, com-
posto, previdente, aceiado. = Usado na
linguagem popular. — Meã arranjado,

mal trapil'io, esfrangalhado, vestido com
roupas más. — Estar arranjado, isto é,

em maus lençoes, muito mal.

ARRANJAMENTO, s. m. (Do francez

arrangisment.) Arranjo, disposiçSo, ordem,
distribuição regular, economia. = Intro-

duzido pelo Padre António Pereira, na

traducçào da Bíblia, Tom. iii, p. 281.=
Pouco usado.

ARRANJAR, v. a. (Do francez arran-

ger.) Dispor, ordenar, compor, accommo-
dar, concertar, conciliar, adquirir, obter,

alcançar, conseguir, conceber, regular,

distribuir, coordenar. = Introduzido pelo

Padre Bento Pereira, na traducçào da

Bíblia, Tom. iil, p. 50. = Antes da ad-

missão erudita, era já usado na riquíssi-

ma linguagem popular. == Também se

usa ainda hoje como ameaça.
— Em Tanoaria, arranjar, dar certas

pancadas no fundo da vasilha, nas peças

que o tampam, para ficarem eguaes por

fora. = Recolhido por Bluteau.

— Loc. : Arranjar a vida, conduzir

bem os seus negócios, enriquecer. — Ar-

ranjar a casa, dar o sustento diário, ad-

ministral-a, aceial-a. — Arranjar dinhei-

ro, conseguil-o j^r qualquer meio. —
«Dinheiro ninguém o tem, quem o quer

arranja-o.» Anexim da tradição oral.

— Arranjar-se, v. refl. Gerir os seus

negócios, enriquecer, dispôr-se convenien-

temente, melhorar de posição.

— Loc. : Fulano arranjou-se, conse-

guiu uma posição vantajosa, emprego ou

meios de fortuna.— Lá se arranje, livre-

se como puder. -— Arranjar alguém, mo-

lestar, maltractar alguém.

ARRANJO, s. m. Disposição, ordem,

coordenação, collocação, economia, regu-

laridade ; em linguagem familiar : uten-

sílios, mobílias, commodidades. No plu-

ral significa ajustes, tratados, convenções

para se terminar uma pendência, luna

empreza. — Este termo, que os nossos

clássicos nunca empregaram, substitue

adquada e felizmente o pouco euphonico

antigo arranjamento,

ARRANQUE, s. m. O mesmo que Arran-

co ou Arrancada. — «Os cortes e os ar-

ranques. » Regimentos de 3 de Janeiro de

1802.

t ARRÃO, suflix. (Do latim errimus,

forma dos superlativos, que ainda con-

servamos em algumas palavras de forma-

ção erudita, como integerrivao, celleber-

rimo, tíierrimo.) Em Morphología portu-

gueza, suffixo dos substantivos e adjecti-

vos augmentativos, e também forma po-

pular do superlativo latino errimus. Ex.:

Crtoífarrão, leherTão.

ARRÃO, s. f. Em Botíiuica, nome Yul^
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gar da rala, herva verde que se cria nos

mattos. usada na velha Medicina porUi-

gueza como boa para estancar o fluxo

mensal das mulheres. — «A arrão verde,

que se cria nos mattos, a qv.e chamam Ha-

ia, etc.» Curvo Semedo, Polyanthêa, p.

507, n. ''.

ARRAPAZADO, adj. Com similhan-

ça de rapaz, nas feições ou nas acções
;

agarotado, agaiatado. = Recolhido pelo

Padre Bento Pereira.

ARRAPINADO, adj. p. Rapinado, em-

polgado.

ÀRRAPIAR, r. a. (Do latim horripila-

re, mudando o «O» inicial por «a» como

em kvtnçal, por Ovençal, e o «i» medial

por «a» como cm inter, antre.) Vid. Ar-

repiar e Arripiar. = Usado no Cancio-

neiro de Resende.

ARRAPINAR, v. n. (O mesmo que Ra-

pinar, na linguagem popular Arrepanhar.)

Empolgar, agarrar, roubar como ave de

rapina. — <iE tem este beneficio especial

a pomba, qv.e faz o ninho n'esta caverna,

que he ficar recolhida e defendida com o

muro, elivre das aves infernaes, que sem-

pre andam arrapinando.» Padre Manoel

Fernandes, Alma Instruída, Tom. il, doe.

1, cap. 28, n. 28.

ARRAPOZÁDO, adj.p. Amarroado ; ti-

no, ladino.

t ARRAPOZAR, v. n. (De rapoza, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Fingir-se morto, araarroar, = Usado de

preferencia na forma reflexiva.

— Arrapozar-se, v. refl. Fazer-se mor-

to, como faz o rapozo, quando é pilha-

do em um gallinheiro. — «E o caso não

foi, senão que o demónio vio que o aper-

tavão pelo sacrificio, arrapozou-se, paj-a

que havendo-o por morto, (assi o faz o

rapozo,) o deixassem. tí Frei Roque do

Soveral, Historia do Apparecimento da

Senhora da Luz, Liv, iii, cap. 8.

— Na Litteratura portugueza, assim

como na Litteratura hespanhola e italiana,

nos paizes em que predominava o catho-

licisnio, os poemas do Rapozo fcZit Renard)
nào foram conhecidos; apenas de passa-

gem, por allusões ou anesins se falia em
uma ou outra aventura que veiu para a

tradiç<ào do grande poema das lutas da
burguezia.

ARRAR, V. n.ant. (Corrupção de Errar;

na linguagem do século XV, encontramos

Avaiif/elho, por evangelho, Degratal, por

Decretai.) = Usado no Cancioneiro de
Resende.

ARRARADO, adj. p. Tornado raro, ra-

refeito, rarefacto, adelgaçado. := Usado
por Curvo Semedo, nas Obs Medicas.

ARRARANTE, adj. 2 ç/en. Rarilicante,

que rarefiiz ou torna raro, diluente. —
«Porque se errarem o alvo, e derem ab-

sorbtntes ou arróU"cintes, aondeflcviam dar
azedos e fixnntes, etc.» Curvo Semedo,
Atalaya da Vida, p. 18G.

ARRARAR, v. <. (De raro, com o pr«^-

fixo ('H» e a terminação verbal «ar».) Ra- '

refazer : com relação aos liquides, adel-

gaçar, diluir. — «....porque adelgaçarão

mais o sangue, e o arraiarão mais, o que

será idtima ruina.-o Curvo Semedo, Ata-

laya da Vida, p. 186.

ARRAS, s. f. pi. (D ) latim arra-, ou

arrha'.) Em Direito Civil, os bens que

por contracto dotal recebe a mulher de-

pois da morte do marido, quando nào ca-

sou portfarta de amctade. — « Segundo o

costume de Entre Douro e Minho, donde

se colhe que o estico de se darem em Por-

tugal arras 7ios casamentos teve alli prin-

cipio. i> Brandão, Monarchia Lusitana,

Part. IV, liv. 15, cap. 36.=Tambem se

escreve Arrahas.
— Em linguagem figurada, penhor, se-

gurança, garantia, partido que se dá ao

que joga menos. Arrefens^ Vid. Arrhas.

— Loc. : Dar arras a alguém, ser-lhe

superior, levar-ihe vantagem. — Ter al-

guém em arras, o mesmo que reféns.

ARRAS, s. /. ant. (De Arras, cidade

de França, d'onde antigamente vinha um
tecido afamado; Vid. Àrraiz e Raz.) Ta-

peçaria ou pannos de armar ; eram usados

antigamente para forrar as paredes dos

palácios. — «Por esta causa, se chama-

ram antigamente pannos de arras, toman-

do o nome da principal cidade em que

se principiaram. y> Severim de Faria, No-

ticias de Portugal, disc. i, § 1, p. 3.

ARRASADO, adj. p. Feito raso, leva-

do até á rasura ;
figuradamente : cheio,

repleto, alagado , inundado ;
aplanado,

demolido, destruído, apeado. Extensiva-

mente, esfalfado, estrompado, derreado,

cansado.

—

«Levando a fantezia occupada

nesta angustia c'os olhos arrasados de

agua, 7ião podia dar passo. -n Hist.Trag.-

Maritima, Tom. i, p. 73.

— Loc. : Olhos arrasados de agua,

cheios de lagrimas.—Arrasado dos peitos,

esfalfado, aberto.

—

Peça arrasada, a que

está apontada pelo raso dos metaes. —
Arrasado em popa, ou pCpa arrasada, em
linguagem náutica, correndo em direcção

opposta d'onde sopra o vento.

ARRASADOR, s. m. O que arrasa, en-

che, inunda : demolidor. = Também se

emprega como adjectivo : trabalho arra-

sador. — Pau da rasoura, com que se ar-

rasam as medidas. N'este sentido, reco-

lhido por Jeronymo Cardoso

ARRASADÚRÀ, s. f. O que cáe da me-

dida guando se lhe passa o pau da rasou-

ra ; na linguagem popular, Arrasadella.

— «... bom ganJio me dais ; quereis fa-

rinha calcada, e de quebras as arrasadu-

ras.» ^Moraes. Dicciou.

ARRASAMENTO, s. m. O mesmo que

Arrasadura. Acçào e eflFeito de arrasar,

deniolirào, destruição.

ARRASAR. V. «. (De raso. com o pre-

iixo «aii e a (erminavrio verbal «ai'" ; se-

gundo Moraes, do iVanccz rastr.i Encher,

inuadur, alasíi"ar, aplanar, abater, derro-

car, destruir, arruinar, derribar, humilhar,

aviltar.

Até que arrase os grossos e ai tos muros.
CÚBTB ÍZÍL, CERCO DB DIU, CaOt. I, fol. 11.

Depois qae da cabeça o ornato arrasa

Qtsv., AFP. ÀFB., cant. u, tbl. 134, v.

— Loc. : Arrasar Troya, fazer uma
grande destruição. —Arrasar a vista por

cima da caça, fazer pontaria, roçando com o

raio visual por cima do objecto que se

mira. — Arrasar em popa, em linguagem

náutica, ir á popa rasa, ou com vento em
popa. — Arrasar a medida, passar com

o pau da rasoura por cima d'ella. — Ar-

rasar os olhos de agua, romper em choro

repentinamente. — Arrasar alguém, des-

compôl-o de palavras, injurial-o.

— Arrasar, v. n. Cansar, ficar esfalfa-

do. — Arrasar dos peitos, abrir.

— Arrasar-se, v. refl. Applainar-se

fazer-se raso, cair, desmoronar-se.

Graças aos mares ,
que correrão, pondo

Estrado fraco ás qoilbas arrojadas,

8ue ioda que montes altos igualarão

'o pezo arrebatado se arrasavãu

.

ULEV., 4FF. íFB., cant. Ill foi. 99, r.

ARRASOAR, v. a. (De rasão, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «éir».)

Vid. Arrazoar e Arrezoar.

ARRASTADEIRO, adj. Rasteiro, que se

arrasta. — Planta arrastadeira, contra-

põe-se a trepadeira.

ARRASTADO, adj. p. Levado de ras-

tos, empnchado ; figuradamente : vexado,

opprimido, empobrecido, miserável ; for-

cado, violentado, feito contra vontade.
9 1 '

Ou^e o que vem de tão loD?? arrastadc ,

Que tremendo se cLesa, e assi se alrete

Oueixar-se de quem he tyraimizado.

FEs-, ciBT., pari. u, cari. 2.

—Loc. : Semana dos arrastados, aquel-

la antes da semana santa, em que se con-

fessam os penitentes que demoraram a

desobriga. — Andar arrastado, viver

em miséria extrema. — 6't ) arrastado por

alguém, aliciado, induzido para alguma

acção má. — Ir arrastado pelos cabellos,

ir a todo o custo, mas sem poder eximir-

se ao dever. — Serviço arrastado, o que

é feito de má vontade. — Xegocio ari-as-

tado, delongado, addiado. — Sentido ar-

rastado, interpretação forçada. — VnJia

arrastada, a que não est;i empada, mas

,
baixa.

ARRASTADÚRA, s. /. (Os substantivos

oiu ura" .antigos, terminam na lingua-

gem popular cora o suffixo em «eUa».')

Arrastadelia. arrastamento, arrastío. =
Recolhido no Diccionario de Barbosa.

ARRASTAMENTO, í. m. O acto de ar-

rastar; tamlicm se emprega no sentido

de ímpeto que nos leva a alguma cousa,

' ou por influencia exterior ou por impulso

próprio. = Recolhido por Moraes.

I ARRASTÃO, s. Hl. Repellào que se d.-i

' a cousa que se leva de rasto ;
arrasta-

' mento, empuchào. — ãMas quei'^ Deos

I não encontreis cttm algum celebrante too

\
accelei-ado e tiidevvto, ju<: vos nào d£ «-
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paqo de acompanhal-o com. o espirito,

salvo levado de arrastões. » Padre Manoel
Bernardes, Pão Mystico, § 1-4.

— Em Agricultura, arrastão, vara que

nasce e se estende pelo chão ao pé da vi-

deira.

ARRASTAR, v. a. (De rasto ou rastro,

com o prefixo «a» e a terminaç.ão verbal

«ar».) Levar de rasto ou de arrasto, pu-

char á força, attraír, levar após si por

alliciação ou violência; desacreditar, vitu-

perar ; roçar pelo chão a cauda ; vexar,

desgraçar.

Ala o cordão, ([ue traz por (lerradeii'0

No tronco, e facilmeiUc o leva e flrrfl.s/fl

CAM., LUZ., cant. 5, est. IH.

— Loc. : Arrastar pela rua da amar-
gura, diz-sc quando se abocanha a boa
fama de alguém. — Rede de arrastar, a

que tem as malhas bastante estreitas, de

modo que traz a petinga ; são prohibidas.

— Arrastar pelos cahellos, levar a cus-

to ; figuradainente, aliegar ou citar força-

damente. — Arrastar a cauda, diz-se dos

vestidos compridos. — Arrastar sedas,

vestil-as, usal-as.

Arrastar, v. n. Roçar, ir do rastos,

rojar.

A' serpe disse : a mais abominada
ScrÃs do quantas cousas lia na vida,

Andarás sobre peitos armsl anilo,

Ficar-te-lias só da lerra sustentando.

KCLLIM DK MOUR*, NOVIS. 110 UOUCM, CaUt.

est. 103.

— Em Artes e Officios, arrastar, en-

tre os pedreiros, sair fora do prumo, pen-

der para dentro da parede.
— Em Linguistica, arrastar, ter a

pronuncia pouco nítida, carregar de mais
na accentuação das palavras.

— Arrastar-se, v. rejl. Rojar-se, an-

dar de rastos, engatinhar; sevandijar-se.

— « Arrastou-se por todas as ruas, como
sohia, pedindo esmola para ella. » Frei

Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domingos,
Part. I, Liv. 4, cap. 20.

ARRASTO, s. m. ant. (Corrupção de

Aresto ou de Arresto.) Impedimento, to-

madia, retenção de alguma pessoa, ou
suas cousas. = Recolhido por Viterbo.

ARRASTO, s. m. Rasto, rojo, catadupa;

arrastamento, o impulso que leva de ar-

rastão
; figuradamente, pobreza em que

alguém cáe. — « De todos os males que
lhe jizerão, punhadas, couces, arrastos
e pancadas, pouco ou nada sentira. » Fr.

Marcos de Lisboa, Chronica dos Meno-
res, Part. I, Liv. 8, cap. 6.

ARRASTO, adv. ou loc. adv. Corrupção
de A Rasto. ArrastadaiTjente, de rastos,

rojando pelo chão. — « Pelos cahellos e

arrasto somos levados á presença do Se-

nhor. « Amador Arracs, Dialogo IX, ca-

pitulo 1.

ARRASTÕES, adv. (Plural de Arrastão;
o grande uso que se fazia d'esta flexão

do numero, fez com que se considerasse

como uma forma fixa.) De rastos, arras-

tadamente, a rasto. — « Os trouxe a to-

dos arrastões, dando com elles sobre a fo-

gueira. )) Diogo do Couto, Década V, Liv.

4, cap. 11.

ARRASTOS, adv. O mesmo que Ar-

rasto.

ARRASTRÃO, s, m. Vid. Arrastão.

ARRASTRAR, v. a. (De rastro, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».)

Vid. Arrastar, mais usual.

ARRATADO, adj. p. (Corrupção de Ar-

reatado, fí Reatado. = Usado na lingua-

guagem do scculo XVI, e ainda hoje nos

romances populares

:

Qiicm VOS trouxe aqui, meu tio

Tão preso, e airaluilo, ele

BOM. liERAL.

t ARRATADÚRA, s. f. (O mesmo que

Arreatadura, ou atadura de muitas vol-

tas.) Em linguagem náutica, ligadura de

cordas á roda do mastro, para o tornar

mais firme e seguro. — « E a galé has-

tarda em que hia Dom Álvaro, filho do

Viso-Rei, ahrio toda com os balanças do

mastro grande, e com quanto por todas

as piartes lhe jizerão arrataduras, com-

tudo, não podendo vencer a agua, arri-

bou. » Francisco de Andrade, Chronica

de Dom João III, Part. iii, cap. 65.

ARRATAR, v. a. (Corrupção de Arrea-

tar, ou Reatar. = Recolhido por Jero-

nymo Cardoso e Bento Pereira.

ARRÁTEL, s. m. (Do árabe arratle

;

na linguagem popular ainda se diz Arra-

tle.) Pezo antigo de desosseis onças ; trin-

ta e dous formam uma arroba. — « Ha
milito bálsamo, de que então valia o ar-

rátel rt dous pezos e a trez. » Hist. Tra-

gico-Maritima, Tom. ii, p. 419. — Ar-

rátel mourisco, constava de 32 onças. =
Recolhido por Viterbo.

ARRATELADO, adj. p. Pezado aos ar-

ráteis.

ARRATELAR, v. a. (De arrátel, com a

terminação vi-rbal «ar»). Dividir aos ar-

ráteis, pozar por arráteis. = Recolhido

por Bluteau, no Suppl. do Vocab.

ARRATELINHO, s. ia. Diminutivo de

Arrátel. ^= Bastante usado na linguagem

popular.

ARRATENS, s. m.pl. Plural irregular de

Arrátel. — Usado por Garcia d'Orta,

Pinto e Frei Luiz de Sousa, e ainda ho-

je na linguagem popular. — << E onde es-

peravam falta de muitos arratens....rtc/i«-

ram-se com 2^<i^o avantajado. » Frei IjUÍz

de Sousa, Hist. de Sam Domingos, Part.

I, Liv. o, cap. 26.

ARRATES, s. ?». Plural irregular de

Arrátel. ^ Usado na linguagem popu-

lar.

ARRAVALDE, s. m. ant. O mesmo que

Arrabalde. ^ Recolhido por Moraes nos

Inéditos da Academia.

t ARRAVESAR, v. a. (Corrupção de

reversare ; mais propriamente Revessar,

e Arrevessar.) Dar volta ao estômago,
vomitar, lançar pela bucca fora. = Re-
colhido por Moraes em Jeronymo Corte
Real.

ARRAYA, s. f. Vid. Raia.

ARRAYADO, adj. p. Vid. Arraiado e

Arreado.

ARRAYAL, s. m. Vid. Arraial.

ARRAYAMENTO, s. m. ant. Vid. Ar-
raiaraento.

ARRAYS, s. m. Vid. Arrais.

ARRAZES, s. m. pi. ant. Plural de Ar-

ras. — « Hum gomil de prata... lavrado
de folhagens de arrazes, e a cobertura de

alcachofre. » Provas da Hist. Genealógi-

ca, Tom. II, p. 446, ann. 1522.

ARRAZOADAMENTE, adv. Conforme á
razão; razoavelmente, racionavelmente,

conformadamente ; medianamente, softri-

velmente, assasmente. — « Mandou pedir
ao Padre lhe mandasse, um Japão, que

entende arrazoadamente as cousas de

Deos.» Cartas do Japão, Tom. i, foi. 134,

col. 2.

ARRAZOADO, adj. p. Discorrido, con
formado á razão ; determinado, aconteci-

do. Avisado, discreto, sufficiente, bastan-

te. Os escriptores antigos escreviam Ra-

zão, e por isso usaram sempre a forma
Arrezoado. Vid. esta palavra.

ARRAZOADO, s. m. Em linguagem ju-

rídica, allegação de direito, reflexões ju-

ridicas, discurso, aranzel. Vid. Arrezoa-

do, forma antiga hoje obsoleta.

ARRAZOADOR, s. m. O que faz arra-

zoados; o que é dado a longas praticas

enfadonhas. = Recolhido por Moraes.

ARRAZOAMENTO, s. m. ant. Discurso,

arrazoado, pratica, aranzel. Vid. Arre-

zoameuto.
— Loc. : Arrazoamento do feito, alle-

gação jurídica. = Recolhido por Bar-

bosa.

ARRAZOAR, v. n. (De razão, com o

prefixo da índole da lingua, e a termina-

ção verbal.) Discorrer, dissertar, aliegar,

produzir razões oralmente ou por cscri-

pto. Increpar, arguir, ralhar, censurar,

arengar, altei'car. — Em sentido foren-

se : defender a causa d'algucm, aliegar

direitos.

ARRAZOAR, v. a. (De razoar, com o

prefixo « a».) Dizer discorrendo,

— Arrazoar-se, v. rejl. Vir á razão,

conformar-se, accommodar-se ao que é

rasoavel. = Recolhido por Moraes.

Arre \ interj. (Do árabe arrie, de ar-

ra, mover-se, andar, caminhar.) Voz com
que se exprime cólera e enfado mistura-

do com certo desprezo de superioridade.

Usam-o os arrieiros e azeméis, quando
tangem as cavalgaduras. — « Tanto me
deo por uxte, como pwr arre. » Jorge Fer-

reira, Euphrosina, act. ii, se. 4. — Con-

trapõe-se a Uxte, voz com que se manda
parar as bestas,

— Loc. : O arre burrinho, jogo de

lapazes.

—

Ser o arre bonin/io de alguém.
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ser para todos os serviços, ser o único

que trabalha. — Arre, comelle! voz de

altercação; equivale, não o posso aturar

mais. — Asrehipas, Arrecocão, ÃTrelã,

ft^rmas populares do século xvili da in-

terjeição Arre. = Recolhido por Bluteau

no Suppl. do Vocab.

ARREADO, aa'j. p. O mesmo que Ar-

reiado ; enfeitado, adornado, adereçado,

ataviado. Appareiliado, ajaezado
;
jacta-

do, basofiado. = Usado por Frei Antó-

nio Fêi>.

ARREADO, adj. p. Descido, amainado,

abatido, afrouxado pouco a pouco. Vid.

Arriado, que deve ser usado de preferen-

cia por causa da homonyniia.

ARREAR, V. a. (Da baixa latinidade

arraiare; no portuguez antigo Arraiar

;

vid. Arraiar.) Ornar, enfeitar, adereçar,

ataviar; ajaezar, paramentar, apparelhar

com os arreios.

A mesma Dido mais que o Sol fi)ruiosa,

Hiinia taça na dextra tendo cheia.

Entre os cornos a verte religiosa,

D'huma vacca. a que a branca cõr antUi.

FBANCO BARRETO, E^EIDA, IÍV. T, esl. 14.

— Arrear-se, v. refl. Enfeitar-se, or-

nar-se ; figuradamente, jactar-se, baso-

fiar, ensoberbecer-se.

Escandinávia ilha. que se airéa,

Das victorias, que Itália nSo llic nega.

CAM., LUZ., cant. iii, est. 10.

ARREAR, V. a. O mesmo que Arriar,

descer o que estava içado ; abater, amai-

nar, afrouxar; ir alargando pouco a pou-

co o cabo, alar. = Usado em linguagem

náutica. — Arrear sohre a pega, termo

de commando, que consiste em descer a

verga conservando o pauno cassado e

também mareado, quando a força do
vento é tal que só assim permitte na-

vegar. — Arrear bandeira, cortezia ma-
ritima, ou também signal de vencido,

nos combates navaes. — Arrear no ser-

viço, nào poder mais, cansar.

—Arrear, v, n. Nào poder mais, ficar

cxhausto. — Não arrêa, nào fica ati-az,

trabalha sempre, ninguém lhe leva van-

tagem.

ARREÁS, s. /. pi. Fivcilas sem fuzil-

Lão por onde se enfiam os loros dos estri-

bos pegados á sella. ^'id. Arreaz. = Re-
colhido por Moraes.

ARREATA, s. /. Cabresto, cabeçada,

corroa ou corda com que se levam as

bestas nas cidades ; a sóga é a arreata

dos bois. — a A arreata se cortará de

maneira, que fique bum justa nas argo-

las em que prende. » Galvão de Andra-
de, Arte da Cavalleria, trat. i, cap. 2G.

ARREATA, luc. adv. O niosnio que Á
reata ou pela arreata. — « Vistes já hum
almocreve levar bestas arreata, /ut»irts ata-

das nas outras... » Frei Pedro Calvo, Ho-

milias, Part. H, p. ÕOÍ).

ARREATADO, adj. p. O mesmo que

Arratado; reatado. Levado pela arreata
;

voL. 1—72

amarrado, atado a muitas voltas. = Usa-

do por Joào de Barros, e na linguagem

popular:

Qnem vos trouxe aqui meu tio

Tão prezo e arreaíaito.

Não por furto que liaja feito.

Nem por homem ter matado ?

ROMANCEIRO GERAL.

ARREATADÚRA, s. /. O mesmo que

Arratadura. Em linguage?n náutica, lia-

mento de um cabo em muitas voltas, pa-

ra prender, atracar, segui-ar ou tornar

mais firme. — « Fizerão no pé do mastro

grande, que lhe ficou, hum mastareo de

hum pedaço de entedia bem piregadu, e com
as melhores arreataduras que puderuo. »

Hist. Tragico-Maritima, Tom. i, p. 19.

ARREATAR, v. a. (De arreata, com a

terminação verbal «ar».) Pôr a arreata,

prender a arreata na cabeçada. Vid. Ar-

riatar.

ARREATAR, f. a. (De reatar, com o

prefixo do génio da lingua.) Em lingua-

gem náutica, atar com muitas voltas, liar,

enliar ; atracar a nau, apertal-a com o

cabo ou cordas. — «...mandou mui bem

arreatar a não de maneira que elle com

os da sua cajntania por este gorupés en-

trarão nella. » Joào de Barros, Déca-

da II, Liv. 3, cap. 6.

ARREAZ, s. m. Fivella sem fuzillào,

pegada ao vazo da sella, onde se põe os

loros dos estribos. — «...do alto do ar-

reaz até ao meio da soleira. s Galvào

d'Aiidfade, Arte da Cavalleria, Trat. i,

cap. .H2.

ARREBALDE, s. m. O mesmo que Ar-

rabalde. = Usado por Vieira.

ARREBANHADOR, s. m. O que ajunta

o rebanjio. =:= Recolhido por Cardoso e

Bento Per(.'if.\.

ARREBANHAR, r. a. (De rebanho, com
o prefixo «a» ea terminação verbal «ar».)

Ajuntar o rebanho; figuradamente, ajtm-

tar, agglomerar, amontoar; extensiva-

mente, amiudar, repetir. •—
• « He mais

atrigada para arrebanhar p)orradas, ete.»

Brito , Monarchia Luzitana , Part. i,

c. ;-50.

ARREBATADAMENTE, adv. Accelera-

damcntc, precipitadamente, inconsidera-

damente, inopinadamente, repentinamen-

te. — «Morreo mui arrebatadamente, du-

rando j)oucashoras, de huma esquincncia

que o afoqou.v Cartas do Japão, Vol. ii,

foi. 23,' col. 1.

ARREBATADÍSSIMO, adj. sup. Pieci-

pitadissimo ; bastante inconsidei ado ; cxal-

tadissimo.

ARREBATADO, adj. p. Raptado, rou-

bado :í força, levado de repente. Rápido,

impcttioso, violento, irascivcl, precipita-

do, inconsiderado, accclerado. Extático,

enlevado, transportado, enleado, encan-

tado, maravilhado, fora de si.

Inda (|U0 rIarainoHli- cnlcndii quanto

.A levo e arrehalaito lirovidade

V lodo o verso dainiia, a todo o c;ii)lo.

UBnKAiinES, iiu.>, cari. xtiv.

Tornando emllni, senhor, d'onde õquei

Do grão furor de \fo\to arrebatado.

MIEM, IBIDEM, cart. XV.

— Loc. : Arrebatado em espirito, enle-

vado em extasis. — «Huma vez estando

em oração, foi arrebatado e»i es^jirjío...»

Frei Bernardo, Chronica de Cister, Liv.

VI, cap. 24. — Arrebatado do Demónio,

possesso, endemoninhado. = Usado na
linguagem theologica.

ARREBATADOR, s. m. e adj. O que

arrebata ; encantador, que causa enlevo,

ou extasis. — Sonho arrebatador. — «S.

Jerónimo chama (aos olhos) cossarios d'al-

ma, arrebatadores para a culpa. v Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. III, doe. 2, cap. 1, n. 266.

ARREBATADURA, s. /. ant. O mesmo
que Arrebatamento.=Recolhido por Car-

doso e Bento Pereira.

ARREBATAMENTO, s. m. ímpeto, for-

ça, violência, precipitação, inconsidera-

ção, vehemencia; transporte, rapto, ex-

tasis, enlevo, encanto, suspensão, eleva-

ção. — « Nella (oração) padecia ou go-

zava dous arrebatamentos extraordiná-

rios. « Vieira, Sermões, Tom. viii, p. 320.

ARREBATA-PUNHÁDAS, s. m. Tava-

nez, valentão que leva as cousas a mur-

ro ; diz-se das cousas que se tomam a

qual mais pilha, ás rebatinhas. — « Vvs

fôreis hum tavanés, arrebata-punbadas :

a cada canto tomareis kuma Dama.s> Jor-

ge Ferreira, Aulegraphia, act. m, se. 4.

ARREBATAR, v. a. Do latim raptare;

o « p » medial nuida-se em a b » como
em reci^pere, receber ; com o prefixo do

génio da lingua. Na linguagem culta Ra-

ptar.) Tirar á força, subtrahir violenta-

mente, levar de repente, lançar mão, pe-

gar, agarrar, apoderar-se ; alienar, pri-

var dos sentidos, encantar, enlevar, ex-

tasiar; ganhar de repente.

.Vliiella que o Troiano moco andando

.-\ caça, arrebfítou , cIc.

CORTE REAL. MllB. UE SEPILV.. calll. > U.

fot 68. V.

Outro maior saber, outra eminência
.\ alma lhe arrebata, e os sentido^.

VEIGA, LACRA d"a>TRISO, CCI. J.

— Arrebatai-se. v. refi. L-ar-se, dei-

xar-se levar de alguma paixão violenta

;

transportar-se, extasiar-se. — *A oração

tão afervorada, que humas vezes se Eirre-

batava <.'»i profundos e-vf'isis. etc.t Frei

Luiz de Sousa, Hist. de Sam Domingos,

Part. I. liv. 1, cap. 10.

ARREBATE, ><. »!). ant. O mesmo que

Rebate. — De Arrebate, 7t>c. adv.— «...«

qualquer cousa que sobreviesse de arreba-

te CHI contra do regno, etc.» Inéditos da

Academia, Tom. it. foi. 22S. = Reco-

lhido por Moiao.*. \'id. Arrebato.

ARREBATINHA, loc. adv. Às Rebati-

nhas. = Recolhido por Cardoso e Bento

Pereira.

ARREBATINHAS, loc. ndv. iCoutiacçào
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de Ás Rebatinhas.) De rastos, á força, a

qual mais pôde agarrar, atropeladaiuen-

te. — «£ como sohre as cousas de comer,

nossa necessidade não consentisse desa-

vença, arrebatinhas lh'os acabamos de com-

prar.» Hist. Tragico-Maritima, Tom. i,

p. 84.

ARRREBATO, loc. adv.ant. Arrebatada-

mente; impetuosamente; imprevistamente.

— « Que este se acabará asinha, de arrebato

haverá fim. s Frovas ãa Hist. Genealógica,

Tom. lii, p. 783.

ARREBEÇADO, adj. p. O mesmo que
Arrevesado.

Tal do inferno S;itaíi nrrcbernilo-

FILIMO, OBR., t. Vil, ]l. 2"S.

ARREBEÇAR, v. a. (Segundo Moraes,

o mesmo que Arrevessar, e Arrevezar;

melhor, corrupç.ão de Arremeçar.) Vomi-
tar, lanear fora, expeliir. — «... arrebe-

çay, arrebeçay, <jue vos vejo com orgulhos

de desf/rarado.n D. Francisco Manoel de

Mello, Relógios fallantes, p. !<*. = Re-
colhido ]icir Moraes.

ARREBÉM, s. m. Em linguagem náu-

tica, o cabo de menor bitola que se usa

no navio; é de cordoaria, mas geralmen-

te feito a bordo. — Também se dá este

nome ao calabrotc de que os eomitres

e mestres usam para açoutar os moços
c pirralhos.

Ha artebem, <iucin mo derii

1'IIESTES, ACTOS, foi. (U , V.

t ARREBENTA-BOI, s. m. Nome vul-

gar de uma planta que dá umas peque-

nas bagas vermelhas.

t ARREBENTAÇÃO,s./. Em linguagem
náutica, o estrolido das vagas, sobre

qualquer praia, banco ou recife.

ARREBENTA-DIABO, s. m.. Em lingua-

gem chula, uma vez de vinho, depois da
comida. = Recolhido por Bluteau.

ARREBENTADIÇO, adj. Que quebra
com estrondo ; diz-se dos mares ou vaga-

lhões, que se enovellam ao quebrar. —
«... mares <íCrtpe//«c/os e arrebentadiços.»

Roteiro de Dom João de Castro. ==^ l'e-

colhido por Moraes.

ARREBENTADO, adj. p. Estoirado, dis-

parado, roto, quebrado ; figuradamen-
te; esfalfado, exhausto de forças. Suppu-
rado. Florido com rebentos ou gomos

;

apimpolhado, agoniado, brotado ; cheio

do renovos.

ARREBENTAMENTO, s. m. O mesmo
que Arrebentação. Erupção de pelle; sup-

puração da postema ; nascimento de re-

bentões. = Recolhido pelo Padre Bento
Pereira.

ARREBENTÃO, s. m. O mesmo que Re-
bentão. Gomeluiras, filhos que rebentam
ao pé das arvores, e servem para a pro-

pagação do plantio. =Reciilhido por Mo-
raes.

ARREBENTAR, v. a. (Para a etymolo-
gia vid. Rebentar.) Estourar, estalar,

quebrar, romper, despedaçar, por explo-

são ou por outro qualquer modo ; rom-

per com violência, matar; proromper.

E nqtiella, que o dragão fero e terribel

Arrebfiilíimlv a diío sã, viva c salva.

COUTE iiEAL, ^A^lF. de SEPULV.,C. X, foi. llí, V.

— Arrebentar, v. n. Começar eom for-

ça, embostellar por moléstia eruptiva

;

suppurar, purgar; abrir-se a postêma; flo-

rir, lançar rebentões ou gomos ; saltar

copiosamente, irromper ; estrondear. —
« Começarão a experimentar a fúria
daquelles mares arrebentando todos es-

tes vagares em huma tormenta desfeita. »

Hist. Tragico-Maritima, Tom. ii, p. 64.

Toda mora, cti nrrrhtntbi

Pola tua nuirídan^'a.

tilL VICEME, OBRAS, liv. I, foi, 28, V.

— Loc. : Eu arrebento ! já não posso

supportar mais. •— Arrebentar com riso,

rir-sc atú não poder mais. — Já não ar-

rebenta pela cintura, diz-se da rapariga

já núbil. — Uns comem os figos, a, ou-

tros arrebentam os beiços, uns terem os

regalos, e outros soflrerem a imputação.

— Arrebentar de fidalgo, ter grandes fu-

mos ou prosapias. — Arrebentar o san-

gue pelo nariz, sair de repente. — Co-

mer até arrebentar, comer muito, até lho

tocar cora o dedo. — Arrebentar de fo-

me, estar muitissimo faminto. — Arre-
bentar cov) trabalho, esfalfar-se a ponto

de morrer. — Arrebentar a revolução,

manifestar-se repentinamente. — Arre-
bentar de contente, não caber em si de

gosto. — Arrebentar as lagrimas, salta-

rem dos ollios irrcprcssiveis. — Arreben-

tar em fiar, diz-sc da vaga quando se

desfaz sobre um baixio.

— Arrebentar- se, v. refi. Abrir-se, va-

sar-se, desfazer se.—Arrebentar-se o dia-

bo, beber uma vez de vinho. Locução do

século xviii.

ARREBENTO, s. m. Em Botânica, cor-

po ordinariamente ovóide alongado, que

se desenvolve sobre differentes partes

dos vegetaes ; e particularmente sobre o

caule, quer aéreo, quer subterrâneo, e

que pela sua evolução dá origem aos ra-

mos e varas. — Também se lhe chama
Arrebentão, Botão, Olho, Gomo. — Arre-
bento foliaceo, nquelio cujas escamas não

são mais do que folhas incompletamente

desenvolvidas e reduzidas a fracas pro-

porções. — Arrebento ftdcraceo, aquelle

cujos órgãos protectores são formados

por peciolos guarnecidos de stipulas. •—
Arrebento latente ou adventicio, o que
parece formar-se sob a influencia de cau-

sas bastante variadas, como a irritação, a

humidade, o abortamento das flores, etc.

— Arrebento peciolado, aquelle cujo jo-

ven gomo é protegido pela base do pecio-

lo da folha, na axilla da qual se formou.

Arrebento stipulado, aquelle cujas esca-

mas não são mais do que stipulas, que

acompanham a base das folhas. — Arre-

bento terminal, aquelle que termina o

ramo ou o caule, e que pelo seu alonga-

mento é destin.ido a continuar o caule

ou o ramo. — Arrebento foliijero, o que
é alongado e ponteagudo e que dá origem
ás folhas. — Arrebento fructifero, o que
encerra os fructos. — Arrebento mixto,

o que contém folhas e flores.

ARREBESSAR, v. a. O mesmo que Ar-

revessar. Lança fora, vomitar. Reves-
sar, fazer movimento revesso.

ARREBICADO, adj. p. Enfeitado com
arrebiques; ornado com aífectaçao. —
« Quem ê aquelle dos 2^agens tão arrebi-

cado?» Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

IV, SC. 5.

ARREBICAR, v. a. (Segundo Nunes de
Ijcão, do latim rubrica; na linguagem
popular a queda do « r » medial é muito
frequente ; com o prefixo e a terminação

verbal.) Pôr arrebiques, pintar o rosto

com cosméticos:; extensivamente, enfeitar

sem naturalidade, contrafazer a graça,

alindar em vez de embellezar.

ARREBIQUE, s. m. (Para a etymologia

vid. Arrebicar.) Enfeite, cosmético, caio

com que as mulheres se pintam ; compos-
tura affectada. Vid. Arrabique.

ARREBITADO, adj. p. Empinado, en-

tezado, virado, revirado para cima. —
Nariz arrebitado, o que tem a ponta

mais alta do que as azas; figuradamente,

pessoa soberba, intractavel, que se abes-

pinha com qualquer cousa.

ARREBITAR, v. a. (Para a etymologia

vid. Rebitar.) Virar a ponta de alguma
cousa ; erguer, aievantar.—Arrebitar as

abas do chapéo.

— Arrebitar-se, v. refi. Abespinhar-

sc, entczar-se, fazer frente.

ARREBOL, s. m. (Do latim rid)ellus,

avermelhado, com o prefixo do génio da
lingua.) A côr vermelha que tomam as nu-

vens ao nascer ou pôr do sol. Rosiclér.

Bastante usado na linguagem poética.

Também se emprega como Arrebique.

Já neste tempo o Sol, que ao mar guiava
seu carro de fofio, aos liorisonles

De vários arreboes de luz bordava

E a noite desce dos cerúleos moinas.

GASTr.o, ULYssKA, caiit. viii, est. 162.

ARREBOLADO, adj. Avermelhado; que

tem arrebol, ou a côr do rosiclér. —
<!.E qual o Sol envestindo com seus raios

em huma nuvem fronteira, a torna toda

dourada e esmaltada, e arrebolada, hum
pino de ouro: tal, etc.» Padre Francisco

de Mendonça, Sermões, Part. iii, p. 409,

n. VPk

ARREBUNHAR, v. a. Arrebanhar. Fi-

guradamente: arranhar, arrepelar.= Re-

colhido por Jeronymo Cardoso.

ARREBURRINHÒ, s. m. Jogo dos rapa-

zes, sentando-sc nas extremidades de

uma taboa apoiada pelo meio em um
ponto fixo, sobre a qual se balançam.

ARRECÁBE, s. m. (De formação popu-
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lar.) Em linguagem marítima, cabo ou

corda curta que os pescadores de rede

de arrastar atam á cintura, e amarran-

do-a na corda da rede puxam pur ella

andando de costas para traz. = Usado

no século xviil. = Recolhido por Bluteau.

ARRECADA, s.f. (Segundo ftloraes, do

latim «i<?'e caJcns; esta palavra é de uso

popular, mas foi primitivamente usada

na sociedade culta, o que explica a sua

origem erudita.) Brincos das orelhas das

mulheres, ordinariamente em forma de

arco. Pingentes, enfeites. — aMas da
briga sahiu o Gentio com huma orelha ras-

gada, levando-o o Mouro furiosamente

pela arrecada delia. r> Lucena, Vida de

Sam Francisco Xavier, Liv. ii, cap. 7.

— Em Anatomia, arrecada, o mesmo
que sarcilho.— «... quasi parece hum co-

ração com suas arrecadas ou. sarcilhos.»

Duarte Madeira, Methodo de conhecer e

tratar o morbo, Part. i, cap. 19, n. 5.

ARRECADAÇÃO, s. /. (Para a etymo-

logia vid. Arrecadar.) O acto de arreca-

dar, ou metter a bom recado. Cobrança

de tributo, renda, divida. Documento,
livro, bilhete por onde consta que se re-

cebeu o que estava em divida. Guarda,

prisão, custodia segura. — íí Entre al-

guns ojficiaes da arrecadação dus direitos

dei-Rei, que vierào com elle.» Joào de

Barros, Década I, Liv. 4, cap. 8.

— Em Direito Commercial, arrecada-

ção de salvados, o acto de recobrar, de-

pois de um naufrágio ou varação, a par-

te do casco do navio, ou dos apparelhos

ou da carga, feito com assistência do ca-

pitão 6 da tripulação, ou também por of-

íiciaes do governo. — « Todas as legisla-

ções forão no principio mais ou menos

barbaras acerca dos naufrágios, e sua

arrecadação : todavia a nossa Ord. L. 2,

tit. 32, cepislou já sobre esta matéria

com principius de melhor justiça, man-
dando entregar os salvados a seus donos,

e prohibindo que os Almoxarifes ou ojfi-

ciaes da administração os tomassem para
si.s> Ferreira Borges, Dicc. Juridico-Com-

mercial.

— Em Administração militar, arreca-

dação, ó UHi deposito em cada companhia
de um regiuiento aonde os soldados guar-

dam as suas espingardas, capotes c far-

damento de gala; a chavo da arrecada-

ção está sempre na mão do quarteleiro.

ARRECADADO, adj. p. Posto em reca-

do, guardado, recolhido, cobrado. Preso;

guardado debaixo de prisão. Extensiva-

mente, parco, económico. — « Como me
deixassem no seu batel arrecadado, que

não fugisse, etc.í Hist. TragicoMariti-

ma, Tom. I, p. 215.

ARRECADADOR, s. m. O que arrecada

;

cobrador, guarda ; em linguagem mili-

tar, quarteleiro. — lOu sabendo que se

levão (maiores direitos) j^cr S''us feitores

ou arrecadadores....» Ordenação Manoe-
lina, Liv. II, tit. 45.

ARRECADAIWENTO, s. m. O mesmo que

Arrecadação, com o suffixo « mento » dos

substantivos antigos. — «As ditas pes-

soas lhe impedem seu arrecadamento.»

Ordenação Manoelina, Liv. n, tit. 29.

ARRECADAR, v. a. (De recado, com o

prefixo do génio da lingua ; ou da locu-

ção a recado, com a terminação verbal

« ar » .) Pôr a bom recado, guardar, co-

brar, receber ; conseguir, alcançar. Pren-

der, metter em custodia. — «Mandou lo-

go arrecadar os mantimentos todos juntos,

que alli havia.» Hist. Tragico-Marítima,

. om. I 183.

— Loc. : Tardei mas arrec!)dei, con-

segui o que quiz, mas com trabalho. —
Arrecadar os salvados, o acto de recobrar

parte do casco do navio, apparelhos ou o

que resta da carga, assistindo o capitão,

marinhagem, ou officiacs do governo. —
Em Volateria, arrecadar, é caçar a ave a

sua ralé.— iQuem tarda arrecada.» Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 57. — nTarde

madruguei, mas bem arrecadei.» Idem,

ibidem, p. 58. Vid. Recadar.

ARREÇAGA, s. /. ant. O mesmo que

Reçaga. Retaguarda, trazeira, encalço,

pista. — « Vendo isto o Arcebispo de To-

ledo, e o Conde de Monsanto, que hião na

arreçaga, abcãcirão logo com toda sua

gente.» Nunes de Leão, Chronica de Dom
Affonso V, cap. 58.

ARRECEADO, adj. p. O mesmo que

Receiado. Desconfiado, receioso. == Usa-

do por Corte Real e Luiz Pereira.

ARRECEAR, v. n. O mesmo que Re-

ceiar. Desconfiar, temer, suspeitar mal

;

malagourar.

.\ssi que hum, pela inTamia, que arrcci'a,

E o outro nelas honras que pretende.

SI que nura, peia iniamia, que tinei

3 outro pelas honra§ que pretende.

CAM., LUZ., cant. i, est. 34.

— Loc. : « O bom pagador não aiTecéa

pena.}> Delicado, Adágios, p. 69.

— Arrecear-se, v. rejí. O mesmo que

Receiai'-se. Temer-se. — «Porque quan-

to a dureza delles se podia arrecear

mais da ira de Deos, tanto tinha mais

necessidade do seu amparo. í> Paiva de

Andrade, Sermões, Part. iii, foi. 17, v.

ARRECEIO, s. m. ant. O mesmo que

Receio. Dcsconfi«tnça, temor, suspeita,

incerteza. — « Grandes arreceos trazes

a esta tua vida.» Sá de Mii"anda, Estran-

geiros, act. I, SC 45.

ARRECEOSAMENTE, adv. Vid. Receio-

samente.—-Recolhido por Jcronymo (^ar-

doso.

ARRECEOSO, adj. ant. O mesmo que

Receioso. O mesmo que Arreceado; des-

confiado, temeroso.

Mas qual no niez de .Maio O bravo touro

Cos ciúmes da vacca ant'i'eo$iHt,

Sentindo ciente o bruto e oego aaianto,

Salteia o descuidado caminhante.

CAsi., L\ji., canl. III. esl. 66.

ARRECÍFE, «. m. (Do árabe racif, com
o prefixo do geuio da lingua.) Penhasco

ou escolho nas costas do mar, cujo fundo

não é inteiramente de areia mas em par-

te de rocha viva. — « Neste tempo aca-

bou o nosso junco de assentar sobre a es-

tacada das p)equenas pesqueiras, qiie es-

tavão junto do arrecife » Fernão Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 57.

— Stn. Arrecife, Abra, Angra, Bahia,

nseada. Vid. a palavra Angra, onde se

acha desenvolvida.

ARRECÓVA, s. f. ant. O mesmo que

Recova. ^= Usado por Pina.

ARRECUAR, v. n. ant. O mesmo que

Recuar.

ARREDA, s. f. ant. O mesmo que

Avendo. Segundo Viterbo, apartamento,

acção de pôr fora e excluir da herança.

Também se emprega como interjeição.

ARREDADO, adj. p. Afastado, desvia-

do, apartado, separado, iiupedido, alon-

gado. — Testemunha arredada, de muito

longe, que desconhece o facto. — « Como
esta se confirmasse e aiictorisasse com tes-

temunhas arredadas, c^mo cá dizemos.

t

Gaspar Estaco, Antiguidades, cap. 73,

n. IG.

ARREDAMENTO, s. m. Desvio, afasta-

mento, separação, impedimento.

—

«...pê-

ra arredamento de todo o damno.n Or-

denação Affonsina, Tom. v, foi. 186.

ARREDAR, v. a. (Segundo Moraes, do

árabe arra, mover-se, andar.) Afastar,

desviar, separar, apartar, pôr para os la-

dos, evitar embaraço.

Com ello parte ao cães porque o arrede

Longe, quanto puder, dos régios Faços.

CAMÕES, LQZ., cant. VIII, est. 79.

— Loc. : Arredar da fazenda ou he-

rança, no antigo Direito poi-tuguez, ex-

cluir, lançar fora, não admittir alguém a

ter parte nos bens, de que se tracta. —
Arredar as vinhas, dar-lhes a segunda

cava. — Arredar do bom caminho, per-

verter. — Arreda costas, voz insultante

dos arrieiros. — ^Lá te arreda ganho,

não me dês perda. y> Jorge Ferreira, Dlys-

sipo, act. I, SC 6. — «Quem mente ou

quizer mentir, arreãe testemunhas.* Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 2. —
«Quem arreda azo, arreia, peccado.t De-

licado, Adágios, p. 30.

— Arredar, v. n. Afastar-se, desviar-

se, retirar-se. — «Metfes os cães na mon-

ta, e arredaste afora. ^ Delicado, Adá-

gios, p. 32.

— Arredai'-se, v. refl. Retirar-se, evi-

tar, desviar-sc — « £ derSo com hum
canto no capacete de Affonso d'Ãlbuquer-

quc, que logo cahiono chão maltrata-

do, e nem por isso pcrdeo o sentido de

mandar d gente que se arredasse.» Af-

fonso de Albuquerque. Commeutarios,

P.nrt. I. cap. 15.

ARREDIO, adj. O que anda airedado;

arisco, tugitivo, erradio. = Recolhido

por Bluteau, no Suppl. do Vocabul.

ARREDO, adv. Longeva de nós; reti-
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re-se, afaste-se. Voz de esconjuro, o

mesmo que Retro, o que explica a sua

etymologia.

Arredo vá de nós o sestro agouro.

D. FBiMClSOO .MAVOSL, TUBI DE CALIOPE, SOU. 30.

ARREDOMA, s. /. ant. O mesmo que
Redoma. — Arredoma de fogo, o mesmo
que alcanzia de pólvora usada nos com-
bates navaes. = Usado por Castanheda.

ARREDONDA, adv. ant. Em redondo,

em de redor. — iLevantou-se hum corço

do meio do arraial, e correo todo arre-
donda. )' Chronica do Condestavel, cap. 51

.

ARREDONDADO, adj. p. Tornado re-

dondo ; figuradamente, completado, in-

teirado, n'este sentido diz-se principal-

mente dos números. Que tem forma re-

donda.= Usado pelo Padre Manoel Ber-

nardes.

ARREDONDAMENTO, s. m. O acto de
tornar redondo; redondeza; complemen-
to, inteireza. Circumscripção, demarca-
ção.

ARREDONDAR, v. a. (De redondo, com
o preíixo do génio da lingua, e a termi-

nação verbal «ar».) Fazer redondo; bo-

lear, enovellar, encanudar. Figuradamen-
te, completar, inteirar, diz-se principal-

mente das contas. Extensivamente, en-

gordar, anafar. — e Alguma (canella) ke

muito ruim, que se não arredondou bem. ii

Garcia dUrta, Colloquio dos Simples e

Drogas, coll. xv, foi. (!>2, v.

ARREDOR, ado. O mesmo que Ao re-
dor, em torno, em volta, no circuito. —
i'No lugar çnde estivermos, e arredor cin-

co léguas. » Ordenação Manoelina, Liv. ii,

tit. 29.

ARREDORES, s. m. pi. Contornos, cer-

canias, arrabaldes, proximidades, imme-
diações, logares ou terrenos circumvi-
sinhos ; adjacências, circumvisinhauças,

abas. — « Nenhum cidadão natural de
Carthago, senão da sua comarca e arre-

dores.» Frei Bernardo de Brito, Monar-
chía Luzitana, Part. i, liv. ii, cap. 6.

— Loc. : Fazer arredores, no século

XVIII, caiar as paredes até meio. = Re-
colhido por Bluteau.

ARREDOUÇA, s. f. (O mesmo que Re-
douça

;
para a etymologia, vid. Retou-

çar.) Bambão; brinco de crianças, que
consiste em balançar-se n'uma corda. —
— « Põe hum páo que atão como arre-

douça, rt modo dos em que se emlalanção
os meninos.» Fernandes Ferreira, Arte
da Caça, etc.

ARREDRADO, adj. p. Sachado pela se-

gunda vez.

ARREDRAR, v. a. (O mesmo que Re-

drétr, corrupção do hespanhol Rendar.)

Dar o segundo sacho ; usa-se principal-

mente em vinicultura. Vid. Arrendar.

=

Recolhido por Moraes.

ARREÊIRÁTICO, adj. Que pertence ao

aneeiro. Insolente, desavergonhado, pe-

tulante. = Usa-se na linguagem pitto-

resca. — Linguagera arreeiratica, a que
é cheia de parouvellas, juras e ameaças.

ARREÊIRO, s. m. (Do árabe arra, mo-
ver-sc, andar, d'onde se formou também
a interjeição Arre, cora o suffiso «eiró».)

O que .nnda com bestas de aluguel ; o

que trabalha com as cavalgaduras de al-

quilador; almocreve, recoveiro, azemel.

Na linguagem figurada, homem petulan-

te, que diz obscenidades e insultos.—«A
vereda que os arreeiros não sahem, mal a
pode achar aquelle que jamais. . . pizou

as estradas. » D. Francisco ^lanoel de

Mello, Apologos Dialogaes, p. 212.
— Loc. : «Arreeiros somos, na mesma

estrada andamos.» Anexim da tradição

oral ; significa, a todo o tempo é tempo
de me vingar.

ARREPANHADO, adj. p. Arrebatado

com violência, arrepanhado.

ARREFANHAR, v. a. (Segundo Bluteau,

da linguagem provincial da Beira, e de

formação popular.) Arrepanhar ; tirar das

mãos de outro cora violência.

ARREFEÇADO, adj. p. ant. Tornado
refece ; abatido, aviltado.

ARREFEÇAR, v. n. ant. (Do árabe

arralaça, com a terminação verbal «ar».)

Tornar refece ; abater, aviltar, rebaixar

moralmente. Na linguagem chula, sevan-

dijar. Vid. Refece.

— Arrefeçar-se, v. refl. ant. Aviltar-

se, menosprezar-se. — « E por se nom
arrefeçar e aviltar a cousa, que nom po-

de ser estimada, quando he apreçada ou

por preço dada, etc. » Vita Christi, Part.

I, foi. 150, V.

ARREFECE, adj. ant. O mesmo que

Refece. Traidor, tredo; no sentido figu-

rado, baixo, vil, barato. — a... compra-

vam caro e nom podiam vender arrefe-

ce.» Doe. ant.= Recolhido por Moraes.

ARREFECER, v. n. (De frio, com o

prefixo «a», e a terminação verbal in-

choativa ecer, dando-se a metathese do

« r » da linguagem popular.) Esfriar, per-

der o calor, tornar-se frio ; figuradamen-

te, afrouxar, perder o enthusiasmo, desa-

nimar, eatibiar.

A isto o .Mouro pálido suspira,

E começando, a lingoa lhe arrefece.

LCIZ PER., ELEG., cant. Til, fol. 101, V.

— Arrefecer, v. a. Fazer com que se

torne frio ; tirar o calor. = Recolhido

por Cardoso, Barbosa e Bento Pereira.

ARREFECIDO, adj. p. Tornado frio;

que perdeu o calor. Frio, pouco quente;

entibiado, desanimado. — Estrella ar-

refecida, nome com que em poesia se de-

signa a terra.

ARREFECIMENTO, s. m. Irradiação do

calor, dando-se a perda successiva d'este

até se estabelecer o equilíbrio da tempe-

ratura com os corpos que estão em volta.

Esfriamento, frieza ; figuradamente, ti-

bieza, frouxidão, desanimação, falta de

enthusiasmo. — « Deshi todos cheios de

arrefecimento de alguma esperança, que,

etc. » Fernão Lopes, Chronica de Dom
João I, Part. i, cap. 149.

ARREFEM, s. m. ant. (Para a etymolo-

gia, vid. Arrefenes.) Refém, penhor que
se dá por captivo ou prisioneiro de guer-

ra ; fiador de um pacto, tregoa ou trata-

do. — « FjU bem creio que a verdade do

Turco se deve ter pelo melhor arrefem do

mundo. » Francisco de Moraes, Palmei-

rim de Inglaterra, Liv. ii, cap, 112.

ARREFENES, s. m. pi. ant. (Do árabe

arrhani, do verbo rahana, penhorar.) O
mesmo que Arrefens e Reféns. = Usado
na Ordenação Affonsina, Tom. v, foi. 11.

ARREFENS,' s. m. e f. i^l. (Para a ety-

mologia, vid. Arrefenes.) Pessoas, que

entre inimigos que têm guerra, recipro-

camente se dão, como em caução para se-

gurança da sua mutua fidelidade. Cau-

ção, penhor, fiança, arrhas.— « Pêra que

lugo deo filhos seus e outras pessoas prin-

cipaes por seiís arrefens. » Garcia de Re-

sende, Chronica de Dom João II, cap. 67.

ARREFENTADO, adj. p. Esfriado, ar-

refecido.

ARREFENTAR, v. a. (De frio, com o

prefixo da Índole da lingua, e a termina-

ção verbal frequentativa entar, dando-se

a metathese do « r d da linguagem popu-

lar.) Esfriar a pouco e pouco ; tirar o ca-

lor, refrescar. — « Chamarão os anti-

gos (ao vinho! triarga grande, aquenta

ao frio, arrefenta o quente, amullenta o

secco, secca o húmido. » Jorge Ferreira,

Dlyssipo, act. Iil, se, 6.

— Loc. : Não me aquenta nem me ar-

refenta, não me traz damno, nem provei-

to. — « Entendimento ha cá, da custa da
hocca da rapoza, de quem dizem as ve-

lhas que aquenta e arrefenta. » D.
Francisco Manoel de Mello, Cartas, Cent.

II, cart. 22.

ARREGAÇADA, s. /. (De regaço, com
o prefixo e a terminação « ada » dos sub-

stantivos populares.) O que se leva de uma
vez no regaço. = Recolhido por Moraes.

ARREGAÇADO, adj. p. Levantado, apa-

nhado para cima, encolhido. = Diz-se

dos vestidos. — Saia arregaçada ; bra-

ços arregaçados.

ARREGAÇAR, v. a. (De arregaço, com
a terminação verbal « ar ».) Apanhar pa-

ra cima os vestidos, piíra tornar o andar

mais desembaraçado ou para se não en-

lamearem, — Dobrar para cima o bocel

da manga. Na linguagem do gamão, des-

cobrir-se por não ter outro jogo ou por

estarem grande numero de pedras presas.

— <!. E arregaçando o braço, nos mostrou

huma cruz, que nelle tinha esculpida. »

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, ca-

pitulo 91.

— Arregaçar-se, v. refi. Descobrir-se,

desembaraçar-se no andar, apanhando os

vestidos ; no jogo do gamão, jogar para

traz.

ARREGAÇO, s. m. ant. O mesnioque
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Regaço, ainda usado na linguagem popu-

lar. — « Agura vos tenho no meu arre-

gaço. D Frei Filippe da Luz, Sermões,
Part. I, divisão ii, foi. 105, col. o.

ARREGALADO, adj. p. Bastante aber-

to ; dizse especialmente dos olhos de

quem fica espantado ou maravilhado. —
Olhos arregalados, esgazeados, que mos-
tram toda a sclerotica.

ARREGALAR, v. a. (Corrupção popu-

lar do latim bárbaro elargare.) Abrir

muito, alargando as pálpebras, e levan-

tando as sobrancelhas. Esgazear. = Re-
colhido por Bluteaij, no Supp. do Vocab.

ARREGANHADO, adj. p. Esgazeado,
arregoado, arregaçado, gretado. — Den-
tinho arreganhado, diz-se dos que se riem

por qualquer cousa.

ARREGANHAR, v. a. (De formação po-

pular.) Encolher e comprimir os beiços,

de sorte que fiquem os dentes á amostra.

Gretar, escalar, arregoar. — Serve para

denotar principalmente o modo ou a in-

tenção com que se abre a bocca.

Lauda-te Suno Ribeiro,

Que nuDCã paga dinheiro,

E sempre arycyanha os dentes.

OIt. VICENTE, OBBAS, 1ÍV. IV, fol. 233, V.

— Loc. : Arreganhar os dentes a al-

guém, ameaçar, mostrar-se hostil.

— Arreganhar, v. n. Arregoar, gretar,

abrir. — « Têmpora é a castanha, que

por Março arreganha. » Delicado, Adá-

gios, p. 15.

— Arreganhar-se, v. refl. Rir-se, irar-

se, oppôr-se, fazer frente.—Arreganhar-

se com frio, ti)lher-se.

ARREGANHO, s. m. Bocejo; escanea-

ramento da bocca ; figuradamente, bra-

veza, audácia, valentia. = Empregado
na linguagem chula. — Arreganho vnli-

tar, o ar marcial e a intrepidez bellica

;

toma-se á má parte. = Recolhido por
Moraes.

ARREGEITADO, aãj. p. Atirado, repel-

lido, compellido, arremessado. = Usado
na linguagem popular.

ARREGEITAR, v. a. (De regicere, mo-
dernamente Regeitar ; no portuguez anti-

go Geitar.) Arreniessar, atirar, lançar

longe. Diz-se particularmente dos pasto-

res quando arremessam o cajado ás per-

nas do gado.

Tudo se vai em gritis,

Àfregeiltt-lhe o cajado.

siMio Mícmoo, ílf., acl. ii, foi. 83, v.

ARREGIMENTADO, adj.p. Reunido cm
regimento, alistado, disciplinado cm cor-

po ou regimento; figuradamente, enfilei-

rado, associado.

ARREGIMENTAR, v. a. (De regimen-
to, com o prefixo da índole da lingua, e

a terminação verbal «ar».) Reduzir a

corpo militar, organisar cm companhias
;

recrutar, aliciar, associar, enfileirar. =
Usado no Decreto de 1749.

ARREGOADO, adj. p. Rachado, fendi-

do, gretado, arreganhado ; aberto em re-

gos. = Usado por Frei João dos San-

tos.

ARREGOAR, r. a. (De rego, com o pre-

fixo e a terminação verbal « ar ».) Abrir

regos, sulcar, escalar, fender, rachar. =
No sentido próprio, lavrar a terra fazen-

do lhe regos. = Recolhido por Cardoso,

Barbosa e Bento Pereira.
— Arregoar, v. n. Abrir, arreganhar,

gretar-se. — « Fez-se azid (a impigera) e

arregoou em partes. » Padre Manoel da

Esperança, Hist. Seraphica, Part. II, Liv.

10, cap. 36, n. 3.

ARREIAR, V. a. Vid. Arrear. = Usa-

do por João de Barros.

ARREIGADA, s. /. (De arreigar, com o

suffixo oada», dos substantivos populares.)

O sitio em que algum membro começa
;

assim se diz a arreigada da língua; ar-

reigada da perna; arreigada da.-< unhas,

arreigada do rabo do cavallo. — « O mes-

mo proveito experimentarão outros, san-

grandu-se nas veias leunicas que estão

debaixo da lingua, juntas á arreigada. »

Curvo Semedo, Atalaya da Vida, p. 149.

— Em linguagem náutica, arreigadas,

são para as enxárcias superiores o mes-

mo que os fuzis da abatocadura para as

enxárcias reaes ; sào de cabo e pelo seu

prolongamento se aguentam enfrechates.

Passam da enxárcia dos mastaréos pelas

gáveas e vem a fazer fixo os ouvens da
enxárcia grande. — Arreigada jixa, o

chicote de qualquer cabo que labora em
poleâme, opposto ao tirador, e que se faz

fixo no cú do moitão, cadernal, etc.

t ARREIGADO, adj. p. No sentido an-

tigo, o que está como naturaliziído e esta-

belecido em alguma ter."a. Modernamente,
enraizado, fixo, seguro, preso.

ARREIGAMENTO , s. m. ant. Fiança ou
abono de pessoa que estava arreigada ou
adscripta á teria. = Recolhido por Vi-

terbo, no Elucidário.

ARREIGAR, v. a. Vid. Arraigar.

ARREIGO, s. m. ant, (Contracção de
Arreigamento.) Adscripticio ; estado do

arreigado a uma terra.

ARREIO, s. m. (Do gothicr reidjan,

preparar, pôr em ordem. Moraes e Silva

deriva-o do francez arroi, mas tanto esta

palavra, como as suas compostas desroi,

desarroi, e couroier, vem, segundo Du
Meril, da origem indicada.) No sentido

próprio, compostura, alinho, ornato, ador-

no, enfeite, aderece. = No sentido ex-

tensivo, trem, apparelho, jaezes, corrêas

das cavalgaduras. = N'estc sentido usa-

do de preferencia no plural.

Que brandura lic da Amor mais cerlo emio.
ct»3is, Ldi., canl. vi, est. 89.

A pc levando ooni fnsiõsa flfrri»

Um cavallo da Pérsia
Uky. THov., i»s., canl. vil, est. 131.

ARREIO, adv. ou loc. adi: (Do bretSo

reiz, ordem, disposição. Ha homonymia
com o substantivo arreio, emquanto ao

sentido e etymologia.) A fio, a eito, suc-

cessivamente, ininterrompidamente. —
« Que vigiou quarenta huvas arreio,

sem nunca se assentar. » Frei Luiz de

Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. vi, capi-

tulo 13.

— Syn. : Arreio, a jio, a eito. Vid. a

locução A fio.

ARREITADO, adj.p. Excitado venerea-

mente ; entesado. = Emprega-se á má
parte. = Recolhido por Moraes.

ARREITAR, v. a. (Segundo Moraes, do
latim arrectus ; no hespanhol arrechar.)

Excitar o appetite venéreo; causar erec-

ção ou pruido. = Recolhido por Moraes.

ARREITÊTA, s. f. (De formação popu-

lar.) Almotolia. Usado na linguagem pro-

vincial da Beira. = Recolhido por Mo-
raes.

t ARRELDE, s. m. ant. Quatro arrá-

teis, do pezo hoje corrente. = Recolhido

por Viterbo, no Diccionario portátil.

ARRELEQUIM, s. m. Forma popular de

Arlequim.

ARBELHADA, s. /. (De relha do ara-

do, com o suíExo ada, dos substantivos

populares.) Fá de ferro no pé da agui-

jhada de lavrar, com que se alimpa o

arado. = Recolhido da linguagem oral

do século XVII, por Bento Pereira.

t ARRELÍA, s. /. Quisilia, impertinên-

cia, apoquentação, vexame, contradic-

ção.

t ARRELIADO, adj. p. Ralado, des-

gostado, apoquentado, vexado, contrafei-

to, desesperado.

ARRELIAR, v. a. Apoquentar, affligir,

exasperar, desgostar. De formação mo-
derna ; usado na linguagem familiar.

— Arreliar-se, i-. reji. Morder-se, ra-

lar- se, confranger se, exasperar-se.

ARRELICARÍO, s. tti. Forma popular de

Relicário.

ARRELÍQUIA, s. f. ant. Forma popu-

lar de Relíquia.

ARREMANGADO, adj. p. ant. Arrega-

çado, ameaçado com sôccos. = Usado na
continuação do Palmeirim. — €...c£>»ne-

çandu já os Bramas da guarda a se eti-

crespai-em contra mis nuíos arremangados,

etc. i> Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

150.

ARREMANGAR, r. a. ant. Arregaçares
man<ras. = Usado na liníruasrem oral do
século XVII. — ff .4o comprar te aire-

manga. >- Padre Delicado, Adag., p. 61.

— Na linguagem oral do século xviii,

levantar a mão para alguém, .smeaçan-

do-o. — « Arremangou o* braços dando
mostras que o vinha degolar. » Trancoso^

Contos, Part. I. cart. 11.

ARREMANSAR-SE, r. ref. (De reman-

so, com o prefixo e a terminação verbal

reflexiva.^' Amansar-se, ficando sereno;

diz-se principalmente dos rios, na lingua-

gem poética.
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Alem quebra a corrente furioso
E n;i voll.( se enseja e se anri/iaiis/í,

Ai'UD. MORAES, verbo citado.

- ARREMATAÇÃO, s. f. Em linguafrem
jurídica, cuuipni e vencia em aliiioeda,

praça ou hasta publica. Deve ser feita em
logar publico, sendo as partes para ella

citadas. — Arrematação judicial, arre-

matação real a real. = Taiiibom se em-
prega no seutido de Execução, Penhora e

Adjudicação. Vid. este ultimo vocábulo.— « Item hade fazer (o pregoeiro da
Côrtej todas as arrematações das execu-
ções das sentenças do Corregedor da
Corte. » Ordenação Manoelina, Liv. i,

tit. 25.

ARREMATADO, adj. p. Leiloado, apre-
goado em praya, vendido em almoeda.
ARREMATADO, adj.p. Rematado, che-

gado ao remate ; íiuaiisado, acabado, con-
cluído, terminado, completado. Extensi-
vamente, atado, reatado com a seguran-
ça cora que se faz o remate. — « Por
maneira (jue o negocio está arrematado e

nisso não ha duvida. » Jorge Ferreira,

Aulegraphia, act. v, se. b.—Doudice ar-

rematada, completa, inequívoca, irreme-

diável. = AiuUa usado na linguagem po-
pular.

As palavras que disseres
Sejam bem urrcinaíadas.

ROM. DP. ARAYIAS.

ARREMATADOR, s. m. O mesmo que
Arrematante. = líecolhido por Cardoso
e iíeuto l^ereira.

ARREMATANTE, s. 2 gen. O que arre-

mata
; diz-se do que lançando maior pre-

ço sobre uma cousa, que se está venden-
do em almoeda, arremata, termina e fe-

cha os lanços, adquirindo por esse facto

a propriedade por compra solemne. O ar-

rematante também se diz Adjudicatário,
quando ein vez da propriedade adquire
somente a posse temporária para pelos

fructos pagar-se da sua divida.

ARREMATAR, v. a. (Palavra formada
pela abstraçào de um symbolo : segundo
o Regimento de 17 de Outubro de 151G,
cap. W, o pregoeiro almoedava com um
ramo na mào, e o contracto consumma-
va-se entregando o dito ramo. No direito

romano também se dava o mesmo sym-
bolismo ; aí o poder publico era repre-

sentado por uma lança, hasta, e daí veiu

hastare e no francez suhhaster. Com o

ajidar do tempo desappareceu o symbolo
material do ramo, mas tícou a palavra
allusiva.) Entregar o ramo, adquirir a

propriedade de uma cousa que está em
praça cobrindo o lanço dos licitantes. —
Extensivamente, adjudicar, monopolisar.

Quem quizer vir arrendar
As cliarnecas do Corucbe,
Antes que o lanço mais puxe,
Que se querem unemnlar.

Gil. vlcli^Te, uuBAS, liv. 4, foi. 2S1.

ARREMATAR, v. a. (De remate, com
o prelixo «a» e a terminação verbal «âr» .)

Pôr o remate, terminar, concluir, finali-

sar, acabar, completar; perorar, fechar.

— «Promptameute esjoeravão arrematar
a victuria.u Frei Luiz de Sousa, Vida
do Arcebispo, Liv. vi, cap. 2.

— Loc. : Arrematar o ponto, segurar

o ultimo ponto com ponto dobrado, ou
com algum nó. — Arrematar o milho, na
linguagem do século xvi, dar-lhe o ulti-

mo sacho. — Arrematar o cahello, atal-o

em forma de carrapicho.

— Arrematar, v. n. Servir de remate,

terminar em remate. Fenecer, ndoude-
cer, praguejar. — «Finalmente sobre es-

ta tdtima peça arremata hum globo cer-

cado de huiis quartões...» Frei Luiz de

Sousa, Hist. de Sam Domingos, Part. ii,

liv. 2, cap. 18, Add.
— Arrematar-se, v. rejl. Acabar-se,

íinar-se, fenecer, coneluir-se.— aMandoic
logo armada, e na Mina fazer huma for-
taleza. Como a lançar a primeira pedra
da obra, que se havia de ir fazer e arre-

matar-se na parte lo Oriente, v Frei Ko-

que do Soveral, Hist. do Apparecim. da

índia, etc., Liv. iii, cap. 1.

ARREMEÇADO, adj. p. Vid. Arremes-
sado.

t ARREMEÇÃO, s.f. ant. Medida agra-

ria, de dezenove palmos e meio. = Re-

colhido por Viterbo, no Diccionario Por-

tátil.

ARREMEÇAR, v. a. Vid. Arremessar.==n:

Ustido [jor \ leira, e Frei Joào do Ceita.

ARREMEDADO, adj. p. Imitado, con-

trafeito, tingido, parodiado, principalmen-

te nos gestos e modo de fallar. = Usado
por Fici Luiz de Sousa, e Ceita.

ARREMEDADO, s. m. ant. Arremedo,
fingimento, macaqueaçào, parodia, repro-

ducçàu contrafeita. —• «JJe maneira que

subiu o poder da creaçuo a fazer ao ho-

mem hum arremedado de Deus. » Frei Joào

de Ceita, Quadragenas, Part. i, foi. 28,

col. 4.

ARREMEDADOR, s. m. O que arreme-

da; parodista, tregeitador ; o que contra-

faz os gestos, o ar, e as palavras de ou-

trem; imitador servil ; macaqueador. —
aSallustio... também de muitos Joi feia-

mente vituperado, chamando-lhe ladrão

de Thucydides, e dos Annaes de Marco
Catão, arremedador da antiguidade.»

Pinto Pereira, Historia da índia, etc.

Prol.

ARREMEDAR, v. a. (Segundo Moraes,

de imitar, com a prefixa e reduplicativa

«a» «re», descendo o «t» á sua media

«d».) Imiiar, contrafazer, macaquear, pa-

rodiar, lingir, gesticular ou fallar á si-

miihança de outro, para o escarnecer.

—

«Esta só lembrança lhe fiz á partida, que

se não desculpasse de querer ás vezes ar-

remedar Flauto ou Terêncio. 11 Sá de Mi-

randa, Estrangeiros, Dedic.

ARREMEDiLHO, s. m. ant. Diminutivo

de Arremedo. JSo sentido antigo, recolhido

por Viterbo, entremez, farça mimica, co-

media, usada no primeiro século da mo-
nareliia, e talvez o primeiro vestígio do
theatro portuguez.

ARREMEDO, s. m. (Contracção de Ar-

remedado.) Imitação, siinilhança, fingi-

mento, parodia, macaqueaçào, longes,

laivos, parecença. — « Primeiramente o

amor sempre intenta assemelhar os que

se amão ; porque leva a mira em os unir,

e a união, que he hum arremedo da unida-

de, começa pela semelhança doá extremos. •/>

Bernardes, Luz e Calor, Tom. ii, p. 328.

ARREMESQUINHOS, s. m. pi. (Corru-

pção de Arabesquinho, que se explica pe-

la mudança do «bu em «m» como em
morhus, moruio.) Arrebiques, signaes ou

bellezas que se usam no rosto como mo-
da. = Recolhido na linguagem oral, por

Biuteau.

ARREMESSADAMENTE, adv. Lnpetuo-
saraente, violentamente, precipitadamente,

inconsideradamente.=Usado por Parada.

ARREMESSADO, adj. p. Atirado, lan-

çado com violência, impellido, arregeita-

do. Como simples adjectivo, ardido, vio-

lento, impetuoso, temerário, imprudente,

arrojado, atrevido. — «Os homens pelo

que ouvem são mais coléricos e arremes-

sados.» Frei João de Ceita, Quadrage-

nas, Part. I, foi. 57, col. 1.

ARREMESSADOR, adj. O que arremes-

sa ou atira. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

ARREMESSAMENTO, s. m. Empuchão,
violência, arremessão, arremesso.=Reco-
Ibido por Bento Pereira.

ARREMESSÃO, s. m. O mesmo que Ar-

remesso, esforço de quem atira, ou impel-

le para longe. Qualquer arma de arremes-

so, como lança ou dardo.—No sentido an-

tigo, medida agraria de dezenove palmos

e meio.

Brandindo e volteando arremessões.

CAM., Loz., oant. iv, est. 21.

ARREMESSAR, v. a. (De arremesso,

com a terminação verbal «ar».) Arrojtir,

lançar fora ou para longe, imjjeilír, repcl-

lir, empuchar, mover com violência, ar-

regeítar, incitar, dar Ímpeto, impulsionar;

investir, avançar.

Nem tanto o gr5o Tonante arremessou

Rclampasos ao mundo lulininautes.

CAM., i.iiz-, cjnt. VI, est. 79.

— Arremessar-se, r. refl. Atirar com-

sigo, precipitar-se, arremetter com ímpe-

to, avançar repentinamente, arrojar-se.

Um Etliyope ousado se arremessa,

ÇAM., LC7.., cant. V, est. 3í

ARREMESSO, s. m. (Formado do adje-

ctivo latino remissus, atirado, despedido.)

Tiro, impulso, ímpeto, violência, arrojo,

esforço de quem repeile ou arregeita para

longe, arremettida, roldão, accommeti-

mento, arrojo inconsiderado.

—

ciDeitando

sobre elks muitos arremessos de páos tos-



ARRE ARRE ARRE 575

tados.D Hist. Tragico-Maritima, Tom. ii,

p. 182.

— Loc. : Ai-mas de arremesso, vid.

Arma. — Entrar de arremesso, irrom-

per, entrar de roldào. — Fazer arremes-

sos, dar mostras de querer atirar.— Ter

arremessos de alguma cousa, sentir o

impulso para a praticar. — Arremesso

do cavallo, o modo como elle sae, com
ímpeto ou srarbo.

ARREMETTEDOR, adj. e s.m. Que ar-

metter; que avança para a frente. Pro-

vocador. = Recolhido por Cardoso.

ARREMETTEDÚRA, s. f. ant. O mes-

mo que Arremettida ou Arremettimento.
— «Durou a contenda hum grande peda-

ço atá que o Iffante deo huma arremette-

dura grande, a qual os Mouros nào qui-

zerão esperar. » Azurara, Chronica de

Dom João I, Part. Iii, cap. 78.

ARREMETTENTE, adj. 2 gen. Rompen-
te, que arremette.— « O leão ha de estar

rapante... o <o!<ro arremettente.» Villas-

Boas, Nobiliarchia, cap. 26.=Usado na
linguacjeni nobiliarchica.

ARREMETTER, v. n. (De remittere.)

Accommetter com ímpeto, irromper, ar-

reraessar-se, arrojar-se, correr sobre, fa-

zer frente, atacar, assaltar.

Qual costama o belligero ginete

Que das prizóes que leve desatado,

Ao campo livre, fervido arremette.

Correndo aiegre n hum e n'outro lado,

CAST.. L'Lys., cant. ix, eít. 67.

ARREMETTER, v. a. Incitar, levar

para a frente, arremessar. — v E corno

me vi, arremette /017o o cavallo.-» Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. IV, se. 5.

ARREMETTIDA, s. /. Arremettimento,

arremettedura, irupçào impetuosa, arre-

messo, assaltada, ataque repentino. —
Vendo o Avellar que todas arremettidas

erão mais damno seu, que nosso, etc.»

João de Barros, Dec. III, Liv. x, cap. 3.

ARREMETTIDÚRA, s. f. ant. O mesmo
que Arremettedura. = Recolhido por

Moraes.

ARREMETTIMENTO, s. m. Ataque de

arremettida ; assaltada, correria impetuo-

sa e repentina ; diz-sc principalmente do

touro, que ataca arremettendo.

—

«Passan-

do no primeiro arremettimento mais ao

largo. n Festas da Canonisação de Sam
Francisco Xavier, foi. 223.

ARREMINADO, adj. p. Encolerisado,

irado, zangado, arrenegado. — « Hum
curioso arreminado, não attenta por si,

senão pelos outros. « Padre Jlanoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. Ill, p. 403.

ARREMINAR-SE, v. reji. (De formarão

popular.) Irar-se, cnculerisar-se, arrenc-

gar-se, zangar-se. = Recolhido por Blu-

teau na tradição oral. — Talvez do ver-

bo Ominar, com o prefixo da índole da

lingua. e a rcduplicativa «re».

t ARREMON, s. m. (Do grego arre-

môn, silencioso.) Em Ornitliologia, géne-

ro da ordeiu dos pardaes dcutirostros,

tendo por typo o pássaro silenciosso da
America do Sul.

i ARREMONIÊAS, s. /. pi. Em Orni-

thologia, sub-íauiilia da família das tana-

grideas ou tangaras, tendo por typo o

género arrenion.

ARRENCAR, v. a. ant. Vid. Arrancar.
= Empregado na Ordenação Affonsina.

—Arrencar-se, v. re.jl. ant. O mes-

mo que Arrancurar-se. Aggravar-se, qnci-

xar-se pprante o magistrado. = Recolhi-

do por Viterbo.

ARRENCURAR-SE, v. refi. ant. Vid.

Arrancurar-se. = Usado na Ordenação
Affonsii.a.

ARRENDA, s. /. Em Agricultura, a

segunda cavaque se dá ás vinhas, milhos,

aplanando os montes feitos com o primei-

ro sacho.

ARRENDAÇÃO, s. f. O mesmo que Ar-
rendamento. = Usado na Arte de Fur-

tar.

ARRENDADO, adj. p. (De renda, for-

ma antiga de rédea.) Obediente, sujeito á

rédea, que dá pelo freio ; soffreado, en-

colhido, enfreado. — « Que elles agora
tem por o timbre da discrição fatiar pou-

co, rir muito menos, e muito arrendado.»
Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. iv, se. 7.

ARRENDADO, adj. p. (De renda, la-

vor tecido ou aberto.) Guarnecido de
renda, rendilhado, franjado, orlado, den-

teado. = Recolhido por Moraes.
ARRENDADO, adj. p. (De renda, ren-

dimento.) Que tem rendimentos ; dado
para rendimento, alugado, posto a ren-

der; afazendado; rico de rendimentos.

—

« Seus pais forão nobres, e bem arrenda-

dos.» Dom Rodrigo da Cunha, Historia

de Braga, Part. i, cap. 17, p. 74.

ARRENDADO, adj. p. (De arrenda, se-

gunda cava que se dá ás vinhas.) Sacha-
do, aplanado

;
que levou a ultima cava.

= Usado na linguagem popular.

ARRENDADOR, s. m. O que toma de
arrendamento qualquer propriedade. Ren-
deiro. O que áà de renda, arrendatário.
— «Item mandamos que cada hum dos nos

SOS contadores, e arrendadores cia comar-
ca e almoxarifado, de que tiver carrego,

e lhe j)ertencer de arrendar nossas rendas
e direitos, etc.» Regimento da Fazenda,
cap. 60, foi. 27. v.

ARRENDAMENTO, s. m. O acto de ar-

rendar ; o preço convencionado por que
alguma cousa se arrenda ; a escriptura

ou instrumento do contracto de renda.

—

«Mandamos a todos os que arrendarem
as ditas rendas ecclesiasticas, que não se

intromettão em arrecadar os fructos,

nem corrão com as rendas, que assi toma-
rem, sem primeiro mostrarem os arrenda-
mentos ao nosso Provisor ou Vigários,
para verem se estão conformes a Direi-
to. v Constituições de Braga, Tit. xxx,
const. 2, n. 1.

— SvN. Arrendamento, Renda, Loca-
ção ou Condncçào : O arrendamento, à

o aluguel de bens de raiz; é uma das
formas da locação. — A renda, é em ge-
ral qualquer reddito, annual, ou em di-

nheiro ou em géneros ; dá-se em particu-

lar o nome de renda ao preço do arren-
damento.

ARRENDAR, v. a. (Dp renda, com o
prefixo «a» da índole da lingua, e a ter-

minação verbal -xar».) Dar ou tomar por
preço convencionado e tempo certo uma
cousa para se servir d'ella. Alugar; fi-

guradamente : invejar.

Dirás que arrendaste na sisa dos pannos.
Oo DOS azeites do a\er do pêro.

GU. »IC., OBB., liv. I, foi. 76.

— Loc. : Não lhe arrendar o ganho,
não lhe invejar a sorte, nào lhe esperar

bom resultado. — Arrendar em massa, ou
por grosso, diz-se quando o arrendamen-
to se faz na totalidade dos bens. — Ar-

rendar em ramos, dar em arrendamento
por partes ou sortes. — «Âo arrendar
cantar, e ao pagar chorar. v Delicado,

Adágios, p. 61.

—

«Não arrendes ao con-

tado rendas nem cavallo. ii làeva, Ibidem,

p. 149. — «Não jies, nem porfies, nem
arrendes, viverás entre as gentes, v Idem,
Ib., p. 68.

ARRENDAR, v. a. (De arrenda, a se-

gunda cava que se dá ás vinhas.) Em
Agricultura, cavar pela segunda vez a

vinha, dar-Ihe o ultimo sacho. Redrar.
— «Esmouta-se, planta-se, cava-se, esca-

va-se, arrenda-se, poda-se, empa-se (a vi-

nha).» Frei Joào de Ceita, Quadragenas,
Part. II, foi. 309, col. 2.

ARRENDAR, v. a. (De renda, lavor,

bordado.) Dar feição de renda ; rendi-

lhar, lavrar a ponto, bordar: guarne-

cer de renda. = Recolhido por Moraei.

ARRENDATÁRIO, s. m. Inquilino, alu-

gador : o que toma de renda algum pré-

dio rústico ou urbano. = Usado no Al-

vará de 1778, de 18 de Fevereiro. •=

Recnlhido por Moraes.

ARRENDAVEL, adj. 2 gen. Que pode
ser d;.do de renda ; susceptivel de ser

arrendado.

t ARRENEGAÇÃO, 5. /. Abjuração da
fé, postasia. rebelliào contra a fé ; raiva.

ARRENEGADA, s. /. Jogo de cartas, no
qual se distribuem nove a cada um dos

trez parceiros ; espécie de voltarete, em
que as maiores cartas são a espadilha,

manilha o basto, seguindo-se depois rei,

dama e valete.

ARRENEGADO, adj. p. Que é sujeito a

arrenegos ; enfadado, encolerisado, zanga-

do, arreliado, desesperado.

Os Pereiras também s rrevefmlM
Morrem, arreoegaiulo o r^ e os liioi.

c>«., Lci., ciaL IV, (>t. 40.

ARRENEGADO, adj. p. ant. e í. m. [O
mesmo que Renegado, com prefixo «a»

da índole da lingua.'» Apóstata, rcfece,

elche, tredo, traidor, rebelde contra a pa-
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tria. — «Muita parte delles Mamelucos,
Arábios e altjuns arrenegados.» Joào de
Barroa, Década III, Li%'. 1, eap. 3. =
Usado ainda na linguagem popular.

Como me hei rle fazer mouro
E mouro ai rt'iirira'lo.

Se jã leiítio cm meu peito

A Jesus crucilicado '?

BOM. CERáL.

ARRENEGADOR, s. m. O que diz arre-

negos; o que doesta ou abomina por en-

fadamento, blaspheniador. — « Que galé

ha no mundo, que de tantos arreuegado-
res, e forçados está povoada 'h) Frei Luiz
de Granada, Compendio da Doutrina,

Part. I, cap. 16.

ARRENEGAR, v. a. (Para a etymologia,

vid. Negar e Renegar.) Detestar, após-

tatar, maldizer com palavras, abandonar,
renunciar, esconjurar. — «Arrenegou o

miserável mancebo a fé catJiolica.» Frei
Bernardo de Brito, Chronica de Cister,

Liv. VI, eap. 27.

— Arrenegar, v. n. Ter má fé, des-

confiai, abominar, desconceituar, ter em
má conta.

Arrenego eu Jo dinlieíro,

Quegaubo n'esta vi.igera.

GIL VIC, OBB., liv. 1, foi 50

Arrenego do que dança
Sem ouvir tanger, nem som.

CA.VC. GEB , foi. 138, col. 1.

— Loc. : «Arrenego da besta, que de
inverno tem sesta.» Delicado, Adágios,

p. 38. — «Arrenego da terra donde o la-

drão leva o juiz d cadeia.» Idem, Ib.,

p. 106. — «Arrenego de grilhões, ainda
que sejam de ouro.» Idem, Ib., p. 37. —
«Arrenego de tigellinha de ouro em que

hei de cuspir sangue. v Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. i, se. 9. — «Arrenego do

amigo que cobre o perigo. t> Delicado, Adá-
gios, p. 19. — «Arrenego do cavallo,que

se enfreia pelo rabo.» Idem, Ib., p. 38.

— Arrenegarse, v. refl. Enfurecer-se,

encolerisar-^e, enraivecer-se, despeitar-se,

zaugar-se; desesperar-se, quisilar-se. —
«Arrenegam-se as comadres, descobrem-se

as verdades.» Anexini.

ARRENEGO, s. m. Zanga, quisilia, en-

fado, cólera, bulha, altercação. = Reco-
lhido por Barbosa.
— Na Poesia do século xv, dava-se o

nome de Arrenêgos, aos versos que come-
çavam sempre por esta palavra, como se

pódevêr no Cancion. Geral, foi. 138, col.

1. Também pertence a este género o ce-

lebre romance popular, que começa Arre-

nego de ti Mafoma, etc, bastante canta-

do no século xvi.

t ARRENG, s. m. Em Ornithologia,

género de pássaros, fundado sobre o
myogophone de Java.

ARRENHAMEMTO, s. m. ant. (De ruí-

na, dando-se o abrandamento do suffixo

«ina» em «inha», como vagina., hainha.
Assim se encontram as formas graduaes
por onde se chegou a esta corrupção

;

Arruinhamento e Arrenhamento.)Ruina,

perda, calamidade, ou qualquer acciden-

te que torna uma propriedade menos ren-

dosa. — «E nem outra vccasião, nem ar-

renhamento de f(;/iípos.i)=Recolhido por

Viterbo, no Elucidário.

ARRENUNCIAÇÃO, s. /. ant. (O mes-

mo que Renunciação, com o prefixo da
lingungem antiga ou popular.) Renuncia,

abandono forimil. — «A Rainha começou

de se arrepender muito de todo o que co-

meçado tinha, e assi da vinda, que fi-

zera vir el-Rei do Reino, como da arre-

nunciação do Regimento que havia posto

em tile. » Fernão Lnpes, Chronica de Dom
João I, Part. I, eap. 78.

ARRENUNCIAR, v. a. ant. O mesmo
que Renunciar ; abnegar, deixar, demit-

tir-se.— «... deixou e arrenunciou o mun-
do, com outros trinta companheiros.» Frei

Gonçalo da Silva, Vida de Sam Bernardo,

Liv. IV, eap. õ6.

t ARRENURA, s. f. (Do grego arren,

macho, e oura, cauda.) Em Arachnolo-

gia, género da famiiia das hydrochnêas,

cujo corpo cour.içado é provido no ma-
cho de um appendice cauliforme.

ARRÊO, s. m. ant. Vid. Arreio.

ARRÊG, adv. ant. Vid. A Rêo e Arreio,

mais conforme com a etymologia. Deve
porém escrever-se como locução adverbial

para evitar a homonymia.
ARREPANHAR, v. a. (De formação po

pular.) Na linguagem chula, agafanhar,

lançar a mào, pilhar, surripiar. = Reco-

lhido por Jloraes.

t ARREPELLAÇÃO, í. /. O mesmo que

Arrepellão, o acto de arrepellar. =^ Re-

coliiido por Moraes.

ARREPELLADA, s. /. Briga de repel-

lões, ou de empuchões. = Usado na lin-

guagem cómica.

Ha dura carne de touro,

Qne me dás arrepellaita.

Que tira cabello e couro.

SJM. MACU., ALFÉ.\, act. 11, fol. 82, V.

ARREPELLADO, adj. p. Arrancado
violentamente, empuchado, beliscado; diz-

se principalmente dos cabellos ou pellos.

= Usado por Gil Vicente e Frei Luiz de

Sousa.

ARREPELLÃO, s. m. Empuchão, encon-

trão, puchadella violenta pelo corpo, e

principalmente pelo cabello ou barba. —
« Começarão logo de os atormentar com
jMncadas, bofetadas e arrepellões. » Cas-

tanheda, Hist. da índia, Liv. v, eap. 32.

— Loc. : Dar um arrepellão, repre-

hender de socáte. — Arrepellões da for-

tuna, azares. — Levar arrepellão, íicar

vencido.

ARREPELLAR, v. a. Arrancar o pello
;

descabellar, depennar, puchar pelos ca-

bellos; empuchar, empurrar, encontroar;

riçar.

Arrepellaram-te á porta do paço.

Olhai que milagre para ser soado.
GIL vic , ODU.VS, liv. I, lol. "6

— Arrepellar-se, v. refl. Puchar pelos

cabellos com raiva ou desespero. — No
sentido figurado, arrepender-se, maldi-

zer o seu erro.

—

«Quem empresta, suas
barbas se arrepella. » Adagio. Vid. Ar-
ripiar.

ARREPENDER, v. n. (Do hespanhol
arrepentir ; segundo Moraes, do latim

pcenitet, com a reduplicativa re, e a ter-

minação verbal.) Ter pezar, ou constran-

gimento moral, que leva a considerar o

mal praticado. Retratar, mudar de von-

tade ou de intenção.

Ainda é cedo para a morte,
Tempo ha de arrepemler.

GIL \1CE.\TB, OBPAS, 1ÍV. i, fol. 40.

—Loc. : «Comprar e arrepender.)^ De-
licado, Adágios, p. 63. = Usa-se espe-

cialmente na forma reflexiva.

— Arrepender-se, v. ref. Apezarar-

se, contristar-se com o próprio mal, ter

pena, aflligir-se da sua culpa, remorder-

se ; mudar de idéa, retratar-se, desgos-

tar-se do desejo. — « Todo o que se ar-

repende verdadeiramente de seus pecca-

dus antes da morte, he certo que não vai

ao inferno.» Vieira, Sermões, Tom. iv,

serm. 1, § 5, n. 17.

— LòC. : «De calar ninguém se arre-

pendeu, defaliar sempre.» Jorge Ferrei-

ra, Ulyssipo, act. i, se. 5. — «Quem ce-

do determina, cedo se arrepende.» Deli-

cado, Adágios, p. 101. •— «Quem pouco
tem e isso dá, cedo se arrepende.» Idem,

Ib., p. 150. — (iQuem se detém em dar
o que promette, claro está que se arrepen-

de.» Idem, Ib., p. 130.

ARREPENDIDO, adj. p. Contricto, ape-

zarado pelos peccados commettidos ; arre-

peso ; aborrecido, descontente, demudado
na vontade.

— Loc. : Magdalena arrependida, diz-

sc da mulher que se dá ares melancholi-

cos, ou ((ue faz scenas de choros.

ARREPENDIMENTO, s. m. Contricção,

compuncção, pezar intimo de ter pratica-

do algum acto; desistência, mudança de
vontade, retratação. Em sentido theo-

logico, pezar dos peccados commettidos,

com firme propósito de emenda.— «Quan-
do o propósito de arrependimento se ajun-

ta com a resolução do peccado,nem he ar-

rependimento, ?ie??! Ae prop>osito.» Vieira,

Sermões, Tom. iv, serm. 1, § 5, n. 20.

ARREPESO, adj. ant. Arrependido, pe-

zaroso, contricto, compungido. — «Tb-

dos os que se acharam no conselho, em
que se lendo o desaforo deste papel e dis-

paratadas condiçues de pazes, ficaram

confusos, e òem arrepesos de não virem no

conselho dei Rei.» Commentarios de Ruy
Freire, Liv. ii, eap. 37. = Cardoso e

Bento Pereira, também recolheram esta

palavra como substantivo.

t ARREPHÓRIAS, s.f. ant. (Do grego

arreta, objectos mysteriosos, e phoros,

que leva.) Em Historia antiga, festas
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athenicnses, instituídas em honra de JMi-

nerva.

ARREPIA, «. /. Peça que se toca na

viola, própria para acompanhar uuia dan-

sa desenvolta.

ARREPIAR, V. a. Yid. Arripiar e seus

derivados.

ARREPICAR, V. a. Vid. Repicar. —
aDe fora se ahre, que a seu salvo está

quem arrepica.» Jorge Ferreira, Euphro-

sina, act. iii, se. 4. — Dar mostras, in-

dicar. — « Usar de palavras arrepicar

muito as cousas. D Idem, Aulegraphia,

foi. 166.

ARREPINCHAR, v. a. ant. (Segundo

Moraes, de Pinchar, com o prefixo, e a

reduplicativa «re».) Atii'ar, pinchar,

ou saltar; entregar por uma vez.= Usa-

do na linguagem cómica do rico theatro

do século XVI :

o* comendo ó demo a vida,

A que eu íirm-piíufi",

Catalina, so me eu ííu-Iío,

Par esta, que me vá t\e ida.

GIL vic, OBU., Hv. I, foi. 27, V.

ARREPÍQUE, s. m. ant. O mesmo que

Repique, toque alegre de sinos ; rebate,

signal, indicio, mostra.=^Usado por Jor-

ge Ferreira, na Aulegraphia, foi. 120.

ARREPOLHADO, adj. ^j. Da feiçào de

um repolho ; repolhudo ; íiguradamente:

envolvido em refolhos. =Usado na lin-

guagem chula.

ARREPREHENDER, v. a. ant. O mes-
mo que Rcprehender. =» Usado na lin-

guagem do século XV, na Vita Christi.

ARREPTÍCIO, adj. ant. (Vid. Abrepti-

cio, mais conforme C' m a etymologia.)

Possesso, endemoninhado. N'este sentido,

rsado na linguagem theologica. Ko sen-

tido usual, que aiTcbata, que apprehende.
— ti E deitando-se de costas sobre esta

pedra, se lhes mettia nalma este esjyirito

arrepticio, ejicavão endemoninhados , e da

todo ponto enfeitiçadas.» Balthazar Tel-

les, Chronica da Companhia, i'art. i, liv.i,

cap. 6, u. 9.

ARREQUENTAR, v. a. ant. O mesmo
que Requentar, aquentar pela segunda
vez. = Kccnihido por Moraes.

ARRESOAR, v. a. Vid. Arrazoar.

ARRESTADO, adj. p. Que softreu ar-

resto
; aprisionado, retido, embargado,

apenado.

ARRESTAR, v. a. (Do franccz antigo

arrester ; ou do substantivo arresto, com
a terminação verbal «ar».) Embargar,
apenar, deter, fazer parar. Na linguagem
náutica, prohibir a saída do um navio,
on conduzil-o a porto diverso do seu des-

tino, |ior suspeita de contravenção á neu-
tralidade, cm tempo de guerra. — « E
pêra isto mandou arrestar todas as nãos,
que ao porto de Ormuz r-inhão. » Coni-

mentarios de Affonso de Albuquerque,
Part. I, c-i]). 2'.t.

ARRESTO, ."!. m. (Do franccz arrtt. do
céltico an-est, impedimento.) Embargo,

voL. 1.—73.

juizo de um tribunal pelo qual uma ques-

tão de facto ou de direito ó decidida;

apprehensão, tomadia.
— Em Direito marítimo, arresto de

principe ou arresto de potencia, é o acto

pelo qual algum soberano ou potencia

amiga ou inimiga, demora ou prohibe a

saída de um ou de todos os navios sur-

tos nos seus portos. Também designa a

tomadia que se faz no mar alto sobre

embarcação neutral, conduzindo-a a porto

diverso do seu destino, não já por causa

da guerra directa, mas por necessidade,

ou por suspeita de alguma contravenção

á neutralidade. São trez as causas de

arresto, por guerra, represálias , ou ne-

cessidade partictdar

.

— Syn. Arresto, Emhargo, Presa : O
primeiro termo, designa o impedimento
temporário de um navio, por suspeita de

contravenção á neutralidade. — O em-

ònri/o resulta da detenção do navio por via

de sequestro, tanto em tempo de guerra

como de paz; e em Direito mercantil é

tido como um arvesio provisório.— Pre-

sa, é a captura feita no mar em tempo
de guerra, de navios pertencentes a uma
nação inimiga ; e também, a tomada de

um navio por inimigos ou piratas.

ARRESTO, loc. adv. ant. (Corrupção

de A retro.) Para traz. = Usado na lin-

guagem poética.

E qual pelouro, lança, ou dardo atira,

(filial o conimclte, e arresto se ix'tira.

LUfZ PEnF.inA, ELKflIAOA, C. XVII, iol. 262, V.

ARRETADO, adj. p. Reptado, Retado.
Desafiado, cliamado a duello, doestado.

—Usado na Ordenação Manoelina, Liv. õ,

tit. 93.

ARRETAR, v. a. ant. (De repto ou

reto, com o prefixo do génio da lingua,

e a terminação verbal «ar».) Desafiar,

reptar, doestar, accusar de aleivosia e

traição, — uSenhor, tal caualleiro ou fi-
dalgo fez ou tentou tal erro . . . peço-vos,

por mercê, que me outorgueis que o pos.<ia

arretar...» Provas da Hist. Genealógica,
Tom. III, p. 1)44.

ARRETAR, v. a. (Da locução A retro.)

Retjovender, vender cora a condição de
tornar a recuperar a cousa ao comprador,
logo que a queira remir. Vender com a

condição de r(!.«gatar aquillo que se vende.
= Recolliidci por Hcnto Pereira.

ARRETENÇÃO, s. f. ant. O mesmo que
Retenção. —- Recolhido por Moraes.
ARREVAL, s. 7)j. «ní. O mesmo que Ar-

rabalde ou Arrabalde, fiírma contrahida,

mais próxima da etymologia. = Usado
por Frei (raspar da Cruz.

ARREVALDE, s. >». ant. O mesmo que
Arrabalde. = Usado por Galvão.

ARREVESSADO, adj. p. Feito ao rovós.

líeviradd, vomitado ; em linguagem ma-
ritima, que tem revessa, ou movimento
contrario ao da veia da agua, subindo

quando ella desce.

— Loc. : Tornar ao arrevessado, diz-

se do cão ou gato quando tornam a co-

mer o vomitado ; na linguagem ascética,

diz-se do peccador que se tornou ás cul-

pas. — « Tornou, como porco ao lodo, e

como cão ao arrevessado.» Frei Thomó
de Jesus, Trabalhos de Jesus, Part. i,

trab. 8, foi. 177.

ARREVESSAR, v. a. (De arrevesso, ou

revessa, com a terminação verbal «ar».)

Vomitar,causar engulhos, lançar pela bôcca

fora. Ka linguagem marítima, fazer re-

vessa, ou corrente marginal contraria ou

inversa ao tesão da agua ; figuradamen-

te: diíficultar, contrafazer, enviusar. Diz-

se do estylo cheio de hyperbatons força-

dos e affectados.

Calie-lhc o arcabuz da mSo, elle recua

Quatro passos atraz e n'hum momento
Arirrt'sfia a purpúrea alma, D'tium rio.

Todo sangrento, e cae sem mais mover-sc.

cônTB REit, >*i'F. DE sspoLT., cant. IV., foi. 9í.

— Arrevessar, v. ?!. Ter náuseas, en-

joar, aborrecer, sentir engulhos, vomitar.
—«Pizam a casca de hum certo pão, a
qual moída lanção o pó delia nagoa, que

bebe, e se não arrevessa, he salvo o réo,

e aLTrewessa.náo, he condemnado.í) João de

Barros, Década I, Liv. x, cap. 1.

ARREVESSO, adj. (Ao revez, arreves-

sado, do latim i-eversus ; na combinação

« rs » dá-se a assimilação do « r » no i s »,

como em veRSum, avesso, urso, ou xtsso.)

Ao viéz, ou invez. Revesso, diffieil de

reter, ou pronunciar. — Cousa arreves-

sa.= Usado por Prestes, Autos, foi. 34, v.

= Recolhido por ]\Ioi'aes.

ARREVEZADAMENTE, adv. No senti-

do próprio, alternadamente. = Recolhi-

do por Bento Pereira. — Xo sentido ho-

monymo, de um modo arrevessado.

ARREVEZADO, adj. p. Revezado, al-

ternado, feito a revezes. = Usado na

Vita Christi. Também se emprega como
homonyiiio, no sentido de Arrevessado.

ARREVEZAR, r. a. O mesmo que Re-
vezar. Render, alternar, substituir, aju-

dar mutuamente por turno ou vez. —
«Arrevezando uns e outros ao trabalho, v

Jorge Ferreira de Vasconcellos. Memo-
rial da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 28.

= I\Ioracs também recolheu no sentido

homonymo do Revessar.

ARREYO, .«. »i. Vid. Arreio. = Usado
por Cat^tanheda.

ARREZOAR, v. a. an<., Vid. Arrazoar,

e sou,< derivados.

ARRH A, s. /. (Do- latiui arrhae.) =
Usado de preferencia no plural. Vid.

Arrhas. — «.l dijfcrença que ha entre o

penhor e a Arrha, (', que o penhor tor-

nail-o a dar, quando vos tornam a dar o

porque vos estava empenhado : mas a
arrha é parte do dofe, e sempre fica, sevi

.te tornar a quem a deu.* Frei António

Fòo. Tratados Quadragesimaes, Part. ii,

p. 126, col. 2.

t ARRHABONARIO. adi. c 5. m. Em
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Historia Ecclesiastica, ehristãos sacra-

mentarioã, que sustentavam não ser a Eu-
"haristia o corpo e sangue real de Jesus

Christo.

ARRHAS, s. f. pi. (Para a etymologia,

vid. Arrha.) Em Direito, é o que se dá

para segurar a execução de um contra-

cto ; signal, penhor, garantia. Ha duas

espécies de arrhas : umas que se dào

quando se projecta o contracto; outríis

qne se entregam depois da convenção

concluida ; as primeiras eram caraeteri-

sadas na Ordenação Philippina, nas pala-

vras certo dinheiro em signal, por segu-

rança da compra. E ainda usado pelo

povo e aldeãos. As segundas eram cara-

cterisadas pelas palavras : certo dinheiro

em parte de paga, ou em signal e paga.
Na primeira espécie, se o comprador des-

faz o contracto, perde as arrhas; se é o

vendedor, perde as arrhas recebidas e

mais outro tanto. Na segunda espécie a

venda já não pôde ser desfeita. — Era
Direito Civil, entende-se geralmente por

Arrhas, uma doação do marido á mulher

casando por dote. Vid. Arras e Arrha.

t ARRHENÁTHERA, s. /. (Do grego
arren, macho, e uther, barba de espiga.)

Em Botânica, género da familia das gra-

míneas, tendo por typo a arrhenatera ar-

renácea, grande planta ephémera.

t ARRHENÓDE, s. m. (Do grego arre-

nodes, viril.) Em Entomologia, género
de insectos tetráceros, tendo por typo o

arrhenode curda, de Itália.

t ARRHENOPLÍSTO, s. m. (Do grego
arren, macho, e oplistes, armado.) Em
Entomologia, sub-genero de coleópteros,

correspondendo ao género opiocéplialo.

t ARRHENOPTÉRO, s. m. (Do grego
arren, macho, ej;te?-o)i^ aza.) Em Botâni-

ca, género da familia dos musgos, pró-

prio da America septentriona'.

t ARRHEPHORÍA, s. f. (Do grego ar-

rhephoria, festa dos sagrados mysterios.)

Em Antiguidades gregas, festa athenien-

se celebrada no raez skiropborion em
honra de Minerva.

t ARRHÉPHORO, adj. Nome que se

dava na Grécia aos rapazes e virgens

que levavam os objectos sagrados na fes-

ta Arrhephoria.

ARRHEPSÍA, 6./. Em Philosophia, opi-

nião que não propende mais para um
partido do que para outro. Estado do es-

pirito, de uma grande indecisão; falta de
determinação.

t ARRHIZA, aãj. (Do grego a, sem, e

rhiza, raiz.) Em Botânica, o que não é

provido de raizes, ou de radicula, con-

forme se trata de uma planta ou do um
embryão. Os corpos reproductores das
acotyledóneas não têm radicula compara-
tivamente com a maior parte das plantas

cotyledoneas; por isso arrhiza tem sido

tomada como synonymo de inemhryonada

t ARRHIZOBLÁSTE, adj. (De arrhi-
za, e do grego blaste, gérmen.) Em Bo-

tânica, nome dado ás plantas que têm
embryão, nas quaes este não tem radicu-

la; taes são as cotyledoneas parasitas e

aquáticas.

t ARRHYTHMO, adj. (Do latim arrhy-
thmus.) Que não tem rhythmo ou caden-
cia certa ; em Medicina, emprega-se no
sentido de irregular, e applica-se parti-

cularmente ao pulso.

ARRIADO, adj. p. Amainado, abati-

do, descido, afrouxado
; contrapõe-sc a

Içado. = Usado na linguagem náutica.

t ARRIAN, s. m. Em "Ornithologia,
espécie de abutre, bastante commum nos
Pyreneos.

"aRRIANÍSMO, s. m. Vid. Arianismo.— « Negando os povos infectos com o Ar-
rianismo a igualdade destas duas pes-
soas com a do Padre. » Bernardes, Flo-

resta, Tom. II, p. 232.

ARRIANO, adj. Vid. Ariano.— « ...co-

mo da alma de Theodurico, rei Godo, e

herege Arriano, rejere S. Gregório.» Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv.

IV, cap. 4.

ARRIAR, V. a. Em linguagem náutica,

descer, abater, amainar. Ir alargando
pouco a pouco algum cabo. — a Conhe-
cendo que er-amos Portuguezes e poucos, e

nos via a embarcação tão pequena, arrian-

do da amarra, se deixou descahir sobre

nós. T. Fernão Mendes Pinto, Peregrina-
ções, cap. XXXVI. Vid. Arrear.
— Loc. : Arriar sobre a pega, voz de

commando, para descer a verga, conser-

vando o panno cassado e também marea-
do, quando o vento é muito forte.

ARRIATA, s. f. Vid. Arreata.

t ARRIATADÚRAS, «. /. Em lingua-

gem náutica, voltas do cabo para fortifi-

car um mastro ou outros madeiros.
ARRIAZ, s. m. Vid. Arreaz. = Reco-

lhido por Jloraes.

ARRIBA, adv. (Melhor ortographia A
riba, e então é locução adverbial.) Era
cima, sobre, no logai- superior; em grau
elevado, antecedentemente, supra,no alto,

sobre pofto. E' plebeismo, e é melhor
usar de acima, ou algum outro equiva-

lente. — « Foi forçado assim meio a tom-

bos, e o mais depressa que j^odiamos, ir

p)or huma ladeira arriba. « Hist. Tragi-

co-Maritima, Tom. i, p. 102.

— Loc. : Agua arriba, contra a cor-

rente da agua. — Costa arriba, na su-

bida da encosta ; figuradamente, grande
difíiculdade e trabalho. — Jogo arriba,

continuar o jogo, principalmente o das

pedradas, usado pelo rapazio. — Dar
comsigo de pernas arriba, deitar-se a per-

der; usada no século xvi, mas hoje diz-

se, virar-se de pernas para o ar. —
Unhas arriba, no ioçro da esgrima equi-'J eqii

vale a dizer com a jJahna da mão para

baixo, e as costas para cima.

ARRIBA, voz imp. Do verbo Arribar.

Em linguagem náutica, voz com que se

manda ao homem do leme arribar, ou

tornar ao legar d'onde saiu ; e também
voz de quem manda afastar a proa do

navio para sotavento por meio do leme.

— Loc. : « Ratos, arriba, que todo o

branco é farinha. » Delicado, Adágios,

p. 27. = N'este sentido empregado como
forma de exhortação para subir; equiva-

le a Sus.

ARRIBAÇÃO, s. f. (Do verbo Arribar.)

Em linguagem náutica, chegada de um
navio ao porto involuntariamente e por

força do tempo, e aonde precisa refazer-

se de agua, mantimentos, velame ou mas-
same. O mesmo que Arribada.
— Era Historia Natural, arribação é

o mesmo que Migração ; mudança ou pas-

sagem que em certos tempos do anno fa-

zem algumas aves de uns paizes para

outros; também se diz dos peixes.

Deixo na anibanw dos pnssaros.

FB. AGOSTl.NHO 1)A CRUZ, POESIAS, clCg. VII.

— Loc. : Ave de arribação, em lingua-

gem satyrica, homem aventureiro, que

anda por terras estranhas agenciando a

sua vida por meios industriosos; vindi-

co. — Cousas de arribação, de pouca va-

lia, pela muita affluencia d'ellas a um si-

tio.

ARRIBADA, s. /". O mesmo que Arri-

bação. Era linguagem náutica, é o acto

de dar fundo, de ancorar-se em um por-

to para abrigar-se do mau tempo, do ini-

migo, ou para prover-se e concertar-se.

— Em sentido jurídico, é o acto de en-

trar n'um porto, durante a viagem, que
não é o do destino ou da escala estipu-

lada no fretamento. A reentrada no por-

to da saída também se considera como
arribada. — « Nem dle.s rVaquella arri-

bada foram a Malaca. » Diogo de Cou-
to, Década IV, liv. 6, cap. 11.

— Loc. : Arribada voluntária, em Di-

reito mercantil, é a que se considera como
mero capricho ou intenção do capitão.

Produz a mudança de derrota, annulla

o seguro, e é uma culpa das que abran-

ge a barataria do capitão. — Arribada

necessária ou forçosa, é a que foi occasio-

nada por força maior, mas em que se pro-

hibe a descarga da fazenda n'esse porto

de arribada. — Despezas de arribada,

o mesmo que avaria.

ARRIBADO, adj. p. Recolhido, refugia-

do o navio em qualquer porto que en-

contra na sua derrota, por eíFeito de tem-

pestade ou caça de inimigos. Com a po-

pa posta ao vento, quando a proa vao

muito a barlavento do caminho que devo

seguir.

ARRIBADO, ad). p. Subido, chegado a

cima ou ao alto de algum logar ; excedi-

do, passado a riba.

ARRIBÁNA, s. /. (De formação popu-

lar.) Cabana, cafúa, palheiro, corte para

recolher gado. = Recolhido por Mo-
raes.
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ARRIBANCEIRADO, adj. Que tem ri-

banceira, em forma de barroca. = Reco-

lhido por Moraes.

ARRIBAR, V. a. (Da baixa latiniclade

aclripare.) Em linguagem náutica, tor-

nar o navio ao logar donde saiu ; entrar

no porto mais próximo ou que mais convém,

nào sendo aquelle para que se destina, a

tini de refazer de concerto, mantimento
;

colher noticias favoráveis á sua especula-

ção ; afastar a prô/i do navio para sota-

vento. Figuradamente, nào proseguir em
alguma cousa. Vir de outro paiz em certo

tempo do anno, emigrar ; chegar. — « Foi

forçado a arribar a Moçambique. » Hist.

Tragico-Maritima, Tora. i, p. 224.

Grita o piloto: arriba, arriba, CPrr.i,

E lança o leme á banila

CÔRTB REAL, -NjCF. DB SEP., Cant. VII, ÍOl. 7f>.

ÃTriba, arriba, qoe será desdita,

Dizia, dar na terrí que esLà perto.

Lriz PíREiBA, ELes , caQt. VI, est. 67.

— Loc. : Arribar para algum navio,

pôr-lhe 'i proa sobre, guinar para elle. —
Xão arribar, governar, chegando-se para

o vento ponteiro, e também se diz, nào

passar, nào ir alem. — Arribar sobre al-

guma mataria, replzar nella. — Ir ar-

ribando, diz-se do doente quando entra

na convalescença. — Arribar, Contrapue-

se a aguçar de ló. — O tempo de arri-

bar, a quadra da migração das aves.

Toca a liuni monte a testa levantada,

'One faz columna ao céo c'oas penhas graves,

A que coo a leve penna exercitada

Pooeni mal arribar ligeiras aves.

CASTRO, 1'LvssKA, canl. IV, est. 7.

ARRIBAR, V, n. (Da locução A Riba, ou

Arriba, com a terminação verbal «ar.»)

Levantar acima; ultrapassar, ir além,

exceder. Chegar a algum logar por terra

sem ser subindo. — u E 2'Or alguns ro-

dêos, e muito cançassio, e afjlição da

Princeza puderão alli arribar, ou mon-
tar pela sobeja aspereza do caminho. »

Leitlo de Andrade, Miscellanea, dial.

XVI, pag. 462. = Também se emprega
na forma activa, usada por Severim de

Faria.

ARRICAR, V. a. Vid. Arrincar. = Re-

colhido por Jforaes.

ARRICAVEIRO, s. m. ant. (Segundo
Viterbo, o mesmo que Arrecova.) Solda-

do paizauo, que só no tempo de guerra

era chamado ao serviço militar ; miliciano

rústico, a quem no tempo de guerra com-
petia vigiar as praças nas obras defensi-

vas. — «... anadel das gentes de cavai-

lo, e piões, htsteiros e arricaveiros. »

Carta de D. João I, etc. = J\Ioracs con-

sidera este termo como corrupção de Ar-

recoveiro. Vid. Arriçavel.

ARRIÇADO, adj. p. Em linguagem
náutica, atado com cordas, amarrado.=
Segundo Moraes, corrupção de Arrizado

;

usado por Luiz Pereira, na Elegiada. —
o Tocaiido, ao cahir, uma unha das an-

corasj que vão arriçadas por bordo da

náo. » Hist. Tragico-Maritima, Tom. i,

p. 3G3.

ARRIÇADO, adj. ;?. Corrupção popu-
lar de Eriçado, ou Erriçado. Nos Açores
emprcgaso no sentido de Assulado.

ARRIÇAR, V, a. Em linguagem náuti-

ca, o mesmo que Arrizar ou Eorizar

;

atar, prender com rizes ou cordas,

amarrar. — « Mandou-os toldar todos de

taboado trincado, e porque não çoço-

brassem com a altura das arrombadas,

mandou-lhe arriçar pipas vazias de am-
bos os bordos. » Castanheda, Hist. do Des-

cobrimento da índia, Liv. iii, cap. 90.
|

Arriçar as velas, mettel-as nos rizes.
]

ARRIÇAR, V. a. e n. Erriçar, ou Eri-

çar, encrespar, tornar hirtos os cabellos

por meio do medo ou raiva. Assidar, en-

furecer.
A uni tigFC ferido semelhante,
Que a vária pelle arriça

CASTRO, ULTSSBA, Cant. VI, est. 774.

ARRIÇAVEL, s. m. Ferro usado nas

bestas antigas, por onde se puchavam, e

se fazia força á maneira de estribo.

D'aqui talvez se formou o nome de Ar-

ricaveiro, para designar o soldado mili-

ciano, que usava besta de arriçavel. —
(I....OS estribos são como arriçaveis de bes-

tas, do tempo antigo, porem de mais fer-

ro. » Tenreiro, Itinerário, cap. 17.

ARRICOLA, s. /. Na linguagem chula,

e provincial da Beira, alimária descom-
passada. = Recolhido por Moraes.

ARRÍDAS, s. f. pi. Em linguagem
náutica, cabiuhos delgados, ou linhas que

pêam os toldos dos escaleres á borda dos

mesmos, a fim de os conservar horison-

taes ou em posição conveniente.

ARRIEIRO, s.'m. Vid. Arreeiro.

ARRIÉL, s. m. ant. (Do hespauhol rieZ.)

Era Ourivesaria, pedaço de prata com-
prido, que se vasa no instrumento cha-

mado rilheira ; barra ou argola grossa,

em que se funde o ouro para entrar no
commercio sem ser em pó ; aro, annel,

circulo de ouro. — « Trez cabeças de ne-

gros, cada Jium com três arrieis de ouro

na cabeça e narizes. » João de Barros,

Década I, Liv. 2, cap. 2. — Ferro em
arriei, o que está lavrado em varias pe-

ças, á diíierença do que ainda está em
maçuco, ou cm barra. = Recolhido por

Viterbo.

ARRIFAR, V. n. (Corrupção do Arfar

;

usado na linguagem de cavalleria, e nes-

te sentido. Arfar significa empinar-se o

cavallo, pôr-se em gémeas.) Arfar o

cavallo. — « JDom Garcia de NoronJia

com toda a oídrn gente, que era da ban-

da da vtão direita, com o arrifar c cou-

ces dos cavallos. otc. » Affonso de Albu-
querque, Commeutarios, Part. iii. capi-

tulo 4!^.

ARRIFE, *'. 7ij. ant. (Contracção popu-

lar de Ai'racef.) O mesmo que Recife.=
Usado nos Inéditos da Academia, Tom.
I, foi. Il58.

ARRIGAR, V. a. ant. O mesmo que
Arriçar, corrupção de Arrincar. = Re-
colhido por Cardoso, Barbosa e Biepto

Pereira.

ARRUADO, adj. p. Vid. Enrijecido.

ARRUAR, V. n. ant. (De rijo, com o

preíixo «a» e a terminação verbal «ar.»)

Enrijar, enrijecer, tornar-se duro.= Re-
colhido por Cardoso e Bento Pereira.

ARRILHADA, s. /. Vid. Arrelbada;

forma recolhida por Moraes.

ARRIMADIÇO, adj. Encostadiço, que se

arrima. Em linguagem theologica, demó-

nio arrimadiço, o mesmo que assistente.

— d ... vexação dos demónios, que cha-

mam arrimadiços, ou assistentes. » Padre
Manoel Bernardes, Luz e Calor, Part. i,

opusc. 2, n. 19.

ARRIMADO, adj. p. Encostado, apoia-

do, sustentado. = Empregase errada-

mente no sentido de Arrumado.
ARRIMAR, V. a. (De arrimo, com a

terminação verbal «ar.«; Encostar, apoiar,

amparar ; chegar, aproximai*. = Também
se emprega erradamente no sentido de

Arrimiar, e desta quasi homonymia vem
a significação depor de parte, abandonar,

deixar ficar.

Quer Lanoso valente entrar o mnro,
E na escada que arrinia, está subindo.

CASTP.O, CLYSS8A, CaOt. VIU, cst. 62,

— Loc. : Arrimar esporas ao cavallo

^

pical-o brandamente, para que se apres-

se.— « Arrima-te aos bons, serás um d'el-

les. D Anexim do século XVIII.

— Arrimar-se, v. rejl. Encostar-se,

apoiar-se, suster-se, fij-mar-se, estribar-se

;

valer-se, auctorisar-se. Aproxiraar-se, avi-

sinhar-se, achegar-se; conformar-se. —
a Antes de chegar á corrente, se arrima-

ram á terra, e entraram ao porto. » Des-

coberta da Frólida, foi. 171, v.

ARRIMO, s. m. Encosto, apoio; em
Agricultara, pau ou arejào, que os poma-
reiros espetam junto de uma planta para

a sustentar, defender, ou segurar os fru-

ctos ; figuradamente, amparo, protecção,

favor. Bordão, moleta, a que se encos-

ta uma pessoa fraca.

Arrimo, em qne minlia hera se SDsUntui.

QCEV., AFFONS. APRIC, CaQt. IV^ fol- 6i.

De pelles hc o restido a qne hum peudo
Pinho serre de arniwei e de cajado.

ciSTRO. CLTSSSA, cut. Ill, esl. 3£.

ARRINCAR, V. a. ant. O mesmo que
Arrancar; ainda hoje usado na lingua-

gem popular, contemporânea da Vita

Christi, e da traducçào de Sabellico. —
Arrincar do campo, segundo Viterbo,

desalojar o inimigo do posto.

ARRINCOADO, adj. p. ant. Encantoa-

do, mettido para um canto ; retirado do

trato da gente. — * £ el-rd D. Affonso

estava é»i summa a/flição, arrinccado

em Sevilha, qita só Ihú dcixaràti £ara se
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retrahir. » Nunes de Leão, Chronica de

D. Affonso III, cap. 106. Vid. Arrinco-

nado.

ARRINCOAR, v. n. ant. (Do hespanhol

rincon, com o prefixo « a » , e a termina-

ção verbal «ar».) Acantoar, retirar, re-

colher, viver para um canto, refugiar-se.

= Também se escrevia Arriuconar, mais

conforme com a etymologia.

— Arrincoar-se, i\ reji. ant. Encan-

toar-se, fugir do commei-cio das outras

pessoas ; refugiar-se.

ARRINCONADO, adj. p. ant. Retirado de

todas as gentes, acantonado, mettido para

um canto, recanto, ou rincão. — « Acha-

mos ao Propheta Jonas, afjiicto e arrin-

conado, porque Deus não destruio aos

Ninivitas, como lhe tinha prophetiza-

do. » Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. ii, doe. 1, cap. l2, n. 18.

ARRINCONAR-SE, v. refl. ant. Vid.

Arrincoarse. •= Recolhido por Moraes.

ARRINGADO, adj. p. ant. Arraigado,

enraizado, radicado. = Usado por João

de Barros.

ARRINGAR, v. a. Corrupção de Arrin-

car. = Recolhido por Moraes.

ARRINHOS, s. m. pi. ant. Areinho, ou

Arinho, enseadas ou areias em que é mais

fácil e copiosa a pescaria. = Recolhido

por Viterbo.

ARRIOSCA, s. f. (De formação popu-

lar.) Vid. Ariosca. = Recolhido por Mo-
raes.

ARRIÓZ, s. wi. (De formação popular.)

Pedrinha redonda, com que os rapazes

jogam o alguergue ; noz que os rapzes
lançam ao casteliinho para o derrubar.

— c.que não podesse nunca jogar ao

arrioz, nem ao pião, nem á argolinha,

nem andar em cavallo de canna, etc.»

Paiva de Andrade, Sermões, Part. iii,

foi. 19.

ARRIPIA-CABELLO, loc. adv. A pos-

pello ; erriçadamente. Contra vontade, á

má-cara, ríspidamente. — «...levar e re-

ger os homens a arripia-cabello, ê triste e

quasi sempre baldada fadiga. » Frei Pan-

taleão de Aveiro, Itinerário, cap. 8õ. —
Pentear-se a arripia-cabello, moda usada

no século xviii. — Pessoa de arripia-

cabello, ríspida, intratável, virulenta co-

lérica, severa.

ARRIPIADO, adj. p. Eriçado, hirto;

extensivamente : assustado, amedrontado,

espavorido. Com arripios, constipado ; en-

goupado.

Todo arripiãílo estou, todo medroso,
Sem saber de que esta alma se entristece.

CORTE RE4I,, íikIlT. DE SEP., catlt. IX, fol. 94, V.

ARWPIADÚRA, s. /. O mesmo que Ar-

rípíamento. = Recolhido por Moraes.

ARRIPIAMENTO, s. m. ant. Arripio,

eriçamento dos cabellos, por meio de

susto; tremuras de medo ou de frio. —
í Logo lhe sobreveio hum suòiio tremor e

arripiamento. » Padre Fernão Guerreiro,

Relações annuaes, vol. iii, liv. 1, cap.

14.

ARRIPIAR, V. a. (Do latim horripila-

re, dando-se a frequente mudança do « o »

em «a», bem como a syncopa do «1»

mediai, como em Jilare, liar.) Fazer hir-

to, eriçar, enriçar, causar calafrio ; tre-

mer, abalar, assustar, amedrontar, atur-

dir principalmente com som agudo. —
« Hu7n quebrar de olhos dissimulados an-

tre gente, que faz arrípiar as carnes. »

Jorge Ferreira de Vacconcellos, Ulyssi-

PO, !.Ct. II, SC 6.

— Loc. : Arrípiar a carreira, o mes-
mo que ir ao arripio, tornar a andar o

mesmo caminho, que já se tinha andado.
— Arrípiar os cabellos, diz-se das cousas

que causam grande susto. — Arrípiar as

carnes, causar o calafrio do medo.— Ar-

rípiar as telhas, diz-se do vento quando
as alevanta, por não estarem caleadas.

— Arripiar-se, v. refl.. Sentir arripios;

constipar-se, tremer com calafrio. Eriça-

rem-se os cabellos ou as carnes por effei-

to de um grande terror.

Ánipiam-se as carnes c o cabello

A mim, e a Iodos só de ouvil-o o vcl-o.

CAM., LUZ., cant. v, est. 40.

— Arrípiar, v. n. Fazer-se áspero,

tornar-se desabrido. — «.... amanheceu o

céo toldado, arrípiou o ten^io, e tornaram

a cursar ventos. » Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. vi, cap. 24. =
Recolhido por Moraes.

t ARRIPIO, s. m. O mesmo que Arrí-

piadura e Arripiamento. Calafrio, que se

sente por elieito do frio, constijjaçào ou

sezão ; o tremor causado pelo susto, ou

terror forte. = Também se dá o nome
de arripio, ao invez de qualquer cousa.

— U arripio do veludo. — Ir ao arri-

pio, diz-se quando se passeia por uma
rua em sentido contrario ao do transito

de uma romaria ou procissão.

ARRISCADAMENTE, adv. Com grande
risco ; ousadamente, -atrevidamente, es-

pondo-se á contingência de um desastre.

— o Quão arriscadamente procede o que

difsimula com a obrigação de sua con-

sciência á conta do rigor da divina justi-

ça. » Padre Luiz Brandão, Meditações,

vol. VI, trat. 7, med. 395.

arriscadíssimo, adj. sup. Perigosís-

simo, sujeito á contingência de um desas-

tre ; difficultosissimo ; insuperável pelo

risco.

ARRISCADO, adj. p. Sujeito a risco

;

perigoso, diiScil ; ousado, atrevido, in-

trépido.

Qnando o valor de cada qual deseja

Os successos provar mais arriscados.

MACEDO, iLvssipo, wiiit. V, esl. 19.

ARRISCAR, v. a. (De risco, com o pre-

fixo e a terminação verbal «ar».) Pôr
em risco, ou perigo; aventurar, espôr á

sorte, oíferecer ao acaso da fortuna.

Que nSo foi para iiòs pequena ,i;loria,

Pois arrincai/íití; sós por cila a vida.

SOUSA DE MACEDO, ui.Yssipo, Cant. VI, est. 90.

— Syn. Arriscar, Aventurar: O pri-

meiro verbo' exprime um acto de coragem
ou de temeridade, afirontando um peri-

go, cujo êxito favorável só pode provir

de um acaso. — Aventurar, é o acto de

expor á contingência da sorte, mas em
que as probabilidades do bom êxito são

mais, do que as do resultado funesto.

— Arríscar-se, u, refl. Offerecer-se ao

perigo ; aventurar-se ; aíírontar um lance

difficil ; mostrar-se intrépido. — « Mas a

tudo se apostava, antes que arriscar-se a

p>erder a quietação de sua alma. » Frei

Luiz de Sousa, Vid. do Arcebispo, Liv. i,

cap. 7.

ARRISPIDAR SE, r. refl. Fazer-se rís-

pido ;
tornar-se intratável pela dureza

do génio. = Recolhido por Moraes.

ÁRRIVAR, V. n. (Do italiano arrivare.)

O mesmo que Arribar. Italianísmo intro-

duzido por André Rodrigues de Mattos,

na tiaducçãii da Jerusalém Libertada.

ARRIZADO, adj. p- ant. O mesmo que

Rizado. Posto nos rizes. = Usado por

Diogo de Couto, na Vida de Paulo de

Lima, foi. 325.

ARRIZAR, V. a. ant. O mesmo que Ri-

zar. Prender nos rizes, encolher as ve-

las nos rizes, por causa do muito vento.

Enrizar, e também Arriçar. = Recolhido

por Moraes.

ARRO, s. m. ant. (De formação popu-

lar.) Ludo, lama, lamaçal, nateiro. ^Re-
colhido no principio do século xvi por

Bento Pereira, ^'ld. Arroio.

ARROBA, s. f. i^Do árabe arroba; do

verbo rabborá, dividir em quatro partes.)

Medida de pezo, usada em Hespanha,

Portugal, na antiga America hespauhola,

e nas províncias meridiouaes da França,

até aonde se estendera a acção árabe,

que também influenciara na poesia pro-

vençal. Pezo de trinta e dois arráteis,

ou a quarta parte de um quintal. Está

substituída peias novas medidas do sys-

tcma métrico decimal. — nAlguus annos

rendeo o quinto dos açucares ao Mestra-

do de Christo, passante de sessenta mil

arrobas.» João de Barros, Década I, Liv.

1, cap. 3.

— Loc. : Arroba de vinho, medida ci-

tada nas Constituições do Convento de

Christo de Thomar.— tíer de arroba,

ser pezado, solido, de consideração.

—

As

arrobas, locução adverbial para denotar

uma grande quantidade indet-jrminada;

Arraes diz : lagrimas ás arrobas, e Hei-

tor Pinto escreve: comprimentos ás arro-

bas. — « Arrobas não são quintaes, nem

as cousas são iguaes.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. l, se, 1.— (sN'esta vida os

jjraztres são por onças, e os pezares por

arrobas.» Bluteau, Vocabul.

ARROBAMENTO, s. m. (De arroba, com

o suffixo 11 mento »,) Acção de arrobar,
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ou tarear por arrobas. Em sentido res-

tricto, o acto de pezar uma rez no pezo

publico ; o pezo determinado. = Reco-

lhido por jMoraes.

ARROBAMENTO, «. m. (De arrobo, com
o sutfiso o mento D.") O mesmo que Arro-

bo, estasis, enlevo, arrebatamento, sus-

pensão mystica. = Usado por Jorge Car-

doso.

ARROBAR, V. a. (De arroba, com
a terminação verbal « ar ».) Pezar ás

arrobas ; avaliar o numero de arrobas

que tem um dado corpo ou volume.

Em sentido restricto, calcular a olho, ou

por pezagem, o numero de arrobas que

tem uma rez para o talho, pela regra de

quantos sào os arráteis que peza o jarre-

te, outras tantas sào as arrobas que tem

a rez. = Recolhido por Bento Pereira.

ARROBAR, V. a. (De arrobo, extasis,

com o prefixo « a » e a terminação verbal

«ar».) Extasiar, enlevar, causar deva-

neio, arre!>atar, suspender os sentidis,

encantar. = Usado por Jorge Cardoso,

no Agiologio Luzitano. = Recolhido por

Bluteau, e ainda hoje usado na lingua-

gem poética.

— Arrobar-se, v. rejl. Devanear, ex-

tasiar-se, suspender-se, enlevar-se.

ARROBAR, V. a. (De arrobe, com a

terminação verbal «ar».) Temperar com
arrobe. = Recolhido pelo Padre Bento
Pereira.

ARROBE, s. m. (Do árabe arrolhe.)

Mosto de vinho apurado ao fogo e redu-

zido a uma terça parte menos, para tem
perar o outro vinho, ou para beber-se.

—

Conserva de fructas, que se engrossa ao

lume até á consistência xaroposa, usado
na economia domestica, e também na
Pharmacia. — « Fação-se gargarejos de

agua de cevada, com açúcar rosado... ou
cirrobe de amoras. Duarte Madeira, Me-
thodo de conhecer e tratar o morbo, etc.

Part. I, cap. 21, n. 2. Vid. Rob, usado
na linguagem scientifica.

ARROBO, s. 9>i. O mesmo que Arroba-
mento, extasis, enlevo, encanto, suspen-
são mystica dos sentidos. — «... lhe aca-
nhe o arrobo de mil consolações, v Filin-

to. Obras, Tom. vii, p. 304.

ARROBUSTAR-SE, v. rejl. O mesmo
que Robustecei--se, tornar-se robusto, ga-
nhar torça ou vigor. =Recolhido por Mo-
raes.

ARROCHADA, s. /. (De arrocho, com o

suffixo « ada » , dos substantivos popula-
res, que exprime percussão,) Pancada
com arrocho ; extensivamente, bordoada,
paulada.

ARROCHADO, adj. jk Aportado com ar-

rocho ; diz-sc, n'este sentido, das cargas
das cavalgaduras

; extensivamente, aper-
tado com bastante força, de modo que se

não possa desatar.

ARROCHADOR, s. m. Fio de pedraria

ou de pérolas que rodeia o pescoço; afo-

gador.— «Arrochadores de pérolas. s Fi-

linto. Obras, Tom. viii, p. 120.=Reco-
Ihido por Moraes.

ARROCHADÚRA, s. /. Vid. Arrojadura.

ARROCHAR, v. a. (De arrocho, com
a terminação verbal « ar ».) Apertar

com arrocho ou pau curvo, com que

se segura a sobrecarga das bestas. Ex-
tensivamente, atar fortemente, cingir du-

ramente. — «Pêra a caivibra arrocham
com percinta a cabeça, e braços e pernas,

muito fortemente até aos giolhos.v Garcia

d'Orta, Colloquios dos Simples e Drogas,

coll. XVII, foi. 74, V. Vid. Roxear.

ARROCHEIRO, s. m. No sentido pró-

prio, o que se serve do arrocho para

apertar a sobrecarga das bestas ; extensi-

vamente, almocreve, arreeiro, burriquei-

ro, azemel. = Recolhido por Jeronymo
Cardoso.

ARROCHELADO, adj.
ly. (De Eochella

ou Arrochdla, praça forte franceza, d 'on-

de os protestantes se sustentaram por

muito tempo contra Richelieu.) Que é

forte como a praça de Rochelle ; figura-

damente: bem defendido, bastante forti-

ficado ; usado na linguagem theologica,

com sentido de peccaminosa pertinácia.

— «.Este he o peccador. Mal vive, e j)e.or

morre: esquecido na saúde e atrevido na
doença; na vida alevantado contra Deos,

e na morte acastellado e arrochelado.»

Padre Francisco de Mendonça, Sermões,
Part. I, p. 307, n. 15. Natural da Arro-

chella, arrochelez.

ARROCHELEZ, adj. 2 gen. O natural

da Arrocheila; figuradamente, o que se

defende e fortifica com pertinácia.—•« ...fo-

rão roubados na Cosia por cossarios Ar-

rochelezes. » Padre Balthazar Telles,

Chronica da Companhia Part. _ii, liv. ò,

cap. 38, n. 8.

ARROCHO, s. m. Pau torto e curto, do

tamanho de dois palmos pouco mais, que
serve para torcer a corda com que se ata

a sobrecarga das bestas, apertando-a as-

sim mais. A apertadura que se dá com
o arrocho. Extensi^timente, bordão, fuei-

ro, varapau, 25ro|)rio para desancar com
pancadaria. — nUerão-lhe tambcm cinco

ou seis arrochos de cabo.i> Hist. Tragico-

Maritima, Tom. ii, p. 93.

— Loc. : Arrochos de cabo, em lin-

guagem náutica, voltas de cabo, com que
se lia e aperta. — Cijw de arrocho, pau

grosso e forte, usado nas serrarias, em
que se precisa de reataduras fortes. —
Propender para a banda do arrocho,

jjcnder para o peor lado, ter mau vezo,

sair a alguém mau da sua família ; tam-

bém se emprega no sentido de propender

para o rigor no castigo.

t ARRÒCOVA, s. /. ««<. O mesmo que
Arricaveiro. = Recolhido por Viterbo.

ARRODEADO, adj. p. O mesmo que Ro-

deado. => Usado por Heitor Pinto o Pai-

va de Andrade, e ainda hoje na lingua-

gem popular.

ARRODEAR, v. a. O mesmo que Ro-

dear. = Usado por João de Barros, e
ainda hoje na linguagem popular. —
«Mais vale arrodear, que afogar.» Deli-
cado, Adágios, p. 140. — Quem atalha,

arrodeia.» Da trad. oral. = Também se
escreve Arrodeiar.

ARRODEIO, s. m. ant. O mesmo que
Rodeio. = Usado por Nunes de Leão, e
ainda hoje na linguagem popular.

ARRODELADO, adj. p. ant. O que
usa de rodella, ou se defende com rodei-

la. N'esle sentido usado como substanti-

vo por Pinto Pereira. — «...mandando
a Valentiano, tribuno dos arrodelados,
etc.» Hist. da índia no tempo de D. Luiz
d'Athaide, Liv. i, cap. 2, foi. lO.

— Em Botânica, o que affecta a for-

ma de uma rodella; fulha arrodellada,
aquella cujo peciolo se apega, não á ba-
se, mas sim no meio do disco. Neste
sentido também assim se designam a an-
thcra, o cotyledon e a semente. = Usa-
do por Brotero. == Também se escreve
Arrodelado.

ARRODELAR, v. a. ant. (De rodela,

com o prefixo a a » e a terminação ver-
bal «ar».) Cobrir, defender com rodei-

la ; dar a forma de rodela. — a Veio
o Cacique com duzentas almadias, cheias
de índios com seus arcos e frechas, al-

magrados, e com grandes pennachos de
pennas brancas, e de cores, muitos per
huma e outra banda com pavezes nas mãos,
com que arrodeíavam aos remeiros. »

Descoberta de Frolida, foi. 93.
— Arrodelarse, v. refl. Defender-se

com rodella, adargar-se.= Recolhido por
Moraes.

ARRODILHADO, adj. p. ant. Ajoelha-
do, prostrado de rojos. — iParece que
não Jíou Deos de nenhum vel-o arrodilha-

do diante de hum traidor, v Fernandes Gal-
vão, Sermões, Part. ii, foi. 113, col. 1.

Hoje usa-se enrodilhado, mas com um
sentido inteiramente diverso.

ARRODILHAR, v. n. ant. (De rodilU, no
hesp inhoi, joelho, com o prefixo « a » e
a terminação verbal « ar i>.) Ajoelhar,

prostr;.r-se. = Usado por Castanheda.=
Recolhido por Moraes. =^Fóra do uso.

ARROFO, s.m. (De formação popular.)

Em linguagem marítima, um dos bura-
cos maiores que ficam no remate da tar-

rafa.^= Recolhido du linguagem oral por
Bluteau.

ARROGAÇÃO, í. /. (Do latim adroga-
tionem, n)odernamente Adrogação.') Em
Direito Romano, acto legitimo, pelo qual

um liomem livre, de seu direito e p.4e de
familias, passa a poder de outro com sua
familia, c pela auctoridade do principe,

que lho concedeu, ficando filho legitimo

do pae adrogante. Pertiihamento ; tam-
bém se dá o nome de arrogaçâo, íí ag-

gregaçào do um plebeu ú classe dos patrí-

cios. — «Chama-se este acto arrogação,

porque o adoptante deve ser rogado >: pre-

guntado se iiuer ^te a^dle homem seja



582 ARRO ARRO ARRO

seu filho legitimo. » Lemos da AfFonseca,

Comment. 82. Vid. Adrogação.

ARROGADO, adj. p. ant. O mesmo que

Adrogado. Feríilhado, ad^^ptado peio adro-

gadoi-.= Taiiibem se usa como substanti-

vo. — « Outra dúvida foi se a di-

ta lei haverá lugar. ..no filho perfilhado,

que se chama em Direito adoptivo ou ar-

rogado.» Ordenação Manoelina, Liv. ii,

tit. 17.

ARROGADO, adj. p. Apropriado, apos-

sado, attribuido, chamado a si, por vio-

lência, ou expoliação.

ARROGÂNCIA, s.fi. (Do latim arrogan-

tia.) Soberba, embofia, bazoíia, petulân-

cia, insolência causada por se arrogar qua-

lidades ou forças que lhe nào pertencem.

Dito provocador, bravata.

Palavras de arrogância despendiam
Os Mouros cada hora,sem jjro\PÍlo.

COBTE REAL, CERCO DE DIU, Caíll V, est . 63

ARROGANTE, adj. 2 gen. (Do latim

arrogans.) Soberbo, petulante, insolen-

te, jactancioso, presunçoso, bazofio ; al-

tivo, elevado, sobranceiro, altaneiro, im-

perioso.

E uSo queirais louvores arrciqaiiles

De serdes contra os nossos mui possantes.

c»M., LUí., canl. VII, «st. 13.

ARROGANTE, adj. 2 gen. (Melhor or-

thographia, e para evitar a homonyraia,

Adrogante.) Adoptante, adrogador, o que

perfilha.— «E pela autoridade do Frin-

cipe, que Ih'o concede, fica filho legitimo

do pai arrogante.» LeiBos da Atfonseca,

Comment. 82. = Usado unicamente era

Direito Romano. Vid. Adrogrador.

ARROGANTEMENTE, adv. Soberbamen-

te, petulantemente, imperiosamente, inso-

lentemente. — «/Se tio vestir se ha arro-

gantemente, não se contentando segundo

o seu estado, e posses, etc. » Padre Slanoel

Fernandes, Alma Instruída, Tom. v, cap.

3, doe. 5, p. G69.

ARROGANTISSmO, adj. sup. Petulan-

tíssimo, soberbissimo, imperiosíssimo, in-

solentíssimo.= Usado nas Cartas do Ja-

pão.

ARROGAR, V. a. (Do latim arrogare,

ou adrogare. Quando usado no sentido

jurídico, deve escrever-se Adrogar, para

evitar a homonymia.) No sentido usual,

apropriar, attribuir como próprio, chamar
a si, tomar, exigir como seu. — uE qui-

zerão arrogar a si o direito de eleger o

Principe.o D. Luiz de Menezes, Portu-

gal Restaurado, Tom. i, liv. 1, p. 19.

— Em Direito Romano, arrogar ou

adrogar é o acto de pertilhar, adoptar

como filho legitimo, com licença do prin-

cipe. — « Que ella perfilhava, e arrogava

e tomava por seu filho legitimo ao dito

Senhor Rei Dom João...?) Provas da His-

toria Genealógica, Tom. ii, p. 73.

— Arrogar-se, v. refi. Apossar-se, in-

vestir-se, chamar a si, ter como &eu, at-

tribuir-se qualidades, direitos ou proprie-

dades, que lhe nào pertencem.

O teu nome .se arrofia preferencia

Enlre us feitos de Alcides mais gloriosos.

MATTOS. Irad dajEn. lib., cant. ii,

est. 62.

ARROIAR , V. n. (De arroio, com
a terminação verbal «ar».) Brotar, ma-
nar, verter, escorrer, serpear como ar-

roio.

E do rasg.ido peito arraia o sangne
Que o peito banha do querido amante.

APCI), MOIIACS,

ARROÍDO, s. m. (Para a etymologia,

vid. Ruído. Melhor orthographiaArruido.)

Estrépito, alarido, gritaria, barulho, vo-

zeria, tumulto, estrondo, alvoroto, clamor,

briga, motim, pertuvbaçào, confusão. —
a Que acertando huns seus criados fazerem
á porta da Igreja hum arruido, os man-

dava matar por o pouco acatamento, que

lhe tiverão.v João de Barros, Década I,

Liv. III, cap. 9.

— Loc. : Acudir farde ao arroido,

atalhar o mal fora de tempo. — «Aqael-

le é teu amigo, que te tira do arroído. »

Delicado, Adágios, p. 16. — «-De arroí-

do guar-te, nào serás testevtunha, nem
parte.» Idem, Ib., p. Iõ8. — «.Finge ar-

roido, por melhor partido, o Idem, Ib-,

p. 88. — « O amigo fingido, conhecel-o-

has no arroido.» Idem, Ib., p. 19. —
v.Quem acórdão cão dormido, vende paz

e compra arroído.» Idem, Ib., p. 9U. —
«Arroido, arroido, deu a mulher no mari-

do.» Hernã Nunes, Refranes, foi. 13.

—

íkHomens bons, e picheis de vinho, apazi-

guam u arroido.» Idem, Ib., p. 04, v.

—

Vid. Arruido.

t ARROINHAMENTO, s. m. aní. Ruina,

destruição. =- Recolhido por Viterbo.

ARRÒINHAR, v. a. ant. Corrupção de

Arruinar.^Recolhido por Bento Pereira.

= Usado ainda na linguagem popular.

ARROIO, s. j)i. (Da locução Arrojo
)

Ribeira, regato, vertente, fonte, e em ge-

ral qualquer liquido que corre ; vêa d'a-

gua. — « Todoá forão convertidos em di-

versas fontes, arroios, arvores e penedos.»

Leitão de Andrade, Míscellanea, dial.

XVII, p. 501.

— Loc. : (iSaio do lodo, caio íic arroio.»

Delicado, Adágios, p. 171.

ARROIOS, *. «I. Em Botânica, nome
vnlgar da atriplexhortensis ; certa plan-

ta que tem a folha como a urtiga, mas es-

branquiçada. — « O çumo dos arroios.»

Morato, Luz da Medicina, p. 297.

ARROJADAMENTE, adv. Com arrojo;

ousadiímente, intrepidamente, — a Nem
eu sei maior afironta de um homem hon-

rado e authorizado, que fallar sem consi-

deração e arrojadamente . » Balthazar

Paes, Sermões, Part. ii, p. 27, col. 2.

ARROJADiÇO, adj. Que se arroja ;mis-

si,vo, atiradiço; que pode ser arremessa-

do. Precipitado, temerário, inconsidera-

do. — Armas arrojadiças, o mesmo que

armas de arremesso, — «JS de longe lhe

tiravão com lanças e outras armas arro-

jadiças.» Lobato, Cont. do Palmeirim,

Liv, V, cap. 95.

ARROJADO, adj. p. Feito com arrojo,

obrado temerariamente ; temerário, preci-

pitado, ousado, inconsiderado, valente,

destemido, intrépido, impetuoso. Arrasta-

do, levado de rojos. — «E por ser (o

rio) da bocca para dentro muito largo, e

demasianamente arrojado e corrente no

encher e vasar das marés, etc.» Hist. Trá-

gico Marítima, Tom. I, p. 91.

ARROJADÚRA, s, /. Pau com que os

atafoneiros apertam ou arrochara a al-

manjarra, = Recolhido por Bluteau da

lingungem oral.

ARROJAMENTO, s, m. Precipitação, ou-

sadia, temeridtide, arrojo, audácia, incon-

sideração.— «Agora vereis se he arroja-

mento o que digo.» Vieira, Sermões, Tom.

IV, serra. 6, § 1, n. 196.

ARROJÃO, s. m. Tirão, empuchão, im-

pulso de quem leva de rojo. — «... a

arrojões o leva (grosso madeiro) á cida-

de de Meliapor. » João de Barros, Déca-

da I, Liv. 7, cap. 1.

ARROJÃO, loc. adv. Melhor A rojão.

De rojo, de rasto, aos arrast(jes.=^Reco-

Ihido por Moraes.

ARROJAR, V. a. (De rojar, com o pre-

fixo usado na linguagem popular.) Arre-

messar, despedir, atirar, arregeitar, im-

pellir, repellir, lançar; despenhar; preci-

pitar, arrastar, levar de rasto ou de ro-

jo. — f. Porém, a vinte e sete gráos, so-

breveio vento Sul, com que esta agoa cre-

ceo, e arrojando-a o vento, etc.» Hist.

Tragico-Maritima, Tom. ii, p. 219.

— Arrojar, v. n. Ir de rasto, rojar,

arrastar-se.

—

nCubertos de humas roupas

negras que lhe arrojavam 2^^1.0 chão.» Fer-

nandes, Cont. do Palmeirim, Liv. iv, cap.

18.

— Arrojar-se, v. refi. Precipitar-se,

lançar-sc, despenhar-se, atirar-se ; arris-

car-se, espôr-se, aventurar-se, offerecer-

se ao perigo. Arrastar-se.

Hero. que tal o vio na triste praia,

Sobre elle se arrojou de dfir vencida.

nEBN , LIMA, cant . xxvi.

ARROJEITAR, v. a. (O mesmo que Ar-

rejeitar.) Fazer tiro cora um pau a que

se dá o nome de arrojeito. = Recolhido

por Bluteau, no Vocab. Vid. Regeitar.

ARROJEITO, s. m. Pau grosso, próprio

para atirar de longe. =Usado na lingua-

gem provincial do Minho. = Recolhido

por Bluteau. O mesmo que Regeito.

ARROJO, s. m. (Para a etymologia,

vid. Rojo.) Impulso dado para repellir, ou

lançar para longe cora violência ;
figura-

damente : audácia, ousadia, temeridade,

atrevimento, petulância, arrogância, in-

trepidez.

Que muitas vezes no maior perigo

He o arrojo o conselho mais amigo.

MATTOS, JÍBUÍ. UBBBT.,Cant. VI, «St. 6.
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ARROJO, íoc. ttdv. Melhor orthographia

A rojo. A rasto, arrastando, rojando. —
Na linguagem popular, rojo está corrom-

pido em jorro, e zorro, e assim se diz

De zorro, e A jorro, por Arrojo.

Este outro, que arrojo trás

Acorrente ataJa ao pé.

D. FR.M4N. CIVF. d'eCI , Cirt. 111.

ARROJÕES, lúc. ach: (Melhor orthogra-

phia A Rojões. 1 Aos empuchões, aos ar-

rastões. Vid. Arrojão.

ARROLADO, adj. p. Inscripto em rol,

apontado em lista ; assentado, tomado no

arrolamento. — «Já esía?s arrolados nas

minhas mãos para o que se vos ha de dar. »

Padre Manoel Fernandes, Alma Inst.,

Tom. II, cap. 1, doe. 28.

ARROLABOR, «. m. O que toma o rol,

o que faz arrolamento. = Recolhido por

Moraes.

ARROLAMENTO, s. m. O acto de tomar

o rol; inventario do que existe com des-

cripção do numero e qualidades; o traba-

lho preparatório para o cadastro. = E'

empregado na linguagem administrativa.

ARROLAR, V. a. (De rol, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Inscrever em rol, alistar, inventariar,

descrever o numero e qualidades das cou-.

sas que se inventariam. Recensear.

ARROLAR, V. a. (De rolo, com o pre-

fixo aa» e a terminação verbal «ar».) Fa-

zer em rolo, embrulhar. Modernamente,
diz-se Enrolar. — «... os Jidalgus carre-

gavam ou arrolavam as balas de algodão

para porem em cima dos andames das

tranqueiras. i> Sousa Coutinho, Cerco de

Diu, Liv. VII, cap. 33. = Recolhido por

Moraes.
— Arrolar, v. n. O mesmo que Rolar,

e Rodar; escorregar, formar rolo. — «O
marque andava grosso, foi arrolando pê-

ra a terra.» Frei Claspar de Sam Ber-

nardo, Itin. da índia, cap. 1.

ARROLAR, V. a. (De arrolo, com o pi-e-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Acalentar, adormentar, ennanar uma
criança. Modernamente, escrcve-se Ar-

rulhar. = Recolhido por Jcronymo Car-

doso. Y\d. Rolar.

ARROLHADO, adj. p. Tapado com ro-

lha ; figuradamente: calado, conservado
em segredo.

ARROLHAR, i'. a. (De rolha, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Tapar com rolha ou rolhào ; atapulhar.

= Recolhido por Bento Pereira.

ARROLO, s. VI. O mesmo que Arrulho.
No sentido figurado, canto com que se

adormentam as crianças, embalando as ou
passeando.

ARROMANÇADO, adj. p. ant. Roman-
ceado, posto cm romance ou vulgar

; tra-

duzido om vernáculo.

ARROMANÇAR, i\ a. (De romance, lin-

guagem vulgar ou vernácula ; com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Traduzir, verter, passar de uma lingua

para outra. Romancear; esta ultima for-

ma também significa compor romance,

phantasiar. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

ARROMBA, s. f. Espécie de fado, que

se toca na viola, corrido ou por ponto,

usado no século xvili, pelo povo. = Re-

colhido por Bluteau.

— Loc. : Cousa de arromba, de truz,

espantosa, maravilhosa, de deixar tudo

para um canto. — Festa de arromba. =
Recolhido por Bluteau, e ainda usado na

linguagem chula.

ARROMBADA, s. /. Rombo, buraco,

quebra, rotura feita em muralha ou edi-

ficio.

— Em linguagem náutica, arromba-

das, cordas, massame e outras cousas

embrulhadas ; bailéo, por dentro do cos-

tado do navio ; addições nos navios de

baixo bordo, pai-a cobrirem os que tra-

balham em cima do convez. — « Com as

caravelas e bateis em hurn corpo, á ma-

neira de baluarte com suas arrombadas. »

João de Barros, Década I, Liv. 7, capi-

tulo 8.

ARROMBADO, adj. p. Cheio de rom-

bos ; esburacado, por pancada ou tiro de

peça. Diz-se dos navios que inettera agua,

por efteito de arrombamento. No sentido

usual, mettido dentro, entrado á forca.

— Loc: A portas arrombadas, va-

rões de ferro. — Ficar arrombado, es-

tropeado, impossibilitado de se mover.

ARROMBADOR, s. m. O que arromba.
= Recolhido por Cardoso.

ARROMBAMENTO, s. m. O acto de

motter dentro uma porta ou costado de

navio ; abertura do que está fechado, por

meios violentos e com intenção de roubar.

Em Direito penal, circumstancia aggra-

vante de um roubo ou de qualquer outro

crime.

ARROMBAR, v. a. (De rombo, com o

prefixo « a », e a terminação verbal «ar.»)

Fazer buraco, abrir rombo, esburacar,

metter dentro; despedaçar para abrir;

destruir, desbaratar, forçar.

Ánomhão as iniiuias bonibardadas
Os iiangaios subtis da bruta gcule.

CiM., uz., cant. ii, est. IO.

—Arrombar, v. n. Vencer diíficuldades,

perverter. — « Não valeram a estes três

irmãos nem sua dignidade, nem sua san-

tidade; com tudo arrombou a rywrte, n to-

dos mata. » Padre Francisco de Mendon-
ça, Sermões, Part. i, p. 94, n. 7.

ARROMPER, V. a. ant. O mesmo que
Romper, com o prefixo antigo. Romper
a terra. = Recolhido neste sentido par-

ticular )ior ^'iterbo.

ARROMPIDO, adj. p. ant. Rompido,
arroteado, cultivado.

ARROMPÚDO, adj. p. ant. Roto. apro-

veitado, reduzido a cultura. = Recolhido

por Viterbo. Nas primeiras edades da

lingua, os adjectivos participios têm o

terminação em udo, do suffixo latino

utus. f
ARROS, s. m. Vid. Arroz.

ARROSEIRA, s. /. O mesmo que Arro-

zal. — Usado por Filinto : — «...afa-

gadas arroseiras. » = Recolhido por Mo-
raes.

ARROSETADO, adj. Em Botânica, diz-

se das folhas ou flores que affectam a for-

ma de uma roseta de espora.

ARRÓSSA, loc. adv. (Melhor orthogra-

phia Á Rossa ; formado da preposição, e

do substantivo Roça ou Rossa, o estado

em que está uu>a ou mais ancoras, que

se tem de prevenção sobre bóias prora-

ptas a serem picadas, qtiando o mau tem-

po faz temer que o navio garre, ou que

arrebentem as amarras.) Que esteja prom-

pta, mas segura sobre a borda da embar-

cação ; diz-se especialmente da ancora.

—

« E para surgir n'esta costa, haveis de

levar sempre a melhor cabre, e a melhor

ancora, que tiverdes, lesta, e outra àrros-

sa, jiorque esta he a melhor navegação, que

podeis fazer em toda esta costa. » Antó-

nio Carneiro, Roteiro do Brazil, foi. 137.

— A7idar àrrossa, na linguagem usual,

esperar a occasião, andar de alcateia,

principalmente para surprehender alguém.

ARROSTAR, r. n. (De rosto, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Offerecer-se cara a cara, fazer frente, en-

carar destemido, ir de rosto, resistir, ac-

commetter, emprehender, batalhar, deba-

ter. — « Bem se diz, que não pôde ser

Prelado senão quem tiver animo para
arrostar, e não temer desagradar a hum
poderoso. » Frei Luiz de Sousa, Hist. de

Sam Domingos, Part. i, liv. 3, cap. 3 \

ARROSTAR, v. a. Affrontar, oppôr,

pôr-se diante, fazer frente, supportar.—
o Do7n João de Castro dando a van-

guarda a seu filho Dom Álvaro, arrostou

o inimigo, que o esperava formado, i' Ja-

cintho Freire, Vida de Dom João de Cas-

tro, Liv. iii, n. 21.

— Loc. : Arrostar a comida, ter appe-

tite, não lhe repugnar; diz-se principal-

mente dos doentes. — Arrostar a Deos,

dar parecenças, assimiliiar-se-lhe.

— Arrostar-se, r. reji. Com a mesma
significaçrio da forma neutra. — « Antes

de se arrostar contra este sitio, ordenott o

Mestre, etc. » Salgado de Araújo, Suc-

cessos das Armas portuguezas, Liv. i,

cap. 19.

— Stn. : Arrostar, Aft'ront<tr, Enca-
rar: Todos os substantivos componentes

d'estes verbos significam a mesma cousa:

rosto, fronte e cara. As graduaçCles dSo-

so todas no sentido figurado destes ver-

bos. — Arrostar, exprime a ideia de em-

prehender, com animo de resistência e

constância ; encerra o sentido de suppor-

tar, sem dar mostras de temor. — Af-

frontar, exprime o sentido de fazer fren-

te, provocando, investindo, arreraetten-
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do. — Encarar, ó chegar cara a cara,

sem accommetter, mas tambein sem re-

cuar. — Arrpsta-se com uma difficulda-

de ; affrunta-se o ataque ; encara-se a

desgraça.

ARRÓSTIA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género gypsophilo.

ARROSTO, adv. ant. Em frente, defron-

te, na dianteira. = Recolhido por Mo-
raes.

ARROSTRAR, v. a. (De rostro, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) O
mesmo que Arrostar. — «...d'esta a que

não sabeis arrostar, etc. » Paiva d'Àn-

drade. Sermões, Part. i, foi. 327. ^Re-
colhido por Moraes.

ARROTADO, adj. ]}. Expellido, eructa-

do, lançado pela bocca o ar ou gazes

desenvolvidos no estômago. Gabado, ja-

ctado.

ARROTADOR, s. vi. O que arrota, ou

que tem o habito descortez de arrotar.

=

No sentido figurado, fanfarrão, basofiador,

brigoso ; também se emprega no sentido

de Abrotador. = Recolhido por Bento
Pereira.

ARROTADÚRAS, s.f. pi. Em linguagem
náutica, cordas com que se enlêam os

mastros que são de dous paus. = Reco-

lhido por Bluteau. = No sentido moder-
no, voltas de cabo, que enleam os mas-

tros e outros madeiros, para os fortificar,

e a que do ordinário se pregam estopa-

res. — Arrotaduras de ferro, aros que
cingem os mastros e também as vergas,

quando sào compostas de varias peças, a

fim de tornar mais forte a sua uniào. —
Corrupçrio de Arreataduras.

ARROTAR, V. a. (Do latim eructare.)

Lançar pela bocca fora os gazes que se

desenvolvem no estômago durante a di-

gestão ; expellir o ar no estado tympani-
tico. = Também se emprega á má parte

no sentido de arrotar jjor baixo, ou fci-a-

quejar. = Figuradamente, gabar-se, ja-

ctar-se. Costume descortez, geralmente
usado pelo nosso povo e burguezia, e que
entre os Alarves era tido por prova de
grande agradecimento depois de um jan-

tar.— « Entre elles (Alarves) he signal de

agradecimento arrotar, na meza, porque
dtzem, he dar mostras de que estais satis-

feito. )> Godinho, Relação do caminho da
índia, cap. 18, foi. 107.
— Loc. : Arrotar j)ostas de pescada,

gabar-se de valentia, fidalguia, riqueza,

etc. — Arrotar de farto, jactar-se de co-

rajoso dep)is do perigo ter passado.

ARROTÈA, s.f. Noval; terra que pela pri-

meira vez é arroteada, e semeada.—

«

...que

são aquellas terras... que rompendo-se de

novo, se semeão a primeira vez : a que

nós chamamos arroteas. » Leonel da Cos-
ta, trad. das Éclogas I, v. 5, not. Vid.

Roça.

ARROTEADO, adj. p. Esmoutado, ro-

çado, desbravado.

ARROTEADOR, s. m. Esmoutador, ro-

çador, o que arrotêa. = Recolhido por
Moraes.

ARROTEAR, v. a. Vid. Rotear. Era
Agricultura, roçar, esmoutar, romper pela

primeira vez um terreno baldio ou ma-
ninho. — « Forão-se roçando os matos,

arroteando a terra pior entre os j)ene-

dus. » Frei Luiz de Sonsa, Hist. de Sam
Domingos, Part. ii, liv. 6, cap. 5.

ARROTO, s. m. (Do latim ructus.) O
arremesso, ou acto de expellir pela boc-

ca com certo ruido os gazes formados no
estômago durante a digestão. Flatulên-

cia, anciã causada pelo ar no estado tym-
panitico ; doença de tympanites.^((Z)on-

de se originão doenças prolongadas, ob-

struções rebeldes, cesões importunas, fla-

tos, arrotos, e outras mil enfermidades. »

Curvo Semedo, Polyanthêa Medicinal,

Tiat. I, cap. 3, p. 12.

ARROUBADO, adj. p. O mesmo que Ar-

robado. Extasiado. = Usado por Jorge
Cardoso.

ARROUBAMENTO, .<;. m. O mesmo que
Arrobamento; arrebatamento, extasis, ele-

vação, rapto. — « tíendo visto muitas ve-

zes em frequentes extasis e arroiibamen-

tos levantado no ar. » Jorge Cardoso,

Agiologio Luzitano, Tom. ii, p. õGl.

ARROUBAR, v. a. Enlevar, extasiar,

arrebatar. \'id. Arrobar.
— Arroubar-se, v. refl. Arrebatar-se

em extasis; extasiar-se, transportar-se

cm espirito. — o Fazendo seu maior em-

prego no estudo da orarão, na qual mui-

tas vezes se arroubava, com subidos exta-

sis. » Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano,

Tom. II, p. 323.

ARROUMA, s. /. Em Botânica, nome
de certa planta de Guiana.

ARROUPADO, adj. p. O mesmo que
Enroupado. = Usado pelo Padre Bernar-

des.

ARROUPAR, V. a. (De roupa, com o

prefixo «a», e a terminação verbal «ar»,)

Cobrir, vestir, agazalhar ou abafar com
roupa. Vid. a forma moderna Enroupar.
— « Porque da sua presença ninguém se

foi desconsolado, faminto, a que não ma-
tasse a fome, maltrapilho, a que nàn ar-

roupasse. » Jorge Cardoso, Agiologio Lu-

zitano, Tom. II, p. 7Ò7. — « Arroupa-te,

que suas. » Padre Delicado, Adágios, p.

í)9.

— Arroupar-se, i'. re.jl. O mesmo que
Enroupai-se ; vestir-se, agazalhar-se com
roupa. — «...e arroupando-se, suaram as

suas duas horas. » BLubúra, Methodo de

conhecer e tratar o morbo, etc. Part. i,

qnest. 18, ai-t. G.

ARROXEADO, adj. p. De côr tirante a

roxo. O mesmo que Roxeado. = Reco-

lhido por Moraes.

t ARROW-ROOT, s. m. (pr. arrou-rute.)

Em Botânica, planta monoeotyledonea,

da familiadas marantaceas, originaria das

índias Orientaes, cultivada actualmente

na Jamaica. Dá uma fécula branca, usada

em Medicina, em certos casos de irrita

ção do canal intestinal.

t ARROWSMITHIA, s. f. (pr. arrousmi-
tia.) Em Botânica, género decompostas,
planta indígena do Cabo da Boa Espe-
rança .

ARROZ, s. m. (Do árabe arroz.) Em
Botânica, planta denominada por Linneo,

do nome grego Oryza, da classe das gra-

míneas ; a sua raiz é como a do trigo can-

deal ; dá-se nos paizes quentes, nos le-

gares húmidos e paludosos, principalmen-

te na índia, Brazil, na Carolina e nas

duas Penínsulas meridionaes da Europa.

Cotias, e navios dos iniigos,

Carregados do o77'oc,que lie nianliniento,

De que os Mouros mais usão nesta parte.
CORTE URAL, CERCO DE DIU, Cant. IV, fol. õ3.

— Loc. : Arroz chambaçal, arroz gi-

raçal, arroz enfardelado, diversas quali-

dades que se cultivam na índia. A mais
valiosa era a giraçal, de que os reis por-

tuguezes recebiam tributo. — Arroz ior-

dado ; arroz sem barbas; arroz odurife-

ro, trez qualidades cultivadas pelos chins,

das quaes a terceira era mais cara.—Ar-

roz vermelho, o que tem uma tez vermelha
por debaixo da casca.— Arroz de forno, o

que é cosido no forno, ordinariamente com
um pato recheado. — Arroz doce, o que
c cosido eom leite, ovos e assucar

;
prato

bastante usado nas mezas portuguezas.

—Arroz de telhado, nome vulgar de uma
planta a que se chama tambein uvas de

cão. — Arroz selvagem.. Vid. Arrozia.

ARROZAL, s. m. Sementeira de arroz

;

o logar preparado em taboleiros próprios

para a cultura do arroz. — a Se metteo

por entre esteiros e açudadas cZ'arrozaes. »

Castanheda, Hist. do Descob. da índia,

Liv. III, cap. 63. — Questão dos arro-

zaes, questão hygienica suscitada em Por-

tugal contra os que têm attentado con-

tra a saúde publica, introduzindo a cul-

tura do arroz.

t ARRÓZIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da familia das gramíneas, tendo por

typo a arrozia micanthra, planta do Bra-

zil, que é alli conhecida peio nome de

arroz bravo.

ARRUADO, adj. p. Dividido era ruas;

distribuído pelas nuis ; diz-se principal-

mente de certos officios. — «Officiaes ar-

ruados em ruas de barcos pelos rios da
China. V Lucena, Vida de Sam Francisco

Xavier, Liv. x, cap. 19.

ARRUADOR, s. m. Picão, valentão,

bargante, rascão, vadio, matan^, mani-

nello, fadista, gajo. — «F)evião estes de

ser arruadores, ladrões, matadores ou fei-

ticeiros. i) Frei João de Ceita, Sermões
,

Tom. I, foi. 290, col. 3.

ARRUAMENTO, s. vi. Distribuição em
ruas ; abertura de atalhos ou ruas em
um jardim. Ajuntamento dcj certos offi-

cios para ruas ou bairros determinados.

—«O qual lhe fica quasi contíguo em'hum

arruamento dê casas nobres. y> Jorge Car-



ARRU ARRU ARRU 585

doso, Agiologio Luzitano, Tom. ii, p.

362.

ARRUAR, V. a. (De rua, com o prefi-

xo «a» e a terminação verbal «ar».)

Abrir ruas, dispor em ruas uma cidade,

um jardim, ete. Rondar, revistar as ruas.

Distribuir certos officios em ruas deter-

minadas.

Arntantlú bem as ruas,

Alimpanflo froi,'uczias.

CASC. gbh., rol. 2i, col. 2, v.

— Arruar, v. n. Vadiar, ir á gandaia,

fazer de rascão; alardear, passear.

Namoro, anuo, passeio,

I>to que de seu he feio,

Fal-0 ser formoso a guerra.

SIM. MAca., CERCO DE DIU, act. 1, fol. 7, V.

— Loc. : Liteira de arruar, própria

para andar na cidade, e melhor do que

as de alquile ; usada no século xviii. —
O arruar do hoí, o mugido ou berro que

elle dá quando anda esmadrigado ou fu-

ra da manada. Também se diz dos ja-

vardos quando perseguidos dos càes e

monteiros.

— Arruar-se, v. refl. Ajuntar-se, dis-

tribuir-se em ruas, segundo a natureza

dos oíBcios, ou mercadorias que ai se

exercem x>u vendem. — aDe Jtiais d'isto

quando quinze tanoeiros no anno de 1308

se quizerão arruar com suas fendas e ca-

sas, etc.» Frei Jlanoel da Esjjerança,

Hist. Seraphica, Part. i, liv. 2, cap. 1.

ARRUDA, s. /. Era Botânica, nomo
vulgar da Rida graveolens , de Linneo

;

tem um cheiro activo e desagradável, e

os antigos attribuiam-lhe bastantes virtu-

des medicinaes que chamavam attenuante,

incisiva e discussiva. «P(íc/e ser que a arruda

se usasse mais nesse tempo, que agora, j^or

ser forte cheiro, e mais entonces usarião

da arruda medicinalmente, por ser con-

tra a -peste. y> Garcia d'Orta, CoUoquios
dos Simples e Drogas, coll. xxvi, foi.

IIG, V.

— Loc. : Arruda dos jardins, arruda
hrava, duas espécies distiiictas ; arruda
dos muros, nome vulgar do asplenium
ruta muraria. — «Se soubesse a mulher
a virtude da arruda, huscal-a-hia de noite

ú lua.)) Delicado, Adágios, p. 127. Nas
crenças portuguezas o povo julga a ar-

ruda com o poder de fazer fugir as feiti-

ceiras e desfazer o quebranto.

ARRUDÃO, s. m. Em Botânica, no-

me vulgar da Rufa temifolia. = Reco-
lhido na Flora, de Brotero.

t ARRÚDEA, s. /. Em Botânica, géne-
ro da familia das gutifcras, arbusto das
florestas virgens do Brazil,

ARRUELLA, s. /. (Corrupção do Rode-
la, daiulose a syncopa do «d» medial,

como em meáiiis, meio.) Em Heráldica,

circulo no escudo das armas, da figu-

ra de uma moeda ou legenda, mas si-

gnificando a Rodela ou escudo. — «Ar-

ruelas são circulos redondos, que muitos

VOI, I."l—

tem para si, significarem escudos, ji Seve-

rira de Faria, Noticias de Portugal, Disc.

III, § 11, p. 101.

— Era linguagem náutica, arruelas

sào anneis de ferro que se enfiam na
ponta das cavilhas, para sobre elles se

aninarem ou escatellarem ; sobre estas

chapas é que se fecham as chavetas. =
Recolhido por Bluteau.
— Em Ourivesaria, arruela é um pe-

daço de prata redondo, que se vasa no

instrumento de ferro chamado Tijolo. =
Recolhido por Bluteau.

— Syn. Arruella, Anina, Anilho: Em
linguagem náutica todas estas palavras

têm o mesmo sentido. — O anilho, é o

annel de fio que guarnece o furo dos

ilhozes ; em geral é qualquer circulo de

ferro. — A anina, é um aro chato sobre

quo se rebate a ponta da cavilha. — Na
arruella, em vez de se rebater, fecha-se

a chaveta.

ARRUELLADO, adj. p. Em linguagem

náutica, aninado, rebatido, escatellado,

fechado com a chareta para segurar as

cavilhas.

—Era Heráldica, ornado de arruelas,

abreviação s\'mbolica da Rodela ou escu-

do.— d Timbre meio leão de ouro, orna-

do de vermelho, arruelado de arruelas,

vermelhas.^ Sampaio Villas Boas, Nobi-

liarchia, cap. 4õ.

t ARRUFADA, s. f. Espécie de pào de

16, privativamente usado era Coimbra.

ARRUFADAMENTE, adv. Agastadamen-

te, enfadadamente, privativamente em
questtão de amores. = Recolhido por Mo-
raes.

ARRUFADÍÇO, adj. Que se arrufa com
facilidade ou por qualquer cousa. = Re-

colhido por Cardoso.

ARRUFADINHO, adj. Diminutivo de

Arrufado.—Na linguagem popular, o di-

minutivo é geralmente usado como aug-

raentativo. = Usado por Prestes.

ARRUFADO, adj. p. Que anda com ar-

rufo; agastado, enfadado, mal avindo,

indisposto, pi'ineipalmente cm questões de

amores.— «... anda va arrufada do filho. »

João de Barros, Década IV, Liv. 6, cap.

17.

ARRUFAR, V. a. Causar arrufo; indis-

por, azoinar ; malavir. — o Ciúmes que

vos arrufam.» Jorge Ferreira, Aula g., act.

I, se. 15.

—Arrufarse, v. refi. (De arrufo,com a

terminação verbal reflexiva.) Agastar-se,

encolcrisar-se, enfadar-se ; no sentido pri-

mitivo, encrespar-se. Diz-se propriamen-

te das questões de namorados. — «iSuc-

cedeu depois disto arrufarse o Daroes do

Capitão. 9 Diogo do Couto, Década IV,

Liv. 7, cap. 7.

ARRUFAR, 1-. a. lO mesmo que Rufar,

com o prefixo «a» da linguagem popular.)

— Arrufar o pandeiro ou tambor.= Re-

colhido por Jloraes ; significa ameaçar uma
a, castical-a.

ARRUFANADO, adj. Próprio de rufião.

= Recolhido por Moraes.

ARRUFO, s. m. (Do hespanhol rofo,

crespo, com o prefixo do génio da íin-

gua.) Agastaraento, dissençào, indisposi-

ção leve entre amigos, e principalmente

entre namorados. — « Quanto mais que

todas as más fadas não cursão mais que

os três dias dos Arrufos.» Jorge Ferrei-

ra, Ulyssipo, act. v, se. 7.

— Loc. : Fazer de arrufo, ligeiramen-

te, por demais.—«Arrufos de namorados,

são amores dobrados, d Anexim do século

XVIII. — Em Botânica também se chama
arrufo a crespidão da sensitiva.

ARRÚGA, s. f. (O mesmo que Ruga,

com o prefixo antigo.) Ruga, vinco, do-

bra, carquilha, principalmente da peUe e

da casca. — dA carne será roliça e bran-

da, e não mostra osso nenhum, senão

Jnanas arrugas fundas. y> Filippe Nunes,
Arte da Pintura, p. 52.

ARRUGADO, adj. p. O mesmo que En-

rugado. Rugoso, cheio de rugas.

Selvagem touro de anugaáa fronte.

;Á DE MENEZES. SAijkCi, cant. V, est. i7.

ARRUGADÚRA, s. f. Enrugamento ; a

accumulaçào de rugas. = Recolhido por

Cardoso.

ARRUGA?.IENTO, s. m. ant. O mesmo
que Enrugamento , estado do que apre-

senta rugas ; arrugadura. = Recolhido

por Bento Pereira.

ARRUGAR, v. a. (De ruga, com o pre-

fixo antigo, e a terminação verbal.) En-
rugar, encrespar, encarquilhar, vincar,

fazer pregas, amarfalhar, amarrotar.

Os outros todos vinhão tr.iz armados.
Deste, a quem a muita cdade arruga.

LI'I2 PER£mi, BLEGIADA, CaDl. IVI, fol. 340, r.

— Arrugar, i-. n. Tornar-se rugoso

com a edade; engelhar; encarqiiilhar-se.

— a TiM face nunca arruga.» Frei Tho-

mé de Jesus, Trabalhos, Part. ii, tra-

balh. 42, foi. 238, v. — .0 velho a es-

tirar, o diabo a arrugar.» Delicado,

Adágios, p. 124.

— Arrugar-se, v. refi. Enchcr-se de

rugas com a edade; encarquilhar-se, en-

rugar-se apelle. — «Mãe, casaime logo,

que se me arruga o rosto, i Delicado. Adá-

gios, pag, 135.

ARRUGA, s. f. (Do francez arrugte.)

Caiial de esgoto das aguas nas minas.

=

Recolhido por Moraes.

ARRUÍDO. Vid. Arroido, c Ruido.

ARRUINADO, adj. p. Posmoronado,

derrocado, arrasado, demolido, derruba-

do, perdido, destruído ; figuradamente,

acabado, alquebrado, fallido, desacredi-

tado, dissipado, empobrecido; estragado.

— aZ^cpois de vários successos ficott Ama-
deu victorioso, e seu contrario tão arrui-

nado, que não houve quem por sua parte

inquietasse mais o vencedor.* Frei Ber-

nardo de Brito, Chronica de Cister. Liv.

VI, cap. 28.
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ARRUINADO, s. m. ant. O mesmo que

Ruina. = Usado por Frei Marcos de Lis-

boa.

ARRUINADOR, s. m. O que arruina;

demolidor; desmoronador ; escangallia-

dor; destruidor.= Também se emprega

como substantivo. — « Tantas e tão me-

donhas bombardas aiTuinadoras de tu-

do. y> Diogo do Couto, Década V, Liv. 5,

cap. 6.

ARRUINAMENTO, s. ?». Ruina, estra-

iro, demoli(j'ào. — Recolhido por Moraes,

como pouco usado, mas bastante empre-

gado pelos antigos, como se vê pelas for-

mas archaicas Arrenhamento, Arrunha-

mento, Arruinhamento, recolhidas por Vi-

terbo.

ARRUINAR, i'. a. (De ruina, com o

preiíxo «a» e a terminação verbal «ar».)

Destruir, demolir, desmoronar, escanga-

lhar, abater, estragar.

Mas CUIDO quer quo a alma rebelbsse
Contra Deos por seguir o corpo indijíno,

E Ião perfeita obra arniitias.^f, ele.

B. ESTACO, niMAS, fol. Í3S, V.

— Arruinar, v. n. Derrubar-se, des-

fazer-se, destruir-se, acabar, cahir, pade-

cer, vir abaixo. — o 4 antiguidade des-

ta ermida teve j>^'incipiu em outra mais
antiga, que por ir arruinando de velha,

etc.» Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam
Domingos, Part. i, liv. 4, cap. 4.

— Arruinarse, v. refl. Desíazer-se,

deitar-se a perder, cair em ruinas.

Anuinoit-se o alicerce do amor.

SOTTO MAYOR, RIBEIIUS DO MONDFGO, liv 1, fol. {*).

ARRUINHAR, v. a. ant. O mesmo que
Arrunhar. =^ Recolhido por Moraes.

ARRUIVADO, adj. Tirante á côr ruiva.

= Recolhido por Moraes.

ARaIUIVASCADO, adj. O mesmo que
Arruivado. = Usado na linguagem poé-

tica.

Vt^s lit aquella cabra eutresiliiada,

Afiuella manca, dÍ!,'0. de pé manco,
yiie vae ap(is a gratide arniivascuila,

BEHNARDES, LIMA, ecl. XVII.

ARULAR, c. n, o mestno que Arrulhar.
= Recolhido por Moraes. =; Usado por
Bocai;-e.

ARRULHAR, v. n. Rolar; diz-se das
rolas o pombas, quando se namoram.
— Arrulhar se, v. refl. Namorar-se por

arrulhos. Diz-sc das rolas e das ])ombas.
= Usado na linguagem poética.

Por estar todas as noites

Com o silencio nocturno,
S/' (irrnlhafnn os dons amantes
Qual cornja com corujo.

ACAO. DOS si>G,, loni. II, sess. 4.

ARRULHO, s. ni. (De formação onoma-
topaica.) Gemido, espécie de cantar das
pombas e rõla.s, quando se naiiioraiu. —
"He comparada á rola, cujos arrulhos .s«o

Xneãosos.e mais gemidos, que vozes.» Viei-

ra, Sermões, Tom. ix, do Rosário, serm.

14, § 8, n. 552. = Também se escreve

Arrollo.

ARRULLAR, c. a. Acalentar, embalar,

adormentar, enanar as ciúancas. — íiQue

vos parece que jjassaria no coração da
Virgem, quando envolvia em pannos o

menino, e o desenvolvia : quando o arra-
iava ? qxiando o afagavaí quando o aca-

lentava? 9 Frei Luiz de Granada, Ser-

mões, serm. x, fol. 37, v.

ARRUMAÇÃO, s. /. Dispo,sição, colloca-

ção regular do que se recolhe e guarda

;

arranjo interno, principalmente de uma
casa. -— ((Sendo Deos supremo governa-

dor da natureza, não menos benejico e

provido, que poderoso, logo naquella pri-

meira creaçào ou arrumação de cousas,

havia de dar a cada huma as qualidades

convenientes para seu fim.» Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tom. ii, c. 1,

doe. 17, n. 43. — Emprego.
— Em linguagem náutica, arrumação,

é a ordem em que se coUoca a carga e

os sobresalentes do navio, a fim de se

conservar as suas boas qualidades. O
modo de collocar a carga, lastro, aguada,
e munições de guerra e de bocca no po-

rão ou bucco do navio. E ao que tam-

bém se chama estiva. A arrumação ó

uma parte delicadíssima e essencial na na-

vegação, porque a experiência mostra que
o navio mal arrumado navega mal. Os
princípios que se devem seguir na arru-
mação, são era geral situar no mais fun-

do, e de preferencia no meio, os objectos

mais pezados para alliviar as extremida-
des, porém isto mesmo admitte excepções

e uma certa moderação que a pratica en-

sina e a formação específica de certos va-

sos insinua. — « Três dias gastaram os

marinheiros na arrumação da, carga.»

Padre Manoel Godinho, Relação do novo
caminho, cap. 9, fol. 47. == Também em
Náutica se diz arrumação das nuvens,

quando ellas se engrossam, de ordiná-

rio resultando ventania ou tempestade.
— Em Direito Commercial, arrumação

é a guarda e escripturação dos livros se-

gundo o methodo ad()ptado pelos uego-
ci.uites e giiarda-livros; arrumação pôde
definir-se a arte de escripturar as tran-

sacções mercantis de uma maneira regular

e systeraatica, por onde se veja o estado

de todos os ramos de commercio, a con-

nexão das suas diversas partes, a somma
e o resultado de tudo.

— Em Geographia, arrumação é a po-

sição geograpliica na carta. — «A arru-

mação das costas^ assim do Continente,

como das Ilhas...» Vieira, Sermões, Tom.
VHi, p. 263.

ARRUMAÇOS, s. m. pi. ant. (Talvez cor-

ru^íçào de Arremeços.) Zelos, desconfian-

ças, arrufos, ciúmes, despiques de con-

versados ou namorados. ^ Recolhido por

Bluteau da linguagem oral do século xviir.

ARRUMADO, adj. p. O mesmo que Ar-

rimado ; disposto em rumas
;
guardado.

acautelado, conservado. — Em Direito

Coinuiffcial, escripturado, assentado.

ARRUMADO, adj. p. (Jrdenado ou dis-

tribuído segundo seus rumos ou cartas de
marear. N'este sentido usado por Gil Vi-

cente e Frei João de Ceita.

ARRUMADOR, adj. Guardador ; o que
arruma ou faz a escripturação dos lÍTros

de uma casa conmiercial.

ARRUMADOR, s. m. (De rumo.) Certo

instrumento próprio para traçar os rumos
nas cartas de marear, que consta de uma
rosa de agulha graduada, assentada sobre

um papelão ou taboa delgada. — « Por
cujo respeito cu uso de hum arrumador,
que vem a ser huma rosa de agulha gra-

duada, assentada sobre hum papelão, ou
taboa delgada, etc.» Pimentel, Arte Pra-

tica de Navegar, Part. ii, cap. 84, p. 147.

— Arrumador, é também o estivador ou
carregador. ]Sl'este sentido recolhido por

Bento Pereira.

ARRUMAR, V. a. (Do francezaj-ri'?»er.)

Em linguagem náutica, estivar, ou collo-

car methodicamente a carga no fundo do
navio, ou porão. Extensivamente, guar-

dar convenientemente, pôr em boa ordem,

arrecadar. —- « Nem os marinheiros erão

pouco cansados de arrumar tamanha mul-

tidão de fiascos.» Azurara, Ghronica de

D. João I, Part iii, cap. 34.

— Loc: Arrumar a vara, depor a ma-
gistratura, expirando o tempo da autho-

ridade de que estava investido. — Arru-

mar contas, pôl-as em boa ordem, concer-

tar as contas do Deve e Hade haver. —
Arrumar cíjm o negocio, desaraparal-o, aca-

bar por uma vez. — Arruma-te, voz de

ameaça, que equivale a retira-te. — Ar-

rumar-lhe, bater-lhe, eascar-lhe.

— Arrumar-se, v. refl. Retirar-se, che-

gar-se para um canto j^ara dar passagem.

Empregar-se.

ARRUMAR, V. a. (De rumo, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)
Ordenar, ou distribuir, segundo seus ru-

mos ou cartas de marear.— ((Porque, Ma-
noel de Figueiredo não demarcou estas

Provindas, nem as arrumou, mas somen-

te fez hum itinerário.» Provas da Historia

Genealógica, Tom. ii, p. 132.— Arrumar
a proa, proejar a um rumo dado. D'aqui

vem para a linguagem usual, arrumar
jvira uma banda, fazer cabeça para alli,

seguir o seu intento.

ARRUMO, s. m. O mesmo que Arruma-

ção ; ordem, arranjo, boa disposição, re-

gularidade na arrecadação de qualquer

cousa; — «O concerto e arrumo das pala-

vras fazem isto evidente.» Frei João de

Ceitu', Sermões, Tom i, fol. 280.

ARRUNHADO, adj. p. ant. O mesmo
que Arruinado. = Usado por João de

Barros e Damião de Góes.

ARRUNHAMENTO, s. m. ant. Ruina,

destruição, calamidade, que torna uma
propriedade menos rendosa. == Recolhido

por Viterbo.
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ARRUNHAR, v. a. ant. O mesmo que

Arruinar. Derrubar, deitar abaixo, fazer

cair. — « E pela banda de cima mandou
entupir o que estava vão do poço, com ra-

ma, sohre qice mandon arrunhar a terra

da bocca do poço.» Dainiào de Góes,

Chronica de D. Manoel, Tart. ii, capi-

tulo 16.

— Arrunhar, i-. n. Desmoronar-se, cahir,

vir abaixo. — « Ou telhados do aposen-

to lieal estavào cobertos de tal maneira,

que arrunhou bum lanço, e cahio com peri-

go e damno de algumas pessoas. » Jorf^e

Ferreira, Memorial da Tavola Redonda,

Liv. I, eap. 47. = Fora do uso.

ARRUNHAR, v. a. (De formação po])u-

lar; no francez rogner.) Em Technologia,

termo com que os sapateiros designam a

operação de cortar ou aparar as solas dos

sapatos em roda. = Recolhido por Blu-

teau, da linguagem oral.

ARRUVIDÃO, s. f. (Do latim rubigo,

segundo o Diccionario da Academia.) Fer-

rugem, ou oxydaçào do ferro. — <.( A fer-

rugem, arruvidon do ferro ou do arame.»

. Vita Christi, Rart. i, cap. 118.

ARSA, voz ant. Do verbo Arder. —
« Arsa minha alma em vosso amor. »

Amador Arraes, dialogo x, cap. 1.

ARSÃO, s. m. O mesmo que Afção. =
Recolhido por Moraes.

ARSEA, s. /. Em Medicina, excesso

violento da paixão. = Recolhido por Mo-
raes.

ARSENAL, s. m. (Segundo Guadix, do

árabe Darcenaa, dando-se a queda do

«d» inicial, como em àjihuz, yAQz\ se-

gundo Bescherelle, do céltico sanai, ar-

mazém, granel; deve-se preferir a ety-

mologia árabe.) Tercena; armazém pu-

blico ou logar destinado á fabrica e guar-

da das armas necessárias para atacar ou
defender-se. Deposito de todo o trem ne-

cessário para o fabrico, apresto, appa-

relho, armamento e concerto de um na-

vio ; compõe-se também de diversas ofíi-

cinas aonde trabalham os mestres das di-

versas i-epartições de construcyào e appa-

relho. — Em sentido figurado, logar

aonde se encontram ' as cousas precisas,

principalmente para defeza. — Arsenal
das boas letras. — « Darscna e arsenal,

chamão os Venezianos o seu famoso al-

viazem de Galés, donde se fabricão e

guardão; que nós dizemos tercen;^; ta-

raçana e ataraçana os Hespanhoes. He
nome célebre, a que muitos tem por voz

Persiana, e dos Persas dijjundida aos

Árabes : porque TliES, em idioma pérsi-

co, signifca navio, e IIANU, casa, como
se disséssemos casa de navio. Outros que-

rem que seja nome Arábigo, quasi obra-

dor, ou casa donde se trabalha, deduzin-

do-se da raiz darseuaa, e alguns dizem
que Hebreo, dizendo daiasinda.» D. Fran-

cisco Manoel, Epauaphora III, p. 314.

ARShNÍACO, tu//'. Eui Chimica, o se-

gundo estado da combinação ácida do

arsénico com o oxygenio. = Recolhido

por M(ii'acs.

ARSENIADO, adj. Em Chimica, combi-

nado com arsénico.

ARSENIATADO, adj. Em Chimica, com-

binado com um arseniato.

ARSENIATO, s. m. Em Chimica, sal

formado pela comVjjnação do ácido arsé-

nico com uma base qualquer. Todos os

arseniatos se decompõem a uma alta tem-

jjcratura. Os arseniatos sào ou neutros;

ou com um excesso de base, sifA-arsenia-

tos; ou com um excesso de ácido, sobre-

arseniatos.

ARSENICADO, adj. Em Chimica, o que

tem arsénico.

ARSENICAL, adj. 2 gen. Em Chimica,

que é formado pelo arsénico
;
que tem ar-

sénico. — « Que he sinal jyroprio de to-

do o veneno inetallico, ou arsenical. » Cur-

vo Semedo, Observações Medicas, obs.

43, n. 14.

— Em Medicina, os pireparados arse-

nicaes, sào empregados contra as ulceras

cutâneas e outras moléstias da pelle, e

ainda hoje empregados como febriíu-

gos.

t ARSENICIASE, s. f. Em Pathologia,

a intoxicação arsenical chronica. Vid.

Arsenicophago.

t ARSENICICO, adj. O mesmo que Ar-

sénico.

t ARSENICÍTE, s. /. Era Mineralogia,

cal arseuiatada ; substancia branca, ou

accidentalmente rosada, pela sua mis-

tura de arseniato de cobalto, em agulhas,

translúcida, vitrosa, apresentando um bri-

lho de pérola nas faces da clivagem.

ARSÉNICO, s. m. (Do grego arseni-

kon; de arse, macho, enikon, mato; me-

tal assim chamado por ser um veneno

activíssimo.) Em Mineralogia, metal da

côr do aço, brilhante quaiido a quebra-

dura é recente, frágil, de uma textura

granulosa, e ás vezes um pouco escamo-

sa; esfregado nas mãos deixa ura cheiro

sensível; aquecido, volatisa-se deixando

um cheiro de alho. — « Isto se vê no ar-

sénico, que he o rosalgar.o Nunes deLcào,

Descripçâo de Portugal, cap. 23,

— Em Medicina, o arsénico é classi-

ficado como excitante e tónico, e um dos

tebrifugos mais enérgicos.

— Em Toxicologia, o arsénico é uma
das substancias mais venenosas, que exis-

tem, mas no seu estado de pureza metal

lica^

inolfensivo

ARSÉNICO, adj. Em Chimica, nome
dado a um ácido que ó o terceiro grau

do (ixvdaçào do arsenicn.

t ARSENICO-FERRÍFERO, adj. Em Chi-

mica, que contém accidentalmente arsé-

nico e ferro.

t ARSENICOPHAGO, s. m. (Do grego

arsenikon, arsénico i^ phagt:in, comer.) O
que come arsénico; uso muito frequente

dos moradores das montanhas de Aus-

ou em liga com outros metaes é

tria, da Styria, e principalmente no Sal-

zburgo e no Tvrol.

t ARSÉNICO-SÚLPHÚRIDES, s. m. pi.

Em Chimica, nome dado ás combinações

naturaes do enxofre e do arsénico. O
mesmo que Sulphurseniuretos.

t ARSENICÒXYDES, s. m. pi. Em Mi-

neralogia, género de mineraes compre-

hendendo as combinações do arsénico cora

o oxvgenio.

t ARSENÍDES, s. f. 2^1. Em Mineralo-

gia, familia de mineraes, comprehenden-

do o arsénico só ou no estado de combi-

nação. — Familia de corpos simples ten-

do o arsénico por typo.

t ARSENÍFERO, adj. Que contém ac-

cidentalmente arsénico.

ARSENÉGORÃO, s. m. Em Botânica,

herva que ajuda á geração de macho.=
Recolliido por Moraes.

ARSENIOSO, adj. Em Chimica, nome
dado a um ácido, que é o segundo grau

de oxydaçào do arsénico. = Também se

emprega no sentido de Arsenical.

t ARSENIOPHTHESIA, s.f. Vid. Arce-

niciase.

ARSENÍTO, s. m. Em Chimica, combi-

nação do ácido arsenioso com uma base

qualquer. Xome genérico dos saes com-

postos do oxydo de arsénico, e de uma
base.

ARSENIURÉTO, s. m. Em Chimica,

combinação do arsénico com outro corpo

simples. Liga de nm metal com o arsénico.

t ARSENIZITE, s. f. Em Chimica, ar-

seniato de cal natural.

t ARSES, s. m. Em Ornithologia, gé-

nero do papa-moscas do Senegal, consi-

derado geralmente como um sub-genero

do género monarcha.

t ARSÍNOE, s. f. Em Entomologia,

género de coleópteros pentámeros, do ca-

bo da Boa Esperança.

f ARSIS, s. /. i^Do grego arsis, eleva-

ção.) Em Declamaçiio antiga, a arte de

levantar a voz, cm contraposição a thesis,

ou abaixamento da voz. Estas duas pa-

lavras, que passaram para a ^lusica, ainda

exprimem a arte de passar do som gra-

ve para o agudo e do agudo para o gra-

ve. = Is'este sentido citado na Carta la-

tina de André de Resende a Barlholo-

raeu Quebedo.
— Em Botiinica, synonyuo do género

microeos, da familia das tiliaceas, arbusto

da Cochincliina.

t ARTABA, í. /. Nome de uma medi-

da de capacidade usada na Pérsia para

medir trigo.

t ARTABATRYS, s. /. Em Botânica,

irenero da familia das anomaceas, arbus-

to sarmentoso da Ásia eqiu»toriai.

t ARTAMA, s. /. (Do grego artcu), eu

suspendo. I Em Arachnologia, género de

araneido da familia dos etremisides.

t ARTAMENA, .<. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das scrofularineas, reuni-

do commumeute ao género archimene.
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ARTAMIA, s. m. Em Ornithologia, gé-

nero de pássaros da família dos ocypte-

rineos.

ARTAMÍJA, s. f. Em Botânica, herva

de S. João ; nome vulgar da Artemísia.

== Usado por Garcia d'Orta.

ARTANITE, s. f. Em Botânica, nome
antigo do cyclomen, que se conhece pelo

nome vulgar de pào de porco.

t ARTANITINA, s. f. Em Chímíca,

substancia particular que se extrae da

raiz da artanite.

ARTAR, V. a. Víd. Arcíar. Apertar,

estreitar, restringir. — « Nenhuma cousa

deve artar aquelle a quem só Deos arta.»

Frei Marcos, Chronica dos Menores, Part.

II, Liv. 4, cap. 56. = Usado por Frei

Marcos de Lisboa.

ARTE, s. f. (Do latim ars, arlis, con-

tracção do grego arete, virtude, indu-

stria, força, argúcia.) Conjuncto e dispo-

sição dos meios e principies práticos pe-

los quaes o homem faz uma obra, execu-

ta um objecto, esjjrime seus sentimentos.

Princípios, preceitos, regras collecciona-

das para fazer ou praticar alguma cousa.

Officio mechanico, artiíicio, industria,

profissão, habilidade, ardil, traça, astúcia;

modo, maneira, forma, sorte, feitio, gei-

to. = Em sentido restricto, a Grannna-
tica latina, e também qualquer gramma-
tica de outra lingua, ou livro de regras.

Mister, engenho.

—

<í Inventaiido cada hum
novas cousas, fica aos oídros mais fácil

aperfeiçoai- a arte. » Severim de Faria,

Noticias de Portugal, disc. i, § 3.

Mostrou o que pódc a luao, íi liiita c ni7c.

FERREIRA, l'lli.^'1'illll. I.

— Em Classificação dos conhecimentos

humanos, as artes dividem-se era mecha-

nicas e liberaes. — As artes mechanicas,

são as que exigem principalmente o tra-

balho manual, ou o emprego das machi-

nas ; as artes liberaes, são as que exigem
sobre tudo o emprego da intelligencia.

—

Também se tem formado uma cathegoria

das artes intermediarias chamadas artes

scientificas

.

— Em Philosophia hermética, arte sa-

grada, nome dado ás doutrinas e prati-

cas dos philosophos herméticos, que pro-

curavam a pedra philosophal. E' synony-

mo de Alchimia, e parece ter tido origem

no Egypto e nas escholas alexandrinas.

= Chama-se-lhe também Arte magna.
— Arte notória, meio de adquirir todos

os conhecimentos por infusão, com o soc-

corro de um anjo bom, observando cer-

tos jejuns e submettendo-se a certas pra-

ticas ; também se lhe chamava Arte an-

gélica, arte dos espiritas. — Arte de Sam
Paulo, espécie de arte notória, attribui-

da a Sam Paulo. — Arte de Santo An-
sehnoj meio supersticioso de curar cha-

gas, tocando somente nos fios que servi-

ram para feridas.

— Em Philosophia, Arte 6 o principio

da invenção e da imitação, resultantes

da sensibilidade e das impressões do

mundo exterior, que lovam á creação de

formas geraes e eternas que reproduzem

o bello. Os actos psychologicos que levara

á generalisação symboliea, são os que

constituem propriamente a arte ; a inver-

são d'esses actos de imraediatos em refle-

ctidos é o que forma a sciencia chamada
Esthetica. — Formas de arte, são os meios

progressivos de creação, dependentes das

mais ou menos amplas relações com o

mundo exterior, e do grau de abstracção

e synthese a que se pôde elevar o es-

pirito. Assim as formas de arte, na sua

successão histórica são : 1 ." Esculptura
;

2." Pintura ;
3.° Architectura ;

4.° Musi-

ca ;
5.° Poesia. A estas ditierentes formas

se chama Artes divinas, e geralmente

Bellas Artes. Os Encyclopedistas do sé-

culo xviii elevaram a seis o numero das

Bellas Artes, das quaes faziam seis es-

pécies de linguagem, seis maneiras de

manifestar o pensamento. Dividiam-se em
dous grupos: Artes transitórias: a ^^aw-

tomima, ou linguagem de acção ; a pafe-

vra, linguagem de sons articidados ; a

musica, linguagem de sons modulados.

—

Artes instantâneas : a esciãptura, lingua-

gem pela imitação das formas dos obje-

ctos palpáveis ; a architectura, linguagem

pelas disposições significativas dos edifi-

cios ; a pintura, linguagem pelo meio de

cores distribuídas sobre uma superficie

plana. — Esta classificação das formas

de arte, pecca iwv arbitraria. — Moder-

namente a Arte divide-se em Sijmholica,

Clássica, e Romântica, segundo a rela-

ção que ha entre a ideia abstracta do bel-

lo e a fórraa plástica que a representa, a

que se chama imagem. Se a imagem se

apresenta cm tropel e confusamente dei-

xando o sentimento indeciso na determi-

nação da característica, cbama-se Arte

sj/mbolica; taes são as formas do génio

oriental. Se entre a imagem e o sentimen-

to ha um accôrdo ou plenitude de expres-

são, chama-se Arte clássica ; taes são as

formas determinadas pelo génio grego e

romano. Se o sentimento ó de tal forma

extenso e vago, que as imagens não bas-

tam para o representar inteiramente, mas

só por meio de allusão indefinida, eis o

que é a Arte romântica ; taes são as formas

inspiradas ao influxo do christianismo.

—

Segundo o critério histórico, para base

da Esthetica, a Arte divide-se em três

períodos, reproduzidos fatalmente em to-

das as civilisações: Período anonymo ou

inconsciente, em que se dá a creação
;

pieriodo erudito, ou académico, em que

se faz a imitação e a inversão das formas

creadas em modelos conveucionaes ; e

período metaphysico, em que a arte é

chamada a corrigir o excesso de trabalho

analytico da intelligencia, e a completar

pela synthese o modo sentimental e ra-

cional doa conhecimentos.

— Loc. : Collegio das Artes, escholas

dos jesuítas de Coimbra, aonde se ensi-

nou a celebre philosophia conimbricense.
— Obra de arte, qualquer trabalha que
produz em quem o contempla, a satisfa-

ção de uma cousa bella ; também se diz

em Engenheria, o trabalho de pontes,

túneis, e aqueductos. — Primor de arte,

maravilha de arte, locução hoje admitti-

da para substituir o gallicismo chefe de

obra,— Arte pela arte, theoria esthetica,

que consiste em tornar as creações artís-

ticas independentes da ideia de pátria e

de moral ; esta theoria formada pelo gé-

nio italiano, foi renovada no principio

d'este século, no primeiro período do ro-

mantismo. — Artes da Madre Celestina,

locução usada em todos os escriptores

portuguezes do século xvi, e ainda hoje

frequente na tradição oral dos povos dos

Açores, originada pela grande impressão

que causou nos últimos annos do século

XV o apparecimento da Celestina, drama
de Rojas, em que apparece desenhado

com a mais completa perfeição o typo de

uma alcoviteira. Os nossos Autos de qui-

nhentos estão cheios de allusões ás artes

da madre Celestina,o que prova a influencia

do Theatro hespanhol sobre o portuguez.
—Arte'deberliques e berloques, em^ulma.-

ção, baldroca, tregeito mysterioso com
que se faz uma cousa, deixando illudidos

os que a observam. — Não sei por que

arte, não sei por que meios.

—

D'esta ar-

te, d'esta feita
;
por tal arte, por tal

modo ou geito. — A arte particularisa-

SG em muitas ramificações; assim se diz:

Arte poética, arte dramática, arte da
guerra, arte magica, arte de amar. —
a Apprende por arte, e irás por diante. d

Delicado, Af^agios, p. 144. — (.iCoraqão

sem arte, não cuida maldade. r> Idem,Ib.,

p. 29.

—

1Para prospera vida, arte, or-

dem,e medida. v Idem, Ib. p. 71.— «Quem
por rodeios falia, com arte anda.v Idem,

Ib., p. 135. — (íTudo ha mister arte, e

o comer vontade.» Idem, Ib., p. 14.. —
«Quem não sabe a arte não a estima.»

Camões, Luziadas. .— Syn. Arte, Mister, Profissão, Offi-

cio : Em sentido usual, arte, é um géne-

ro de industria que se exerce
;
pratica-a o

artífice, o artista, e o habilidoso; encer-

ra também a ideia de um trabalho do

espirito, e d'esta noção veiu a significar

o emprego determinado de certos conhe-

cimentos para obter não uma verdade

scientifica, mas um resultado pratico. E'

por isso que também se chama arte ao

trabalho do espirito pelo qual as neces-

sidades sentimentaes são realisadas em
imagens plásticas, que produzem a satis-

fação do bello. — O Mister é um géne-

ro de serviço que se presta á sociedade

;

cumpreo o operário, o trabalhador, o que

exerce uma actividade manual. — A Pro-

fissão é uma cathegoria de trabalho a

que alguém se dedica ; caracterisa o que
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a exerce, como pertencendo a um estado

ou cfasso ; assim se diz a profissão do

magistério, a profissão de advogado, a

profissão de medico. — Officio, é o mes-

mo que mister, mas particularisado a cer-

tas formas de imlusrria, e em que se pra-

tica durante um certo tempo em aprendi-

zado ; officio de sapateiro, de alfaiate,

etc.

ARTE, s. m. Em Entomologia, género

de lepidópteros da família dos nocturnos,

visinho do género fidonia.

t ARTÉDÍA, í. /. Em Botânica, géne-

ro da família das urabellíferas, tendo por

typo a artedia escamosa, planta annual.

ARTEFACTO, adj. (Da dicção latina

arte factum.) Feito ou obrado cora arte

;

artificioso, fingido cora arte. <iNão ob-

stante sua inhabilidade natural, ou arte-

facta.» Bernardes, Floresta, Tom. v, p.

136.

ARTEFACTO, s. m. Machina, obra de

arte ; trabalho maravilhoso. — « Sahiu
Deos ao mundo com aquelle artefacto no-

vo e incomprehensivel,aonde atou o huma-
no com o Divino, etc.» Vieira, Sermões,
Tom. XI, serm. 7, § 2, n. 278.

ARTEFÍCIO, s. m. O mesmo que Arti-

ficio.

ARTEffiAMENTE, adv. De um modo
arteiro; sagazmente; destramente, ma-
nhosamente.= Usado nos Inéditos de Al-

cobaça.

ARTEIRICE, s. /. ant. Sagacidade ma-
lévola, manha, velhacada, endromina,
dolo, fraude, fraudulencia. Segundo Vi-

terbo, maledicência, intriga. licita

cousa he usar das boas cautelas e avisa-

mentos contra as arteÍTices dos maliciosos,

que andão espreitando. » Vita Christi,

Part. Ill, cap. 38, foi. 80.

ARTEIRO, adj. Astuto, sagaz, manho-
so, fraudulento, destro, fino, velhaco, so-

lerte, vesano, enganador.

Dizora que os escinmenlados,
Que SC lazem dos arteiros.

CA^C. 6ER., foi 41, COl. 1, V.

A senhor dos arlciroi,

Servidor ronceiro.

JORC. FEií, Eirii., act. I. SC, 2.

ARTEIROSO, adj. O mesmo que Artei-

ro.— lEsei de certo, se o salvar da mor-
te, que lhe nom podes escapar, que a nom
prendas dei, ca el he arteiroso e vinga-

dor, assi como tu o sabes. » Conde Dom
Pedro, Nobiliário, Tit. xxi, foi. 114.

ARTELETES, s. ?;i. -pi. (Do hespanbol
artelefe.) Guisado, pastel, torta feita com
pedaços de avea ou vitclía. = Recolhido
por Moraes.

ARTELHARIA, s. f. ant. Vid. Artilha-

ria. Orthographía de Vieira. Segundo Vi-

terbo, todos os petrechos de guerra, an-

tes da inveiiçru) da pólvora.

ARTELHARIAS, s. f. pi. ant. Segundo
Viterbo, trastes, moveis, utensílios, que
se acham dentro de unia casa, e que
serviam A precisão ou ao liixo.=Kecolhi-

do no Diccion. Portátil.

ARTELHO, s. m. (Do latim articulus,

dando-se o mesmo processo phonologico,

que era apicula, abelha.) Nó, junta ou ar-

ticulação por onde o pé prende com a

perna. Janete, tornozello.— o.Seu habito

he de panno de algodão... e he tão compri-

do, que lhe chega té ús artelhos, o .João

de Barros, Década III, Liv. ii, cap. 5.

ARTEMÁGICO, adj. Feiticeiro, nigro-

mante, curandeiro, entreaberto.

—

a Que os

artemagicos, e as bruxas e feiticeiras

se aproveitão dos braços dos defunctos

veja-se Delrio, allegando a Kernigio.»

Padre Bernardes^ Floresta, Tom. ii, p.

242.

ARTEMA, s. / (Do grego artema, todo

o objecto suspenso.) Género da familia

das aranhas, da America Meridional.

ARTEMÃO, s. m. (Do grego artimon,

vela grande de navio ; no glossário de

Rabelais, artemon significa o mastro mais

pequeno de um navio, ou de popa. A
forma portugueza Artimão, unicamente

usada por Azurara, Castanheda, e Sousa

Coutinho, prova a sua origem italiana

artimone, d'onde tiramos grande parte da

nossa technologia náutica.) Certa vela pe-

quena, mas ainda assim maior que as

bordadas. — «Breu, mastros, vergas, ar-

timões, governalhos,e tudo isto em gran-

de abastança. II Azurara, Chronica de D.

João I, Part. Ill, cap. 99. Vid. Artimão.

t ARTEMÁTOPOS, s. m. (Do grego ar-

tematos, appendice, e pous, pó.) Em En-
tomologia, género de coleópteros pentá-

meros, tendo por typo o artemàtopos lon-

gicorneo, do Brazil.

t ARTÉMIO, s. m. Género de crustá-

ceos branchiópodes, muito similhantc aos

branchípes.

ARTEMIJA, s. f. Xome popular da Ar-

temísia, assim usado no século xvi. —
« Os nossos usam do pé da casca em cosi-

mento de artemija.» Garcia d'Orta, Col-

loquios dos Simples e Drogas, coU. 14,

foi. 53.=Tambem se escreve Artemijem,

Artamija, Artimija, e Artemissa.

ARTEMISA, s. f. Forma usada na lin-

guagem poética. Vid. Artemísia.

Alli acha no maio o caminhanle

X firleinisa Primavera em íiores graciosas.

LOBO, PHIMAV., til. 111, p. 1.

ARTEMÍSIA, s. /. Em Botânica, plan-

ta denominada por Linneo artemísia vtd-

garis, e também conhecida pelo nome
vulgar de herva do Japão. (íenero de

plantas da syngenesia supérflua, cujas es-

pécies são tónicas e emmenagogas. As
espécies mais conhecidas, são a artemísia

absinthium; A abrotamim ; a pontica ; a

grande; a, pequeno absinthium; a aurone

a dracuncutus; a estragou; a rupesris;

a umbelliforme; a genepi ; a contra; a

j-daica e a chincnsis. — (uLirios, rosas,

violas e artemísias. 1) Nunes de Leão, Des-

crípção de Portugal, cap. 31.

t ARTEMÍSIAS, s. /. pi. Em Antigui-

dades gregas, festas que se celebravam

principalmente emDelphos, em honra de
Diana.
— Em Botânica, tribu do grupo das

plantas qnasi todas aromáticas.

t ARTEMISINA, s. f. Era Chimica, no-

me dado ao principio amargo da arte-

mísia.

t ARTEMISIÓIDES, s. f. pi. Em B<v
tanica, secção do género piquere, com-
prehendendo espécies de caule lenhoso,cora

as folhas pubescentes ou viscosas no ver-i

tice. '

t ARTEMÍSION, s. m. Era Antíguídai

des gregas, nome genérico dos templos
de Diana.

t ARTEMONIANO, adj. e s. m. Em
Historia religiosa, sectários do século ter-

ceiro, que sustentavam a pura humani-
dade de Jesus.

t ARTEMONÍTA, adj. e s. m. O mes-
mo que Artemoníano ; discípulo de Arte^
mon, que pregou a doutrina dos theodo-
síanos, da humanidade pura de Jesus.

ARTENA, s. f. Em Omithologia, ave
aquática e palmipede. = Recolhido por
Moraes.

ARTEQUIM, s. m. Em Botânica, certo

frueto da índia, de fórraa comprida, do
tamanho de uma grande ameixa saragoça-

na, tendo quatro quinas ; é trazida de
longe para os mercados da índia, onde
é utilisada para a confeição de uma tin-

ta amarella.

— Na velha Medicina, era empregada
na cura da lepra.

t ARTERASIA, s. /. Em Pathologia,

dilatação das artérias.

t ARTERECTASÍA, s. f. O mesmo que
Arterasia.

ARTEREOSÍSMO, s. m. Dilatação de

uma artéria, contra natura.

t ARTERHEPATOSTÉNIA, s. f. Era
Pathologia, encolhimento das artérias do
fígado.

t ARTERHEPATOSTENÓSIA, s. /. O
mesmo que Arterhepatostenia.

ARTÉRIA, .«. f. [Do grego aer, ar, e

terein, conservar, porque antigamente

acreditava-se que as artérias continham

ar.) Em Anatomia, vasos destinados a

levar o sangue do coração para os pul-

mões, ou do coração para todas as par-

tes do corpo ; d'aqui, dous svstemas de

artérias : ura tira a sua origem do ven-

trículo e leva aos pulmões o sangue negro

chama-se-lhc artéria pulmonar, o outro

recebe do ventrículo esquerdo o sangue ver-

melho, e o distribuo a todos os órgãos; é a

aorta, o\\ grande artéria, com as suas nu-

merosas divisões.

— Na linguagem vulgar, também se

chama artéria, veiu, traça, linha, cami-

nho.— iXasce o ouro nas entranhas dos

montes, e 7ms artérias occidtas dos pene-

dos.» Rodrigues Lobo. Corte na Aldéa,

Dial. VII, foi. (34,

— Loc. : Picíir ai-terias, encetar qaes-

tões ; usada no século xvi.
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— Na antiga Medicina, Áspera arté-

ria, o mesmo que Artéria pulmonar.—
yraca-arteria.o que hoje se chama Trachêa.

ARTERIACO, adj. e s. m. (De arteria-
'

cus.) Em Medicina, nome dado antiga-

mente aos medicamentos a que se attri-

buia a propriedade de curar as moléstias

da traca-arteria e da larynge. — «Os
quaes (medicamentos) tem virtude para
pttrgar do peito e do bufe, movendo tosse

por escarros, os quaes todos são arteria-

cos, ahstergentes e incidentes.» Morato,

Luz da Medicina, Liv. vi, cap. 6,

ARTERIAL, adj. 2 gen. Em Anatomia,

que tem rela^'ào com as artérias.— Syste-

ma arterial,o conjuncto das artérias, con-

sideradas desde a sua origem no coi'açào

até á sua terminação nos diversos orgàos.

— Sangue arterial, sangue vermelho, as-

sim chamado por ser levado pelas artérias;

contrapõe-se a sangue venoso. — Canal

arterial, tronco vascular, que só existe

no loto.

—

Ligamento arterial, ligamento

arredondado, em que se converte o canal

arterial depois do nascimento do feto.

—

— Vêas arteriaes, assim chamadas, por

terem sangue vermelho.
— Em Entomologia, trackias arte-

riaes, as que nascem immediatamente dos

stigraates, recebem o ar de uma maneira
directa, e o transmittem em seguida a to-

das as partes do corpo.

t ARTERIALIDADE, s. /. Em Physio-

logia, qualidade do sangue arterial.

ARTERIALISAÇÃO, s. f. Em Fhysiolo-

gia, transformação do sangue venoso em
sangue arterial, na sua passagem através

do pulmão.

ARTERIALISAR-SE, v. refi. Tornar-se

arterial, ou vermelho e próprio para a

nutrição do organismo, o sangue que era

ARTERÍCE, s. f. ant. O mesmo que
Arteirice. J\lauha, embuste, finura, so-

lercia.— «ii esto pior o desbaratarem por
sageria de arterices, e nào por arrazoa-

da ardideza.» Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Part. i, cap. 147.

t ARTERIECTÁSIA, s. /. (De artéria,

6 do grego ectkasis, dilatação,) Em Pa-

thologia, dilatação mórbida das artérias.

t ARTERIECTOPÍA, s. f. Em Patholo-

gia, e Teratologia, deslocamento de uma
artéria.

t ARTERIOCHALASÍA, s. /. (pr. arte-

riokalásia; de artéria, e do grego kala-

sis, relaxamento.) Em Pathologia, atonia

das artérias.

t ARTERIODÊMA, s. m. (De artéria, e

do grego dema, laço.) Em Cirurgia, pin-

ça, que serve para ligar as artérias.

ARTERIOGRAPHÍA, s. f. Parte da Ana-
tomia, que tracta das artérias. = Keco-
colhido por Moraes.

ARTERIOGRÀPHICO, adj. O que é con-
cernente ás artérias.

ARTERIÓGRAPHO, s. m. O que des-

creve as artérias.

ARTERÍOLA, s. f. Diminutivo de Ar-
téria. Em Anatomia, pequena artéria.

ARTERIOLOGÍA, s. f. Parte da Ana-
tomia, que tracta das artérias.

t ARTERIOMALÁCIA, s. /. Em Patho-
logia, amollecimcnto das artérias.

t ARTERIG-PHLEBOTOMÍA, s. f. San-
gria capilhir pelas scariticações, etc.

t ARTERIOPHTORIA, s. f. Em Patho-
logia, atonia das artérias.

t ARTERIO-PITUITOSO, adj. e s. m.
Em Anatomia, nome dos vasos, que se

ramificam ao longo das narinas.

t ARTERIOPLANIA, s. f. (De artéria,

e do grego planos, errante.) Alongamen-
to exaggerado das artérias.

t ARTERIOSCLEROSE, s. /. (De arté-

ria, e do grego skleros, duro.) Em Pa-
thologia, endurecimento das artérias.

ARTERIOSIDADE, s. f. O mesmo que
Arterialidade.

ARTERIOSO, adj. U mesmo que Arte-
rial. — <iE se a dòr de cabeça se não ti-

rar com este unguento, poderemos prestt-

mir que procede de sangue arterioso fer-

ventissimo.» Curvo Semedo, Polyanthéa
Medicinal, Tract. ii, cap. 7, p. 41, n.

14. — Vtia arteriosa, a artéria pulmo-
nar.

t ARTERIOSTENÓSE, s. f. (De arté-

ria, e do grego stenos, encolhido.) Em
Pathologia, encolhimento ou obliteração

das artérias.

t ARTERIOSTEÓSE, s. /. {De artéria,

c do grego osteon, osso.) Em Pathologia,

incrustação calcarea das artérias, a que
erradamente se chama ossificação das ar-

térias. .

ARTERIOSTÓSE, s. /. Era Pathologia,

o mesmo que Arteriosteose.

ARTERIOTOMÍA, «. /. (De artéria, e

tome, secção, corte.) Em Anatomia, si-

gnifica, segundo uns auctores, dissecação

das artérias; mas em geral entende-se

por arteriotomia, a operação cirúrgica,

que consiste em abrir uma artéria, para

tirar sangue, e só se pratica sobre as ar-,

terias temporal superficial, e auricular

posterior.

t ARTERIOTREPSÍA, s. f. (De artéria,

e do grego trepsis, torsão.) Em Anato-
mia e Cirurgia, operação que consiste

era torcer uma artéria, para assim a obli-

terar.

ARTERÍTE, s. f. (Do latim arteritis.)

Em Pathologia, inflam mação das artérias,

cujos symptomas são augraento de força

das pulsações arteriaes, e um sentimento

de calor, e malestar, na parte da artéria

inflam mada.
ARTERJO, s. m. Caminho encoberto,

canal por onde corre agua.— «Inda hoje

do mar, como do seu natural viveiro, cof-

re por encobertos caminhos, e como arter-

jos, a agua.» Frei lioque do Soveral,

Hist. do Apparecimento, etc. Liv. ii,

cap. 1.

ARTES, s. /. pi. Faculdades, discipli-

nas ; em sentido restricto, Philosophia.-^

liSendo feito Doutor em Artes, Medicina,

e Theologia em Paris, etc.» Nunes de
Leão, Descripção de Portugal, cap. 47.

As irles e as sciencias lhe ensinam.

cAMães, ELBG. 11, est. 5.

t ARTES, s. f. pi. Na linguagem ma-
ritiuia, armações de apanhar sardinha,

nas costas de Portugal.

ARTESA, s. /. ant. Vid. Arteza.

ARTESANO, s. m. ant. (Do hespanhol

artesano ; no francez artisan.) Artífice,

ofHcial, mesteiral ; obreiro.— «O artesano,

o ojficiul de justiça, os ministros maio-

res, etc. » Luiz Mendes de Vasconcellos,

Sitio de Lisboa, dial. ii, p. IVti.

ARTESÃO, s. m. ant. Contracção de

Artesano. = Usado na linguagem cómica
de Gil Vicente, o que explica a sua ori-

gem franceza.

Este he maior artesão.

GIL VIC , OBBAS, liV. I, lol. 53.

ARTESIANO, adj. O natural de Artois,

ou que pertence á província de Artois.

Dá-se este nome principalmente a uns

poços muito fundos, cujo diâmetro é de
ordinário de dois a trez decimetros, co-

nhecidos na Europa desde o século xii.

Abrem-se com uina sonda, e a agua jor-

ra, em virtude do principio de equilíbrio

dos líquidos.

—

Poço artesiano.

ARTETICA, s. /. Em J^athologia, gota,

que dá nas articulações do corpo e dos

dedos.

ARTETICO, adj. (Do latim arteticus.)

Em Pathologia, que se espalha pelas jun-

tas
;
que tem dores nas articulações. —

«ÍJmcís vêas que estão acima das curvas

dos giolhos da parte de fora, que cha-

mão sciaticas, valem para dor artetica,

ejlu.ro do ventre.» Valentim Fernandes,

Reportório.

ARTETISCO, adj. Em linguagem didá-

ctica, o que perdeu um membro.
ARTEZA, s, /. ant. Instrumento de

amassar pão, e ieval-o a cozer. — «Arte-

za, instrumento de amassar ou levar o pão,
de artos pião.» Duarte Nunes de Leão,

Origem da lingua portugueza, p. GO.

ARTEZÃO^ s. ?)i. Em Architectura, te-

ctos figurados, com certos lavores e fun-

dos ; moldura apainelada usada nas abo-

badas dos templos, e imitando a forma
da arteza.— «O tecto depois de coroado

com a cimalha, he também de pedraria

apainelada, com artezões e molduras.»

Frei Luiz de Sousa, Hist. de S. Domin-
gos, Part. II, liv. 2, cap. IS, add.

ARTEZOADO, adj. p. Em Architectura,

apainelado, moldurado ; diz-se propria-

mente dos tectos e abobadas. — lEntre

as columnas vão nichos, que também são

estriados, e suas meias laranjas artezoa-

das do florão.» Padre Balthazar Telles,
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Chronica da Companhia, Part. ii, liv. 4,

cap. '26. 11. 4.

ARTEZONADO, adj. j). O mesmo que

Artezoado.— «Artezonado comfuJkastam-
lem Je ouro. > Exéquias de Philippe I, foi. 3.

ARTEZONAR, v. a. (De artezào, com a

terminação verbal «ar».) Lavrar, mol-

durar, enfeitar com artezões.= Usado em
Architectura. •= Recolhido por Moraes.

ARTHANITA, s. /. Em Botânica, nome
antigo do Cydamen etiropeum, planta co-

nhecida pelo nome vulgar de pão de por-

co. O nome de arthanita ainda se con-

serva para designar em Pharmacia um
unguento em que entra esta planta. —
o Tomai de raizes de vides silvestres, que

he a herva trejiadeira, de raiz de pepino

de S. Gregório, arthanita, malvaisco, e

lirio.v Curvo Semedo, Atalaya da Vida,

p. 259.

t ARTHANITINA, s. /. Em Chimica,

substancia crystalina, branca, extrahida

da raiz do Cyclamen europaium, ou Artha-

nita.

t ARTHÉMIDA, s. f. Género de concha
orbicular,deprimida, pouco espessa, estria-

da transversalmente, que se acha no fun-

do do Mediterrâneo.

t ARTHETIGA, s. f. Em Botânica, no-

me antigo da Iva almiscarada, emprega-

da interiormente para as dores arteticas,

ou de gotta sciatica.

ARTHR4LGIA, s. f. (Do grego arthron,

articulação, e algos, dôr.) Em Patholo-

gia, nevralgia das articulações ; dôr ar-

ticular.

ARTHRÀLGICO, adj. Que é concernente

á arthralgia.

t ARTHRATERO, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, e ather, aresta.) Em
Botânica, género da família das gramí-

neas, mais conhecido pelo nome de Aris-

tide.

t ARTHRAXON, s. m. (Do grego ar-
throii, articulação, e axôn, eixo.) Em Bo-
tânica, género da faiuiiia das gramíneas,

reunido ordinariamente ao género is-

chema.

t ARTHRÈMBOLO, s. m. (Do grego ar-

thron, articulaçào, e amhallein, reduzir.)

Em Cirurgia, nome dado aos apparelhos

para reduzir as luxações.

t ARTHRÉMIA, ^Do grego arthron, ar-

ticulação, e aimu, sangue.) Em Patholo-

gia, congestão do sangue em uma articu-

laçào.

t ARTHRENA, ,«. /. (Do grego arthron,

arliculaçào. ) Em Helmintología, género
de vermes intestínaes, articulados, á ma-
neira das tenias.

t ARTHRIA, s. /. Doença das articula-

ções.

t ARTRÍFUGO, adj. Em Therapeutica,

nome dado aos remédios próprios para
combater a gota.

t ARTHRÍNA, s /. (De arthruii, arti-

culo.) Ein J>otanica, género de peque-

nos tortulhos.

t ARTHRION, s. m. (Do grego arthron,

articulação.) Em Entomologia, nome de

ura pequeno aiticulo situado na base da

ultima articulação das patas, em muitos

coleójjteros tetrámeros e trimeros.

ARTHRITE, s. /. vDo grego artkritis,

de arthron, articulação ; o suffixo « ite »

,

em Medicina designa sempre uma phle-

gmasia.) Era Pathologia, inflamraaçào ar-

ticular; ou propriamente a inflammaçào

simples dos tecidos fibrosos e serosos ar-

ticulares, occupando somente uma arti-

culação, e produzida por uma violência

exterior.— Erradamente se tem compre-

hendido sob esta designação o Rheuma-
tismo articular e a gota.

t ARTHRÍTIA, s. /. Nome dado á gota,

mas ainda nào generalisado.

ARTHRÍTICO, adj. (Do latim arihriti-

cus.) Que tem relação com as articula-

ções.^— l>5res arthriticas, dores de gota.

— Remédios arthríticos, os que se usara

contra a gota.

t ARTHRITOLÍTHE, s. m. (Do grego

arthron, articulações, e lithos, pedra.)

Em Pathologia, concreções articulares,

ou gotosas. = Também S3 escreve Ar—
throlite.

t ARTROBOTRYDE, s.f. Em Botânica,

cryptogamica do grupo das aspídleias,

tendo por typo o arthrobotryde macro-

carpo.

ARTHROCÀCIA, s.f. (Do grego arthron,

articulação, e kakia, vício.) Em Patholo-

gia, caria das superfícies articulares

;

também designa a osteite articular.

ARTROCACOLOGÍA, s. f. (Do grego

arthron, articulação, kakos, mau, e logos,

discurso.) Era Cirurgia, tratado das lu-

xações espontâneas.

t ARTHROCELE, s. f. i^Do grego ar-

thron, articulação, e kele, tumor.) Em Pa-

thologia, tumor articular, tumor branco.

ARTROCEPHALGS, s. m. pi. (Do grego

arthron, articulação, e kephalê, cabeça.)

Divisão da classe dos crustáceos, compre-

hcndendo todas as espécies cuja cabeça é

separada do thorax.

t ARTHROCERÁL, adj. 2 gen. e «. m.

(Do grego arthron, articulação, e keras,

corno.) Em Zoologia, nome de duas das

nove peças da vértebra dos animaes arti-

culados, que se desenvolvem para o alto,

e consistem em um par de appendices

articulados.

t ARTHROCLADE, s. /. (Do grego ar-

thron, articulações, e klados, ramo.") Em
Botânica, género de algas de fílamentos

flexíveis, muito alongados e de uma
substancia córnea.

t ARTHRGCNEMA, s. /. i;Do grego ar-

thron, articulação, e kneme, raio.) Era

Botânica, género da família das chenopo-

deas, sub-arbusto ou herva da região me-
diterrânea da índia, etc.

t ARTHRODACTYLIDE, í. /. Em Bo-
tânica, synnnymo de Paudane.

t ARTHROÒE, í. Hl. (Do grego arthró-

des, articulado.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros heteromeros, tendo por

typo o arthrode de cruz, indígena do
Egypto.

t ARTHRODESMA, s. f. (Do grego ar-

thron, artículo, e desmos, laço.) Em Bo-
tânica, género de bacilillarieias corre-

spondendo exactamente ao género scene-

desma.

ARTHRODÍA, s. f. (Do grego arthro-

dia, articulação.) Em Anatomia, articu-

laçÀo que resulta do concurso da saliên-

cia pouco pronunciada de um osso, com
uma cavidade óssea pouco profunda, co-

mo a articulação temporo-maxillar. —
a Arthrodia Ae quanòj se encaixa huma cor

beça plana ou liza em hum pequeno bura-

co, como o primeiro spondil do pescoço

com o segundo, a canna maior do braço

com a segunda, o António Ferreira, Luz

da Cirurgia, Liv. i, p. 46.

— Em Botânica, género de microcys-

to, das aguas doces da Sicília.

t ARTHRODIAL, adj. 2 gen. Em Ana-
tomia, o que tem o caracter de uma ar-

throdía.

t ARTHRODIEIAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, grupo bastante considerável da fa-

mília das algas, ao qual também se reú-

nem alguns infusorios.

ARTHRODYNIA, s. f. ^Do grego ar-

thron, articulação, e odyne, dôr.) Dôr
vaga e indeterminada das articulações,

sem calor nem inchaço. = Também se

dá este nome ao rheuraatismo chronico.

t ARTHROGÀSTRO, adj. (Do grego

arthron, artículaç<ào, e gaster, ventile.)

Em Entomologia, nome dos insectos que

têm o ventre articulado. — Também se

emprega como substantivo para designar

uma família de arachnídes.

t ARTHROGRYPHOSE, s. /. i,Do grego

arthron, articulação, e gryphis, curvado.)

Em Pathologia, flexão permanente das

articulações.

t ARTfíROHYDRINA, «. /. (.Do grego

arthrun, articulação, e udòr, agua.) O
mesmo que Synovina.

t ARTHROKAKOLOGÍÂ, s. /. Vid. Ar-

trocacologia.

t ARTHRÓLOBO, s. m. Em Botânica,

género da família das leguminosas, plan-

ta anntial, tendo por typo o arthrolobo

dourado.

t ARTHROMACRO, s. m. ^Do grego ar-

thron, articulação, e mac>\>s, grande.' Em
Entomologia, género de coleópteros he-

!

teromeros, tendo por typo o arthroma-

cro dunaci lide.

t ARTHROMBOLE, 5. /. .Do grego ar-

thron, articulação, e embolou, alavanca.)

Em Cirurgia, synonymo de Coaptaçào,

ou arte de reduzir á sua posição um osso

deslocado.

t ARTHRÓaiENINGE, s. /. ,Do grego,

aríAr(/(í,articulaçào, eniciííiw. membrana.)

Em Cirurgia, capsula articular.

t ARTHRÓMENmGIANO, adj. Era.^a-
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tomià, o que tem relação com a arthro-

meninge.

t ARTHROMENÍNGITE, s. f. Em Pa-

thologia, iaflammação das arthromenin-

ges.

t ARTHROMERAL, adj. 2 gen. e s. m.

(Do grego arthron, articulação, e meros,

parte.) Em Zoologia, nome dado a dous

elementos da vértebra dos aniraaes arti-

culados, aos qiSaes cada polergal dá ori-

gem, fornecendo os órgãos da locomoção.

t ARTHRONALGÍA, "s. /. Em Patholo-

gia, synonymo de Arthralgia.

t ARTHRONCUá, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, e onkos, inchaço.) Em
Pathologia, inchaço de uma articulação.

t ARTHRONÊMA, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, e nenia, cadeia.) Gé-
nero de annélides, da familia das san-

guesugas.

t ARTHROPATHIA, s. /. (Do grego ar-

thron, articulação, e pathos, doença.) Em
Medicina, doença articular.

t ARTHROPHLOGÓSE, s. f. (Do grego
artkros, articulação, e jMoçiôsis, inflam-

mação.) Em Pathologia, inflammação ou
pblogose de uma articulação.

t ARTHRÒPHYLLO, s. m. (Do grego
arthrun, articulução e phyllon, folha.) Em
Botânica, género da familia das aralia-

ceas, arbustos inermes de Java.

t ARTHROPLÁSTICA, s. /. (Do grego
arthron, articulação, e plassein, formnr.)

Em Pathologia, nome da producção das
articulações accidentaes ou falsas articu-

lações, para remediar á ankylose.

ARTHRÓPODE, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação e pados, pé.) Em Bo-
tânica, género de plantas herbáceas, ou
suffrutescentes, pertencente á Australa-

sia, tendo por typo o arthropode avelu-

dado.

t ARTHROPÓGON, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, c piôgón, barba.) Em
Botânica, género da familia das gramí-
neas, herva ephcmera originaria do Bra-
zil.

t ARTHRÓPSE, s. /. (Do grego arthron,

articulação, e ophis, apparencia.) Em Zoo-
logia, sub-familia das dermopsias, com-
prehendendo as isis e outras carallianas

articuladas.

t ARTHROPTÉRO, s. m. (Do grego ar-

thron, articulo, e 2)feri/x, aza.) Em Ento-
mologia, género de coleópteros, familia

dos xvlophagos, da Nova-Hollanda.
ARTHROPUÓSE, s. /. (Do grego ar-

thron, articulação, e puon, pús.) Em Pa-
thologia, abcesso das articulações, tumor
branco.

t ARTHROPYÓSE, s. f. O mesmo que
Arthropuose.

ARTHRÓSE, s. /. (Do grego arthrosis.)

Em Anatomia, synonymo de Articulação,

t ARTHROSÍA, s. f. Em Pathologia,

nome dado ás dores articulares passagei-

ras.

t ARTHROSTÀCHYA, s. f. (Do grego

arthron, articulação, e stakys, espiga.)

Em Botânica, género da familia das gra-

míneas, correspondendo ao género aveia.

t ARTHRÓSTEMA, s. /. (Do grego ar-

thron, articulação, e sfema, estâme.) Em
Botânica, género da familia das melasto-

maceas, herva ou sub-arbusto da Ameri-

ca meridional.

t ARTHRÔSTENA, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, e stenos, estreito.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, tendo por typo o arthrostene

vermelho escuro.

t ARTHROSTÍGMA, s. m. (Do grego

arthron, articulação, e stiçpna, stigmate.)

Em Botânica, género da familia das pro-

teaceas, comprehendendo a espécie de

stigmate articulado.

t ARTHROSTYLEAS, s. f. pi. (Do gre-

go arthrun, articulação, e stylos, estyle-

te.) Em Botânica, nome dado a uma se-

rie das synanthereas, comprehendendo as

carduaceas, cujo estylete apresenta uma
espécie de articulação.

t ARTHROSTYLIDE, s. /. (Do grego

arthron, articulação, e sti/lis, pequeno es-

tvlete.) Em Boianica, género da familia

das cyperaceas, tendo por typo a arthro-

stylide aphi/lla, da Nova Hollanda.

t ARTHRÓTOMO, s. m. (Do grego ar-

thron, articulação, e tome, secção.) Em
Botânica, género de plantas da familia

das conjugadas.

t ARTHROZÁMIA, s. f. Em Botânica,

género de plantas americanas, que se dis-

tingue das verdadeiras zamias, pelas an-

theras que cobrem toda a face inferior

das escamas dos cones masculinos.

t ARTHROZGARIO, adj. e s. m. Em
Zoologia, nome dado aos animaes articu-

lados.

t ARTHRURA, «. wí. (Do grego ar-

thron, articulação, e oura, cauda.) Em
Helmintologia, nome do chamado verme
de Medina.

f ARTIBA, s. ))!. Mammifero mais co-

nhecido pelo nome de phyllostoma.

ARTÍCE, s. f. ant. O mesmo que Ar-

teirice ; sagacidade, astúcia, destreza. =^

Recolhido por Viterbo.

t ARTICÉRO, s. m. (Do grego artios,

inteiro, e kerai, corno.) Em Entomologia,

género de coleópteros diversos, visiuho

dos clavigeros, e tendo por typo o arti-

cero armado.

t ARTIGO, s. m. O mesmo que Árcti-

co. — « Artico se chama o dito Polo,

porque Artos he a ussa maior, junto da
qual está. » Pedro Nunes, Tratado da Es-

phera, cap. 2.

ARTICULAÇÃO, s. f. (De articulas, pe-

quena junctura.) Em Anatomia, reunião

e modo de connexão de duas ou de mais

peças ósseas, quer sejam ou não moveis

umas sobre as outras. Quando as articu-

lações são moveis chamam-se diarthro-

ses; quando são immoveis synarthroses

;

quando são mixtas, amphiartroses

.

— Em Concliyologia, chamam-se ar-

ticulações, as partes distinctas de certas

conchas, multiloculares, que são o resul-

tado dos deslocamentos suecessivos, que
o animal attingiu no seu crescimento.

— Em Grammatica, articulação é a

modificação de som, pela combinação das

consoantes e das vogaes, que determina

e varia o jogo das partes moveis do ap-

parelho vocal.

— Em Direito, articulação, é a de-

ducção ou proposição de factos por arti-

gos, divisões e paragraphos ; exposição de

faltas ou razões em artigos de petição, a

que também se chama Articulados.

ARTICULADAMENTE, adv. Distincta-

mente pronunciado ; com vozes articula-

das
;
pedido por artigos. — «O enfermo

ha de estar em, estado, que possa respon-

der ás perguntas, articuladamente, e não

hasta responder por acenos. » Lemos de

Atfonseca, Commento da Instituta, p.

210, n. 6.

t ARTICULADAS, s. f. 2^1- Em Botâni-

ca, nome dado a três sub-familias da fa-

milia das ph3'ceas, nas quaes um só tubo,

ordinariamente anhisto, simples ou ra-

moso, contém, no seu interior, uma serie

de cellulas simples collocadas nas extre-

midades, sobre um mesmo plano, e di-

versamente coloridas.

ARTICULADO, adj. p. (Do latira arti-

cidatus.) O que é formado de artigos, ou

artículos, ou partes distinctas.

— Em Historia Natural, chamam-se
animaes articulados, os que formam a

primeira divisão dos invertebrados anne-

lados, e uma das quatro grandes divisões

do reino animal ; comprehendem todos

aquelles qua têm um esqueleto exterior

disposto em forma de anneis que rodeiam

o corpo articulando-se uns com os outros.

Subdividem-se os articulados em cinco

classes : os araehnidos, insectos, myria-

podes, crustáceos o cirrhipedes.

— Em Botânica, chama-se articulado

ao que semelha muitos artículos ou partes

distinctas.— CotyJcdons articulados, aper-

tados na sua base. — Raiz articulada, a

que tem de distancia em distancia im-

pressões similhantes á das articulações.

— Caule articulado
;
peciolo articulado ;

anthera articulada.

— Em Anatomia, ossos articulados, os

que estão unidos por conjunctura natural

e ligamentos, que protegem a sua mobi-

lidade.

— Em Grammatica, som articulado, o

que é modificado pelos órgãos da voz ;
a

modificação pôde ser nasal, guttural, pa-

latal, labial, dental, cacominal, sibillan-

te, trilada, etc.

ARTICULADO, s. m. Em Direito, ex-

posição por itens do que se pede ou jus-

tifica. = Recolhido por Blateau.

ARTICULANTE, adj. 2 gen. O que ar-

ticula, ou imita sons articulados. O que

expõe ou pede por artigos.
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ARTICULAR, adj. 2 gen. (Do latim ar-

ticularis.) Em Anatomia, o que pertence

a alguma articulação. Artérias e veias

articulares, as que nascem das artérias e

veias poplitêas, e pertencera á articula-

ção do joelho. — Cnjjsulas articulares,

ligamentos capsulares, que envolvem cer-

tas articulações.

—

Apophyses articulares,

ete.

— Era Pathologia, o que ataca as ar-

ticulações, ou n'ellas se forma. — Con-

creções articulares, corpos ósseos ou car-

tilaginosos, que se formara e agglomerani

algumas vezes nas articulações.

— Em Botânica, o que nasce nos nós

ou articulações dos caules e dos ramos.

— Folhas articulares, as que nascem dos

nós e articulações do caule ou suas rami-

ficações.

ARTICULAR, v..a. (Do latim articula-

re.) Pronunciar distinctamente as letras,

as syllabas, e as palavras. Deduzir por

artigos, enunciar por itens, circumstan-

ciar um facto. — « Tocando diversos in-

strumentos, que alternados com a vozeria

do campo, articulavam eccos bárbaros e

medonhos. i> Jacintho Freire d'Andrade,

Vida de D. João de Castro, Liv. ii, n. 134.

— Articular-se, v. reji. Em Anatomia,

diz-se dos ossos que se ajuntam e se

unem por articulação. — « São por todas

vinte quatro.... as sete superiores (costel-

las) são verdadeiras, ou porque se arti-

culam e ajuntam ao osso sternon, ou pior-

que são mais arqueadas e inteiras e mais

duras. » António Ferreira, Luz da Cirur-

gia, Liv. I, p. 28.

t ARTICULINA, s. /. Género da faml-

milia das agathistegas, concha livre, ine-

quilateral, alongada, formada como a tri-

loculina.

t ARTICULISTA, s. m. O que escreve

artigos ;
neologismo. Redactor.

ARTÍCULO, s. m. (Do latim articulus,

pequeno membro ou junta.) Em Gramma-
tica, voz antiga, que modernamente se

escreve Artigo. — « E assi como aos no-

mes próprios se não ajuntão articules,

assi nt-yn ((os pronomes. » Nunes de Leào,

Ortographia, foi. G4, v.

— Em Anatomia, nome dado ás arti-

culações moveis ; d'aqui vem a ])hrase

cirúrgica, amputação no articulo, quan-

do cila SC pratica cortando um membro
pela articulação.

— Em Historia Natural, dá-se este

nome ás diílerentes peças moveis umas
sobre outras, que pela sua reunião for-

mam as anteiuias, as apalpadoiras e os

tarsos dos animais articulados, e princi-

palmente insectos.

— Em Theologia, cada uma das par-

les que formam o symbolo dos Apóstolos,

a que se dá o nome de artiífos da fé.
—

« E como ajwnton muito bem santo Tho-

mnz, o mais a que podemos chv(]ar a este

articulo, he a defender a verdade cVclle

contra os hereges, que a quizerem impu-

gnar. » Paiva de Andrade, Sermões,

part. I, foi. .341. Vid. Artigo.

t ARTICULO-ANGULO OPERCULAR, adj.

Nome de um dos ossos da cabeça dos ce-

cilios.

ARTICULOSO, adj. Em Anatomia, o

que é composto de nós ou articulações. Ar-

teiro, malicioso.— «E se usa com pru-

dência, que he articuloso e malicioso.»

Vita Christi, Part. i, cap. 27, foi. 170, v.

ARTICULOSO, adj. ant. Artificioso.

ARTIFEX, s. m. ant. (Do latim arti-

fex.) O mesmo que artifice ; o que tra-

balha pela sua arte ou officio.

—

aEm hum
escudo que tinha aos pés declarou o arti-

fex tantas maravilhas. i> Fernão Alvares

d'Oriente, Luzitania Transformada, foi.

102.

ARTÍFICE, s. m. (Do latim artifex,

icis.) O que exerce uma arte mechanica,

official ; machinador, inventor, fautor. —
«.Estatuas antigas, mármores finos, lavra-

dos pior excellentes artifices.» Frei Luiz de

Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. ii, cap. 25.

— Syn. Artifice, Artista : Na lingua-

gem do século XVI, estas duas palavras

exprimem a mesma ideia ; a contar dos

modernos pi-ogressos da philosophia da

arte, ha uma distinccão radical entre es-

tes dous vocábulos : artifice é o que exer-

ce um ofiicio mechanico, em que ha re-

gras deduzidas pela experiência e se tem

era vista uma utilidade iniraediatamente

pratica. — Artista, o que tem uma
educação geral, cujo trabalho depende

da inspiração e das faculdades creado-

ras ; a sua obra é sempre um documento

do estado da moral do seu tempo, e uma
imagem reflexa da sua individualidade.

— Na linguagem popular de Coimbra,

artifice e artista, ainda tem o mesmo sen-

tido, como o usaram Camões, Luiz Men-

des de Vasconcellos, Mariz e Sousa de

Macedo.
ARTÍFICE, adj. 2 gen. O mesmo que

Artificial, Artificioso e Artístico.— «.4

artifice tempera.-:) Usado por Luiz Perei-

ra na Elegiada, cant. xvii, foi. 259, v.

=: Recolhido por Moraes.

ARTIFICIADO, adj. p. Feito com arti-

ficio.— nAqui as camas tão brandas quão

ricas, httmas de verão, outras de inverno,

artificiadas para chamar o somno.í Frei

Filippc da Luz, Sermões, Part. ii, vol, 2,

foi. 110, col. 1.

ARTIFICIAL, adj. 2 gen. (Do latim ar-

tificialis.) Feito com artificio, artificioso;

contrapõe-se a Natural. Contrafeito, fin-

gido, factício, simulado, convencional.

—

«Portugal sendo de natural o mais abas-

tado, do artificial cm todo he mui falto.

v

Nunes de Leão, Descripção de Portugal,

cap. 31.

— Era Historia Natural, cliamani-sc

caracteres artificiaes, aquclles que são

enunciados tendo em vista somente fa-

zer distinguir 08 seres naturaes uns dos

outros, e que se not<\ra indifiercutemcntc

em qualquer de suas partes com tanto que

sejam bem apparentes.

—

Methodo artifi-

cial, é aquelle, que, para as suas divisões

correspondentes, emprega caracteres di-

versos, escolhidos indifferen temente em
todos os órgãos, segundo a necessidade ou

a coraraodidade, e sem attender ás rela-

ções naturaes que possam existir entre

esses seres.

— Era Geometria, linhas artificiaes,

linhas traçadas sobre um compasso de

proporção, as quaes representam os lo-

garithraos dos senos, das tangentes, e

podem servir com a linha dos números a

resolver exactamente os problemas da

trignometria e da navegação.
— Em Astronomia, dia artificial, es-

paço de tempo comprehendido entre o

nascimento e o occaso do sol ; contrapõe-

se a dia natural, que é de 24 horas.

— Em Physica, iman artificial, bo-

cado de ferro magnetisado, que tem to-

das as propriedades do iman natural. —
Frio artificial, o que os chimicos produ-

zem nos laboratórios por meio de certas

raisturas frigorificas.

— Horisonte artificial, plano que passa

pelo meio da terra, parallelo ao horison-

te apparente.
— Em Botânica, systemas artificiaes,

aquelles que foram imaginados somente

com o fim de fazer achar facilmente os

nomes das espécies, sem que seja preci-

so, para aquelle que os cria, ou que se

serve d'elles, de conhecer profundamente

a organisação das plantas. Tal é o Sys-

tema sexual de Linneo.

—Em Rhetorica, provas artificiaes, as

que o orador tira do próprio raciocinio e

que presta á causa que defende, em con-

traposição áquellas que nascem da ques-

tão ou provas naturaes.=^ Também se diz

csti/lo artificial, aquelle que é cheio de

hyperbatons, ou de archaismos, ou de for-

nias e construcções antiquadas ; tal é por

ex. : o estylo dos escriptorcs do ultra-ro-

mantismo era Portugal.

— Era Mnemónica, memoria artificial,

methodo destinado a auxiliar a memoria

natural.

ARTIFICIAL, s. m. ant. Artifice, mes-

teiral, ofticial, operário.

Granilcs artificiaes

Em tudo miii cnlendiílos,

Mui subUs ofliciaes.

G\nC. DE RES., UISG., p. 157.

ARTIFICIALMENTE, adv. Com artificio,

sem naturalidade, contr.ofeitamente, fingi-

damente, simuladamente.— aOqual (^mon-

tc'í a natureza gerou com tão o)-denada

cgualdade, como se á mão fora feito arti-

ficialmeute.» Fernão Lopes, Chronica de

Dom João I, Part. i, cap. 1G9.

ARTIFICIAR, V. a. [De artificio, cora

a terminaç.ão verbal «ar».) Empregar
industria, trabalhar, laborar, manusear

com arte, ou por meio de processos me-

]
chanicos ; engenhar.— «... artificiar ma-
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chinas de fogo... y> Arte de Furtar, foi.

240.= Recolhido por Moraes.

ARTIFÍCIO, s. m. (Do latim art ijlcium .)

Arte, industria, habilidade, engenho, gei-

to, trabalho paciente, artefacto.—Manha,
astúcia, sagacidade, velhacaria, rsolercia

arteirice, simulação, dolo, disfarce.— «Po-

rém assim constituiu Deos as obras dos

homens^ que os mesmos homens per outro

artificio, quando lhe a elle apraz, as ven-

cem c desfazem.» João de Barros, Déca-

da III, Liv. III, cap. 5.

— Loc. : Fogo de artificio, no sentido

próprio, divertimento pyrotechnico ; figu-

radamente : appareneias seductoras em-
pregadas para enganar alguém.—No sen-

tido antigo, recolhido por Viterbo, arti-

ficio, era todo o preciso para uma viven-

da commoda c reparada das injurias do

tempo.— Artifícios de esti/lo, vicio resul-

tante de uma incapacidade intellectual, o

qual consiste em xisar de redundância e

figuras do elocução, abandonando a ex-

pressão natural, que é a verdadeiramen-

te profunda.

ARTIFICIOSAMENTE, adv. De uma ma-
neira artificiosa; sagazmente, cajjciosa-

mente, astutamente, engenhosamente, in-

dustriosamente.—

«

Com as quaes artificio-

samente se lastimava da miséria do Rei-

no. v Jacintho Freire de Andrade, Vida
de Dom João de Castro, Liv. i, n. 44.

ARTIFICIOSÍSSIMO, adj. sup. Enge-
nhosissimo ; habilissimo ; curiosissimo pe-

la sua paciente execução. = Usado por

Vieira.

ARTIFICIOSO, adj. Cheio de artificio
;

engenhoso, habilidoso, dextro ; figui-ada-

mente : contrafeito, simulado, astuto, fin-

gido, sa^az, refolhado, refalsado, liypo-

crita. Contrapõc-se a Natural.

Já busca ardis e manlias, já revolve
Razões ou JQslas ou artificiosas

1'era ililalar um pouco a breve vida.

com. REAL, NVUF. DE SFP., Caill. I, fol

.

12, V.

ARTÍFICO, adj. ant. O mesmo que Ar-

tificioso. = Recolhido por Moraes.

ARTIGO, s. m. (Do diminutivo latino

articulus.) Pequena parte, membro da
obra, assumpto, matéria ; subdivisão do
um tratado ou lei ; item de um articula-

do ; um discurso escripto. Ponto sobre

que se versa ; distincção de uma nova
capitulação ou contrato ; encommenda ou
fazenda commercial.— «Sujiposto que es-

te primeiro artigo dos V7eus embargos não
pegou, passemos a outro.» Vieira, Serm.,
Tom. m, serm. 10, § 9, n. 431.
— Em Commcrcio, dá-se o nome de

artigo, aos difierentes objectos que um
mercador tem no seu armazém.— Arti-

gos da moda, artigos de primeira neces-

sidade.

— Em Theologia, artigos da Fé, as

quatorze divisões em que se desmembra
o symbolo dos Apóstolos.— <íE estas de-

terminações chamamos artigos, per uma
semelhança, de que os nossos maiores mui-

tas vezes usaram. Porque assi como os

membros maiores do corpo se dividem em
outros mais j^equenos, que chamam artícu-

los, assi também nesta confssão da fé,
cada cousa, que distincta e apartada d'ou-

tiva somos obrigados a crer, justa e con-

venientemente chamamos artigo.» Cathe-

cismo Romano, foi. 8, v.

— Em Granimatica, artigo é uma pa-

lavra que serve para determinar o sub-

stantivo ao pé do qual é collocada. Temos
apenas ura artigo : 0. A, OS, AS. Nas
linguas nco-latinas, o artigo é uma parte

do discurso de uma grande importância,

pelo seu uso constante e indispensável.

Os grammaticos antigos consideravam o

artigo como uma palavra destinada a fa-

zer conhecer o género e o numero dos no-

mes que elle acompanha
;
porém não é

exacto isto, porque importa conhecer pri-

meiro o género e o numero, para usar

com propriedade o artigo. O artigo ser-

ve para determinar o substantivo, tiran-

do-o do sentido vago, e precisando-o a si-

gnificar um género, uma espécie ou um
individuo. D'aqui se vê, que somente o

substantivo pôde ser acompanhado de ai'-

tigo. A's vezes o infinito dos verbos, e o

adjectivo, também apparecem acompa-

nhados de artigo, mas por este facto mu-
dam logo de natureza ficando substanti-

vos ellipticos :— « Que seria o amarello,

se não fossem a.s feias.» Pela aproxima-

ção do artigo os adjectivos amarello e

feio, tornaram -se substantivos. Os nomes
próprios, não sendo nomes de classe nem
de espécie, mas simplesmente individuaes,

não precisam de ser acompanhados de ar-

tigo, para serem apropriados ao indivi-

duo a que pertencem. Assim dizemos :

— ííCamões morreu no hospiital» e não:
— «O Camões, etc.» Os nossos quinhen-

tistas também eliminavam com frequên-

cia os artigos para dar ao periodo uma
construcção latina ; mas este facto não

tem importância, por ser meramente ar-

tificial. O artigo pode considerar-se su-

sceptível de género e numero, como : O, A,

OS, AS. Estes são chamados artigos sim-

júes. — Artigos compostos, são os arti-

gos contraídos com as preposições, como
por ex. : á, formado da preposição a, e

do artigo feminino a. Sobre a origem his-

tórica do artigo, vid. A, art.— «Artigo é

uma das partes da oração, a qual como

já dissemos não tem os latinos, etc. » João

deBarros, Grammatica Portugiieza, p. 99.

— Em Ortliographia, artigo era no sé-

culo xvii, ao que hoje chamamos § pa-

ragrapho.

—

«Paragrapho, que pior outro

nome se chama artigo ou aforismo, he hum
signal n'esta forma §, o qual se põe en-

tre uma clausula e outra. » Bento Perei-

ra, Orthographia, p. 20.

— Loc. : Artigo de fundo, aparte dou-

trinal dos periódicos políticos, escripta

pelo redactor, e em que se manifestam as

idéas da redacção.— Artigo da morte, os

momentos que precedem os paroxismos,

o agonizar ; também se lhe chama: Der-
radeiro artigo.— Artigo d parte, diz-se

de uma cousa que se não quer confundir

com outra.— Inserção de um artigo, o

acto de dar publicidade a ura escripto

em uma gazeta.

ARTILHADO, adj. p. Munido, armado,

provido de artilheria.— A^ai;?o artilhado,

que era mercante e foi tornado de guer-

ra.= Usado por João de Barros. Corri-

do de artilheria.

t ARTILHAMENTO, s. m. O acto de

armar um navio de artilheria. O forne-

cimento de todo o material de artilheria.

ARTILHAR, v. a. Na linguagem anti-

ga Artelhar : fornecer de toda a qualida-

de de armas. No sentido moderno, armar
de artilheria. — «Artilhou uma fusta de

cairo, que tinha, e uvi pardo pequeno.»

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. vi, cap. 35.

ARTILHARIA, s. /. (Do francez artil-

lerie, ou melhor da baixa latinidade artil-

laria ; ambas estas etymologias devem
ser adraittidas, porque também temos a

forma Artilheria.) O conjuncto das armas
não portáteis, que pertencem á classe das

que devem sua acção á inflammação da
pólvora, e a que vulgarmente se chama
boccas de fogo, como os canhões, peças,

obuzes, etc. O material de guerra que se

transporta em carretas ou se assenta em
repairos ou se monta era navios. O cor-

po militar que combate com peças, bom-
bas, metralha, etc.— Em sentido usual,

todo e qualquer arremesso frequente e

temível.

Aquellas invenções feras c novas,

De inslrumeulos niorl.ies de arlithcria.

CAM.. LUZ., cant. vii, est. i2.

Do céo a artilharia disparando
Com balas tantas vrm o ar rompendo.

M«.N. iHOM., INS., cant 11, est. 90.

—Loc. : Artilharia de campanha ; ar-

tilheria de cerco; artilharia abatida; ar-

tilheria montada ; artilharia grossa ; ar-

tilharia c/e posição.— Trem de artilharia;

pjurque de artilharia.

ARTILHEIRO, s. m. (Do velho francez

artillier.) O homem que tem conhecimen-

to da artilheria, tanto no mar como na ter-

ra.— ailuitajMrte d'elles Mamelucos , Ará-
bios e alguns arrenegados artilheiros.»

João de Barros, Dec III, Liv. i, cap. 3.

— Loc. : Artilheiros do troço, corpo de

guerra organisado pelo Regimento de 4

de Junho de 1G77.

ARTILHERIA, s. f. Vid. Artilharia.

ARTIMANHA, s. f. Industria, argúcia,

manha, finura, solercia ; trapaça.

Muitos Iiaviíiui de rir

Se soubessem a artimanha

Oue ein tal tem|io me fez rir.

GIL vic, OBn., liv. Ill, foi. 177.

ARTIMANHA, s. /. Nome de gíria, com
que nos confins do Minho e raia de Gal-

liza, se designava no fim do século xviu

a balança. = Recolhido por Bluteau.



ARTI ARfk ARUS 595

ARTIMÃO, 5. m. (Para a etymologia,

vid. Artemão.) Eiu linguagem náutica do
século XVI, véla maior do que a bordada

;

também se dava este nome ao mastro de

traz, o mais pequeno nos navios de três

mastros. — « Breu, mastrus, vergas, arti-

mões, govemalhos, e tudo esto em ciran-

de abastança. » Azurara, Chronica de D.

João I, Part. III, cap. 99.

ARTINGRAXA, s. f. Nome de um mi-

neral achado nas margens do Zêzere. Ci-

tado no Decreto de 4 de Abril de 1709.
== Recolhido por Moraes.

t ARTIOMÓRPHO, adj. e s. m. (Do
grego artios, par, e morphê, forma.) Em
Zoologia, nome de uma sub-divisào pri-

mordial do reino animal, comprehenden-
do os aniraaes vertebrados, e articulados

bem como os mblluscos, todos caracteri-

sados pela forma par ou binaria dos seus

corpos. Vid. Zygomorpho.

t ARTIOPTERIX, s. m. (Do grego ar-

tios, perfeito e pteryx, aza.) Em Ento-
mologia, género da ordem dos nevropte-

ros, visinho dos hemerobos, da Nova
HoUanda.

t ARTIOZOÀRIO, adj. e s. m. (Do gre-

go artios, par, e zdon, animal.) Em Zoo-

logia, nome dos animaes artiomorphos,

cujos corpos podem ser divididos em duas
partes simiihantes por meio de um plano

seccante que passasse pelo seu grande ei-

xo, o que tem logar para os animaes ver-

tebrados, articulados e raolluscos.

t ARTIPO, s. m. (Do grego artijJous,

que tem bons pés.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros tetrámeros das Antilhas.

t ARTÍPHYLLE, adj. 2 gen. (Do grego
arti, em composição indica perfeição, e

phyllon, folha.) Em Botânica, nome de
plantas, que na axilla de todas as suas

folhas apresentam gomos e ramos.

ARTISTA, s. m. e 2 gen. (Do francez

artista, segundo Moraes.) No sentido

usual, artífice ; o que exercita alguma ar-

te ou officio mechanico. O que estuda

artes, designação sob a qual se eorapre-

hendia a (irammatica, a Khetorica e a

Lógica.=Estes dous sentidos esfào obso-

letos.= Na linguagem de giria, artista,

equivale a ruào, maninello, fadista, falan-

te, manata, pandigo, pagodeiro. — « E
de todos estes petrechos sabei que é minha
dama artista. » Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulyssipo, act. i, se. 3. = No
sentido moderno, o que cultiva uma arte

liberal, e assim só compete este nome ao

esculptor, pintor, architecto, musico, actor,

poeta, ou mesmo ao que tem o sentimen-

to do bello.

ARTISTA, adj. 2 gen. O mesmo quê
Artistico. — « Abaixo dos sobreditos se

assentarão os Bacharéis artistas. » Esta-

tutos da Universidade, Liv. in, l\i. 25,

art. 9.-; Pouco usado.

ARTISTICAMENTE, adv. Industriosa-

mente, perfeitamente, acabadamente, com
gosto e acerto.) Jníj|jirfttlameute ; belk-

mente, elegantemente.— Trabalho artis-

ticamente executado.

ARTÍSTICO, adj. Feito com arte
;
que

desperta o sentimento do bello
;
que re-

vela \\m gosto apurado. Relativo ás ar-

tes.

ARTIVE, s. m. Em linguagem de giria,

pào, trincadeira. = Recolhido por Mo-
raes.

ARTIZAR, V. a. Fazer cousa que pede
engenho e arte. Em giria, engenhar, tra-

çar. ^ Recolhido por Moraes.

ARTO, adv. (Do hespanhol harto.)

Abundantemente, fartamente, exuberan-

temente. Vid. Harto.= Usado na lingua-

gem poética.

T ARTOCÁRPO, s. m. íDo grego artos,

pào, e karpos, fructo.) Em Botânica, gé-

nero da farailia das urticeas, arvore de
sueco leitoso, indígena da Ásia equatorial,

e produzindo fructos comestíveis.

t ARTOCÁRPEAS, s. /. pi. Em Botâ-

nica, grupo de urticeas, tendo por typo

o artõcnrpo.

t ARTOLÁTRA, s. m. (Do grego artos,

pào, elatreuõ, eu adoro.) Em Historia re-

ligiosa, nome irrisório dado aos catholi-

cos, por adorarem a eucharistia.

ARTOLITHO, s. m. (Do grego aHos,

pão, e lithos, pedra.) Em Mineralogia,

nome dado ás concreções pedregosas em
forma arredondada e de natureza diversa,

que se encontram nas camadas de terre-

no terciário.

ARTOMEL, s. m. (Do grego artos, pào,

e meli, mel.) Em Pharmacia, papas de

pào e inel, usadas para emplasto.

t ARTONOMÍA, s. f. (Do grego artos,

pão, e nomos, regra.) Arte de fabricar o

pào. Padaria.

t ARTONÓMICO, adj. O que diz res-

peito á artonomia.

ARTÓPHAGO, adj. (Do grego artos,

pão, e phagô, eu como.) Que vive de pão,

que come muito pão. Nome dado pelos

gregos aos egypcios.

t ARTOPTE, s. /. (Do grego artos,

pào, e optaô, eu faço coser.) Em Antigui-

dades romanas, vaso, ou espécie de for-

no de campanha, em que os romanos co-

siam o pào.

t ARTORÍZEAS, s. /. pi. (Do gre-

go artos, alimento, e rhiza, raiz.) Em
Botânica, classe de vcgctaes phanerog.v

micos, comprehendendo as dioscoreaceas,

e as taccaceas, plantas quasi todas exóti-

cas, herbáceas, e suftVutcscentes, muitas

vezes trepadoras e ordinariamente dioi-

cas por abortamento.

t ARTOSTHÈMA, s. f. Era Botanic,-»,

synonymo do genei*o thoa, da familia das

coníferas.

t ARTOTYRITE, s.f. (Do grego artos,

pào, e ti/ros, queijo.) Em Historia Religio-

sa, nome dado a um ramo da seita dos

montanistas, que commungnvam com pào
c queijo.

t ÁRTREVOSO, adj. aiU, O que eatá

tenebroso, encapotado. = Recolhido por
Viterbo, no Diccionario Portátil.

ARTUS, s. m. (Do latim, artus, mem-
bro.) Em Anatomia, articulação, junctu-

ra ; na velha Anatomia portugueza, signi-

fica braços e pernas. — « Artus são dois :

braqos e pernas. » António Ferreira, Luz
da Cirurgia, Liv. i, p. 47.

t ARUBA, s. /. Em Botânica, nome de

um arbusto da Guiana, espécie do géne-

ro simabo.

ARUGA, s. m. Canal subterrâneo nas

minas. = Recolhido por Moraes.
ARULA, s. /. (Do latim arula, dimi-

nutivo de ara.) Altar pequeno ; ara voti-

va.— « Como se colhe de vários cippos e

arulas votivas. » Jorge Cardoso, Agiolo-

gio Luzitano, Tom. iii, p. 726.

ARUM, s. m. Em Botânica, género de

plantas que deu o seu nome á familia das
aroideas, cujas espécies são, o arum se-

culentum, arum macnlatum,e o arum ser-

peiítarium.

ARUNDINÁCEAS, s. f. pi. Em Botâni-

ca, tríbu da familia das gramíneas. '

ARUNDINÁGEO, adj. Em Botânica, o

que nasce nos canaviaes, parecido com a

cana
;
que se dá sobre a cana.

t ARUNDÉL, s. m. Nome dado aos

mármores, recolhidos em Paros, onde se

conservam as mais célebres épocas da

historia grega, desde Cecrops, até ao ar-

cbonte Diogeneta. Sào assim chamados
por serem recolhidos á custa do Conde de
Arundel.

t ARUNDÍNA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das orchideas, originário

das índias Orientaes, planta terrestre,

nâo parasita, de flores purpurinas, gran-

de e em forma de caeho.

t ARUNDINÁRIA, s. f. Em Botânica,

género da familia das gramíneas, tendo

por typo a arundinaria macrosperme, gra-

mínea arborescente, e quasi gigantesca,

t ARUNDINÉLLA, s. /. Em Botânica,

género de gramíneas, recolhido ao género
ischema.

ARUNDÍNEO, adj. De cana; arundino-

so. — o Esta cana, como sceptro ou bá-

culo arundineo tÍ7iha o demónio, etc. » Pa-

dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. i. cap. 1, doe. 24, n. 20.

ARUNDINOSO, adj. (Do latim aitindt-

nosus.) Da feição da cana; arundineo,

arundinaceo. — Usado na linguagem
scicntifica. — « Tem (o turbil) sete pro-

priedades : branco, e vactio, arundÍB0S9
ou semelhante d cana, gomoso. etc. » Gar-

cia d'Orta, Colloquios dos Simples e Dro-

gas, coll. 5i{, foi. 207, V.

ARÚSPICE, s. Hl. ^Do latim ara, alta-,

e inspicio, eu observo.^ Em Antiguida-

des romanas, nome dos sacerdotes insti-

tuídos no tempo de Rómulo, a quem com-
petia examinar no altar as entranhas das

victímas.

t ARUSPICÍSMO, s. m. Em Antignida-

deã romanas, a aite Jos aiuspices.
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ARUSPICINA, s. f. Proplietisa ; a mu-
lher que professava o arusjjicismo. Parto

de arúspice.

ARUSPICÍNO, adj. Dos arúspices ; con-

cernente aos arúspices ; agoureiro, super-

sticioso.

ARUSPÍCIO, s. m. O exercício e a pro-

fissão de arusjDice. A prophecia de arús-

pice.= Recolhido por Moraes.

ARVÁL, s. m. (Do latim arva, campos.)

Nome que os romanos davam a doze sa-

cerdotes, que abençoavam os campos pa-

ra darem boa colheita. = No sentido

usual, campo, campina, terreno arável.

—

«... entre humas hortas e aTva.es frescos. »

Diogo do Couto, Década V, Liv. 10, ca-

pitulo 1.

ARVÀL, adj. 2 gen. Campestre, cam-
pesino, agreste, silvestre. = Usado em
linguagem poética.

j- ARVAN, «. m. Espécie de concha do

género tecebra, bastante cODímum no

Cabo Verde.

ARVELAS, s. /. 2>Z. Em linguagem
náutica, argolas, que se mettem nas ca-

vilhas, para fecharem melhor as chavetas.

= Recolhido por Moraes.

ARVELO, s. m. Em Entomologia, gé-

nero da família dos pentatomiános, tendo

por typo o cimes gladiador do Brazil.

ARVÉLOA, s. /. Vid. Alvéloa. = Usa-

do por Frei João dos Santos. = Recolhi-

do por Moraes.

ARVENSE, adj. 2 gen. Pratense, cam-
pestre, que nasce em campo cultivado. =
Recolhido por Moraes.

t ARVERSA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da família das paronychieias, herva
annual da zona equatorial.

ARViCOLA, adj. 2 gen. (De armtm,
campo cultivada, e colo, habito.) O que
habita campos ou terras lavradas ; cam-
pouio, lavrador.

t ARVICOLIANOS, s. m. pi. Família da
ordem dos roedores.

t ARVICULTURA, s. /. (Do latim ar-

vum, campo, e cultura.) Sciencia dos ti-a-

balhos relativos á cultura dos cereaes

;

lavoura.

ÁRVIDO, s. m. ant. O mesmo que Al-

vidre, corrupção de Arbitro. Juiz esco-

lhido ou acceitado pelas partes. = Reco-
lhido por Viterbo.

ARVOADO, adj. p. Desorientado, azoi-

nado, tonto, com a cabeça perdida ; atur-

dido ; atordoado.

ARVOAMENTO, s. m. Esvaecimento de
cabeça

;
perturbação, tontíce ; desorienta-

ção. — « Como que lhe deo algum arvoa-

mento da cabeça. » Bernardes, Armas da
Castidade, Perg. 34, n. 13.

ARVOAR, V. a. Perturbar a cabeça,

fazel-a andar ao redor, desorientar.

— Arvoar, v. n. Entontecer, perder a

cabeça, estontear, não saber a quantas

anda.

— Arvoar-se, v. refl. Esvaecer-se, per-

turbar-se da cabeça.— « jB quanto se vai

arvoando, mais pura e subida lhe piarece

a distillaqão... » Bernardes, Luz e Calor,

Part. I, opusc. 8, n. 176.

ARVOL, s. m. ant. Contracção de Ar-
vore ; também se escrevia ArlDol. — « E
dous escudeiros seus, que hi Jicarom, vi-

rão-os humas três ou quatro noites, de

como entrava o peom a ella por cima de

hum cerrado do pomar, a fazer 7nal sá

fazenda só hum arvol. » Conde D. Pedro,
Nobiliário, Tít. xi, foi. 90.

ARVOR, s. m. e /. ant. O mesmo que
Arvol; contracção de Arvore.= Usado
no século XV. — « Como a rapoza, que

estava ao p)é do arvor. » Fernão Lopes,

Chrouica de D. João I, Part. i, cap. 42.
— Em um tempo em que a burguezia se

formava em Portugal, esta citação de
Fernão Lopes revela o conhecimento de
algum dos episódios do Roman du Re-
nard.

ARVORADA, s. /. O mesmo que Alvo-

rada. = Usado por Vieira e Esperança.

ARVORADO, adj. p. Alcvantado como
arvore; erguido, içado, hasteado. :=: Mo-
raes, também recolheu o sentido de ar-

borisado.= Usado por Bernardes.

ARVORAR, V. a. (De arvore, com a
terminação verbal «ars.) Levantir, er-

guer, hastear, içar, pôr a prumo, empi-

nar. Fugir. — « Mandou arvorar huma
grande cruz de pão. » João de Barros,

Década I, Lív. i, cap. 10.

— Em linguagem náutica, arvorar é

o mesmo que mastrear, ou metter os mas-
tros ; diz-se das embarcações pequenas.

A sua antíthese Desarvorar, perder os

mastros-, tem uma significação mais ex-

tensa.

— Arvorar-se, v. rejl. Subir, engran-

decerse, arrogar-se, fazer-se, assumir de

motu próprio certo cargo ou dignidade.
— Arvorar-se em chefe, em mestre, etc.

ARVORÁRIO, s. m. O mesmo que Her-

bolario, e Hervanario; usado no século

XVIII. O que recolho hervas medícinaes,

ou que lhe conhece as virtudes.

ARVORE, s. f. (Do latim arbor.) No-
me sob o qual se designa vulgarmente

todos os vegetaes lenhosos, cujas raizes

subsistem ura grande numero de annos,

cujo tronco é espesso, elevado, e despi-

do na base. Relativamente á sua nature-

za, as arvores divídem-se : em arvores

que perdem a folha no inverno, e arvo-

res que conservam a folha de ura anno
para o outro. Segundo o género de utili-

dade, as arvores sKo florestaes,fricctiferas

e de ornato.

Mil areares «stão ao céo subindo.
c»M., Loz., eant. ix, est. 56.

VÓ3, tenro e novo ramo floresfcntc.

De uma arvore, de Cliri:slo m:iís amada.
IDEM, IBIDEM, canl. I, cst. 7.

— Em linguagem náutica, arvore é

qualquer dos mastareos da nau, ou de

qualquer embarcação.

A secca areore, brada, e já rendida,

Deixa-se vir abaixo feita em radias.

coar. REAL, NADF. DE SÉP., C3nt. Vil fol. 76.

— Em Chimica, arvores metallicas, no-

me dado pelos antigos chi micos a certas

crystallisações artificiaes, que imitam a

forma arborescente, e que dous metaes,

principalmente o chumbo e a prata, for-

mam depositando-se ; cli;\mava-se-lhes ar-

vore de Diana, arvoreje Saturno.
— Em Anatomia, arvore de vida, ra-

mificação da substancia meduUar do ce-

rebello. O interior d'estes lóbulos, corta-

do verticalmente, apresenta aimagem exa-

cta das ramificações vegetaes.

— Era Botânica, arvore triste, arvore

da Lídia, que só floresce de noute ; dá-se

principalmente em Goa, Costa do Mala-

bar e Sumatra. Níctanto

— Em Astronomia, arvore, nome de

um meteoro a que os gregos chamam Co-

ma,— «Quando no ar se virem as infla-

mações, que se viram os anytos passados,

que os philosophos chamam arvores e os

Gregos comas.» André de Avellar, Re-

pertório dos Tempos, Trat. iii, tít. 44,

p. 130.

— B^m Espingarderia, arvore é a peça

dos feclios, que se governa com o cão.

— Em Relojoaria, arvore, peça cylin-

drica, ou quadrada e de eixo, á qual está

presa uma roda ; também se dá este no-

me a um utensilio para montar as rodas

ou também para metter a mola no tam-

bor.

— Em Typographia, arvore é, como
Bluteau define : — «Engenho de ferro,

feito por riba a modo de parafuso, e en-

caixado emhuma peça de bronze ,chamada
porca mettida no cimeiro grande de cima,

e nesta arvore está pegada a barra, com
que o tirador aperta a folha.» Bluteau,

Vocabulário.
— Em Politica, arvore da liberdade,

arvore plantada era uma praça publica,

para celebrar a época da emancipação de

um povo. Entre os antigos era usada co-

mo symbolo d'este sentimento a vide ; mo-
dernamente o uso das arvores da liber-

dode data da independência da Ame-
rica.

— Era Genealogia, arvore de nobreza,

de geração, de piarentesco, genealógica,

figura traçada em forma de arvore, d'on*

de se vê sair como de um tronco diver-

sos ramos, que se subdividem em ramús-

culos, e que se compõe de um certo nu-

mero de escudos d'aquelles cujas genea-

logias se pretende provar, e de todos os

seus ascendentes até á quarta geração

inclusivamente.

— Em Heráldica, também se chama
arvore, uma peça com que se orna as

armas. ''•'j

— Em Historia Religiosa, arvore dã
sciencia do bem e do mal, nome de uma
arvore plantada no Paraiso terrestre, cu-

cujos fructos eram vedados a Adão. =
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Também se lhe chama arvore da obediência,

arvore da vida.— Arvore da redempção,

nome poético com que os theologos desi-

gnam a cruz ; e também arvore da cruz,

arvore sagrada.

— Loc. : Arvore secca, em linguagem

náutica, o estado em que se acha o na-

vio, quando a força do vento Ihenào per-

ra itte ter vela alguma caçada ; navegan-

do comtudo pela impressão do vento so-

bre o apparelho, a caminho, se é favorá-

vel, ou correndo com elle se fôr contra-

rio.— «E era espectáculo por tnna par-

te lastimoso, por outra muito próprio da

fé e devoção catholica, ver a náo com as

arvores seccas,os mastareos calados, etc.»

Vieira, Sermões, Tom. ix. serm. do Ros.

9, § 6, n. 3lõ. — Arvore de caroço, a

que nasce semeada.— Arvore de estaca,

a que nasce mettendo-se uma vara na
terra.— Arvore de regadio, a que preci-

sa ser regada. — Arvore de sequeiro, a

que nào quer regas. — Arvore de fogo,

divertimento de pyrotechnia, usado nos

arraiaes.— Arvore de Castor, a magnó-
lia.— Arvore de Chypre, Cordia geras-

cantha. — Arvore triste, o mesmo que
Nyctanto. — Arvore de Zei'íe^ nome dado

a muitas apocyners e eupborbiáceas. —
Arvore de incenso, nome dado a diver-

sas espécies dos géneros amyride e ici-

co. — Arvore da seda, nome de muitas

apocyneas, que produzem um felpo bran-

co e setineo. — Arvore do pão, o mesmo
que Artocarpo.—«De tal arvore, tal fru-
cto.i Jorge Ferreira, Euphrosina, act. iv,

SC 2. — «.Quem a boa arvore se acolhe,

boa sombra o cobre. y> Idem, Ulyssipo, act.

I, SC 3.— Arvore de Júpiter, em lingua-

gem poética, o carvalho.— Arvore de Cy-

bele, o pinheiro.— Arvore de Minerva, a

oliveira.— Arvore de Apollo, o loureiro.

— Arvore de Vénus, o myrto. — Arvore

de Plutão, o cypreste.— Arvore de Pro-
sérpina, o narciso.— Arvore de Marte, o

freixo.— Arvore de Baccho, a vinha. —
Correr a arvore, navegar sem velas, ir

batido da tormenta.

ARVORECER, v. n. (Do latim arbores-

cere.) Crescer a planta até tornar se ar-

vore, engrossando o tronco, ramificando-

se e copando-se.= Recolhido por Moraes.
ARVOREGIDO, adj. p. Tornado arvore,

pelo crescimento natural.= Recolhido por

Moraes.

ARVOREDO, s.m. (Do latim arboretum.)

Agglomeraçào de arvores; bosque, ala-

meda.

Qual se ajunLiva em Rhodopc o artoreáo
Só por uuvir o .imante di dunzclla...

C»!l., LUZ., ailt. VII, est. S9

— Em linguagem náutica, arvoredo ó

o complexo da mastreação de um navio

de qualquer lote.

— Em Tapeçaria antiga, arvoredo era

iim lavor de bordadura, que ropresenta-

Ta o que boje se chama paizagcm, —

« Doze bancaes de raz de figuras com se-

da, e í?'arvoredo.» Provas daHist. Genea-

lógica, Tom. I, p. 572.

ARVOREJAR-SE, v. refl. Cobrir-se de

arvoredo. — «... se lhe arvorejam os al-

veos.í) Filinto, Obras, Tom. i, p. 40, not.

= Recolhido por Moraes.

ARVORESCENTE, adj. 2 gen. Vid. Ar-

borescente.

ARVORETA, s. f. Diminutivo de Arvo-

re. Arbusto grande.— «Só se dão ali al-

guns cardus bravos ou algumas arvoretas

sylfestres.f Padre Balthazar Telles, His-

toria da Ethyopia,Liv. i, cap. 17, p. 46.

ARVOREZINHA, s. /. Diminutivo de

Arvore.

ARVOREZINHO, s. m. Diminutivo de

Arvore ; nos escriptores antigos. Arvore

era empregada commumente como mas-

culina e feminina.

ARVORIFÒRME, adj. 2 gen. Vid. Ar-

boriforme.

t ARY-ARYTENOIDIANO, adj. e s. «i.

Em Anatomia, nome dado ao musculo

arytenoidiano transversal, que se pren-

de ás duas cartilagens arytenoideas.

t ARY-EPIGLÓTICO, adj. Vid. Aryte-

no-Epiglotico.

t ARYTENEAL, adj. 2 gen. Em Ana-

tomia, que tem relação com o arytenoide.

t ARYTENO EPIGLÓTICO, adj. Em Ana-

tomia, fascículos musculares què vào da

cartilagem arytenoide á epiglote.

ARYTENOIDE, adj. e s. vi. (Do grego

ari/taina, funil, e eidos, forma.) Em Ana-

tomia, nome de duas pequenas cartila-

gens situadas ao alto e por detrás da la-

rynge, por cima da cartilagem cricoide.

'ARYTENOIDÈO, adj. e s. m. Vid. Ary-

tenoide.

t ARYTENOIDIANO, adj. es. m. O que

pertence ás cartilagens arytenoides. —
Musculo arytenoidiano, musculo impar

e quadrilátero, que se julgava dividido

em trez: o arytenoidiano verdadeiro, ou

transversal, e os dous cruzados ou su-

periores.

ARYTHMO, s. m. Vid. Arrythmo.

ARZEL, s. m. Nome que os hippiatras

dào ao cavallo que tem os pés brancos.

Vid. Argel.= Recolhido por Moraes.

ARZENEFE, s. m. ant. (Segando ]\[o-

racs, talvez corrupção de Arsénico.)

—

aEm os metaes, sobre a fiisleira. e azul

almecega, sal armenico e arzenefe(tem

o senhorio Vénus.)» Valentim Fernandes,

Repertório.

ARZINHO, s. m. Diminutivo de Ar.=
Usado ]ior Frei Joào de Ceita.

ARZOLLA, s. /. A amêndoa verde.

—

«Dando-lhe (ao açor) a carne molhada
em arzolla.» Fernandes Ferreira, Arte

da Caça, Trat. ii, cap. 17.

ÁS, s. m. (Do latim as, assis.) Em
Numismaticn, nome dado poios romanos
primeiramente á libra de doze onças.

mais tarde a uma moeda de cobre, que

tiuha de um lado a cabeça de Jano, do i

outro a proa de um navio ; o seu valor

variou em diversas épocas.

— Em Jogo de cartas, ás, é um ponto

único, que vale um ou onze :— Ás de ou-

ros ; ás de copas ; ás de páos ; ás de es-

padas. Escreve-se geralmente Az. Tam-
bém se figura nos dados.

ÁS, s. m. pi. ant. (Contracção Aas ; do

latim ala, dando-se a syncopa do «1» co-

mo em vé\.un,véo.) Azas.— «£ com is-

to batia as ás, que erão tão grandes, que

o não podia fazer á sua vontade por
causa das paredes que lho impedião.v

João de Barros, Clarimundo, Liv. iii,

cap. 111.
• ASA, s. /. (Erradamente se escreve

Assa.) Em Botânica, nome que designa

em composição diversas plantas: — Asa
dulcis, o benjoim.

—

Asa. foetida, gomma
resina fétida, que se obtém pelas inci-

sões feitas no tronco, perto da raiz de

uma planta umb :llifera chamada Ferula

asa f(et ida.

ASA, s. /. O mesmo que Aza.= Usado
pela Infanta Dona Catherina.= Recolhi-

do por Moraes.

A SABENDAS, loc. adv. ant. Sciente-

mente, advertidamente, de propósito ; co-

nhecidamente.

—

sPorque de outras vezes,

que a sabendas a vira, não podia fartar

os olhos delia, como desejava.» Bernardim
Ribeiro, Menina e Moça, Part. ii, cap. 9.

A SABOR, loc. adv. Ao grado, a bel-

prazer
;
segundo a vontade.

ASADOR, adj. ant. O mesmo que Aza-

dor.= Usado nos Inéditos da Academia.
= Recolhido por Moraes.

ASÁGREA, s. f. Em Botânica, género

da familia das melantáceas, tendo por

typo a asagrea ojjicinal, cujos fructos sào

empregados em Medicina como vermífu-

gos.

ASALOIADO, adj. Da feição do saloio.

== Recoliiido por Moraes.

ASALVEADO, adj. Em Botânica, nome
da corolla, quando sendo monopetala e

regular,é formada por um tubo alongado

que se alarga em limbo plano, como no
jasmim.= Usado por Brotero.= Recolhi-

do por Jloracs.

t A SALVO, loc. adv. Livre de todo o

perigo ; incolumemente; sem risco.

ASAMAR, s. n». Verde-gris.= Recolhi-

do por .Moraes.

ASAMBENITADO, adj. Vestido de sam-
beuito.= Recolhido por Moraes.

ASAMINTHO, s. ni. Em Antiguidades

gregas, cadeira sobre a qual o sacerdote

de Minerva se assentava.

t ASANGUA,. s f. Em Astronomia, no-

me da constellaçào da Lvra.

t ÁS APALPADELLAS, loc. adv. Tactean-

do com as m."ios o iogar por onde se vae

;

nào sabor a quantas anda; ir ao acaso.

ASAPHIA, s. f. (Do grego a. som, e

saphcs, manifesto.) Vicio de pronuncia-

çào, que faz articular indistinctaniente as

palavras.
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t ASAPHO, s. m. (Do grego asaphos,

incerto.) Género da família dos calyme-

nianos, crustáceo de corpo contractil.

— Em Entomologia, género da família

doschalcidianos hymenopteros, insecto dos

mais exíguos.

ASAPHIUS, s. m. Interprete de sonhos.

= Recolhido por Moraes.

ASARBIDAS, s. f. lA. Em Botânica,

família de plantas parecidas com o asaro.

ASARCA, s. /. Em Botânica, género

da família das orchideas.

ASARCIA, s. /. (Do grego a, sem, e

sarx, carne.) Em Pathologia, falta de

carne; magreza.

ASARILHADO, adj. p. Ensarilhado;

que tem a forma de sarilho.= Usado na

linguagem botânica, por Brotero.

ASARINA, s. /. Em Botânica, género

da família das scrofulariueas, tendo por

typo a asarina cordifoliada.

— Em Chimica, espécie de camphora

que se extráe da raiz do asarum euro-

pceum.

t ASARÍNEA, adj. Em Botânica, syno-

nymo de Aristolochieia.

t ASARÍTE, s. f. Em Chimica, princi-

pio extraído do asarutn.

ÁSARO, s. in. Em Botânica, planta de-

nominada asarum eiiropeum, de Linneo

;

é rasteira e conserva-se sempre verde.

E' empregada na Medicina, como purgan-

te, emética, e emenagoga. — « Se furem
os humores frios (mover-se-hão) com co-

zimento de espargos, de funcho, de salsa,

de gilbarbeira, ou raízes de asaro. » Mo-
rato Roma, Pratica Racional, região iii,

trat. 2, cap. 'ò.

t ASARÓIDE, adj. 2 gen. Em Botâni-

ca, synonymo de Aristolechíeia.

ÁS AVESSAS, íoc. adi'. Invertidamente,

de baixo para cima, de dentro para fora

;

ao contrario do que deve ser, de pernas

para o ar ; erradamente.

t ASBESTIFÓRME, adj. 2 gen. Em
Historia Natural, e Botânica, o que se

assemelha ao asbesto.

t ASBESTINÍTE, s. /. Em Mineralogia,

uma variedade fibrosa da amphibole acti-

note.

ASBESTINO, adj. (Do latim asbestinus.)

Que tem a natureza do asbesto. — « Ha
ku/ma espécie de linho, a que os Naturaes

chamão asbestino, que quer dizer in-

combustível. i> Padre Bernardes, Floresta,

Tom. V, p. 95.

ASBESTO, s. m. (Do grego asbestos,

inextinguível.) Substancia mineral natu-

ral, que se apresenta sob a forma de mas-

sas divisíveis em filamentos nacarados,

com um reflexo esbranquiçado particular,

setineos, infusiveis, e incombustíveis. =^

Também se conhece sob o nome de

Amianto.

t ASBESTÓIDE, adj. 2 gm. Synonymo
de Amiantoide.

t As BOAS, loc. adv. Concordemente,

çonciliadamente ; vir ás boas, querer le-

var as cousas pelo modo mais equitativo,

sem pendência ou lucta ; coucíliar-se.

t ASBÔLICO, adj. (Do grego asbole,

ferrugem de chaminé.) Em Pathologia,

nome dado ao cascínomo asbolico do scro-

tum.

t ASBOLÍNA, s. f. (Do grego asbole,

ferrugem de chaminé.) Em Chimica, óleo

azotado fixo, achado na fei-rugem da cha-

miné, e que é uma mistura de pyrctína

acida com uma de pyrelaina, que se ori-

gina durante a dístilaçào da pyrctína.

ASCA, s. f. Repugnância símilhante á

do asco, aversão reconcentrada, odío en-

tranhado, rancor, sede de vínganya^ =
Recolhido por Bluteau, e ainda usado na
linguagem popular.

i ASCALABOS, s. m. Era Erpetologia,

nome do gecko das paredes, citado por

Aristóteles.

t ASCALABÓTE, s. m. Em Erpetolo-

gia, género de lagartos, synonymo do ge

nero phylluro, ou, segundo alguns aucto-

res, nomo genérico dos platydactylos.

ASCALABÓTES, s. f. pi. Nome appli-

cado a uma família de reptis, dos quaes

o gecko do meio dia da Europa é a es-

pécie conhecida mais antiga;

t ASCALABOTOIDE, adj. 2 gen. Sími-

lhante ao ascalabote, ou gecko de Aris-

tóteles.

f As CALADAS, loc. adv. Caladamen-
te, sem dar signal de si, escondidamen-

te, secretamente. — « Este modo de arre-

cadar secreto e às caladas he secreto. »

Frei João de Ceita, Quadragenas, Tom.
I, foi. 99, col. 1.

t ASCALAPHÍA, s./. Em Ornithologia,

género de mochos do Egypto.

t ASCALAPHO, s. m. Em Entomologia,

género de nevropteros myrmeleonianos,

lindo insecto tendo o aspecto de líbellulos.

t ASCALONÍTA, adj. 2 gen. O natural

de Ascalon.

ASCALVADO, adj. p. O mesmo que Es-

calvado. == Usado na linguagem cómica

de Gil Vicente.

ASCARENTO, adj. O mesmo que As-

coso, e Asqueroso. = Recolhido por Ben-

to Pereira.

t ASCARICÍDA, 5./. (Do latim ascaris,

ascaride, e ccedu, eu mato.) Em Botânica,

género de plantas da famil!a das verno-

nieias, da qual uma espécie, a asoaricida

indiana tem propriedades antihelmíntícas.

t ASCARIDARIO, adj. Em Helmíntolo-

gia, o mesmo que Ascaridiano.

ASCÁRIDAS, s./. pi. (Do grego ascari-

zein, revolver ; no allemão, italiano e hes-

panhol Ascaride.) Em Helmíntologia, gé-

nero de vermes da divisão dos nematos-

dos, tendo por typo a ascarida lombri-

coíde, animal parasita que reside habi-

tualmente na superticie do canal intesti-

nal e de outras mucosas. Este género

comprehende muitas espécies, sendo duas

aa que se encontram no homem: 1." a

aScarida loinbricoide, no intestino delga-

do ;
2.° a ascaris lata. — « Outras (lom-

bi-ígas) finalmente são muidas como ares-

tas, a que chamão Ascaridas, e tem feitio

de bixos de queijo: estas se crião no in-

testino recto, etc. » Cui-vo Semedo, Po-

lyanthêa Medicinal, trat. ii, cap. 63,

p. 7.

t ASCARIDE, s. m. O mesmo que As-

caridas.

t ASCARIDIANO, adj. Símilhante ao

ascaride.

ASCARIDIÁNOS, s. m. p>l. Ordem de

vermes apodes, que tem por typo o as-

caride lombricoide.

t ASCARIDÍASIS, s. /. Em Pathologia,

aÔecçào vermínosa.

t ASCARÍNA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da família das chloranthaceas, ten-

do por tj'po aascarina 7:>oZysí«cZí)'a, arvo-

re indígena das ilhas da Sociedade.

t ASCARUM, s. m. Em Musica, instru-

mento antigo de percussão, quadrado, so-

bre o qual se estendiam cordas.

As CEGAS, loc. adv. Cegamente, sem
observar, a olhos fechados ; ás apalpadel-

las, sem experiência.

ASCELADO, adj. p. ant. O mesmo que
Asselado. — Usado pela Infanta D. Ca-

tharína. = Recolhido por Moraes.

ASCENAR, V. n. ant. Vid. Acenar. =
Usado por Galvão.

ASCENDÊNCIA, s. /. Superioridade,

elevayão, subida, adiantamento. — « Não
trato dos officios de letras, que tem suas

ascendências, e poucas vezes se dão, sem

se solicitarem. » Parada, Arte de Reinar,

Liv. 5, dise. 8, foi. 238, col. 1.

— Em Genealogia, ascendência, serie

de pães e avós, d'onde alguém descende

por linha.

— Em Astronomia, ascendência é o

movimento de um planeta, que se eleva

acima do horisonte.

— Em Mathematica, ascendência, é a

razão de uma progressão cujos termos

vão crescendo.

— Em Musica, ascendência é uma
harmonia produzida por uma combinação

de quintas subindo,

ASCENDENTE, adj. 2 gen. (Do latim

ascendens, tis.) Que sobe, que se eleva;

de quem se descende. — o Ficando por
sua morte herdeiro íef//?))o. ascendente 0!<

descendente. » Ordenação Manoelina, Liv.

IV, tit. 9.

— Em Astronomia, astros ascenden-

tes, os astros ou os graus que sobem so-

bre o horisonte em alguma parallela ao

equador.

—

Nó ascendente, ponto em que

um planeta atravessa a elliptica, indo do

meio dia para o norte; contrapõc-se and
descendente. — Signos ascendentes, os

três primeiros eos três últimos do zodiaco.

— Em Mathematica, p9-ogfí-essãci ascen-

dente, aquella cujos termos vão cres-

cendo.
— Em Anatomia, chama-se ascenden-

te, a direcção mais ou menos vertical, ou
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que se julga tomar derivação em uma
parte inferior. — Aoría ascendente, tron-

co superior da artéria, que manda o san-

gue á cabeça. — Coloii ascendente, por-

çSo lombar direita do cólon. — Vêa ca-

va ascendente ou inferior, a que traz ao

coração o sangue das partes inferiores.

— Em Botânica, todos os orgàos en-

costados á base, e que se erguem, cha-

mam-se ascendentes ; caule ascendente;

estavies ascendentes, etc.

— Em Musica, harmonia ascendente,

a que nasce de uma continuação de quin-

tas subindo.
— Loc. : Comboio ascendente, desi-

gnação technica dos trens do caminho de

ferro quando se dirigem de Lisboa para

o Porto.

ASCENDENTE, s. 2 gen. Progenitor,

antepassado ; avó, de quem se descende.

E em quem bem trasladada esiá a memoria
De vossos ascendentes honra e gloria

.

CAM., Ode TUI, est. 5.

— Em linguagem náutica, ascendente

é a altura de um astro.

— Em Astrologia, chamava se ascen-

dente, o grau da elliptica que se levan-

ta sobre o horisonte no momento de al-

guém nascer, d'onde depois se tirava o seu

horóscopo; era d'este ponto que os astrólo-

gos tomavam a divisão das doze casas,

e o planeta que se julgava estar n'este

ponto é que era o ascendente, ou influen-

te. — a Foi esta cidade Bagodad funda-
da por conselho de hum astrólogo gentio,

por nome Kobach, e tem por ascendente

o signo Sagittario. » João de Barros,

Década I, Liv. 1, cap. 1.

— Loc. : Ter ascendente sohre al-

guém, espécie de superioridade natural e

inexplicável, que faz com que alguém do-

mine outro ; influencia que exerce uma
pessoa sobre a vontade de outra. — E'

de uso vulgar. — « X'este sentido não
achei esta palavra ascendente em livros

portuguezes ; mas tenho ouvido usar d'el-

la em discursos académicos, e entre ou-

tros em hum que dizia : A confiança tem
ascendente sobre o temor. Esta plira-

se he imitação de jihrases, em que os fran-
cezes muitas vezes usào da sua palavra

ascendente.» Bluteau, Vocabulário. Mo-
raes rejeita a palavra Ascendente como
gallicismo ; mas cumpre notar que este

predomínio sobre o caracter de aigueiU,

ou influencia cora auctoridade, é um res-

to da antiga crença da astrologia judicia-

ria, que em Portugal também reinou, co-

mo se vê em João de Barros, Jorge Fer-

reira de Vasconcellos e Miguel Leitão, e

por conseguinte não ha motivo para con-

trariar o uso.

ASCENDER, v. n. (Do latim ascendere.)

Subir, elcvar-se, erguer-se, remontar-se,

altear-se, ir para o alto. = Usado na lin-

guagem vernácula do século XV, e hoje

privativo da linguagem poética. — « Por-

que os filhos da graça devem, ao regno de

Deus ascender ou subir por Christo. »

Vita Christi, Part. i, cap. 7, foi. 24, v.

ASCENDER, v. a. ant. Corrupção de

Accender. =; Usado pela Infanta D. Ca-
tharina.

ASCENDIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Ascensão ; subida, elevação. Contra-

põe-se á forma também antiga de Des-

cendimento.

—

« E a aquesta parte testimo-

nial se deve subir por ascendimento de

escada ao ceo. » Vita Christi, Part. iv,

cap. 23, foi. 161, v.

ASCENSÃO, s. f. (Do latim ascensio,

no acc. ascensionem.) Subida, elevação,

transporte, arrebatamento para o alto,

por meio de passos, como a ascensão ao

Munte Branco, ou por meio de aerosta-

tos, a ascensão de Piiatre de Koziers.=
Também designa na linguagem mystica,

a subida ou vôo da alma para o céo. —
a Muitas ascensões tinha feito este Santo

no seu coração, ainda estando neste val-

le. » Padre Bernardes, Floresta, Tom.
III, p. 2õ.

— Em Liturgia catholica, chama-se

ascensão, a subida de Christo para o céo,

quarenta dias depois de resuscitado; e

também a festa instituída para celebrar

este mysterio.

— Em Bellas Artes, dá-se o nome de
Ascensão ao quadro ou relevo que repre-

senta a subida de Jesus Christo ao

céo.

— Em Physica, ascensão é.a acção pela

qual um fluido se eleva em um tubo ou
cano. A ascensão da seiva nos troncos.

—A ascensão é o arco de circulo medido
sobre o equador e comprehendido entre

o ponto equinoxial e o ponto do equador
que se levanta ao mesmo tempo que uma
estrella ou planeta. — Ascensão recta,

arco equatorial comprehendido entre o

ponto equinoxial e o ponto do equador
que passa no meridiano ao mesuio tem-
po que o astro.— Ascensão obliqua, arco

equatorial comprehendido entre o primei-

ro ponto de Aries ou o coluro dos equi-

noxios e o ponto do equador que se le-

vanta ao mesmo tempo que o astro. A
ascensão obliqua não tem hoje uso algum
e é supprida com vantagem pela Decli-

nação.

ASCENSIONAL, adj. 2 gen. O que é

concernente á força com a qual um corpo

tende a levantar-se. O que diz respeito á

ascensão dos astros. — Dijfercnça ascen-

sional, ditVeiença entre a ascensão recta

e a obliqua de um astro. — «A di^^eren-

ça ascensional, he o arco do Equador com-
prehendido entre o verdadeiro Orietite, e

o circulo da declinação do Sol. quando
nasce. » Carvalho. Astronomia Methodi-

ca, trat. I. cap. 2S.

ASCENSO, s. «1. (Do latira ascensiis.)

Subida, elevação, ascensão, acccsso.

—

Dos
quaes grãos, os três primeiros pertencem

pêra o ascenso da vida activa, t D. Frei

Braz de Barros, Espelho da Perfeição,

Liv. II, cap. 11.

ASCESE, s.f. O exercício da devoção;

a pratica religiosa que absorve toda a

acti^ndade.

ASCESO, s. 771. ant. O mesmo que Ac-

ces60.=Fóra do uso.

ASCETA, s. 2 gen. (Do grego askete,

que se exercita.) O que se dedica únicas

mente aos exercícios de devoção ; solitá-

rio, eremita, anachoreta, ermitão.

ASCETÉRIO, s. m. Logar em que os

ascetas se entregam ás praticas piedosas.

= Também se encontra a forma antiga

Asciterio.

ASCÉTICO, adj. (Do latim ascettcua,)

O que pertence ou diz respeito aos exer-

cícios de piedade ; o que se emprega
unicamente em macerações e praticas es-

pirítuaes. — «Xetihum Theologo Escho-

lastico ou Ascético lhe deo atégora remé-

dio. d Vieira, Sermões, Tom. i, serm, 11,

§ 3, col. 782.

— Stn. Ascético, Mystico: O primei-

ro adjectivo exprime a ideia de activida-

de, de um esforço immediato para conse-

guir a perfeição christà. O adjectivo mys-

tico, exprime um estado de passibilidade

e inércia, por meio do qual, segundo os

theologos se chega á mesma perfeição por

uma espécie de nihilismo.

t ASCETÍSMO, s. m. Vida, estado de

uma pessoa que se entrega exclusivamen-

te aos exercícios de piedade.

t ASCHEMÍA, «. /. Em Astronomia,

nome das constellações da canicula.

t ASCHEROjS. 7)i. Era Astronomia, no-

me da constellaçào do Grande Cão.

t ASCHION, s. m. Em Botânica, nome
grego de uma planta que boje se julga

ser a truffa.

t ASCHIPHASMO, s.m. Em Entomolo-

gia, svnonvnio de Perlamorphc

t ASCHISTODACTYLÈA, s. f. (Do gre-

go a, sem, skistus, dividido, e daktylos,

dedos.) Em Teratologia, monstruosidade

que consiste na falta de divisão nos de-

dos.

ASCÍDIA, s. f. (Do grego askidion,

pequeno odre-^i Género de conchas bival-

vas, tendo a forma de um odre ou de

uma bolsa, enchendo-se habitualmente de

agua.

t ASCIDIÀCEO, adj. Em Helmintolo-

gia, syuonymo de AscidiaiQO.

t ÀSCIDIANO, adj. Em Botânica, no-

me das folhas ou de todo outro órgão ter-

minado por um appendice cysthíforme,

tapado por um operculo movei.

t ASCIDIANOS, «. m. pi. Família de
tenicianos tendo por typo o género asci-

dia.

t ASCIDIOCÁRPO, í. m. ^Do grego as-

kidion, pequeno odre, e karpos, fructo.)

Em Botânica, nome dado As hepáticas,

cujo fructo se abre no vértice.

t ASCÍDION, 5. m. iDo grego askidion,

pequeno odre.) Em Botânica, género da
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familia dos lichens, que se encontrara

commumente na casca do quinino do com-
mercio.= Também se dá este nome a um
género de tortulhos designado sob o no-

me de Ascophoro.

t ASCimT!LS,adj.2 gen. Synonymo de

Ascidiano.

f ÀSCIO, s. m. (Do grego aslda, opa-

co.) Em Entomologia, género de lepidó-

pteros diurnos, comprehendendo os po-

lyommates que não íêra cauda, nem man-
chas nas azas inferiores. — Género de

dipteros brachoceros, tendo por typo o

ascio peclar/rico,

f ASCION, et. m. (Do grego Ufkion, pe-

queno odre.) Em Botânica, synonymo do

género noranthêa, da familia das margra-
viaceas.

ÁSCIOR, s. m. Em Musica antiga, in-

strumento dos Hebreus, de dez cordas, o

mesmo que a cythara.= Também se lhe

chama, Asor, Asur, e Hasur.

ASCIOS, s. 7?i. pi. (Do grego a, sem,

e skia, sombia.) Em Geograpliia, nome
dado aos habitantes da zona tórrida, que
não têm sombra no dia do anno cm que
o sol cáe perpendicularmente sobre as

suas cabeças.

t ASCIRO, s. 711. Em Botânica, género
da familia das hypcricaceas, arbusto ou

sob-arbusto da America septentrional.

ASCITES, s. f. (Do grego askites, de

askos, odre; no italiano ascite.) Em Pa-

thologia, hydropesia abdominal; agglo-

merai/ão de serosidade na cavidade do pe-

ritoneo.

—

((Que cousa /;« Ascites? Hehuma
inchação de agoa na barriga, entre o zir-

ho, e o peritoneo.yi António Ferreira, Luz
da Cirurgia, Liv. iii, p. 110.

ASCiTICO, adj. (Do latim asciticus.)

Que é affcctado de ascite; que pertence á

ascite.— liHi/drupisius asciticas.» Curvo
Semedo, Atalaya da Vida, p. 7.

ÁS CLARAS, loc. adv. Claramente, á

luz, visivelmente, manifestamente, sem
rebuço, á vista de todos.

t ASCLEPÍADE, s. /. (Do grego askle-

pios, nome de Esculápio.) Em Botânica,

herva ephemera, originaria da America
meridional.

ASCLEPIADEAS, s. /. pi. Era Botâni-

ca, familia de plantas dicotyledoneas ga-

mopetalas; hervas ou arbustos sarmento-
sos lactescentes ; encontram-se principal-

mente nas regiões tropicaes dos dous con-

tinentes.

ASCLEPIADEO, adj. e s. m. (De Ascle-

piade, nome de um poeta grego.) Em
Poética antiga, nome de um verso grego
ou latino, composto de um spondeu, de
dous choriambos e de um jambo.

—

«Dis-
cretamente o disse hum Poeta sisudo nos
seguintes Asclepiadeos, eJajiiJicos.» Padre
Manoel Bernardes, Floresta, Tom. iv,

p. 154. — Pequeno asclepiadeo, o verso
asclepiadeo, cujo jambo iinal é substituí-

do por dous dactylos.

t ASCLEPIADINA, s. /. Em Chimica,

substancia particular exlrahida da raiz

da ascle)/ias gigantea.

ASCLEPIAS, s. /. (Do Mim asdepias.)

Em Botânica, o mesmo que Herundina-

ria ou Vincetoxico. — «Beber agoa cosi-

da com cerfolio, e com a raiz da herva

asclepias, chamada vulgarmente vinceto-

xico ou hirundinaria , em quantidade de

huma oitava. )i Curvo Semedo, Polyanthêa

Medicinal, Tract. ii, cap. 125, n. 2.

— Em Antiguidades gregas, festas ce-

lebradas em muitas cidades da Grécia

em honra de Esculápio.

t ASCLEPÍNA, s. f. O mesmo que As-

clepiadina.

t ÀSCLERO, s. m. (Do grego a, sem,

e kleros, duro.) Em Entomologia, género

de coleópteros heteromeros, tendo por es-

pécie principal o asclero sanguinicolla,

dos arredores de Paris.

ASCO, s. m. Nojo, náusea, repugnân-
cia, aversão, aborrecimento, rancor, des-

prezo ; o mal estar causado pela vista de

um objecto hediondo; a animadversão
rcconcentrada para com um caracter per-

verso. •— d Punha as mãos em tudo o que

convinha ao doente, sem pejo, nem asco,

nem ceremonia.n Frei Luiz de Sousa,

Historia de S. Domingos, Part. i, liv. 2,

cap. 1().

t ASCÓBOLO, s. wi. (Do grego askos,

odre, e bolos, acção de arremessar.) Em
Botânica, nome dado ao pezizo stercora-

rio que cresce abundantemente no excre-

mento dos animaos ruminantes.

t ASCOCHYTO, s. m. (Do grego askos,

pequeno odre, e chytos, soienme;) Em
Botânica, pequenos tortulhos parasitas,

que se desenvolvem nas folhas do muitas

arvores, e que só se vêem com o auxilio

de uma forte lente.

t ASCODRUPITES, s. m. pi. Seita do
século II, que sustentava a impossibili-

dade de reduzir os mysterios divinos a

formas matei iaes.

t ASCODRUTES, s. m. jú. O mesmo
que Ascodrupites.

t ASCOGASTRO, s. m. (Do grego as-

kos, sacco, e gaster, ventre.) Em Ento-

mologia, género da familia dos ichneumo-

nianos, tendo por typo o ascogastro ruji-

pede.

t ASCOLÍAS, s. /. pi. (Do grego as-

kos, odre.) Festas athenienses em honra
de Baccho.

t ASCOMA, s. m. (Do grego askomn;
de askos, odre.) Em Physiologia, emi-

nência do púbis na época da puberdade
das mulheres.

ASCOMA, s. /. Pelle que se põe nos

remos para se não usavem roçando sobre

a borda do barco. = Recolhido por Mo-
raes.

t ASCOMYCÉTES, s. m. (Do grego as-

kos, odre, e mgkes, tortulho.) Sub-classe

de tortulhos, cujos sporidios são encerra-

dos em elvtros.

ASCÓNÀ, s. m. Em Astronomia, nome

de um cometa.— «Ascona he hum cometa
pequeno, verdenegro, tirante a azxd ou

zarco, com a cauda comprida.)) Avellar,

Repertório dos tempos, Tract. iii, tit. 47.

ASCONDER, V. a. ant, (Do latim ab-

scondere.) O mesmo que Esconder. ==
Usado por Vercial.

ASCONDIDAMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Escondidamente, e Abscondita-

mente.^ Usado por Vercial.

ASCONDUDAMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Escondidamente. ^Recolhido por

Viterbo.

ASCONDUDO, adj. p. ant. O mesmo
que Escondido.

ASCONSO, adj. ant. O mesmo que Es-

conso. = Usado por Gouvêa.

t ASCOPHÓREAS, s.f.pl. Era Botâni-

ca, familia de tortulhos, tendo por typo

o género ascophoro.

t ASCOPHORO, s. m. (Do grego askos,

odre, e pherô, levo.) Em Botânica, gé-

nero de tortulhos da ordem dos menedi-

neos, que cresce sobre as matérias vege-

taes e aniraaes, sobre a velha colla de fa-

rinha nas cavidades do pão, etc.

t ASCÓPORE, s. m. (Do grego askos,

theca, e sj)ora, sporo.) Em Botânica, gé-

nero de tortulhos assim chamados porque

se assomelliam a thccas.

ASCOROSO, adj. O mesmo que Ascoso

e Asqueroso.— v.E abrindo o Cirurgião

huma ascorosa postema a outra Religio-

sa. . . » Jorge Cardoso, Agiologio Luzi-

tano, Tom. ii, p. 63.

ASCOSO, adj. Que tem ou causa asco.

— ((Antes se achou sempre com huma gran-

de inclinação ao serviço e cura de toda

a sorte de doentes mais ascosos. Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. i,

cap. 4.

t ASCORPÓREOS, s. ?n. pi. (Do grego

askus, theca, o spora, sporo.) Familia de

lichens, comprehende todos aquelles que

têm sporos coraprehendidos em pequenos
odres.

ASCREVER, V. a. ant. O mesmo que

Escrever.= Usado por Galvão.

ASCRIPTÍCIO, adj. e s. m. ant. O mes-

mo que Adscripticío. Homem ou mulher

que era obrigado a morar pessoalmente

em alguma terra ou casal, como se fora

escravo da gleba. = Recolhido por Vi-

terbo.

ASCRIPTIVO, adj. O mesmo que Ad-

scriptivo ; supranumerário. = Recolhido

por Moraes.

ASCRIPTO, af/y'. Adscripto; escripto
;

inscripto.= Usado por André Rodrigues

de Míittos.

ASCRITO, adj. ant. O mesmo que

Ascripto.

ÀSCUA, s. f. (Do latim Ascula.) Acha,

braza, tição
;
qualquer matéria incendia-

da.— «Vi hum grandissimo fogo, todo de

ascuas mui encendidãs, como troncos de

carvalho mui grandes.» Bernardes,' Ar-
mas da Castidade, Perg. xxii, n. 9.



ASEL ASFU ASIL GOl

ASCUMA, *. /. ant. (Segundo Cardoso,

e Bento Pereira, também se escrevia As-

cuna,- e d'esta fórraa do allemào hacken.)

Lança pequena arrojadiça.

Leva logo cm chegando o Castelliano

I^Tama escuma, que Iraz grossa e pczada.

LOBO, CONDCSIAVBL, C. 1, est.-58.

ASCUNA, s. /. ant. Segundo Cardoso

e Bento Pereira, o mesmo que Ascuma.

ASCYRO, s. m. (Do latira ascyrum.)

Nome de certo arbusto, assim denomina-

do por Linneo.

ASEÇOO, s. m. ant. (Do latim sessum,

do verbo sedo.) O assento, chão, o ter-

rado e aquella parte em que uma arvore

está.= Recolhido por Viterbo.

t ÁS DE VILLA DIOGO, loc. adv. Fu-

gir, dar ás trancas, evadir-se, moscar-se,

pirar-se, dar cebo nos calcanhares. = Só

86 emprega precedido do verbo Dar.

t As DIREITAS, loc. adv. Decidida-

mente, direitamente, com toda a fran-

queza; pronunciadamente.— a Homem de

bem ás direitas.» Sá de Miranda.

A SEGUNDO, loc. a/v. ant. (Formado

de a; vid. A, conj. ant. e Segundo.) Con-

forme, á maneira.—Em Camões também se

encontra o «a», empregado como con-

juncçào.

ASEIDADE, s. f. (Da phrase latina a se,

por si, e com o suffixo « dade », dos sub-

stantivos.) Em Philosophia Escholastica,

palavra que serve para exprimir a natu-

reza de um ser que existe por si, e não

precisa de outro para existir. — A asei-

dade de Deos.=Recolhido por Moraes.

ASEIO, s. m. ant. O mesmo que Asejo.

=Usado nos Inéditos da Academia.

ASEITAMENTOS, s. m. pi. ant. Em-
bustes, ciladas.

ASEITANÇAS, s. /. pi. ant. O mesmo
que Aseitamentos.

ASEJO, s. w. ant. O mesmo que En-
sejo. — « Emjjero em aquelle asejo nam
disse cousa sem elles.» Vita Christi.»

Part. II, cap. 3, foi. 10, v.

ASELHA, s. f. Diminutivo de Aza. =
Usado por Castanheda.

ASELHO, s. m. Género da ordem dos

isopodes^ tendo por typo o aselho vulgar,

pequeno crustáceo commum nas aguas

doces.

t ASÉLLIDES, s. m. pi. Divisão de'

crustáceos, tendo por typo o género ase-

lho.

ASELLOS, s. m. Em Astronomia, nome
de duas pequenas estrellas no signo de

Câncer. — a Entre «s estrellas do signo

de Câncer . . . ha duas que se chamam os

asellos, ])ouco ajiartndas entre sí.»Avel-

lar, Repertório dos Tempos, Tract. iii,

tit. 10.

t ASELLÓTES, s. m. pi. Familia da
divisão dos isnpodes andadorcs.

ASELVAJADO, adj. -p- Que tem ares

ou modos do selvagem ; brutal. = Reco-

lhido por Moraes.
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t ASEMOS, s. m. (Do grego asemos,

som signal.) Em Entomologia, género de

coleópteros tetrameros, reunido commu-
mente ao género arbopalo ou ao género

criocephalo.

t ASEMNO, s. m. (Do grego azemnos,

sem brilho.) Em Entomologia, género de

coleópteros tetrameros.

t ASEMOTRICHE, s. m. (Do grego a,

sem, semeiun, signal, e trix, péllo.) Gé-

nero de tortulhos^ da familia dos psiliona-

ceos.

t ASÉPIDA, s. m. Género de seppula-

rios, visinho dos spirorbos.

fASEROE, s.m. (Do grego aseros, des-

gostoso.) Em Botânica, género de tortu-

Ihos, visinho do género pentacino, tendo

por typo o aseroe vermelho.

ASERRILHADO, adj. p. O mesmo que

Serrilhado; á feição de serra; ornado

com pontas de serrilha.

—

«Júpiter vestia

verde, guarnecido de varias cores, e todo

aserrilhado de ouro.v Festas na canoni-

sação de S. Francisco Xavier, foi. 116, v.

ÁSERTO, s. m. Corrupção de Acerto,

segundo Moraes; melhor de Asserto, pro-

posição, asserção — nA seu aserto, arbi-

tro, querer...i> Memorias Litter., Tom. vi,

foi. 97.

ÁS ESCÂNCARAS, loc. adv. A luz de

Deus e de todo o mundo ; abertamente
;

descaradamente ; sem medo, nem vergo-

nha.

ÁS ESCONDIDAS, loc. adv. Escondida-

mente, rebuçadamente, subrepticiamcnte.

ÁS ESCURAS, loc. adv. Sem luz; ás ce-

gas ; em trevas ;
figuradamente, sem es-

perança.

ASETAR, 17. a. ant. O mesmo que As-

setear.— « . . .lhe asetavam os cavallos.»

Inéditos da Academia, Tom. iii, foi. 216.

^Recolhido por Moraes.

t A SEUS POSTOS, loc. imp. Em lin-

guagem náutica, voz do commando para

que a fileira da vanguarda ande para a

direita, e a da retaguarda para a esquer-

da, procurando cada uma d'cllas o logar

que lhe compete na acção do combate.

t ASEVIA, s. /. Peixe da feição do

linguado. Vid. Azevia.

t ASEXO, adj. (Do grego a, sem, edo
latim sexus, sexo.) Em Botânica, nome
dos vcgetaes que não têm sexo, como os

lichens, as algas, os cogumellos e outras

cryptogamicas.

ASFALTO, s. m. Vid. Asphalto.= Re-

coliiido por Moraes.

ASFIXIA, s. /. Vid. Asphyxia.

ASFODELO, .0. «1. Vid. Asphodelo.

ÁS FURTADAS, loc. adv. Furtivamen-

te, a occultas, escondidamente.— «Iluns

longes d'esta gloria viu Moi/sés de kuma
lapa, como às furtadas, vias pêra se de-

clarar, acha-se tartamudo. ^^ Padre Ma-
noel Fernandes, Alma Instruída, Tom. ii,

cap. 1. i\<K\ o8, n. 18.

ÁS FURTADELLAS, loc. adv. Aos pou-

cos, e escondidamente.

ASIÁliIA, s. f. (Do grego a, sem, esta-

lou, saliva.) Falta de saliva.

t ASIALORRHÊA, s. f. Em Pathologia,

diminuição da secreção da saliva.

ASIANO, adj. O mesmo que Asiático.

=Usado na linguagem poética.

A conquistar as terras asiauas

Vieram

camSbs, mz., eant. i, est. 6o.

ASIANO, s. )?í. O natural da Ásia. —
(íOs asianos, naquelle tempo, não tinhão

as disposições necessárias para receber

a Fé.» Vieira, Sermões, Tom. vm,
serm. 17.

t ASIARCHATO, s. m. (pr. aziarkáto.)

Em Historia grega, magistratura annual

junta ao sacerdócio, que dava direito do
presidir aos jogos sagrados celebrados em
commum pelas cidades gregas da Ásia.

t ASIARCHA, s. m. (pr. aziarka.) O
que estava investido do asiarchato.

ASIÁTICA, s. /. Em Botânica, espécie

de anémona.

ASIÁTICO, adj. Que nasceu na Ásia

ou pertence á Ásia. — « Em opposição

do asiático (estylo) que he mui fraldoso e

dilatado. !> Bernardes, Floresta, Tom. ir,

p. 204.
— Loc. : Luxo asiático, exaggerado,

excessivo. — Costumes asiáticos, molles,

effemiuados.

—

Estylo asiático, inchado,

prolixo, diÔuso, cheio de pompas fora do

natural. — Sociedades asiáticas, corpora-

ções modernas instituídas para alcançar

monumentos com relação á historia, geo-

graphia, litteratura, etc. da Ásia, e dar

publicidade a todos os manuscriptos orien-

taes.

ASIÁTICO, «. m. O natural da Ásia.

— « Como fazem os gregos, phrt/gios e asiá-

ticos. T. Francisco Rodrigues Lobo, Corte

na Aldeia, dial. vm, foi. 73, v.

t ÁSIDE, s. /. Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros heteromeros, da fa-

milia dos inelasomes.

t ASIDÍTES, s. /. i>/. Grupo da fami-

lia dos melasomes, tendo por typo o gé-

nero aside.

ASÍDO, adj. p. Agarrado, empunhado,

segurado, pegado.—«O arnaute asido nos

braços do amor.s Jorge Ferreira, Eu-

phrosiua, act. ili, se. 2.

ASILADO, adj. p. Vid. Azylado.

t ASILHA, s. /. ant. Doença boje des-

conhecida.
.Uier curando ama asilkú.

Caso. ciru.., t. iii, |>- iH-

t ASiLICAS, s. /. pi. Em Entomolo-

gia, tribu da ordem dos dipteros tanys-

tomoos, tendo j>or typo o género asilo.

t ASILITES, s. "1. 1)1. Em Entomolo-

gia, sub-tribu da tribu das asilicas, na

ordem dos dypteros tanystoraeos.

ASILO, s. m. Género de dipteros da

familia dos tanystomeos, tendo por espé-

cies principaes o asilo barbarcsco, e o

zangão, insectos carnivoros, que se nu-
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trem de pi-ezas vivas, atacando . princi-

palmente os insectos mais fracos que

elles.

ASILO, s. m. (Do grego a, sem, e syle,

preza; a melhor orthographia é Asylo.)

Logar de refugio ; valhacouto, abrigo.

—

(iPor isso Tertuliano chamou judicia-

riamente a sepultura asilo sagrado da
morte. í> Vieira, Sermões, Tom. i, serm.

15. Vid. Asylo.

t ASIMÍNO, s. m. Em Botânica, género

da familia das ananaceas, arbusto ou pe-

quena arvore de ornato, da America se-

ptentrional.

t ASINARIAS, s. f. 2)1. Em Antiguida-

des gregas, festas instituidas em memo-
ria da destruição completa da armada
atheniense.

ASINARIOS, s. m. pi. Nome irrisório

dado nos primeiros séculos em Roma,
aos christàos.

ASINHA, s. f. Fructo da asinheira.

Também se emprega como diminutivo de

Aza.= Recolhido por Moraes.

ASINHA, adv. ant. Depressa, immedia-
tamente, já, de prompto, com rapidez, em
breve.— «E vão ha cousa no mundo, que

tão asinha passe. -o Sá de Miranda, Vi-

Ihalpandos, act. ii, se. 1.

— LOC: A -nndher e a gallinha, por
andar se perde asinha.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. i, se. 1.— «Asinha é dito,

o que é hem dito.t> Padre Delicado, Adá-
gios, p. 57.— iiCurtas tem as pernas a
mentira, e apanha-se asinha.» Id.,Ib., p.
176,— «Z)á Deos azas á formiga para
que se perca mais asinha.» Id., Ib., p. 21.

— ((Hospede que se convida, despede-se

asinha.» Id., Ib., p. 65.— «Mais asinha

se toma um mentiroso, que um coxo.» Id.

Ib., p. 128.— ((Mette o touro no laço, que

asinha vem o praso.v Id., Ib., p. 84.

—

d Muitas mãos e poucos cahellos, asinha

os depennam.» Id.,Ib., p. 67.

—

«Mulher,
vento, e mentira, asinha se wiíífZam.» Id.,

Ib., p. 136.— «.Na casa cheia, asinha se

faz a ceia.» Id., Ib., p. 67.— «O tram-
poso asinha engana ao cubiçoso.» Id., Ib.,

p. 129. — «Por muito madrugar não
amanhece mais asinha.» Id., Ib., p. 57.
— « Quem pouco sahe, asinha o reza.» Id.,

Ib., p. 110.— «Rato que não sahe mais
que um buraco, asinha ê tomado.» Id.,

Ib., p. 24.— «Vindima molhada, pipa
asinha despejada.» Id.^ Ib., p. 16.^

—

«Quem prego não tira, pendura mais
asinha.» Bluteau, Vocab.— «Quem qui-

zer plantar asinha, seja de espaço, e não
com fadiga.» Hernã Nunes, Refranes, fl.

97.

ASINHEIRA, s. f. Vid Azinheira.

ASININO, adj. (Do latim asininus.)De
asno ou pertencente ao asno. Emprega-
se no sentido physico e moral, para de-

signar a raça ou as qualidades do ju-
mento.

Tem a.si/íiíma lesta, a mão grifaulia.

ílvaues D'omESTií, lh. trínsp., (1. 128, V.

t ASIPHONOBRANCHIA, adj. (pr. azi-

fontbránkia.) Nome distinctivo dos mol-

luscos paracephalophoros, cujos bronchios

estão contidos em uma cavidade, que se

não prolonga em siphão.

t ASIPHONOIDE, adj. 2 gen. (Do gre-

go a, sem, siphon, siphão, e eidos, forma.)

Nome dos molluscos cephalopodos que não
tem siphão na sua concha.

f ASIR, V. a. (Do árabe zaiara, aper-

tar com um certo instrumento as ventas

das bestas.) Pegar, agarrar para que não
escape ou escorregue. Vid. Azir.

Paris ajoelhou, a que o valente

Meneia u corre, e asindo na celada,

Arraslanilo o levava

ciSTRo, ui.YssEA, catit. VI, est. 23.

— Asir, V. a. Ter mão, firmar, suster,

apianhar.— «E vereis que he isto trato

ante ellas, e cacha por vos asir e rema-

tar.» Jorge Ferreira, Aulegraphia, act. i,

se. 8.

— Asir-se, v, rejí. Agarrar-se, apegar-

se, segurar-se, íirmar-se, amparar-se, soc-

correr-se.— « Que não podião ir lá (a

um mosteiro altíssimo), senão asindo-se

com as mãos.» Francisco Alves, Verda-

deira Informação das Terras do Preste

João foi. 41.

t ASIRACO, s. m. (Do grego asirakos,

nome de ura insecto.) Em Entomologia,

género de bemipteros da familia dos ful-

gorianos, cujo typo ó o asiraco clavicor-

nio da Europa.

t ASITIA, s. f. (Do latim asitia; do

grego CL, sem e siton, alimento.) Em Patho-

logia, abstinência forçada; e também,
perda do appetite.

ASITO, adj. ant. (Segundo Moraes, do
Castelhano ahito ou ajito; o f, acha-se

na velha orthographia substituído por s,

como em solha, por /olha). Firme, forte,

defensável, inexpugnável.— «O castello

que era bem f<jrte e asito, e que não fora
tomado tão á pressa da guisa, que o joi,

senão fora pelo modo que tiveram em j)oer

as mídheres e filhos em carros.» Fernão
Lopes, Chronica de D. João I, Part. i,

cap. 45.

t ASKELIA s. /. (Do grego a, sem e

skelos, pernas.) Em Teratologia, monstruo-

sidade caracterisada pela ausência de per-

nas.

t ASKOSE, s.f. (Do grego askos, odre.)

Em Botânica, nome proposto para desi-

gnar o fructo das cyperaceas de algumas
palygoneas, e chenopodeas ; fructo mo-
nospermo indehiscente, cujo pericarpo é

distincto do tegumento próprio da se-

mente, e pôde ser d'ella separado.

t ASKOSARIO, adj. Palavra proposta

em Botânica para designar o tetrakena,

da familia das labieias.

t ÀS LUFADAS, loc. adv. O mesmo que

Á lufa, lufa. Para a etjnnologia. Vid. A'

lufada.

ASMA, s. f. (Do grego asthma, respi-

ração difficil ; no hespanhol asma.) Na

linguagem vulgar nome de todas as es-

pécies de dyspneas. Na linguagem scien-

tifica vid. Asthma.
ASMADO, adj. p. ant. Conjecturado,

julgado com fundamento
;
ponderado.

=

Usado por Bernardi m Ribeiro.

ASMAR, V. a. (O mesmo que Esmar
;

de esmo, com a terminação verbal ar;

também se encontra a forma antiga Os-

mar, recolhida por Viterbo.) Julgar ou
avaliar as cousas a esmo, isto é, ponderar
por conjectura ou estimativa; orçar o nu-

mero em grosso, pôr a vista sem contar;

ter para si, suspeitar com fundamento.

Àsmaie-íae se querdees.

EGAS MONIZ, cANc. (Apud. Cauc. popul p. 6

ASMÁTICO, adj. Corrupção ortbogra-

phica de Asthmatico. O que soflVe da
respiração ou de ataques de asma. —
« Ramo de espirito asmático. » Jorge Fer-

reira, Ulyssipo, act. v, se. 7. Vid. As^

thmatico. = Também se emprega como
substantivo.

ASMENTO, adj. O mesmo que Asmáti-

co. = Recolhido por Bluteau.

t ÀS MIL MARAVILHAS, loc. adv. Ma-
ravilhosamente, de um modo que faz pas-

mar. Diz-se principalmente das cousas que
tiveram um êxito feiiz. — « Cavallo con-

certado ás mil maravilhas. » Festas na
canonisação de S. Francisco Xavier, foi.

24, V.

ASMO, adj. (Do grego a, sem, e syme^fer-

mento ; deve escrever-se Azymo.) Que não
tem fermento, não fermentado; dá-se em
Liturgia este nome ao pão sem fermento

que os catholicos occidentaes empregam
na eueharistia

;
por este motivo foram

chamados Azymitas ; e os gregos /ermesi-

tarios, por commungarem pão fermenta-

do. — «O qual cordeiro se comia com
pães asmos. » Frei António Fêo, Tratados

Quadragesimaes, Part. ii, foi. 146, col.

1. = Figuradamente, insípido, insulso.

— Amor asmo, sem graça, sem sabor.=
Usado na linguagem cómica do António

Prestes. = Também se emprega como
substantivo. Vid. Azymo.
ASMODEO, s. m. (Do verbo hebreu

haschmed, destruir, exterminar.) Nome de

um certo demónio do reino de Satan,

Príncipe dos diabos.

t ASMONICH, s. m. (pr. asmonike.)

Em Botiinica, grande arvore da familia

das rubiaceas, cuja casca é muito ad-

stringente ; também se lhe chama Lasio-

nema rósea.

ASNA, s. /. (Do latim asina, no fran-

cez antigo asne.) No sentido vulgar, ju-

menta, fêmea do asno ; burra. — « Ex-
cepto alguns piarticulares casos, significa-

tivos os mysterios, como a prophecia de

Balaam e a sua asna. » João de Barros,

Década III, Liv. 6, cap. 5.

— Em Technologia, asna, em Carpin-

teria, é o mesmo que thesoura, angulo de
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anadeira sobre o qual assenta a cumieira;

as pernas abortas como a largura da ca-

sa, assentam de um e outro lado sobre os

frechaes ; e para se conservarem com esta

abertura, tem no meio uma trave chama-
da olivel.— o Asna he huma figura trían-

gtdar, /armada com o agudo 2Mra cima
;

vsão d'eUa os que fabricão para susten-

tar o tecto das casas na forma que se cha-

ma de asnaria.j) Sampaio Villas Boas,

Nobiliarchia, cap. 27. — Asna francesa^

certo pau direito acima, com outro atra-

vessado no meio da ponta, e no pau, que
vae debaixo do meio d'elle, vae de cada
parte também seu pau até acima a pre-

gar nas pontas do que fica atravessado

na parte superior. Blut. Vocab.
— Era Heráldica, asna, figura compos-

ta de duas bandas chatas, que represen-

tam um composto, meio aberto, cujas

pontas se vâo alargando para baixo con-
tra os dous lados do escudo, como as fá-

xas ou barras; significam victoria.

ASNADA, s. f. Burricada ; multidão ou
ajuntamento de asnos

; no sentido antigo,

asneira, parvoíce, sandice. — « Hei me-
do, que tendes feito uma grande asnada. »

Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. ò, se. 8.

ASNAL, adj. 2 geti. Da grandeza do
asno; asinino. Nome dado a uma casta de
lobos grandes, para os distinguir dos pe-

quenos, ou cervaes. — a 3Ió asnal. » Vita
Cbristi, Part. lu, cap. 26, foi. 66, v. =
Também se escrevia Asnar, como ainda
hoje se usa Cavallar.

ASNALMENTE, adv. Bestialmente ; es-

tupidamente, parvoamente. = Recolhido
por Cardoso, Barbosa e Bento Pereira.

ASNAR, adj. 2 gen. O mesmo que As-
nal. = Usado nos Inéditos da Academia,
Tom. lu, p. 316. = Recolhido por Mo-
raes.

ASNARÍA, s. /. Em Carpinteria, o con-

junto da armação de uma casa, em que o

tecto se sustenta em asnas. — o Usào
delias (asnas) os que fabricão, para sus-

tentar os tectos das catas, na forma que

ee chama de asnaria. » Sampaio, Nobiliar-

chia, capitulo 27.

ASNEIRA, s. /. Tolice, tomado do as-

no como symbolo da estupidez; sandice,

parvoíce, disparate, baboseira, dislite,

obscenidade. — Forte asneira 1 espécie de
protesto e increpaçào com que se repelle

a insensatez. = Recolhido por Bluteau.

ASNEIRÃO, s. 7)1. Aiigmentativo de as-

neira ; eraprega-se para designar com sen-

tido oôensivo, o que diz parvoíces com
obscenidades. Toleirão, baboso. — Tam-
bém se dá este nome a uma espécie de
pedra conhecida pelo nome de Onastro.—
« Com que a pedra onastro vinha a ser o

mesmo que apedra asneirâo. » Bernardes,
Floresta, Tom. iv, p. 2&^. = Recolhido
por Bento Pereira.

ASNEIRO, adj. Nome dado ao animal
filho de cavallo e burra ; dú-sc este nome
para caracterisar as espécies hy bridas do

macho e mula. — <í As bestas muares as-

neiras, se devem conhecer pelos signaes

seguintes. » Galvão de Andrade, Arte da
Cavalleria de Gineta, trat. i, cap. 23.

— Em Bíjtanica, caráo asneiro, nome
vulgar do Onopardo.

ASNEIRO, s. m. O que trata com as-

nos ; burriqueiro ; o que guarda e apas-

centa asnos. = Recolhido por Barbosa e

Bento Pereira.

ASNIDADE, s. /. Necedade, asnada, as-

neira, tolice, parvoíce, sandice. = Reco-

lhido por Cardoso, Barbosa, e Bento Pe-

reira.

t ASNIL, adj. 2 gen. ant. O mesmo
que Asnal ; cousa de asno : albarda as-

nil. = Recolhido por Viterbo.

ASNINHO, s. m. Diminutivo de Asno

;

burrico. = Usado por Bernardim Ri-

beiro.

ASNO, s. m. (Do latim asinus.) Em
Historia Natural, quadrúpede formando
parte do género cavallar; distingue-se

d'elle por ter uma cauda mais comprida
e guarnecida de pêUos na extremidade so-

mente, por espáduas mais estreitas e raia-

das de uma linha negra no macho, por

um dorso mais em aresta, por uma anca
menos quadrada, por orelhas mais com-
pridas e por um grito particular. Ainda
existe no estado selvagem, e é conheci-

do pelo nome de onagro.— Na lingua-

gem usual e figurada : homem estúpido,

parvo, imbecil, broma, insensato, que faz

disparates, que não tem senso comraum.
— « Coitados de nós, que somos asnos pê-

ra levar a carga que nos põe. » Jorge
Ferreira, Ulyssipo, act. i, se. 1.

— Loc. : Matar cem asnos po?- alguém,
fazer grandes excessos de dedicação. —
o E dizem-me ellas, que matará elle por
mim cem asnos, d Jorge Ferreira, Euphro-
sina, act. iv, se. õ. — Ficar com cara
de asno, o mesmo que cociíecer-se logra-

do ; ficar desconcertado por efíeito de uma
desillusâo. — Pedaço de asno, injuria

usual com que se caracterisa alguém por

mentecapto e malev-olo.— Brincos de as-

no, diz-se de todos os gracejos d'onde
resulta dor physica. — Ficar como o as-

no de Buridam, não saber que partido

ha-de tomar ; vêr-se em uma coUisão in-

solúvel. — O asno de ouro, conto grego
composto por Apuleio, imitado de outro

conto de Luciano.

—

A festa do asno, festas

da egreja na edade media, das quaes
existe ainda um formoso hymno latino.—Moverá o asno, e quem o tange, isto é,

que entre o intento de alguma cousa e o

seu êxito pôde haver alguma cousa que

o estorve. — Decoada em cabeça do asno
pardo, cousa que foi mal empregada em
quem não a soube apreciar. — « yestas
o bom conselho he decoada em cabeça de

asno pardo. » Jorge Ferreira, Euphrosi-

na, act. ii, se. 4. — Com raiva de asno,

tornar-se d albarda, diz-se do que não

podendo vingar-se de uma pessoa, ma-

nifesta o seu ódio contra as cousas que
lhe pertencem. — Albardar-se o asno ó
vontade do dono, fazer a obra ao gosto

de quem a paga. — Asno mosqueiro, o

que anda pouco e está cheio de matadu-
ras. — Asno bravo, o mesmo que o me-
rú. — Asno silvestre, o mesmo que bra-

vo. — I Abraçou-se o asno com a amen-
doeira, e acharam-se parentes. » Padre
Delicado, Adágios, p. 24. — « Antes que-

ro asno que me leve, que cavallo que me
derrube. » Gil Vicente, Obras, Liv. 4,

foi. 213, v.— d Antes morto por ladrões,

que do couce de asno. » Delicado, ibidem,

p. 24.— 8 Asno de muitos, lobos o comem. t

Idem, ibidem. — « Asno desovado, de

longe aventa as pegas. » Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. i, se. 1. — « Asno é quem
asno tem, mas mais asno é quem o não
tem. » Idem, Euphrosina, act. i, se. 3.

—

a Asno mau, junto decasa corre sem páo. »

Delicado, Adágios, p. 24. — « Asno mor-

to, cevada ao rabo, » Idem, ibidem. —
Asno jior lama o demo o tanja, e pelo

pó o demo haja delle dó. » Idem, ibi-

dem.— a Asno que entra em devesa alheia,

sairá carregado de lenha. » Idem, ibid.

— (i Asno que tem fome, cardos come. »

Bluteau, Vocabulário.— « Asno seja, quem

asno vozea.n Delicado, Adágios.

—

<l Brin-

cae com o asno^ dar-vos-ha na barba cam

o rabo. » Idem, ibidem, p. 25. — t Ca-

minhante cançado sobe em asno, se não

tem cavallo. i Idem, ibidem, p. 25.

— a Cresces e aborreces como o fi-

lho do asno. » Bluteau, Vocabulário. —
« De mim, e do meu asno haja peiuiado,

que do mal alheio não hei cuidado. i Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 5.

—

t Em
Maio deixa a mosca o boi, e toma o as-

no. » Delicado, Adágios, p. 21. — lEm
m inha alma o de ixas, meu é o asno. » Idem,

ibidem, p. 25. — « Em morrer o asno

não perde o lobo. » Idem, ibidem, p. 25.

— « Ensaboar a cabeça do asno, perda

de sabão, i Idem, ibidem, p. 25.—

«

En-
tre ponto e ponto, mordedura de asno. »

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. i, se.

3. — (i Grão de milho em bocca de asno. ?

Hernã Nunes, Refranes, foi. ÕÕ, v. —
a Guarde-vos Deos do Phi/sico experi-

mentador, e do asno ornejador. » Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 2. —
d Ha um anno que morreu o asno, e ago-

ra lhe cheira o rabo. » Delicado, Adag.,

p. áõ. — « Mais vale ruim cavallo, que

ter asno. » Idem, ibidem, p. 39,— € Máo
recado perdeo o seu asno. > Idem, ibid.,

p. 25. — « Mulo ou mula, asno ou bur-

ra, rocim nunca. » Idem, ibidem, p.

141. — « Não é o bom bvccado para a

bocca do asno. » Idem, ibidem, p. 141.

—

— « Não é o mel para a bocca do asno. »

Idem, ibidem, p. 49. — i Xão sabe o as-

i no que cousas são alfeloas. t Jorge Fer-

j

rcira, Euphrosina, act. iii, se. 5. — * O
!
amor dos asnos entra a couces, e sae a

I

òoccados.t Delicado, Adágios, p. 2.—»0
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filho do asno uma hora no dia orneja. »

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. iii, se. 5.

— « Palha e cevada quanta basta a um
asno, assentai-lhe a paga. » Idem, ibid.,

act. III, SC. 6. — (i Primeiro voará um
asno para o céo. » Bliit., Vocab.— « Por
mais que o asno se queira fazer cavallo,

sempre ha de ficar asno. » Santos, Ethyo-

pia, Part. i, Liv. 5, cap. 10. — « Que

no cabo, que no rabo, sempre o nosso as-

no ha de parecer asno. » Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. ii, se. 4. — « Quem o

asno gaba, tal filho lhe nasça. » Delica-

do, Adágios, p. 25. — « Que queira, que

não queira, o asno ha de ir á feira. »

Idem, ibidem, p. 26. — « Tal grado ha-

ja quem o asno pentea. » Idem, ibidem,

p. 102.— « Tu bom, e eu bom, quem tan-

gerá o asno 7 » Jorge Ferreira, Aulegra-

phia, Prol.— d. Asno morto, cevada au ra-

bo, y> Bluteau, Vocab.— a- Deram-lhe mio-

los de asno. »

ASNOGA, s. f. ant. O mesmo que Es-

noga ; contracção de Synagoga. — «

£

huma asnoga de judeus. » Gaspar de Sam
Bernardino, Itinerário, cap. 11.

ASO, s. m. Vid. Azo. ;^= Recolhido por

Moraes.

ASÓ, loc. adv. ant. O mesmo que Sob;

debaixo, abaixo, inferiormente.' Citado no

Testamento da Rainha Santa. = Reco-

lhido por Moraes.

ASÓB, loc. adv. ant. O mesmo que Sob.

Citado na Ordenação Affonsina. == Reco-

lhido por Moraes.

t ASOBERBADO, adj. p. Tratado com
soberba ; cheio de soberba. — a Os quaes

cada dia eram asoberbados dos Mouros,

moradores da terra. » João de Barros,

Década I, foi. 14(3, col. 2. ^ Recolhido

por Bluteau, no Vocabulário.

ASOBERBAR, v. a. Vid. Assoberbar.

f ASODE, adj. (Do grego asodes ; de

ase, desgosto.) Em Patologia, nome dado
a uma espécie de íebre continua, acom-
panhada de desgosto, anciedade e náu-

seas. — Febres asodes, nome geral dado

a todas as febres gástricas, biliosas, pi-

tuitosas, mucosas, stomachaes, intestinaes,

mesenthericas e coléricas.

A SOLAS, loc. adv. Só por só, sem
companhia, A sós.— « E para huma al-

ma se converter verdadeiramente a Chris-

to, he necessário que esteja muito a solas.

»

Vieira, Sermões, Tom. i, serm. 11, n. 7,

col. 839.

ASOLDADAR, v. a. Vid. Assoldadar.
— Asoldadar-se, v. rejl. Pôr-se a ser-

vir á soldada ; no sentido usual assala-

riar-se ; ser militar por contractos. — Re-
colhido por Bluteau, no Vocabulário. =
Usado por Fernão Lopes.

t ASOLLAÇÃO, s. /. ant. Em Direito

antigo, o mesmo que Absolvição; sentença

a favor do réo.=Recolhiao por Viterbo.

ASOLVER, V. a. ant. Vid. Absolver.=
Usado na Ordenação Affonsina.

J"
ASOFE, «. m. Em Entomologia, gé-

nero de hemipteros da familia dos scu-

tellarianos, que se reúne ordinariamente

ao género pentatome ou ao stiretro.

t ASOPIA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero de lepidopteros nocturnos, tendo por
typo a asopia de ventre levantado.

ASOPRAR, V. a. O mesmo que Soprar.
= Usado na Ordenação Affonsina, Liv.

III, tit. 146, e ainda hoje na linguagem
popular. — « Quem tem bocca não manda
asoprar. » Anexim oral.

A SOQUILIPÉ, loc. adv. ant. Aos sal-

tos, ora num pé, ora n'outro. = Reco-
lhido por Barbosa e Bento Pereira.

A SOSLAIO, loc. adv. ant. Obliqua-

mente, transversalmente, de lado, de ban-

da, de ilharga. — a E ao seu Mestre de

Campo Simão de Vasconcellos e Sousa,

deu huma bala no braço esquerdo a sos-

laio, e maravilhosamente lh'o não que-

brou, rompendo-lhe a casaca. » Mercúrio,

de Juniio de 1664.

A SOTA VENTO, loc. adv. Pela borda

do navio opposta áquella d'onde vem o

vento ; oppõe-se A barlavento. — « Ficar
a sota vento, do lado opposto donde
venta, com vantagem para o jogo de ar-

tilheria e manobras. — « Passando a so-

ta vento de elle, metteo-se por antre os

imigos. » Castanheda, Historia do Desco-

brimento da índia, Liv. vii, cap. 95.=
Na linguagem náutica também se empre-

ga o verbo Sotaventear.

ASPA, s. /. (Da baixa latinidade has-

pa, do inglez hasj^e.) Espécie de cruz fei-

ta com doas paus atravessados um em ou-

tro, enxeridos ou atados sem ângulos re-

ctos, cuja forma é um X, a que também
se chama cruz de Santo André. = Dá-se

este nome a tudo o que apresenta essa for-

ma. — « Fica esta ilha com a linha equi-

nocial, que a corta pelo meio, em figura

de huma aspa etc. » João de Barros, Dé-

cada III, Liv. 5, cap. 1.

— Em Heráldica, dá-se o nome de as-

pa, a uma peça de escudo, que tem a

forma da cruz de Santo André. A origem

das aspas nos escudos da nobreza hespa-

nhola, data da conquista da cidade de

Baeza; usou aspa o Conde Dom Lopo
Dias de Haro, mais quinhentos cavallei-

ros que foram soccorrer o castelio de

Baeza, cercando pelos mouros; e em agra-

decimento da viutoria que tiveram no dia

de Santo André, accrescentaram nos escu-

dos por divisa das suas armas, as aspas.

A nobreza portugueza também usou de

aspas nos seus escudos; taes são os Arau-

jos, Azevedos, Osorios, Rochas, etc, to-

madas de outro similhante successo, que

aconteceu na tomada de Beja no dia de

Santo André.— «Aspas (representam) que

se adquiriram por successo ou batalhas,

que aconteceram dia de Santo A7idré. »

Sampaio Villas-Boas, Nobiliarchia Portu-

guoza, cap. 26.

— Era Artilheria, instrumento para se

limpar bem as peças.— «Depois de a ter

limpa (a peça) com a lanhada, rompendo
pelo brucellar com a aspa, fará que se

alimpe melhor. » Arte de Artilh., cap. 36.
— Em Industria, chaniam-se aspas uns

engenhos do assucar movidos por bestas;

são quatro braços cruzados horizontal-

mente no eixo do meio, que o move, e

elle com sua dentadura move, entrosando

nas dentaduras, os dous pequenos ; das

duas aspas pendem as alraanjarras, ás

quaes se prendem os tiros das bestas ou
bois.== Recolhido por Moraes.
— Em Typographia, chama-se aspa,

o signal « usado para denotar que uma
certa palavra ou trecho é extraído tex-

tualmente de algum author; muitas ve-

zes também se emprega para substituir o

gripho. No principio de um paragrapho

separa a redacção original do que é ex-

tractado ; também se emprega para se-

parar as falias e diálogos, do que é des-

cripçâo, nos romances modernos.— Abrir

aspas, coUocar o signal : « — Fechar as-

pas, collocar o signal: ».

— Em Historia religiosa, aspa, era

uma figura que se punha aos que saíam
nas procissões dos Autos de Fé, para

serem penitenciados; era um signal de
infâmia.^«... as commendas em similhan-

tes peitos não são cruzes, são aspas.»

Vieira, Sermões, Tom. i, p. 319.

ASPADO, adj. p>- Atado ou pregado na
cruz ein forma de aspa; figuradamente:

torturado, martyrisado, avexado.— «Huns
crucificados, como Pedro, outros aspados
como André.» Vieira, Sermões, Tom. v,

p. 26.— «Essa jwuca gente toda aspada, e

amortecida.» Lemos, Cerco de Malaca,

p. 52.=Tambem se emprega no sentido

de ornado de aspa, ou separado com aspa.

t ASPALACIDE, s./. Género da familia

dos roedores, conhecido pelo nome de
rato-toupeira.

t ASPALACÍDEAS, s. f. pi. Familia de
roedores, tendo por typo o género aspa-

lace.

t ASPALÀSOME, s. m. (Do grego aa-

palasomus; do grego aspalax, toupeira, e

soma, corpo.) Em Teratologia, género de

monstros, tendo por caracter uma even-

traçSo ou esbarrigamento lateral ou me-
diano, occupando principalmente a por-

ção inferior do abdómen, e nos quaes

o apparelho genital e o rectum se abrem
para fora, como na toupeira, por trez ori-

íicios distinctos.

ASPALATHO, s. m. (Do «priv.itivo, e

do grego spaô, eu arranco.) Em Botâni-

ca, género da familia das leguminosas,

arbusto ou sub-arbusto da Africa austral.

Os aspalathos nãodiílereradas giestas se-

não por caracteres tirados da sua figura,

porque têm ambos a mesma fructificação

e as folhas simples.— a Primeiramente o

aspalatho, dis Plinio, hehuma arvore pe-

quena, cujas Jlores eMtre espinhos são co-

mo rosas... o lenho do aspalatho, dizem

Arato e Ruellio, referidos por Alapide,
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que ke vulgarmente chamado Rhodio, de

qite se fazem contas do Rozario... Toda a

planta, diz Plínio, sobre a qual se incli-

nou o íris ou Arco celeste, tem o cheiro

do aspalatho.» Vieira, Sermões, Tom. V,

p. 450.

t ÀS PALPADELLAS, loc. aãv. O mes-

mo que Ás Apalpadellas. = Usado por

Paiva e Arraes.

ASPAR, V. a. (De aspa, com a termi-

nação verbal «ar».) Atar ou pregar na

cruz que se chama aspa ; figuradamente

:

mortificar, torturar, martyrisar. Ornar

com aspa o escudo; assignalar um texto

extraído de um author com aspa, para

que se não accuse plagiato. — «A que o

povo se indignou de tal maneira, que

mandou aspar o coitado do Chim.» Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 6õ.

f ASPAR, s. m. Certa agua mineral,

conhecida também com o nome de agua
spadana, usada antigamente nas hydro-

pesias asciticas, etc.— «.Não tiverão no-

ticia das agoas mineraes, á qual he a de

aspar, e oxdras.D Curvo Semedo, Polyan-

thêa Medicinal, p. 787, n. 8.

t ASPARÁGEAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, tribu da familia das liliaceas, tendo

por typo o género espargo.

ASPARAGÍNA, s. /. Em Chimica, prin-

cipio immediato e crystallisavel, achado

no sueco do asparago ou espargo.^Tam-
bém se lhe chama Agedoite, Althoina e

Asdaõamide.

t ASPARAGÍNEAS, *. /. pi. Em Botâ-

nica, familia de plantas monocotyledo-

neas de estames herpigyneos, a que o as-

parago deu o nome.

t ASPARAGÍNEO, <;idj. Em Botânica,

que se assemelha ao espargo.

.!

' ASPARAGO, s. m. (Do grego aspara-

gos, no hespanhol esparrago. Vid. Es-

pargo.) Em Botânica, género considera-

do oulr'ora como typo da familia das as-

paragineas, mas hoje reduzido a uma
simples tribu da grande familia das lilia-

ceas ; é uma planta cphémera, ás vezes ar-

busto; conhecem-se para cima decincoen-

ta espécies; são muito empregadas na
arte culinária. = Recolhido por Bluteau,

ASPAREZA, s. /. ant, O mesmo que
Aspereza.= Usado no Cancioneiro Geral.

ASPARGEL, adj. 2 gen. ant. Inculto,

selvagem. = Recolhido por Moraes.

ASPARGER, V. a. ant. (Do latim es-

pargere, nos manuscriptos latinos aspar-
gere.) Espargir.=Usado por Paiva de
Andrade.

ASPARGÍNEAS, s. f. pi. Vid. Aspara-
gineas.

ASPARGIR, I'. a. ant. Vid Espargir,

t ASPARGOIDE, adj. 2 gcn. Em Bo-
tânica, o mesmo (|ue Asparagineo.

t ASPARGOLITHO, s. m. (De espargo,

e do grego lit/ius, pedra.) Em Mineralu-

gia, nome dado ao aspargclstein.

t ASPARGOPSIDE, s. f. (De asparago,

e do grego opsis, apparencia.) Em Botâ-

nica, género de algas, da tribu das flo-

rideas, planta marinha da forma a mais

elegante, e de flores de uma côr lindís-

sima.

t ASPARTATO, s. m. Em Chimica, gé-

nero de saes, que são formados pela com-

binação do acido aspartico com as bases

salificaveis.

t ASPARTICO, adj. Em Chimica, no-

me de um acido particular que se obtém

tratando a asparagina pelos ácidos e pe-

los oxydns metálicos.

t ASPASÍA, s. f. (Do grego aspasios,

amável.) Em Entomologia, género deco-

leópteros carabicos, originário do Bíazil.

— Em Botânica, género da familia das

orchideas tendo por typo a aspasia epi-

dendroica, planta jiarasita.

ASPE, s. m. ant. (Do latim aspis. ) O
mesmo que Áspide. = Usado por Frei

Heitor Pinto.

ASPECTAVEL, adj. 2 gen. (Do latim

aspectabilis.) Visivel, apparente, repara-

vel.

—

«Bella imagem da caridade... e as

luzes ou lâmpadas que lhe foz para afa-
zer mais {Ilustre e aspectavel, forão, etc.

»

Bernardes, Floresta, Tom. iil, p. 45.

ASPECTO, s. m. (Do latim aspectus,

perdida a flexão do caso.) O estado de

ser diante dos olhos; vista, olhadura, pre-

sença; orientação, representação, consi-

deração, observação ; apparencia diversa

sob que se mostra uma cousa, rosto, sem-

blante, cara, fronte ; a expressão do ros-

to
;

parecer, physionomia.— « £ esguar-

dem bem com que aspecto e que constân-

cia as testemunhas faliam.)) Ordenação

Manoelina, Liv. i. tit. 65.

— Em Astronomia, aspecto é a situa-

ção que tem os astros no Zodíaco, uns a

respeito dos outros ; e também da sua in-

fluencia nos destinos humanos.

—

aOutros

astros, outras figuras celestes, outras al-

turas, outras declinações, outros aspectos,

outras influencias.» Vieira, Sermões,

Tom. IV, serm. 15, § 2, n. 590.

— Em Astrologia, estes aspectos, eram

trino, quadrado; aspecto sextil ; aspecto

diâmetro ou opjwsição.

— Em Bellas Artes, aspecto empre-

ga-se em dous sentidos ditlerentes, fal-

lando das obras de architectura : o bello

aspecto de um edificio, designa as vistas

que elle tem, ou também, o desenvolvi-

mento grandioso e imponente de todas as

suas partes para o seu eífeito total.

— Syn. : Aspecto, Vista : O primeiro

é puramente objectivo, o segundo pura-

mente subjectivo ; na vista, o que domi-

na é a ideia do objecto que se toma, e

por isso não comporta os cpithetos que

earacterisam o objecto observado. No as-

pecto domina a ideia do objecto que se

vè. Na paizagom, a vista exprime mais

extensão do que aspecto.

ASPEITO, s. »i. ant. (Do latim aspe-

ctus; o « c » antes do « t » dissolve-se ge-

ralmeuto em ai»; ex. : pectus, peito; le-

ctus, leito, etc.) Aspecto ; respeito, atten-

ção
;
gesto. = Fora do uso.

Albui|uerque no grave e aupnslo aspeito
seu alto v;il(ir claro mostrava.
Sa' de HBNEZBS, MALACA CONQOIST., líV. IV, eSt. 5.

Quem c aquclle de aspeito venerando.

CASTIIO, ULYSSBA, Caot. IV, est. 9S.

t ASPELINA, s. /. Em Botânica, sy-

nonymo de uma planta do género das sy»

nanthereas. '•

t ASPER, s. m. Em Ichthyologia, pe-

queno peixe que se encontra no Rhoda-
no, assim chamado pela aspereza das

suas escamas.

t ÁSPERA, s. /. (Do latim asper.) Em
Botânica, sub-genero da familia das ru-

biaceas, tendo por typo a áspera moral.

t ASPERAGNA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das borragineas, planta

annual.

ASPERAMENTE, adv. Com aspereza;

em sentido figurado: duramente, severa-

mente, rigorosamente.

Se brando Amor vos trata asperamente.

BBRNABUBS, FLORES 00 LIUA, SODCtO U9.

ASPERECER-SE, v. refl. Torniir-se ás-

pero, fazer duro, ficar intractavel. = Re-

colhido por Moraes.

Porque iDais sendo torpes se asperecem.

ltO.>EL DA COSTA, CeORGICA$,p. 19Í.

t ASPEREGRENIA, s. /. Em Botânica,

género da familia das orchideas, herva

parasita, do Peru, que tem por typo a as-

peregrenia scirpoide.

j ASPERELLINEAS, s. f. pi. Em Bo-
tânica, familia de plantas gramíneas.

ASPEREZA, s. /. (Do latim asperitas

;

o « t B por influencia gothica degenera

em «z », como ainda se vê na lingua ita-

liana por influencia das invasões lombar-

das.) Rigor, dureza, austeridade, esca-

brosidade ; sevcrid;ide, grosseria, falta de

polimento; penitencia, mortificação, cas-

tigo; difliculdade, crueldade.

iMas em tempo, qne fomes o «xpere^as,

Doo]H'as, freclias, c trovões araentes.

CAX., LDI., CJDt. I, C^l. i6.

Oh' formosura indigna da «.«jwtísí.

msa, iBiDEi, unt. II, rst. 76.

— Em Anatomia, chamara-se aspere-

zas as desigualdades que se acham á su-

perficie dos ossos, c que servem muitas

vezes para a inserção dos órgãos fibro-

sos.

— Em Pathologia, asperezas das pál-

pebras, nome dado á inflammaç.ío chro-

nica, por causa da sensação particular,

que acomp.Tnha o seu moviuieuto sobre o

globo do olho.

ASPERGER, r. a. i^Do latim asperge-

re.) Borritar, espalhar em gottas, or-

valhar ; espargir, aspergir; diflundir, der-

ramar saccudiudo em volta, — *E com
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as mesmas cerimonias, que he hum novi-

lho, e aspergendo o véo do temjylo sete

vezes como sangue delle.» Paiva d'Audra-

de, Sermões, Part. iii, foi. 111, v.

ASPERGES, s. m. (Do latim asperges,

palavra pela qual começa a oraçào que se

canta na egreja durante a aspersão da

agua benta.) Hyssope, com que se espa-

lha a agua benta; o momento do officio

da manhã, em que se faz a ceremonia de

aspergir a agua benta sobre os assisten-

tes. — « Começamos nosso asperges, e fo-

mos deitar agoa benta ao Preste Juão. »

Padre Francisco Alvares, Informação das

Terras do Preste João, foi. 89.

I • — Loc. : Capa de Asperges, pluvial,

com que o sacerdote se reveste para fa-

zer a aspersão da agua benta.

ASPERGIDO, adj. p. Borrifado com o

hyssope; orvalhado de agua benta; no

sentido extensivo, esparzido, derramado,

salpicado. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

t ASPERGI LLARIO, adj. Em Botânica,

que se assemelha a um borrifador; que
se parece com o hyssope.

t ASPERGILLIFORME, adj. 2 gen. Em
Botânica, que tem a forma de um hys-

sope.

t ASPÉRGILLÍNOS, s. m. pi. Em Bo-
tânica, pequena familia dos cogumellos,

tendo por typo o género aspergillo. =
Também se emprega como adjectivo.

t ASPERGILLO, s. m. (Do latim asper-

gillum.) Em Botânica, género de cogu-

mellos, que se encontram sobre as sub-

stancias vegetaes e animaes em decom-
posição. = No sentido usual, borrifador,

hyssope.

t ASPÉRGILLUM, s. m. (Do latim as-

pergiUum.) Em Antiguidades latinas, es-

pécie de borrifador, com que se derra-

mava a agua lustral.

ASPERGÍMENTO, «. m. ant. Aspersão,

diíFusâo, derramamento, borrifo de agua,

ou de qualquer outro liquido. — « Da
morte de Christo, e do aspergimento do

seu sangue houve o bautismo sua ejjicacia

e virtudes. » Vita Christi, Part. i, cap.

21, foi. 73.

ASPERGIR, i'. a. (O mesmo que Asper-

gar.) Borrifar, salpicar, orvalhar, derra-

mar espadanando. — « Co o odor sua-

víssimo d'este nome, aspergiu o divino

Paulo suas epistolas. » Amador Arraes,

Dialogo X, p. 81.

t ASPERICOLLA, adj. 2 gen. Em Zoo-
logia, epltheto do animal que têm o pes-

coço cheio de asperezas.

t ASPERICÓRNEO, adj. Em Zoologia,

diz- se do animal que têm os cornos ou as

antennas eriçadas de asperezas.

ASPERIDADE, s. f. ant. (Do latim as-

peritafe; no provençal asperitat.) O mes-
mo que Aspereza. — « Maltratava seu

avelhentado corpo com extraordinárias
penitencias e asperidades.» Jorge Cardo-
so, Agiologio Luzitauo, Tom. ii, p. 765.

t ASPERIFÓLLIAS, s, /. pi. Em Botâ-

nica, nome linneano da familia das bor-

ragineas-, == Também se emprega como
adjectivo para designar as plantas que
têm as folhas ásperas ao tacto.

ASPERISSIMAMENTE, adv. Asperrima-
mente, severissimamente, escabrosissima-

mente.=Usado por Camões, Eleg. vi, e

Luz, cant. iii, est. IIG.

ASPERMASÍA, s. f. (Do grego a sem,

e spermu, semente.) Em Medicina, ausên-

cia de sémen, ou sperma.

ASPERMATISMO, s. m. Em Medicina,

impossibilidade ou difficuldade de eva-

cuar o sémen; refluxo do licor seminal

da uretra para a bexiga durante o or-

gasmo ejaculador.

t ASPERME, adj. 2 gen. Em Botâni-

ca, nome das plantas que não dão se-

mente.

ASPERMADO, adj. p. Em Botânica, no-

me dado aos vegetaes axioferos, que não

têm a faculdade de se reproduzirem por

si. — Usado por Biotero. = Kecolhido

por Moraes.

t ASPERMÍA, s. m. (Do grego a, sem,

e spermeiou, semente.) EmBotanica, esta-

do de uma planta que nào dá semente,

por que sobre o seu ovário ainda joven

e delicado uma luz muito forte seccou e

matou os óvulos.

— Em Pathologia, aspermia, é a este-

rilidade do homem.
ÁSPERO, adj. (Do latim asperus ; no

provençal asprn, e no hespanhol áspero.)

Desigual ao toque, crespo ; altibaixo, es-

cabroso, fragoso, desabrido, severo, rigo-

roso, austero, duro, acre, forte, vehemen-
te, molesto, diíiicultoso, trabalhoso, intra-

tável, grosseiro.

Os raios jior Vulcano fabricados
Vibrava o fero e áspera Tonante.

CAM., eley. i, est. lU.

A quacsquer vossos aspnos mandailos,
Sem dar resposta, promptos e contentes.

çiM., LUZ., cant. x, est. U8.

t ASPEROCÁULON, s. m. (De áspero, e

caidis, tronco.) Em Botânica, género da
familia das phyceas ; synonymo do géne-

ro dasya.

t ASPEROCÓQUE, s. m. Em Botânica,

género da familia das phyceas, alga dos
mares da Europa, do Chili e do Peru.

ASPERRIMAMENTE, adv. sup. O mes-
mo que Asperissimamente. — Emprega-
do por Diogo do Couto. = Usado na lin-

guagem poética.

ASPÉRRIMO, adj. sup. (Do latim as-

perrimus.) (J mesmo que Asperissimo

;

rigorosíssimo, escabrosíssimo.=Usado na
linguagem poética.

Qual o touro encerrado, que feriílo,

Sacode a crespa e temerosa fronte,

E c'um c outro asperri/nn niui^ido.

CASTRO, ULVssEA, Cant. iii, est. 4G.

Deixando a serra aspenima Leoa.

CAMÕES, LUZ-, cant. V, est. 12.

ASPERSÃO, s. f. (Do latim aspersio,

no acc. aspersionem.) Em Liturgia, cere-

monia que consiste em salpicar de agua
benta os assistentes. Em sentido mystico,

effusão intima da graça divina. Usual-
mente, aspergimento, derramamento, dif-

íusão.— ((£ lançando-lhes agoa benta, fe^
também aspersão sobre a corrente, em
que estavão aprisionados.-» Padre Ma-
noel Bernardes, Luz e Calor, Tom. ii,

p. 355.

— Em Disciplina ecclesiastica, baptis-

mo por aspersão, o que é celebrado der-

ramando-se agua sobre a cabeça d'aqueUe
a quem se confere ; distingue-se do ba-

ptismo por immersão, ou de mergulho,
usado na egreja primitiva.
— Em Therapeutica, ehama-se asper-

são o acto pelo qual se derrama conti-

nuamente sobre uma chaga ou ulcer-a

agua golta a gotta, para a conservar limpa
e fresca.

ASPERSO, adj. (Do latim aspersus.)

Banhado, molhado, salpicado, orvalhado,

borrifado; derramado, espargido.

Logo a espada banhou em sangue asperso
vencedor

MATTOS, trad. da jerus. libert., c. v, est. 31.

ASPERSÓRIO, s. m. Em Liturgia, o

mesmo que Hyssope, ou Aspergillum.=
Recolhido por Bluteau.

t ASPERULA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de planta da familia das rubiaceas,

tendo por espécies principaes a asperula

taurina, a asperula cynambica, e a odo-

rante.

t ASPERÚLEAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, secção das rubiaceas, tendo por typo

o género asperula.

ASPES, s. m. p)l. ant. O mesmo que
Aspas. Em sentido restricto, raios da roda

do engenbo de assucar movido pela força

da agua.= Recolhido por Moraes.

t ASPHALTADO, adj. p. Guarnecido
de asphalto, betumado ou barrado com
asphaltp, como hoje se usa nos passeios,

em vez de ladrilho.

t ASPHALTAR, v. a. (De asphalto, com
a terminação verbal «ar».) Guarnecer de

asphalto os passeios das ruas, em vez de

ladrilho ; barrar as paredes das casas,

para que não metam humidade.

t ASPHALTENA, s, m. Em Chimica,

corpo solido e negro de quebradura con-

choide, formando a parte principal de cer-

tos betumes.

t ASPHALTIAS, s. f. (Do grego asphal-

tias; de asphalisein, fortificar. ) Em Ana-
tomia, nome dado á quinta vértebra lom-

bar, porque sustenta todas as outras.

t ASPHALTÍTE, s. f. Em linguagem
theologica, adjectivo usado para caracte-

risar o vicio da masturbação : o pomo de

asphaltite, o onanismo.

ASPHALTO, s. m. (Do grego asphal-

tos, betume.) Em Mineralogia, betume

solido, negro, secco, friável, quasi inodoro

a frio, e dando na combustão um cheiro
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empyrHmatico, e adquirindo pelo atricto a

electricidade resinosa ; também se lhe cha-

ma betume da Judeia.

t ASPHODÉLEAS, s. f. pi. Em Bota-

aica, familia de plantas tendo por typo o

género asphodelo.

t ASPHODELINA, s, /. Em Botânica,

género da familia das liliáceas, indígena

da Europa austral.

ASPHODELO, s. ?«. Em Botânica, planta

da familia das liliáceas, plantas herbáceas

e ephémeras, cujas flores brancas ou ama-

rellas formam um cacho simples ou rami-

ficado. Vid. Abrotea.

ASPHODELOIDE, acJj. Era Botânica, no-

me dado ás plantas que têm a forma ou

o porte do asphodelo.

ASPHYXIA.s./. (Do grego a sem,ephy-

xie, pulso.) Em sentido próprio, privação

ou ausência do pulso; mas em Patholo-

gia, suspensão dos phenomenos da respi-

ração, e por consequência, a dos pheno-

menos cerebraes, da circulação e de to-

das aa outras funcções.

Ha muitas espécies de asphyxia : por

submersão, como a dos afogados ; asphy-

xia por estrangulação ou suffocaçào, co-

mo no croup, e no supplicio da corda

;

asphyxia por gazes não respi)'aveis, como
acontece com o acido carbónico ; asphyxia

por gazes deletérios, ou propriamente enve-

nenamento; asphy-xia dos recem-nascidus,

estado de morte apparente e imminente,

devida muitas vezes á estrema fraqueza

da criança em quem a respiração neces-

sária senão estabeleceu convenientemente.

ASPHTXIADO, adj. e s. m. O que sof-

freu a morte, ou está em risco de vida, por

qualquer das formas de asphvxia.

ASPHYXIANTE, adj. de 2 gen. Que
causa asphyxia, que embaraça a respira-

ção
;

que abafa ou suôoca. No sentido

figurado : que embaraça a liberdade de

pensar e obrar.

ASPHYXIAR, V. a. (De asphyxia, cora

a terminação verbal «ar».) Causar a
morte pelo impedimento da respiração

;

suffocar, estrangular, abafar, afogar ; no

sentido figurado, interromper ou prohibir

toda a manifestação intellectual.

— Asphyxiar-se, v, rejl. Suicidar-se

por meio da asphyxia ; aíogar-se, estran-

gular-sc, suffocar-se.

t ASPHYXICO, adj. Que tem relação

com a asphyxia.

ASPHYXÍOSO, adj. O mesmo que As-

phyxiante.= Recolhido por Moraes.

t ASPICÁRPO, s. m. (Do grego aspis,

escudo, e karpos, fructo.) Era Botânica,

género da familia dasmalpighiaccas, sub-

arbusto do México, também cultivado na
Europa.

t ASPICÉLO, s. m. (Do grego aspis,

escudo.) Em Entomologia, género de co-

leópteros totnímoros, visinho do género
altise.

ASPICIENTES, s. /. pi. Em Anatomia,
veias que se ramificam das veias tompo-

raes, vindo dar ao canto do olho.— <r A
sangria das veias aspicientes serve para
a vermelhidão dos olhos. s> Prat. dos Barb.

ASPID, s. m. Nome antigo com que se

designavam as peças de calibre doze. O
mesmo que Áspide, mais usado.

t ASPIDÁLIDE, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo de Cuspidia.

ÁSPIDE, s. m. e /. (Do latim aspis,

aspidis.) Em Erpetologia, espécie de ser-

pente, visinhada vibora commum. Os an-

tigos davam este nome a nm animal fa-

buloso, hoje conhecido, e que se julga

ser o haié. Em sentido figurado, pessoa

que tem uma lingua maledicente.

Áupifle o pomo é do bosque ameno.
Que esconde em saa belleza o seu veneno-

CAST,,CLYs., cant. iii, est. i.

De aífiiie venenosa c mais serpentes

Os silvos se ouvem
QUEv., AproNso âPR., cant. iv, est. G8.

— Loc. : <iUm áspide não mata ou-

tro. )> Padre Manoel Fernandes, Alma
Instriiida, Tom. i, cap. 1, doe. 4, n. 87.

— dO áspide e a vibova so emprestam, a

peçonha.»— Áspide entre jlores, o mal

acobertado com apparencias agradáveis.

— O Áspide de Cleópatra, o modo como
ella se suicidou.

t ASPIDECHIDEAS, s. m. pi. (pr. as-

pidekídeas; àogvego aspi, escnáo, eecki-

dya, vibora.) Em Erpetologia, familia de
opidianos, contendo serpentes venenosas

de placas na cabeça.

t ASPIDEION, s'. m. Em Botânica, sy-

nonymo do género Willemetia, da fami-

lia das compostas.

t ASPIDIA, s. f. (Do grego aspis, es-

cudo, e eidea, forma.) Em Entomologia,

género de lepidópteros nocturnos, com-
mum nos arredores de Paris.

— Em Botânica, género de fetos ten-

do poi- typo a aspidia trifolliada.

ASPEDIACEAS, s. f. pi. Em Botânica,

tribu da familia dos fetos.

t ASPIDIARIADO, adj. Em Botânica,

que se parece com uma aspidia.

ASPIDINHO, s. m. Diminutivo de Ás-

pide.= Usado por Paulo d^^ffonseca.

t ASPIDIONEAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, seccçào da tribu das polypodiaceas,

tendo por typo o género aspidia,

t ASPIDIOTA, s. 7??. (Do grego aspi-

diotes, que leva escudo.) Em Entomolo-

gia, género de coleópteros pentámeros,

insectos que se nutrem de uma espécie

de lichcn da madeira podre.

i ASPIDÍSCO, s. m. (Do grego aspi-

diskos, pequeno escudo.) Género de infu-

sorios, tendo por espécie principal o as-
j

pidisco, de Berlim.
— Em Anatomia antiga, o sphinter do

anus.= Recolhido por Moraes.

t ASPIDISTRO, s. m. (Alteração do
grego aspidiskos.) Em Botânica, géne-

ro de plantas herbáceas, visinho da fa-

milia das aroideas, ou das esmidaceas, e

originaria da Chiua e do Peru.

t ASPIDÍTES, s. /. pi. Em Botânica,

familia de fetos fosseis tendo analogia

com as aspidias, entre os fetos vivos.

t ASPIDOACHIROS, s. m. pi. (Do gre-

go aspis, escudo, a, sem, e cheir, mão.

Em Erpetologia, familia de reptis sauria»-

nos, contendo os que têm o corpo cobeiv

to de escamas, e dous pés atrás, mas sem
os de diante.

t ASPIDOBRANCHIOS, s. m.pl.(TpT.aspir

dohránkios; do grego aspis, escudo, e hran-

chio, branchios.) Oenero de moHnscos,

visinlio dos scutibranchios.

t ASPIDOCÁRPO, s. m. (Do grego as-

pis, escudo, e karpos, fructo.) Em Botâ-

nica, svnonvmo do género paliuro.

t ASPIDÒCÉPHALOS, s. m. pi. (Do
grego aspis, escudo, e kephalê, cabeça.)

Em Erpetologia, familia de reptis ophii-

dianos, comprehendendo aquelles que têm
a cabeça guarnecida de placas.

t ASPIDOCHIROS, s. m. pi. (pr. apidô-

kiros ; do grego aspis, escudo, e cheir,

mão.) Em Erpetologia, familia de reptis

saurianos, comprehendo os que têm o

corpo coberto de escamas, e duas patas de

diante somente.

t ASPIDOCÓLOBOS, s. m. pi. (Do gre-

go aspis, escudo, e kolobos, mutilado.)

Em Erpetologia, familia de reptis sau-

rianos,comprehendendo os que têm o corpo

coberto de escamas, e mais ou menos mu-
tilado com relação aos membros.

t ASPIDOCÓTYLO, s. m. (Do grego

aspis, placa, e cotyle, ventosa." Em Hel-

minthologia, género de vermes apodes

da ordem dos polystomos, da America
meridional.

t ASPIDOGÁSTRO, s. m. (Do grego as-

pis, placa, e gaster, ventre.)Em Helmin-

tologia, género de vermes apodes, visi-

nho dos trematodes, tendo por typo o

aspidogastro conchicola.

ASPIDOGLOSSA, s. m (Do grego aspis,

escudo, e glossa, lingua.) Em Botânica,

género da familia das asclepiadeas, her-

va epheinera da Africa austral.

t ASPIDOMORPHO, s. m. (Do grego as-

pis, escudo, e morphi', fórma."t Em En-
tomologia, género de coleópteros tetráme-

ros, synonynio do género deloyala.

t ASPID"0N0T0,s. m. (Do grego «s-/jk«,

escudo, e notus, dorso. 'i Em Entomologio,,

género da familia dos lacustianos, visinho

dos phyllophoros, tendo por typo o aspi-

donoto espinhoso, de Madagáscar.

ASPIDÒPHORO, í. m. (Do grego mpi$,
escudo, e phoro, que leva.l Em Ichthyo-

logia, género da familia dos percoide«,

peixe dos mares do norte.= Também se

emprega como adjectivo, para designar o

que é provido de um escudo ou tegumento
escamoso.

t ASPIDOPHORÓIDE. adj. 2 gen, O que

tem a forma de um aspidophoro.= Tam-
bém designa uma classe de peixes.

t ASPIDÓPTERO, í. m. (Do grego (W-

pis. e,«cudo.c pti^ry.r, aza.^ Em Botânica,

género da familia das mslpighiaceas, ar-
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busto trepador, originário de Java e

da índia.

t ASPIDORHYNCO, s. m.(Do grego as-

pis, CBCudo, c rhi/nco, hico.) Em Ichthyo-

logia, género de peixes fósseis, da faini-

lia dos sanroides.

t ASPIDOSPÉRME, s. m. (Do grego

aspis, escudo, e sperma, semente.) Em
Botânica, género da família das apocy-

neas, arvore do Brazil.

f ASPIDÚRA, s. m. (Do grego aspis,

escudo, e oura, cauda.) Género da famí-

lia dos ophiudes ou asterophides, cujos

raios, proporcionalmente grandes, são cer-

cados de escamas imbricadas.

ASPÍGONE, s. m. (Do grego aspis, es-

cudo, e gonia, angulo.) Em Entomologia,

género da fainilia dos ichneumonianos,

tendo por typo o aspigone diversicorne,

de França e Inglaterra.

t ASPÍLATE, s. f. Em Entomologia,

género de lepidópteros nocturnos, tendo

por espécie principal o aspilate ensan-

guentado.
— Em Mineralogia, nome de uma pe-

dra preciosa, citada por Piinio.

ASPÍLIA, s. f. Em Botânica, género

de hervas ephemeras, originarias de Ma-
dagáscar.

t ASPÍLOTA, s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género geniustomo.

— Em Mineralogia, nome de uma pe-

dra preciosa de côr argentina. == Reco-
lhido por Moraes.

ASPIRAÇÃO, s. /. (Do latim aspiratio,

no acc.) Synonymo de Inspiração: o acto

de absorver o ar exterior nos pulmões;

o primeiro acto da respiração; inhalação;

contrapõe-se a expiração,:^ Usado na lin-

guagem scientifica.

— Emllydraulica, chama -se aspiração

a acção de uma bomba, que levanta a

agua produzindo o vasio.

—

Bomba de as-

piração.

— Em Grammatica, aspiração é a pro-

nuncia áspera e forte, tirada da gargan-

ta, nas letras vogaes, a qual na nossa

lingua e em outras é denotada pelo «h».
— «Hnãohe letra mais que na figura, so-

mente serve aos Latinos, para nota de

aspiração.» Ferreira de Vera, Orthogra-

phia, cap. 10.

— Em Musica, aspiração, c a prolon-

gaçSo da nota inferior á nota superior.

Também designa o defeito do cantor,

quando colloca um «ã» diante das vo-

gaes e algumas vezes diante das consoan-

tes. Também se toma á boa parte, quan-

do o cantor emprega ura leve suspiro para

ornar o seu canto, ou quando sabe cau-

telosamente tomar a respiração sem dei-

xar de sustentar o timbre e progressão

da voz.

— Em linguagem ascética, aspiração

designa os movimentos anagogicos.

—

«Se

as respirações são necessárias pêra re-

frescar o coração, as aspirações o são pa-

ra accendel-o no espirito de devoção. riPa,-

dre Manoel Bernardes, Paraíso de Con-

templativos, cap. j, annot 1.

—Em linguagem poética, desejo vehe-

mente, volição, tendência para a realisa-

ção de um certo ideal; ambição impossí-

vel.

ASPIRADO, adj. p. Inhalado, absorvi-

do pelos pulmões
;
pronunciado com as-

piração ; desejado com vehemcncia, am-
bicionado. — « Os nossos Ortkographos

lhe chamam letras aspiradas. » Fi'anco

Barreto, Orthographia, p. 232.

ASPIRAL, adj. 2 gen. O mesmo que

Espiral; ascensional.— «E com hum só mo-

vimento aspirai, se vencem todas as dijjí-

culdades. o Dom Fernando de Menezes,

Vida de Dom João I, ded.

ASPIRÁNCIA, s. /. O mesmo que Aspi-

ração. ~; Recolhido por Moraes, no sen-

tido de ambição, ousadia^ pretenção.

ASPIRANTE, adj. 2 gen. (Do latim as-

pirans, unt is. ) Ixúmhxnte, absorvente, in-

spirativo ; anhelante.=Bastante usado na

antiga linguagem mystica.— «Aqui final-

mente se torna a alma toda amorosa, ar-

dente e affectuosa, e aspirante á união

do divino amor.v Bernardes, Paraíso dos

Contemplativos, cap. xii,

—
• Em ílydraulica, homha aspirante,

bomba que eleva a agua pela producção

do vasio, ao contrario da homha premen-

te, que eleva pela pressão.

ASPIRANTE, s. m. Nome que se dá
aos que frequentam o tirocínio de certos

empregos ou postos . — Aspirantes de

engenheiros e constructores , creados em
1796.— Aspirantes deguardas marinhas,

creados em 1790.—Aspirantes de piloto,

creados em 1798.— <S'«)-r/e?!ío aspirante.

— Aspirante da alfandega, etc.

ASPIRAR, V. a. (Do latim aspirare.)

Respirar, absorvendo o ar exterior, inha-

lar, inspirar, sorver; pronunciar com as-

piração. Pretender, solicitar, ambicionar,

desejar, anciar, almejar.

Que tão allap Pmiirezas aspiravam.
CAM., Luz., cant. iv, est. 50.

Nem com tanto furor o mar Egío
Co'as forças do .\usiro em tempestade escura.
Ergue as túmidas ondas com que aspira

Bater do Olympo os muros de çalira.

CASTno, OLVS., cant. viii, est. 03.

— Aspirar, v.

respirar.

n. Assoprar, favorecer.

Por cima d'csta rocha brandamente
Sõ Zcphyro aapiratido desencalraa.

EIÍRN., ECÍ.., 11.

ASPIRAR, V. a. ant. Conspirar, conju-

rar, revoltar-se.— «De novo aspirar con-

tra ef-Rei de França. -o Provas da Histo-

ria Genealógica, Tom. ii, p. 561.—Syn. Aspirar, Pretender: O primeiro

verbo exprime a ideia de esforço, o de-

sejo vehemente, a inquietação moral pa-

ra alcançar uma certa cousa ou realisar

um certo desejo. —O verbo Pretender,

designa a exigência de uma certa cousa,

fundada em um direito conhecido ou ima-

ginário.

ASPIRATIVO, adj. Em Philologia, o

que se pronuncia como aspiração, fallan-

do de uma letra ; ou que faz pronunciar

com aspiração, fallando-se de um signal.

— « Tiro delias (letras) a que he aspirati-

va, em razão de .%er mais fácil a nossa

pronunciação.» Frei Manoel da Esperan-

ça, Historia Seraphíca, Prol.

ASPIS, s. m. (Do grego aspis, escudo.)

O mesmo que Áspide ou Aspid.— «Huma
serpente aspis que vos chupa docemente a

vida...y> Jorge Ferreira, Aulegraphia, act.

1, SC. 7.

t ASPÍSOME, s. m. (Do grego aspiis,

escudo, e soma, corpo.) Em Entomologia,

género de coleópteros pentaraeros, da
America meridional.

t ASPISTE, adj. 2 gen. (Do grego as-

pistes, que se arma de um escudo.) Em
Erpetologia, nome das serjjentes que têm

o corpo munido de placas.

t ASPISTÉRA, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo do género jmrmelia.

t ASPISÚRA, s. /. (Do grego aspis,

escudo, e oura, cauda.) Em Ichthyolo-

gía, synonymo do género acanthuro.

t ASPITE, s. m. (Do grego aspis, es-

cudo.) Em Entomologia, género de di-

pteros tipularíos, pequeno insecto que tem

uma linha de extensão.

t ASPIUS, íf. m. Em Ichthyologia, gé-

nero de cyprinoides,

t ASPIÍÉNIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da família dos fetos, comprehendendo

mais do cincoenta espécies, variadíssimas

em quanto ao aspecto e divisão das fo-

lhas.

t ASPLENIÀCEAS, s. /. pi. Em Botâ-

nica, tribu da familia dos fetos, tendo por

typo o género asplenia.

t ASPLENIÁRIAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, secção da família dos fetos.

t ASPLENIOIDE, adj. 2 gen. Que se

assemelha a uma asplenia.

t ASPLENIOIDÊAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, secção da família das polypodía-

ceas, tendo por typo o género asplenia.

t ASPLENÍTE, s. /. Em Botânica fós-

sil, género de fetos fosseis, análogo ás

asplenias da vegetação actual, proveniente

das minas da Silesia.

t ASPONDYLOIDE, adj. 2 gen. (Do gre-

go a, sem, spondt/los, vértebra, e eidos,

fónna.) Em Zoologia, o que não tem vér-

tebras.

t ASPÓNGOPE, s. m. Em Entomolo-

gia, género de hcmipteros pentainianos,

tendo por typo o aspongope da America

meridional.

t ASPORE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e spora, semente.) Em Botânica,

que não tem corpúsculos reproductores.

t ASPRÊA, s. /. Género de polypos

membranosos folíaceos, e compostos de

cellulas.

ASPREDE, s. m. Em Ichthyologia, gé-

nero de siiaroides, peixe das aguas doces

da Guiana.= Recolhido por Moraes,

t ASPRELLA, s. f. Em Botânica, ge-
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nero da familia das gramíneas, tendo por

tvpo a asprella nardiforme.
'

t ÁS PUBLICAS, loc. adv. Publica-

mente, diante do publico. = Usado por

Frei António das Chagas.

t ÁS PURIDADES, loc. adv. O mesmo
que Á Puridade. Vid. esta palavra.

t ÁSQUA, s. f. Em Arachuologia, gé-

nero da ordem dos acarianos, visinho dos

cheyletes.

ÁSQUEAR, r. n. Ter asco, aborrecer,

enjoar, engeitar.=Recolhido por Moraes.

ASQUEROSAMENTE, adv. Com asco
;

repugnantemente, nojosamente, sordida-

mente, sujamente.— «.Medonha e asque-

rosamente lhe queimou e cauterizou a

lingva. » Vieira, Sermões, Tom. iii,

p. 463.

ASQUEROSIDADE, s. /. Sujidade, no-

jencia, immundifie, sordidez.— nE ven-

do tão odiosa asquerosidade, considerou

o que erão deleites sensuaes.» Bernardes,

Floresta, Tom. ii, p. 288.

ASQUEROSÍSSIMO, adj. p. Repugnan-
tíssimo; nojentíssimo. = Usado na lin-

guagem mystica pelo Padre Bernardes.

ASQUEROSO adj. Que causa asco; sór-

dido, nojento, repugnante, hediondo, im-

mundo, sujo, labido; nauseênto, vomiti-

vo.— nOh pobrezinho de mim! que não

sinto em mim, se o máo cheiro, que sahe

da profria consciência asquerosa e re-

volvida, etc.» Bernardes, Pão Mystico,

§17.
ASQUÍNO, s. m. Peixe, ao qual se at-

tribuem propriedades fabulosas. — « Do
peixe asquino, diz Santo Ambrósio, que

sobrevindo tempestade, se pega fortemente

a alguma rocha ou penedo ; com que a vio-

lência das turbulentas ondas o não pode
dalli arrancar, e involver entre setis es-

carceos altivos, e furiosas ressacas. » Pa-

dre Manoel Bernardes, Florcita,Tom. IV',

cap. 2, doe. 18.

ÁS REBATINHAS, loc. adv. O mesmo
que Á Rebatinha.=Usado por Camões.

ASSA, s. /. (Segundo Littré do allcmão

Assand.) Goma resinosa, que se desdobra
em duas espécies: a assa clulcis, e a assa

foetida.

ASSA, s. 711. Nome dado pelos índios

ao filho bi anco de pães pretos. = Reco-
lhido por Bluteau.

ASSABENDAS, loc. adv. ant. Acinte-

mentc, de propósito, de caso pensado,
com conhecimento c noticia.= Usado na
Ordenação Affonsina.=Recolhido por Mo-
raes.

ASSABORADO, adj. p. Tornado sabo-

roso; deleitado com cousa saborosa; sa-

boreado.=Usado por Dom Hilário Bran-
dSlo.

ASSABORAR, v. a. (De sabor, com o

prefixo oa», e a terminação voi-bal «ar».)

Temperar, fazer saboroso ; deleitar, dar
gosto, saborear.— «Pelo assaborar mais
a deferir ao requerimento.'^ Lemos, Cer-

cos de Malaca, p. 50.
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ASSABOREADO, adj. p. Tornado sabo-

roso, temperado. = Recolhido por Bento

Pereira.

ASSABOREAR, v. a. (De sabor, com o

prefixo «a» e a terminaç<ão verbal «ar».)

^Recolhido por Bento Pereira.

ASSACADILHA, s. f. ant. Imputação

calumniosa, attribuicào, accusação.— « E
tão pouco, disse elle, podia eu dar Bada-
Ihouce a el-Rei de Portugal com esta as-

sacadilha, que me vós dizeis, ri Fernão Lo-

pes, Chronica de Dom João I, Part. ii,

cap. 15G. Na linguagem popular ainda se

emprega n'este sentido a palavra Sacadi-

Iho.

ASSACADO, adj. p. Imputado, attri-

buido ; calumniado, contado por assaca-

dilha; censurado, exprobrado.

Falsa e maliciosamente
Foi grande aleive assacado.

Sa' DR MIRANDA, Sat. 1, D. 38.

ASSACADOR, s. m. O que anda com
mexericos, calumnias ou assacadilhas. =
Recolhido por Jeronymo Cardoso.

ASSACALADO, adj. p. O mesmo que

Açacalado ; mais conforme com a etymo-

lugia árabe.

ASSACALAR, v. a. (Do árabe sackala,

com o prefixo e a terminação verbal «arí.)

Vid. a forma moderna Açacalar.

ASSACAR, v. a. Imputar, attribuir ca-

lumniosamente, accusar, exprobrar.— «As-

sacando-lhe além cVisso muitas outras

faltas. D João de Barros, Década IV, Liv.

6, cap. 22.

t ASSÁCIO, s. 7ÍJ. ant. Em Pharmacia
antiga, dava-se este nome a todas as cou-

sas assadas no seu próprio sueco. Espé-

cie de cosimento ou preparação de medi-

camento na sua própria humidade, sobre

cousa quente ou ardente, como telha, ti-

jolo, vidro, ferro, etc. = Recolhido por

Bluteau.

t ASSACUDIDO, adj. p. O mesmo que

Sacudido. = Usado por Frei Marcos de
Lisboa.

ASSACUDIR, r. a. (O mesmo que Sa-

cudir.) Abanar, impellir, estremecer, for-

çar. — « Inclinai, Senhor, nossos cora-

ções a vossos mandamentos, e não d ava-

reza; lançando-a de nós, e assacudindo

de nossas mãos toda cousa toniada. » Frei

Marcos de Lisboa, Vida dos Santos, Liv.

I, cap. 7.

ASSAÇÃO, s. /. Em Pharmacia, cocção

dos medicamentos molles ou succulentos,

operada em sua própria humidade, ex-

pondo-os á acção directa do fogo, no for-

no ou debaixo de cinzas quentes. O mes-

mo que Assacio. — Usado na Farmaco-

pêa Tubalense. = Recolhido por Moraes.

ASSADEIRA, s. m. Mulher que assa

castanhas aos cantos das ruas, e ai ven-

de aos transeuntes. Qualquer louça que

serve para fazer um assado. = Recolhi-

do por Moraes.

ASSADEIRO, s. m. ant, O mesmo que

Assador. Vaso de barro com o fando es-

buracado, dentro do qual se assam as

castanhas.

Quer lançar no assadeira

Castanba, e tirar bolota.

AST0.1I0 PRESIES, AUTOS, fol. l71.

— Assadeiro, adj. O que é próprio

para ser assado ; nome especialmente da-

do a um certo queijo de Salamanca, pró-

prio para assar. — « Os queijos assadeí-

ros de Salamanca. » Nunes de Leão,

Descripção de Portugal, p. 35.

ASSADO, adj. p. No sentido próprio,

preparado ao fogo em secco, sobre bra-

zas, em grelha ou no espeto; extensiva-

mente: abrazado, tostado, torrado, quei-

mado; inflammado, cortado ou escoriado

pelo muito calor.

— Loc. : Assado, cozido e frito, diz-se

do assumpto que foi tratado e repetido

de diversas maneiras até se esgotar. —
« O que me houveres de dar cozido, dá-

m'o assado, perdoar-te-hei o caldo, n Pa-

dre Delicado, Adágios, p. 50.

ASSADO, s. 7)1. Todo o género de vian-

da ou iguaria, que se prepara em secco

ao fogo. Peça de carne que experimenta

a cocção sobre as brazas, e não em li-

quido. — « Após estes virão os fritos, de-

pois os assados. » Sá de Miranda, Es-

trangeiros, aet, II, SC 46.

— Loc. : « Grammatico desfavorecido,

não tem assado, e come cozido, » Padre

Delicado, Adágios, p. 169.

ASSADOR, s. 7?i. Vaso de barro, criva-

do de buracos, que se assenta sobre um
fogareiro, e próprio para assar castanhas.

— Espeto próprio para assar carne ou

qualquer vianda. Antigamente, designa-

va um officio particular da casa real. —
Certa.

Coiros comendo enlranbas palpitantes,

Corlando-as estão dos assotiores.

1117 PEREIRA, ELES., CaOt. Ill, CSl, 178.

ASSA-DULCIS, s. /. Nome dado á resi-

na de benjoim.

ASSADURA, s. f. Porção de carne, que

se assa de uma vez ; nas ilhas dos Aço-

res dá-se este nome aos pedaços de car-

ne que se vão tirando, q.iando se abre

um porco, e se assam im;uediatamente.

= Recolhido por Cardoso e Bento Pe-

reira.

— Loc. : Ter rasca na assadura, ir

feito nos lucros de um negocio ; ter par-

te em uma empreza. Toma-se A m.i par-

te.

—

Presenteou com uma assadura, man-

dou metade de um porco. Recolhido

por Bluteau. — » Aruspicio he hum modo

de adivinhar, pondo-se a olhar os assa-

duras dos animaes. r Summa Caetana,

foi. ai, v.

ASS\ FÉTIDA, s.f. Em Therapeutica,

goma resinosa, fétida, que se obtém por

incisões feitas no tronco e collo da raiz

da Feruhi assa-fétida; tem um cheiro al-

liaceo, c um sabor amargo, acre c repel-

lente. Os asiáticos servera-se delia como
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condimento, e é um dos mais valentes

antispasmodicos conhecidos. — « Saiòa-

vios do que se chama Altiiit, e Anjuden,

assa-fétida, e doce, e odurata, j)ois antre

ella e lasespicium põe os Doctores cdguma
differenca » Garcia d'Orta, Colloqiiios

dos Simples e Drogas, coil. vii, foi. 18.

ASSAFRÃO, «. m. Vid. Açafrão.

ASSAI, adv. (Do italiano assai, bastan-

te.) Termo de musica, para designar bas-

tante, assas, muito. Indica-se como au-

gmentativo á palavra que nota o movi-

mento de uma ária. — Presto assai ; lar-

go assai.

t ASSAKÍ, s. /. Nome da sultana fa-

vorita do harém.

ASSALARIADO, adj. Pago por salário;

estipendiado, tomado ao serviço por sol-

dada. — Emprega-se tambein á má par-

te. Corrompido por paga, vendido, sem
consciência; peitado para ura crime. —
« Com seus pescadores assalariados. » Lu-
cena, Vida de Sam Francisco Xavier, p.

80, col. 2.

ASSALARIAR, v. a. (De salário, com
o prefixo «a 11 e a terminação verbal

«ar».) Tomar por salário, assoldadar,

chamar para o seu serviço por um certo

estipendio. A' má parte : peitar. — « Qnaes
são estes (conselhos) senão o de ir mais

dous mil jyusstis a quem me assalariou só

para mil. » Jfanoel Bernardes, Luz e Ca-

lor, Part. II, op. 3, n. 340.
— Assalariar-se, v. refl. Entrar para

o serviço de alguém mediante imia certa

paga; também se emprega á má parte;

vender-se.

ASSALMOADO, adj. Que tem parecen-

ças ou analogia com o salmão. — Tridas

assalmoadas. = Recolhido por Moraes.

ASSALOIADO, ndj. p. Que tem manei-

ras de siilnii)
; alapuzado, rústico.

ASSALMONADO, adj. Vid. Assalmoado.
ASSALTADA, s. /. (De assalto, com o

sufllxo «ada».) Ataque repentino, sorti-

da, investida, erupção. — « *S'e alcjvm es-

capou das assaltadas dos Alarves, » Go-
dinho, Viagem da índia, p. 101.
— Loc. . Dar uma assaltada, ir de fu-

gida a um logar. = N'cste sentido tam-
bém designa o assalto de ladrões.

ASSALTADO, adj. p. Atacado, investi-

do, acconimettido ; também se emprega á

má parte, para designar, roubado por sal-

teadores.

ASSALTADOR, s. m. O que assalta;

invasor, accommettedor ; o que ataca.

Por venluia qiiés tu privada palma
De ousado asaaííador da aUa niui-allia.

MATTOS, jEniis. LiBEnx., caot. Si, est. 22.

ASSALTAR, v. a. (No normando assau-

tar, no italiano assaltare.) Accommetter,
atacar, investir, arremetter, expugnar.
Apanhar descuidado.

O' indisno Pastor de tal rclianlio,

Sc teu curral faminto lobo aasalta.
QUEViciio, AFFONSõ AFPiCANO, c:int. IV, est. rin.

— SvN. Assaltar, atacar: O primei-
|

i'0 verbo indica o facto de arremetter de

salto, de uma maneira repentina, o im-

prevista. — Atacar, designa o primeiro

movimento do combate.

ASSALTEADO, adj. p. Investido com
frequência, atacado constantemente. Sal-

teado. — « A alma assalteada d'invejas,

ambições, ódios e outros sem mil inimi-

gos. » Sermões, Part. i, foi. 191, v. =
Usado por Paiva d'Andrade.

ASSALTEAR, v. a. Assaltar com fre-

quência, accommetter de súbito; sair ao
encontro para roubar.

e os seus formosos
Olhos, de que refiarle fjloria e pena,
Amor que assaí/nw delles appreude
Pelo florido eaiupo e praia estende.

CASTHO, ULYSSEA, Caot. II, OSl. 8.

ASSALTO, s. m. (Do latim assaltus ; no
italiano assalto, no hespanhol asalto.)

Ataque, investida, sortida, arremettida,

accommettiinento, aos muros de uma ci-

dade ou praça. Tentação, combate, lucta
;

sollicitação viva e impertinente. Em Es-
grima, combate simulado. — Também
designa um certo jogo. Ataque de saltea-

dores, ou assaltada. — « Determinaram
de lhe dar ao outro dia hum geral assal-

to. » Couto, Década V, Liv. 4, cap. li).

ASSALVAJADO, adj. Da condição do
selvagem; brutal, grosseiro, rude.=Rc-
colhido por Moraes.

ASSALVAJAR, v. a. Reduzir á con-

dição de selvagem; tornar rude. Melhor,

asselvajar. = Recolhido por Moraes.
— Asssalvajar-se, v. refl. Embrutecer,

tornar-se selvagem. = Recolhido por Mo-
raes.

ASSAMAR, V. a. Vid. Acamar. := Usa-
do por Jorge Ferreira.

t ASSAMARE, «. /. (Do latim assare,

e amarus, amargo.) Nome da substancia

jiarticular que cormiunica o sabor amar-
go ao pão, ao café, etc.

ASSAMENTO, s. vi. ant. O acto de as-

sar ; cocção sobre o fogo.— «Poendo exem-
plo no assamento e palavras de 8. Lou-
renço. » Provas da Historia Genealógica,

Tom. III, p. 787.

ASSANHADO, adj. p. Cheio .de sanha
;

enfurecido, cncolerisado, raivoso, irado.

Diz-se principalmente dos animaes enrai-

vecidos.— o Não podendo soffrer a fúria
dos nossos já assanhados do damno, que

recehião. » João de Barros, Década I,

Liv. 8, cap. 10.

— Loc. : Ferida assanhada, a que não
obedece aos medicamentos, mas se reno-

va, e se faz sempre peor. — Gato assa-

nhado, enfurecido por o perseguirem.

ASSANHAMENTO, s. m. L-ritação, o

que causa- assanho, ou sanha. Enfureci-

mento. — g Os máos e leres per soberba,

eamarellos como palha per invejei, e fra-
cos per assanhamentos, etc. » Vita Chris-

ti, Part. I, cap. 19, foi. G4.

ASSANHAR, v. n. (De assanho, com a

terminação verbal oar».) Irritar, enraive-

cer, embravecer, enfurecer, provocar a rai-

va.— «./1/ais assanha Deos contra si o que
se não doe de haver jyeccado, do que o que
havia assanhado d'aiites quando o commet-
teo.v Amador Arraes, Dialogo IX, cap. 16.

— Assanhar, v. n. Aggravar, inflam-

mar, ir a mal, tomar uni caracter mali-

gno.—

«

Causou assanhar a pjerna, que tra-

zia, enferma.-it João de Barros, Década lii,

liv. 10, cap. 10.

— Assanhar-se, v. refl. Enraivecer-se,

embravecer-se, tornar-se furioso.

—

<s O ja-

vali, tanto que se sentiu tocado, assanhou-

se, e os olhos lhe reluziam, n Jorge Ferrei-

ra, Memorial da Tavola Redonda, Part. i,

cap. 40.

—Loc. <iA quem has de rogar, não has-

de assanhar.» Jorge Ferreira, Ulissypo,

act. I, c. 3. — «Islão te assanhes com o

castigo, que te não dá o teu inimigo.»

Padre Delicado, Adágios, p. 18.

ASSANHO, s. m. (De sanha.) Assanha-
mento; raiva, fúria; provocação, irritação

Sollre, que sollre o sesiido.

Arrenega dos assanho.'!.

Ja os devias ter provados
N,TO s,io os males tamanhos.

sA DE MIRANDA, Ecl. VIU, eSt. iO.

ASSAR, V. a. (Do latim assare.)T)^r a

cocção á comida em secco sobre o fogo;

passar sobre as brazas ; inílammar, esco-

riar por effeito do muito calor e suor.

Quando hontem fhi'i,'uei do matlo,
Pòs uma enguia a a.ssar,

E crua a deixou levar.

Por n.ão dizer i;ape ao sato.

Gil. vio., oitii-, liv. (, foi 34, ,v.

— Loc. : Assar no bico do dedo, mostrar

que uma cousa é impraticável. — « Quan-
to vós n'isso ganhaes, assai- O no-lico do

dedo.-» Jorge Ferreira, Euphrosina, act ii,

SC 7.

ASSARA, .«. /. Espécie de moscatel,

de grtindes cachos e bagos grossos. Cita-

do por Ahirte. = Recolhido por Bluteau.

ASSARABRÁCARA, s. f. O mesmo que

Asaro.= Usado ntiSummulade Alveitaria.

ASSARILHADO, adj. p. Que tem bra-

ços cruzados, como o sarilho. Ensarilhado.

ASSARINA, s. /. Em Botânica, planta

rasteira de folha miúda, de flores como
a niacella. = Recolhido por Moraes.

ASSÁRION, s. m. Em Numismática,

moeda do Egypto e da Ásia.

ASSÁROE, s. /. Em Botânica, planta

das serranias da Europa. ^ Recolhido por

Moraes.

ASSAS, adv. (Do latim aã e satis ; no

provençal assatz.) Bastantemente, suffi-

cientemente, bastante; quanto é preciso.

•— d O que ella muito de ordinário fazia,

e com assas de liberalidade, o Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. i, cap.

2. = Também se escreve Assaz.

— Loc: «Assas caro compra, quem
roga. -o Bluteau, Vocab. supp. — «Assas

escaco é quem das pialavras tem dó. »

Idem, ibid. — «Assas é de pouco saber,

quem se mata p)elo que não 2)ode haver, »
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Delicado, Adágios, p. 99— «Assas é po-

bre e ddçjado, quem conta seu gado. Id.,

ib. p. 149. — «A.sséiS pede, quem bem ser-

ve. r> Id., ibjd. p. õJr.— «Assas tem quem

se contenta com o que tem.» Bliit. Voe.

suppl.

ASSÁSMENTE, adv. (De assas, com o

suffixo adverbial «mente» ; este tacto é fre-

quente uas línguas romanas, que a mui-

tos advérbios latinos imprimiram a forma

moderna, com o suffixo mente.) O mes-

mo (jue Assas. = Usado na linguagem

oral.

ASSASOAR, s. a. Vid. Assazoar. = Usa-

do por 8everiiii de Faria.

ASSASOE, s.f. Em Botânica, nome de

certa planta da Ètbyopia. = Recolbido por

Moraes.

ASSASONAR, v. a. Vid. Assazonar.

= Recolhido por Moraes.

ASSASSINADO, adj. p. Morto violenta-

mente, ferido mortalmente, executado, tru-

cidado. = Usado por Alvares da Cuuba.

ASSASSINADOR, s. m. U mesmo que

Assassino. = lí<'colliido por Moraes.

ASSASSINAMENTO, s. m. aut. O mes-

mo que Assassinato c Assassínio. — « Vio

que debuxava na Judea o assassinamento

de huma grande j^&^soa.» Alvares da Cu-

nha, Eschola de Verdades, vcrd. xiv, § 5.

ASSASSINAR, i-. a. {De assassino, com
a terminação verbal. Para a Etimologia

histórica, vid. Assassino.) Matar violenta-

mente ou á traiçào ;
trucidar, praticar um

homicídio voluntário, tirar a outrem a

vida com premeditaçào.— v.Q,uando el-liei

de Castella mandou assassinar ao senhor

Rei Dom João o Quartu, indo acompa-

nhando o mesmo JJeos, na Procissão de

Corpus Christi.» Mercúrio de Nov. de

1663.

ASSASSINATO, s. m. Assassínio, morte

violenta dada com premeditaçào. — «Elles

para um assassinato escolheram o mais san-

to lugar.» Sousa de Macedo, Panegyríco

sobre o milagroso successo, p. 17.—As-

sassinato jurídico ou legal, condemuaçào
capital^ ou pena ultima pronunciada injus-

tamente por um tribunal; nome como os

philosophos e criminalistas designam a

pena de morte.

ASSASSÍNIO, s. m. Homicídio. O mes-

mo que Assassinato. — «De outros cinco

modos se furnui o homicidio deliberado,

convém a saber: de propiosito, sem mais
outra qualidade, á traição, com engano,

com assassínio, coin peçunha.» João l'into

Ribeiro, Lustre do Desembargo do Paço,

cap. ni, § lUõ.

ASSASSINO, s. m. (Na baixa latinidade

assassini, assessini, assissini ; no proven-

çal assassin, e ansessi, cujas forjnas se

reflectem no huspanhol ascsino, e no por-

tuguez. — Esta palavra é de origem orien-

tal; deriva-se do árabe haschisch, nome
do pé das folhas de canamo, com a qual

se prepara uma bebida inebriante chama-

da hacljisclic j a seita do Velho da Mon-

tanha erabriagava-se com esta bebida, fi-

cando determinada assim a fazer tudo,

cmpregando-os o seu príncipe a matar os

inimigos. Diz Littré: uussim uma planta

inebriante acabou por dar o nome ao as-

sassinato.» Bluteau no Vocabulário expli-

ca perfeitamente esta etymologia.) Homi-

cida, o que acomette o seu similhante, e

que o mata á traição e violentamente

;

matador, algoz, tyranno : — Povos da sei-

ta mahometana.

E os assassinos de ionoceiítcs vfdas.

SÃ DB MB\E2BS, MALACA CONgUlãT.^ C. IV, eSt. ^2.

ASSASSINO, adj. Que commette as-

sassínio; que tem a expressão no rosto de

que é capaz de fazer um assassinato.

— « Gente vaga, roubadora por natureza,

e assassina.» Frei Simão Coelho, Com-

pendio das Chronicas do Carmo, Liv. ii,

cap. 8, foi. lo2.

ASSATiVO, adj. Em Pharmacia, o que

se faz em calor secco e alheio ; diz-s.e da
cocção dos medicamentos feitos em sueco

próprio.— Cosimento assativo.=Recolhi-

do por Bluteau.

ASSAZ, adv. Vid. Assas.

ASSAZOADO, a<lj. p. U mesmo que Sa-

zonado ; maduro no tcmjio competente ou

na estação própria; figuradamente, idó-

neo, capaz, próprio, accommodado. —
«.Mostrando-lhes as searas maduras e as-

sazoadas.» Lucena, Vida de Sam Fran-

cisco Xavier, ti. 48, col. 1.— Assazoado

do sol, recosido, resseCcado.

ASSAZOAR, V. a. (De sazão, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Amadurar, fazer maduro, pôr em estado

de se recolher.

—

«Aquietou-se comtudo em
sua pretenção, até que o tempo assazoasse

alguma boa occasião.» Padre Baltliazar

Telles, Chronica da Companhia, Part. ii,

liv. 5, cap. 19, n. 1

— Assazoar, v. n. Amadurecer, sazo-

nar, tornar-se capaz de se recolher. =
Também se escrevia Assezoar. \ id. Sazo-

nado.

ASSAZONAR, v. a. c n. O mesmo que

Assazoar o Sazonar ; antigamente Aceso-

nar. — «He [o signo de Leo) de natureza

do fogo, injiue seccura e quentura; a qual

faz assazonar todos os fructus e sementes.»

Manoel de Figueiredo, Chronographia,

Part. II, cap. 6.

ASSAZONAVEL, adj. 2. gen. Que está

próximo ou caminha para o amadureci-

mento ; maduro, chegado á sazão de re-

colher. — «.íl terceira parte do anno cha-

maram optono por causa, que já neste

tempo todas asfructas estão assazonaveis,

para se colherem e apanhareu}, isto he o

que quer dizer auptunus, cousa assazoa-

vel e de tempo.» JManocl de Figuciredo-

Chrouographia, Part. i, cap. 31. Outo,

nico, (Uitonal.

ASSE, 5. «1. (Do latim as, assls.) Em
Numismática, antiga moeda romana, que

equivalia a quatro reis. — íDuus passa-

rinhos por hum asse.» Padre António Pe-

reira, trad. da Bíblia, tom. vi, p. 40.

— Em Botânica, sj-nonimo do género

tetraeero, da farnilia das dilleniaceas.

ASSEADAMENTE, adv. Vid. Aceada-

mente.

ASSEADO, adj. p. Vid. Aceado.

A carta de uns borrões

Vinha mui pouco asseada.

ACAD. DOS SING., t. I, SCSS. 6.

ASSEAR, V. a. (Para a etymologia vid.

Acear.) Limpar; enfeitar, ataviar, vestir

com riqueza.

— Assear-se, v. refl. Vestir-se com lim-

peza e elegância, ataviar-se. Vid. Acear-se.

ÁS SÉCCAS, Zoe. adv. ant. Importuna-

mente. = Usado por Frei João de Ceita.

ASSECEGAR, v. a. ant. O mesmo que

Assocegou. — «Pediu seguro a Affonso

d'Albuquerque, e assecegou d'este seu pro-

pósito.» Affonso d'Albuquerque, Commen-
tarios, Part. m, cap. 34. = Também se

pode tomar como homonymia dando a

forma verbal ao substantivo Sécega.

— Assecegar-se, v. refi. Assoeegar-se,

socegar-se, aquietar-se, tranquillisar-se.

— « Os reis christãos, como a gente se

assecegou do alvoroço da victoria, efe.»

Ruy de Pina, Chronica de D. Affonso IV,

foi. 165, V.

ASSECLA, s. 771. (Do latira assecla^ e

assecula.) Companheiro, servo, acolyto,

sequaz, partidário ; e também parasita,

imitador, sectário, parcial ; no plural la-

tino, significava consortes, sé([UÍto, com-

panhia, bando, gente da mesma igualha.

Empregava-se sempre com uma certa inten-

ção de desprezo. — «E se algum Medico

quer contrastar a cega fineza dos asse-

clas das muitas sangrias, se expõe a sof-

Jrer a nota de ignorante.-» Curvo Seme-

do, Observações medicas, Observação 99,

pag. 1.

ASSECUÇAO, s. f. (Do latim assequi.)

Consecução de um beneficio; impetração;

conseguimento, obtenção. =Recolhido por

Moraes.

ASSECURAÇÃO, s.f. ant. O mesmo que

Asseguração ; segurança, garantia, vali-

dade formal. — dE para de todo se tira-

rem duvidas.. . . declai-amos, que suppos^

tos os três contratos de sociedade, asse-

curação do principal, assecuração do ga-

nho na forma, que os ditos Doutores ot

ensinam e consideram, se não levará mais

de ganho seguro d'aqui em diante, do que

a razão de cinco por cento ao summu. -

Constituição do Arcebispado de Braga,

tit. 68, const. 8, n. 3.

ASSEDADEIRA, s. /. Mulher que tem

por oriicio ripançar o linho, passando-o pe-

los dentes do sedeiro, e formando depois

as estrigas.

ASSEDADO, <!</. p. Passado pelo sedei-

ro ; alimpado, separando a estopa do li-

nho.

ASSEDAR, f. a. (De sedeiro, com o

prefixo CA» e a termiuaçào verbal sar».)
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Passar pelo sedeiro separando o linho da

estopa. = Recolhido por Bluteau.

ASSEDADOR, s. m. O que asseda, e lim-

pa o linho da estopa. Também designa o

instrumento chamado sedeiro.

ASSEDENHADO, adj. (De sedenho, o

que tem sedas.) Que é ornado, ou en-

chumaçado
;
que tem pêllos de seda, ave-

ludado. — lÊ (deixo) hum chumaço as-

sedenhado de penna, e duas colchas no-

vas pequenas.» Provas da Hist. genealó-

gica, Tom. I, p. 135, ann. 1350.

ASSEDENTADO, adj. p. Sedento, se-

quioso; cheio de sede; figuradamente,

rancoroso, raivoso, sanguinário. — « En-
tre leões {com elle), assedentados. » Fi-

linto, Obras, Tom. vii, p. 281.

ASSEDIADO, adj. p. Posto em assedio;

sitiado, cercado. == Usado por Moraes.

ASSEDIADOR, s. m. Sitiador, sitiante;

o que põe assedio. = Recolhido por Mo-
raes.

ASSEDIAR, V. a. (De assedio, com a

terminação verbal « ar » ; da baixa lati-

nidade assediare, com os dous sentidos

de pôr cerco e ficar em cerco.) Sitiar,

cercar, pôr assedio, estabelecer cerco, fe-

char em sitio. — « Tenhão logo por cer-

to, e certíssimo, todos os que assim ar-

mados ou entrarem nas batalhas, ou as-

saltarem os muros, ou assediarem as ci-

dades, etc. » Vieira, Sermões, Tom. vi,

serm. 10, § 7, n. 314. Escalar, saltear.

ASSÉDIO, s. m. (Da baixa latinidade

sedia, corrupção de sedes; com a prepo-

sição «ad», ou o prefixo.) Cerco, sitio,

posto a um legar fortificado; estabeleci-

mento e operações militares diante de

uma praça, para a fazer render conjun-

ctamente pela fome, e pelo assalto das

brechas. — « Não cessava porém a bate-

ria, intentando enfraquecer-nos com um
lento assedio. » Jacintho Freire, Vida de

D. João de Castro, Liv. ii, n. 71.

— Loc. : Estado de assedio, o estado

de uma praça ou cidade, quando, em re-

sultado do ataque, a auctoridade supe-

rior é entregue a um chefe militar, que

pôde n'este caso fazer todas as requisi-

ções e tomar todas as medidas convenien-

tes para a defeza. Algumas vezes, mes-

mo em tempo de paz, uma cidade ou uma
província é declarada em estado de asse-

dio, para abafar uma revolução, suspen-

dendo-se então a acção das leis, substituí-

das pelo regimen militar.

ASSEGUNDAR, v. a. O mesmo que Se-

cundar ; repetir. = Recolhido por Mo-
raes.

ASSEGURAÇÃO, s. /. O mesmo que

Assecuração. Garantia, segurança. —
« Agora digo, que falia aqui o Texto do

contracto de asseguração, e do remédio

anticipado e prudente, com que dando

parte do cabedal, que se embarca, e se

expõe aos perigos do mar, se segura o

todo. y> Vieira, Sermões, Tom. viii, p.

281.

ASSEGURADAMENTE, adv. Com segu-

rança ; affiançadauiente ; certificadamente.

ASSEGURADISSIMO, adj. sup. Certifi-

cadissimo, seguríssimo.= Usado por Pai-

va de Andrade.
ASSEGURADO, adj.p. Garantido, afian-

çado ; certificado, promettido ; assevera-

do. = Usado por Vieira.

os veados

Na fugida ainda mal assegurados.

Porque do som dos próprios pés se espantam.

CAM., canç. XV.

ASSEGURADOR, s. m. O que assegura;

abonador, afiauçador, mantedor, garante.

— <í E estas mesmas fenas haverão quaes-

quer que forem piadrinhos ou assegurado-

res. o Ordenação Manoelina, Liv. v, ti-

tulo 93.

— Em Direito Commercial, assegura-

dor é o que hoje se chama segurador, o

que se encarrega dos riscos durante o

transporte e conducção de certas merca-

dorias ; ficam a risco do assegurador, to-

das as perdas e damnos que acontecem

aos objectos segurados, por borrasca,

naufrágio, varação, abordagem, mudança
forçada de rota, de viagem ou navio, por

alijamento, incêndio, violência injusta,

inundação, presa, pilhagem, embargo por

ordem de potencia, declaração de guer-

ra, represálias, negligencia ou ribaldaria

da equipagem ou capitão, e geralmente

por todas as outras fortunas do mar. —
« Vai-se á casa dos seguros, assegura sua

fazenda, dando aos asseguradores tanto

por cento, ou por milhar. » Padre Baltha-

zar Paes, Sermão nas Exéquias, etc.

Part. II.

ASSEGURAR, v. a. (Da baixa latinida-

de assecurare.) Firmar, fixar, fazer segu-

ro
;
guardar, validar, garantir; livrar de

cuidado, animar, prometter com seguran-

ça, certificar, asseverar, affirmar, afian-

çar, abonar, pôr em salvo. — « Vierão

muitos índios e puseram-se ao redor do

povo junto ao mato : disse o Índio que o

levassem para junto d'elles, que lhes que-

ria faliar e assegural-os, que elles fa-

rião o que lhes elle mandasse. » Desco-

berta da Frolida, foi. 33, v.

— Loc. : « Boa é a tardança que asse-

gura. » Padre Delicado, Adágios, p. 76.

— Assegurar-se, v. reji. Certificar-se,

affirmar-se, confirmar no seu propósito,

tornar-se sabedor, indagar, informar-se.

— « Pêra se assegurar mais nestes meus

pensamentos, tratou de os espertar de noi-

te. 1) Padre Balthazar Telles, Chronica da

Companhia, Part. i, Liv. 2, cap. 19.

ASSEIAR, i'. a. Vid. Acear, e Assear.

(Da baixa latinidade sedet, corrupção de

decet.) Ataviar, limpar.

ASSEIO, s. m. Limpeza, policia, ele-

gância, compostura, alinho, atavio, orna-

to ;
refere-se á hygiene do coi'po, e á ri-

queza dos vestidos.

Em roda eslavam já com ledo asseio

Aqiielles cavalieiros esforçados.

(jnnvEDO, íffonso afi\ica'<o, cant. xii, foi. 195.

ASSEITAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que
Asseitamento. = Recolhido por Viterbo.

ASSEITABIENTO, s. m. ant. Embuste,
enredo, cilada, insidia, arin;idilha, embos-
cada ; tentação.— « E por tal que aprin-

damos de ser apparelhados e prestes des

o começo da vida ás tentações e asseita-

mentos, que nos vierem. » Vita Christi,

Part. I, cap. 13, foi. 44, v,

ASSEITANÇA, s. f. ant. (Do hespanhol

asechanzu.) U mesmo que Asseitação e

Asseitamento. Aleivosia, trapaça, embus-
te, traição. — «£ devemos haver fortale-

za pêra resistir ás asseitanças do dia-

bo. >i Crimente Sanches do Vercial, Sa-

cramental, Liv. II, tit. 72, foi. 56, V.

ASSEITAR, v. a. (Do hespanhol ase-

char, segundo Moraes.) Insidiar, armar
ciladas, tentar, enganar, trahir. — « Mas
ante engenhavão de asseitar e commetter

por asseitamentos o ensinador da verda-

de. » Vita Christi, Part. ii, cap. 15, foi.

47, V.

ASSEJO, s. m. ant. O mesmo que En-

sejo. — « Herodiades queria mal a São
João, e buscava assejos de mal trautar. »

Vita Christi, Part. i, cap. 27, foi. 89.

ASSELHA, s. f. ant. Diminutivo de

Asa. Azelha. = Recolhido por Cardoso.

ASSELLADO, adj. p. ant. O mesmo que

Seliado. — «O meu juizo (sobre o que

deva fazer) sei-á assellado com o vosso

conselho. » João de Barros, Clarimundo,

cap. 19.

ASSELLADO, adj. p. Cavado á manei-

ra de sella de cavalgadura; que apresen-

ta uma depressão como a da sella.— a E
aqui fez a natureza a serra tão assella-

da e escachada té ó andar do mar, que se

espraia este esteiro pola aquella planicie,

que he á semelhança de manga. » João de

Barros, Década II, Liv. 7, cap. 8.

ASSELLADOR, s. m. O mesmo que Sel-

lador
;

que põe ou prega os sellos. —
« Assellador de piannos. » Regimento da

Fazenda, cap. xxii, foi. 9, v.

ASSELLAR, v. a. O mesmo que Sellar.

Pôr sellos; carimbar, estampilhar; mar-

car com o sinete; figuradamente, validar,

assegurar, provar, asseverar, conjirmar.

— « Tanto que as cartas forem vistas

pelo Chancellar mór.... as mandará pre-

sente si assellar ao Porteiro da Chancel-

laria, e j^ò'' em hum sueco, que çarrará e

assellará. » Ordenação Manoelina, Liv. i,

tit. 2.

ASSELLAR, v. a. (De sella, com o pre-

fixo «a» ea terminação verbal «ar.») Cur-

var, dobrar, deprimir á maneira de sel-

la. = Recolhido por Moraes.

ASSELVAJADO, adj. O mesmo que As-

salvajado. == Recolhido por Moraes.

ASSEM, s. m. Carne da parte das cos-

tas da vacca, tida como a melhor; figu-

radamente, designa tudo que é bom, ex-

cellente.
Tão no carapo e iio mar peixe,

Carne de assem.

pnBSTIS, ACTOS, foi. 143, V.
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cada um dos grandes Priora-

—Loc. : d A carne de assem he pouca,

e sabe bem, vias não para quem filhos

tem. D Hernà is unes, Refranes, foi. 2.

Vid. Acem. — Trova de assem, bem fei-

ta, escellente. = Usada por Camões,

ASSEMBLÊA, s. /. (Do Irancez asse^n-

blée; do verbo latino adsimulare, forma-

do do radical siinul, juntamente.) Con-

gresso, junta, reunião, ajuntamento, par-

tida, conferencia ; o logar onde se esta-

belece uma sociedade de recreio; a divi-

são dos circulos eleitoraes ; camará, cor-

poração, academia. — « Comtudo, como

são muitos, e mui ^-loderosos os que se

não acharam nesta assembléa, teme-se

que a guerra venha a ser civil. » Vieira,

Cartas, Tom. il, cart. 74.

— Em Disciplina militar, assembléa é

o toque de tambor para abater as tendas

;

toque de caixa para recolher a quartéis

;

signal para se formarem as companhias

antes de entrarem em parada.
— Em Cavalleria, assembléa de Mal-

ta, tribunal da ordem militar de Sam
Joào, em
dos da mesma ordem
ASSEMELHADO, adj. p. Parecido, com-

parado, cotejado; fingido, contrafeito, af-

tigurado.=Usado por Frei João de Ceita,

ASSEMELHAR, v. a. (Do latim assimi-

lare.) Comparar, cotejar, fingir, contrafa-

zer, dar parecenças; tornar parecido. —
« Os cabellos, por cima das espáduas es-

parzidos ao vento, os raios do sol asse-

melhavam. » Alvares d'Oriente, Lusitâ-

nia Transformada, foi. 210, v.

— Assemelhar, v. n. Ser semelhante,

dar parecenças, imitar
;
parecer ; seme-

lhar.

E as lagrimas, que á luz do sol brilhavam,
Pérolas e crístaes assemelhavam.

MATTOS, JCROS. LiBERT., caiit. IV, est. 74,

— Assemelhar-se, u. rejl. Ser pareci-

do; afigurar-se, representar-se, ter simi-

Ihança, — lE porque se me assemelhou
no que contaste, que vivias triste, dize-

me, rogo-te, de que mal te queixas. i> Ro-
drigues Lobo, Primavera, floresta iii,

pag. 6.

t ASSENDENCIA, s. /. ant. O mesmo
que Ascendência, = Recolhido por Blu-
teau.

ASSENHA, s. /. ant, O mesmo que
Azenha : do árabe assanha ; por esta ra-

zão também se escreve Acenha. = Usa-
do por Frei João dos Santos, e D. Ro-
drigo da Cunha.

ASSENHORADO, adj. p. ant. O mesmo
que Assenhoreado. =Modernamente, com
ares de senhor.

ASSENHORAR, v. a. ant. (De senhor,
com o prefixo «a» c a teiniinação verbal
« ar. ») O mesmo que Assenhorear.
-^ Assenhorar-se, v. rejl. Apoderar-se,

tornar-se senhor, dominar. — « Quando
o appetite sensível, que deve ser sobjecto,

se assenhora da razom. » Vita Christi,

Part. 11, cap, 2, foi. 5, v.

ASSENHOREAMENTO, adj. 2 gen. Que
senhorôa ou domina. = Usado pela In-

fanta D. Catherina. =Recolhido por Mo-
raes.

ASSENHOREAR, v. a. Dominar como
senhor ou dono

;
ganhar o senhorio ou a

posse ; apoderar-se, adquirir. — « Estes

homens não fazem guerra por cobiça de

riquezas, nem menos de assenhorear p?'o-

vincias. » Ordenação Manoelina, Liv. i,

tit. 5G.

— Assenhorear, v. n. Ter domínio,

ter senhorio, governar. — «O bem aven-

turado estado, em que essa gente da Ilha

estava, subverteram primeiro tyrannos,

que n'ella assenhorearam. » Sabeilico,

Eneadas, Part. i, cap. 4, p. 31.

— Assenhorear-se, v. rejl. Apossar-se,

apoderar-se, alcançar o dominio. — «O
qual vindo, bem entendiam todos, que não

era, salvo por se assenhorear delles.» Fer-

não Lopes, Chronica de D. João i, Part. i,

cap. 20.

ASSENO.s. m. ant. O mesmo que Aceno.

=Usado por Fernão d'Alvares do Oriente.

ASSÉNONA, s. /. Urna. = Recolhido

por Bento Pereira.

ASSENSO, s. m. (Do latim assensus.)

Consentimento, assentim.ento, credito, cre-

dibilidade, approvação, conformação, ac-

cordo. — «E sendo isto assim, bem se dei-

xa ver como não havia a congregação de

Concílios, nem creações de novos Bispa-

dos sem autoridade, e particidar assenso

da 8é Apostólica.» Frei Bernardo de Bri-

to, Monarchia Lusitana, Part. ii, liv. tí,

cap. 19.

ASSENTADA, s.f. Em Direito, auto ou

termo da inquirição das testemunhas com
declaração do dia, mez, anno e logar, to-

das as vezes, que a mesma inquirição se

interrompe e faz novamente. — No senti-

do usual, vez, o que se pratica ininter-

rompidamente.— aLevará esse Taballião

ou Escrivão sete reaes, assi como leva de

hiima assentada ííe testemunhas, o Ordena-

ção Manoelina, Liv. i, tit. 63.

—Loc.: De uma assentada, de uma vez,

sem interrupção.

—

«El-Rei I)nm João II,

lhe deu, de huma assentada, sessenta niil

reis. II Frei Manoel da Esperança, Histo-

ria Seraphica, Part. ii, cap. 42.

ASSENTADAMENTE, adv. Com assento,

detidamente, maduramente ; firmemente,

seguramente. — nQue fundamento tive-

rão j)ara se resolverem tão assentadamen-

te nas grandezas e em seus auginentos ?«

Vieira, Sermões, Tom. xi, serni. 11, § 8,

n. 498.

ASSENTADO, adj. p. Fund.imentado,

firmado, base.ido ; situado, collocado, sito
;

soccgado, depositado; quieto, 'tranquillo,

maduro, pacato, considerado, circumspe-

cto. Engastado, cravado.— «A coroa da
cabeça era toda de Jlorcs de ouro e pedras,

tào bem assentadas, que as flores pare-

ciam naturais. V Salgueiro, Festas na Ca-

nonisação de S. Francisco Xavier, li. 1S4, v.

— Loc. : £síar assentado, contrapõe-se

a estar de pé ou deitado. — Assentado em
joelhos, ajoelhado.— «Assentado em joe-

lhos e ditas algumas orações. » .João de Bar-

ros, Década III, fl. 262, col. 1.

—

Muito
assentado, eheio de circumspecção. — Fi-

camos assentados, isto é combinados, ajus-

tados. — Assentado no livro, inscripto

como devedor ou credor.

ASSENTAMENTO, s. m. ant. (De Assen-

to,com o suífixo «mento».) Postura, accor-

dam ; casa ou vivenda com todos os edi-

fícios que são próprios de um lavrador ou

caseiro ; situação, sitio, base; partida es-

cripta no razão; salário, saldo, moradia;
banco, cadeira. — «.Primeiramente haja

de saber o assentamento daquella cida-

de.» Azurara, Chronica de D. João I,

Part. III, cap. 14.

— Loc. : Mercê de assentamento, es-

pécie de morada, concedida ao que esta-

va assentado nos livros d'el-rei por fidal-

go. Quando o príncipe fazia mercê a al-

gum fidalgo do titulo de Conde, Marquez
ou Duque, perdia a moradia, e em logar

d'ella se lhe fazia mercê de assentamento,

que era outra espécie de ordenado, que se

assenta pelos títulos e dignidades das pes-

soas, e este se lhe dá aonde quer que esti-

verem, ainda que seja fora da corte, mas
com difterença, porque conforme a maio-

ria do titulo, se dá o assentamento, e ás

vezes entre títulos eguaes era desigual o

assentamento, porque os de prerogativa

de parentes do rei o tinham maior. Os
assentamentos não passavam de pae a fi-

lho, não tendo o mesmo titulo e a mes-
ma dignidade que seu pae teve, ao con-

trario da moradia. —Assentamento rfe co-

res, o mesmo que incrustação. = Usado
em pintura. — Assentamento das bomhir-

das, plataforma. — Inscripção de assen-

tamento, titulo de divida publica fundada;

inscripção.

ASSENTAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Assentimento. = Recolhido por Jero-

nymo Cardoso.

ASSENTAR, i', a. (No provençal, no ca-

talão e hespauhol, sentar, e assetilar.)

Collocar em assento, fazer que outrem to-

me assento. Firmar, basear, fundamen-

tar, convir, pactuar, estabelecer ; inscre-

ver, tomar nota ; ordenar, regular, descar-

regar; aquietar, tranquillisar, alistar, ar-

rolar, determinar, postar. — lA tomou

elle amorosaniente, e abraç^lndo-a, e assen-

tando-« par de si, toinando-lhe suas for-

mosas mãos entre as suas deUe, lhe co-

meçou a faliar d'esta maneira, t Bernar-

dim Ribeiro. Menina e Moça. Part. ii,

cap. 1.

— Assentar, v. n. Morar, estabeleccr-

se ; convir, ajustar, convencionar; depo-

sitar ou precipitar; apacatar-se, tornar-se

sisudo ; accommodar-se ; residir.

Ouí for mal, on por bem Ciirnsigo ttmtt
Dar lai çra(.i ao K,Uc,ío

CO»™ «KiL, SiCTR. ri sia>n.T., cant. i, foL 15
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— Assentar se, i'. rejl. Tomar assento^

pousar-se, descansar sobre as iiadogas,

postar-se, alojar-se, alistar-se, dcteniii-

nar-se, resulver-se, decidir-se por con-

sulta.

— Loc. : Assentar cores, distribuil-as,

luistural-as
;

phrase usada antigamente

na Pintura. — Assentar as pedras, collo-

car a alvenaria ou cantaria no logar em
que deve ticar.— Assentar praça, entrar

no serviço militar, voluntário ou recruta-

do.—Assentar cumsigo, capacitar-se, per-

suadir-se. — Assentar em sua mente, as-

sentar ein seu peito, o mesmo.—Assentar

em uma terra, domiciliar-se n'ella. — As-

sentar o liquido, diz-se quando se depo-

sitam no fundo do vaso que o contém os

corpúsculos que andavam fluctuando. —
Assentar com os annos, tornar-se sisudo.

—

Asseutar-se emgioUws, o niesnjo que ajoe-

lhar.—Assentar a espada, no jogo da espa-

da preta, é pôr a espada no chào e deixal-a

onde se achou; assentar a espada, siguitica

não usar mais da espada, em razào da ve-

lhice, por achaque ou outras razoes ; íigu-

radamente, nào continuar o que d'antes se

fazia.—-Assentar as costuras, passar com

um ferro quente por sobre os pontos ; ti-

guradaraente, apalpar o corpo, espancar,

zurzir.— Assentar o arrayal, parar, fa-

zer alta, hcar em um sitio. — Assentar

uma bofetada, dal-a de vontade, com a

mão aberta. — Pedra de assentar, pedra

negra de que os pintores se servem para

tirar a aspereza aos ferros de corte,—As-

seiítar o ouro, coUocal-o em folhas sobre

a madeira convenientemente preparada.

—Assentar via, collocar os carris sobre

as pranchas, depois de feitos os precisos

aterros. — Assentar á banca, exercer a

profissão de advogado.—Assentar a caça,

fazel-a tomar passo, ou vir ao chào. —
Assentar a mão, castigar rigorosamente.

—Assentar p)<-^^^o, voz de quando se in-

terrompe o marche-marche.

—

«Quem seu

inimigo assenta em seu logar, d'elle se

quer tirar.» Nunes, Refranes, foi. 968.

—íA tua meza, nem á alheia, não te as-

sentes com a bexiga cheia. » Delicado,

Adágios, p. 118.— uCasar-me quero, terei

o olho da panella e asseatar-me-hei pri-

meiro. ^ Idem, ibidem, p. 41.— « Faze o

que manda teu Senhor, e assentar-te-/í«s

com elle ao sol.ii Idem, ibidem, p. õ4.

—

líNão tem que comer, assenta-se á meza. »

Idem, ibidem, p. 49. — «Õ ruim se as-

senta na meza, talhada que toma, a todos

peza.r) Idem, ibidem, p. 50.— nQuem en-

tra em casa feita ou se assenta á meza

posta, não sabe o que custa.» Idem, ibi-

dem, p. 73.

—

«Quem quizer comer commi-

go, traga em que se assentar, u Gil Vi-

cente, Obras, Liv. v, tol. 2G0, v.

ASSENTE, adj. 2 geu. Assentado, re-

pousado ; ajustado, convencionado, pa-

ctuado, accordado
;
quieto, socegado. —

•

(sE eu o vi huma vez ir com muita pres-

sa, mettido em hum pequeno e triste barco

.«. m. Contador, fornece-

de pescadores, e o mar, que não andava
muito assente.» Sousa Coutinho, Livro

primeiro do cerco de Diu, Liv. i, cap. 1.

ASSENTIMENTO, s. m. (Uo provençal

asseiitiineut ; no italiano assentimento.)

Assenso, movimento de vontade quando
accede ; approvayào, aocordo ; consenti-

mento, credito, credulidade. — «... e D,
Paio, bispo de Tuy, de assentimento

de seu cabido, lhe concedeu a ecclusiasti-

ca, ele.» Cardoso, Agiol., Tom. i, fl. 134.

ASSENTIR, V. n. (Do latim asseniire.)

Convir, concordar, ceder, dar assenso,

conceder, conformar-se, permittir, resol-

ver-se, approvar, acostar-se.— «Prezam-

se mais os homens de discordar, que de

assentir no que outro resolve. i> (Salgado

de Araújo, Successos das Armas portu-

guezas, Liv. ii, cap. 15

ASSENTISTA,
dor dos viveres do exercito, ou de outras

quaesquer cousas, por certa somma as-

sentada ou avançada, paga pelo thesou-

ro.— «No fim de Agosto passado acabou

o assento do pão de munição, palha, e ce-

vada, que os Assentistas proviam ao exer-

cito e Praças do Alemtejo.» Mercúrio, de

septembro, de 16tí3.

ASSENTO, s. m. (Do provençal assie-

ta.) Cadeira, banco, tamborete, •almofa-

da, sitio em que se está assentado ; a par-

te da cadeira em que tocam as nádegas
;

a rabada ou trazeiro ; situação, colloca-

çâo, assistência, morada, residência, ha-

bitação, permanência^ estabelecimento

;

repouso, trauquillidade, moderação, paca-

tez, sisudez, propósito, dispiição, prudên-

cia, madureza^ sensatez, gravidade, com-

postura, seriedade ; nota, memoria, apon-

tamento, lembrança, escripturação ; con-

tracto de fornecimento do exercito, tra-

tado solemne, alistamento. Preeminên-

cia, grau que compete a alguém nos con-

gressos, cortes ou tribunaes.— «Hum as-

sento forrado de madrepérola, de que os

Mouros usão pêra se assentar.» João de

Barros, Década III, Liv. 10, cap. 8.

Eis a n( bre cidade, cerlo assenm
1)6 rel)cide Serlorio antigamente.

CAM., LUZ., caut. Ill, est. 63.

— Loc. : Assento em Cortes, logar

que compete a alguém em virtude de

uma eleiçãoou hereditariedade.—Assento

ethereo, o céo.— De assento, de vagar,

detidamente, socegadamente. — Assento

da guerra, a parte principal em que ella

se faz.-— Assento de um edificio, a sua

situação. — O assento do liquido, o pou-

so ou pé que fazem no fundo das vasi-

lhas as partes crassas e térreas dos licores.

— Em Ourivesaria, assento é o mes-

mo que o Alheiro.— Assento natural, em
Alveitaria, é na boca do cavallo acima

dos ciduiilhos, junto a elles, aquella parte

que geralmente a natureza dispoz sem
dentes, para sujeição dos cavados.— As-

sento de freio, tira entre o talarejo e a

barbeJla.

—

«O freio grande he que tomes

assentos grossos.» Tratado de Gineta, p.

55.-— Assento do reino, éo que hoje se

chama capital.—Assento dasella, o logar

em que o cavalleiro se assenta, o qual

deve ser bem atraz, sempre pregado ao

arção trazeiro. — Tomar assentos, con-

tractar cora o rei para dar provimento

conforme a escriptura exarada nos li-

vros da fazenda ou exercito. — O assen-

to do rosto, o ar a compostura, a appa-

i-encia.

ASSENTO, s. m. ant.{N\à. Accento, que é

a verdadeira orthographia.) Inflexão da
voz, pronuncia, sotaque.— «...arremedava

as suas linguagens com os próprios as-

sentos.» Vieira, Sermões, Tom. x, p.

448.

ASSEO, s. m. ant. Vid. Asseio.— «Em-

fim entendei vos bem o talhe dos criados,

por elles ireis dar com o asseo do amo e

senhor,» Frei João de Ceita, Sermões,

Tom. I, p. 53, col. 3,

ASSEOSAMENTE, adv. ant. Aptamcnte,

idoneamante. = Recolhido por Jeronymo
Cardoso.

ASSERÇÃO, s.f. (Do latim í(6'seríí'o;íc??i,

de assevere, apanhar.) Proposição que se

avança e sustenta como verdadeira. As-

severação, aífirniaçâo hypothetica. Asser-

to.

— Em Theologia, é o primeiro gráo

temerário.— «O primeiro /íe a asserção ou

dicção firme no coração.» Padre Manoel

Fernandes, Alma Instruída, Tom. iii, p<

396.— «As suas asserções, erão infiecti-

veis.» Vida de Santa Izabel, p. 210.

ASSERENADO, adj. p. Tornado sereno,

apaziguado, tranquillisado, aquietado. =
Usado por Jorge Ferreira.

ASSERENAR, v. a. (De sereno, com o

prefixo ua» e a terminação verbal «ar».)

Pôr ao sereno, esfriar ao ar da noute
;

abrandar, tornar sereno, ou dar sereni-

dade, tranquilisar, apaziguar, aplacar.

—

«Foi salteada de huma voz, que bem junto

á sua cabana com muita suavidade feria

os ares, e os asserenava.» Fernão Alva-

res do Oriente, Luzitania Transformada,

foi. 207. Vid. Serenar.

— Asserenar-se, v. refl. Tranquillisar-

se, soccgar-se, aquietar-se.

ASSERIAR, V. a. Fazer, ou tornar se-

rio.= Recolhido por Moraes.

ASSERRILHAR, v. a. Vid. Aserilhar.

= Recolhido por Moraes.

ASSERTIVAMENTE, adv. A' maneira

de asserção, asseveradamente, afirmati-

vamente. — «E a defende assertivamente

nas suas miscellaneas.» Monarchia Lusi-

tana, Tom. II, foi. 12.

ASSERTIVO, adj. Que tem o caracter

de uma asserção; em Philosophia, o mes-

mo que Assertorio. = Recolhido por Mo-
raes.

ASSERTO, adj. (Do latim assertus.)

Asseverado, affirmado, avançado como

verdadeiro. — «Proposição inventada 6

asserta por mestres mentirosos, amigos
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de lisongearem os Siimmos Ponfifices.v

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. II, cnp. 15.

ASSERTO, s. in. Asserção, assevera-

ção, affirmação, hypotliese que se aventa

como verdade.

ASSERTOR, í. VI. (Do latim assertor.)

Asseverador, o que affirma ou sustenta

uma cousa como verdadeira. Defensor,

libertador, propugnador da liberdade de

alguém, pela verdade de algum principio.

— «S. João Chrysostomo em vários lu-

gares he insigne assertor desta doutrina.»

Padre Manoel Bernardes, Floresta, Tom.
IV, p. 413.

ASSERTORIO: adj. (Do latim asserto-

riits.) Affirmativo, assertivo.

— Era Jurisprudência, juramento as-

sertorio, aquelle com que á falta de ou-

tra prova confirmamos a verdade do que
dizemos. — oAssertorio he aquelle (jura-

mento) com que se confirma alguma cousa

passada ou presente ; como : Por Deos,

que não fiz, ou que istohe assim.» Padre
Manoel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
Ill, p. 206.

ASSESOAR, V. a. O mesmo nne Sazo-

nar.= Usado por Frei António Fêo.

ASSESSEGAMENTO, s. m. ant. (Da for-

ma antiga Socego, com o prefixo «a» e o

suffixo «mento».) Quietação; socego, tran-

quiliidade, descanso. Pousio.

ASSESSEGAR, v. a. ant. Vid. Soce-

gar.

ASSESSEGO, s. m. ant. O mesmo que
Socego. = Usado na Ordenação Affon-

sina.

ASSESSOR, s. 7?!. (Do latim assessor,

adjunto ao presidente, que se assenta ao

pé d'elle.; Magistrado adjunto a ura juiz

principal para o auxiliar no exercicio de
suas funcções, ou suppiir em caso de au-

sência.

— Em Mythologia grega, dava-se o

nome de assessoras divindades subalter-

nas; e em Historia romana, aos magis-
trados inferiores que formavam o conse-

lho do procônsul.— « Parado em propor-
cionada distancia o tremendo consistó-

rio, e assentados d'um e outro lado como
assessores os doze Apóstolos. » Vieira,

Sermões, Tom. ii, p. 430.
— Loc. : Assessor de mestre de Cam-

po, era antiga milicia portugueza, era o

letrado que com o mestre de Campo jul-

gava os casos civis, e crimes. — ix As
sentenças se darão em seu nome com o

parecer de assessor. « Vasconcellos, Arte
militar, p. 133. — Assessor da Embai-
xada, o letrado que ia com o embaixa-
dor, para responder ás falias em latim,

e fazelas por seu turno.

ASSESSOR, adj. Adjunto, .ajudante, au-

xiliaiite. — Juiz assessor.

ASSESSORA, s. f. A que assiste como
juiza. = Rocolliido por Bento Pereira,

na Prosódia.

ASSESSORIA, s. /. Officio, cargo, ge-

rência, competência do assessor. := Re-

colhido por iloraes.

ASSESSORIAL, adj. 2 gen. Que com-
pete ao assessor.

ASSESSORIO, adj. Que diz respeito ou

compete ae assessor.

ASSESTADO, adj. j). Collocado de ma-
neira que possa ferir o alvo; apontado,

situado em pontaria. Em sentido restri-

cto diz-se da artilheria ; e figuradamente

dos óculos.

ASSESTAR, V. a. (De sistere, estabe-

lecer, pôr fixo.) Apontar, fazer tiro, ])ro-

curar a pontaria, mirar o alvo; para as

sestar uma peça, p5e-se o artilheiro de

traz da coronha, junto á conteira, abaixa

a vista e mette por o meio da peça e

manda bornear a direita, e assistido dos

seus ajudantes, cada um com sua ala-

vanca na mao, avisados do que hào de

fazer, levantando ou abaixando até acer-

tar com a pontaria.

Cerra com elle a lerapo, quo u.i^eslava

Contra clle o furioso e mnrial tiro.

CORTE RE4I.. NMF. HE SEPILV., cant. IX,

foi. no.

— Loc. : Assestar o linoculo, dirigil-o

para alguém, com insolência. — Asses-

tar o arco, enristar.

ASSESTO, s. 7?!. O acto de assestar as

peças ; o calculo que se faz, procurando

o alvo e descontando a curva balística.:^

Usado no Exame de Artilheiros.= Reco-

lhido pr.r 3[')raes.

ASSETEADO, adj. p. O mesmo que
Assetteado.

ASSETEAR, v. a. (Desetta,com o pre-

fixo «a» e a terminação verba! o ar».)
Atravessar com settas, var^ir, ferir; ma-
tar com dardos, ou lanças.

E não 3 tens de um peito feminino,
Asselear com tanta crueldade.

SOUSA DE MACEDO, OLYSSIHO, Caul. Tl, eSt. 27.

Asseieai, amor, est.n triste alma.
^fciG\, LALHA D"ANFftISO, od. 5, CSt. 2,

ASSETINADO, adj. p. Que se parece

com o setira, no lustro ou na lisura.

Apertado na prensa hydraulica para re-

ceber este lustro; calandrado. — Papel
assetinado, o que foi meltido na prensa

hydraulica depois de fabricado, como o

papel de escrever, ou depois da impres-

são typographica para lhe tirar a crava-

ção.

—

Madeira assetinada, folheteadacom

pau setiin.

ASSETINAR, r. a. (De setim, com o

prefixo «a» e a terminação verbal narn."

Calandrar, apertar, lustrar passando pela

prensa hydraulica.= Recolhido por Mo-

raes.

ASSETTADO, adj. p. Ferido com set-

tas, espicaçado de settas; atravessado,

varado. = Usado por Jorge Ferreira, e

liernardes.

ASSETTAR, v. a. ant. O mesmo que

Assettear.

E o amor orando
Assi Rsst'ta

Coui Kr,nulo se,i.'redo, otc.

TRAlt. OK JACOPONE DS TÚDl, apud. PRSI UARCO.^.

DE LISBOA, cnn., P;irt. ii, CAp- iO^ c.OV

ASSEVAR, V. a. ant. O mesmo que Ce-

var. Pedra de Assevar, citada por Frei

João de Ceita.

ASSEVERAÇÃO, s /. Affirmação in-

stante e mais positiva do que a asserção;

insistência firme.— «<Se antes de Christo

ter dito o que acabava de affirmar com
tanta asseveração, Pedro presumisse tan-

to de si... não me admirara.» Padre

Vieira, Sermões, Tom. li, serm. 9, § 2,

n. 264.

ASSEVERADO, adj. p. Affirmado,aven-

tado com intimativas, repetido cora ver-

dade.

ASSEVERADOR, s. m. O que affirma;

o que faz uma asserção cora insistência,

^Recolhido por I\Ioraes.

ASSEVERANTE, adj. 2 gen. O que as-

severa ; o que insisiste na sua asserção.

ASSEVERANTEMENTE, adv. Afirníati-

vamente
;
que faz uin asserto com certa

instancia e intimativa.— «... lhe respon-

rfeo asseverantemente (o Baptista"i quenão

era Christo.» Frei Gonçalves Baptista,

S. foi. 107, v.= Recolhido por Moraes.

ASSEVERAR, v. a. (Do latim asseve-

rare.) Affirmar, assegurar, fazer uma as-

serção cora certa instancia, repetir como
verdadeiro, contar cora credulidade; tei-

mar em um asserto. Persistir no dito.

ASSEVERATIVO, adj. Affirmativo; que

se sustenta como verdadeiro
;
que se po-

de assegurar.

—

«Só fica hum modo asseve-

rativo da verdade.» Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruida, Tom. iii. p.

219.

ASSEZOAR, i-, a. ant. Vid. Assazoar.

ASSEZONAR, v. a. ant. Vid. Assazo-

nar.

ASSI, adv. ant. Contracção de As-

sim, ^ Ainda usado na linguagem poé-

tica. — «Assi para animar aos da for-

taleza, como para metter terror e espan-

to nos Turcos.» Diogo de Couto, Década

I, Liv. v, cap. 4.

rronie axxi como nós da cAr do dia.

CAM. LEZ., cant. \,e^I- est. T7.

t ASSIDEANO, adj. Em Historia Ec-

clesiastica, que pertence á seita judai-

ca, que deu origem aos essenios.

ASSIDENTES, adj. 2 gen. (Do latim as-

sidens, que está assentado, junto.) Em
Pathologia, que acompanha ou é con-

comitante; dá-se este epitheto aos sym-

ptomas accessorios e aos phenomenos gc-

raes das doenças.

t ASSÍDEOS, adj. pi. O mesmo que

Assideauo
;
que pertence .•i seita que deu

origem aos essenios.— « 5<; chamaram ao

di'])ois essenios e assideos.v Chrysol Pon-

tifical, p. l.">, col. 1.

t ASSIDERAÇÃO, .'. /. Dá-se. ora Me-
dicina legal, este nome ao honiicidio, c

sobre tudo ao assasinato das cri.inças por

imraersiio era ura banho gelado, forçan-

do-as a permanecer n'elle, donde restdta

a producçào de accidentes mortaes da na-

turez.'^, cuja causa se nào pode averiguar.
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ASSIDIAR, V. a. ant. O mesmo que Asse-

diar. Sitiar. = Usado por Vieira.

t ASSÍDUA, s. f. ant. Capella niór de

uma egreja.= Recolhido por Viterbo no

Diccionario Portátil.

ASSIDUAMENTE, adv. Continuamente,

repetidamente, ininterrompidamente. —
ííHipucrates lhe chama (á tristeza) esjji-

nhas nas entranhas, que as estão assidua-

mente picando, como o ahidre de Promc-
theo.T) Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruida, Tom. iii, p. 911,

ASSIDUIDADE, s. /. (Do latim assidui-

tate, no abl.) frequência, continuação,

ininterrupção, repetição ; costuaie, inve-

teração.= Usado no Alvará de 3 de De-
zembro de 1790.

ASSÍDUO, adj. (Do latim assiduus.)

Exacto em apparecer onde deve estar

;

que tem uma applicção sustentada
;
que

presta cuidados ininterruptos; continuo,

constante, frequente, repetido, continuado;

instante.

—

«Não restava mais que humil-

mente, os Padres e Irmãos pedirem a

Deos com assíduas orações e sacrificios

,

etc.» Cartas do Japão, Tom. ii, foi. 147,
col. 1.

ASSIENTAMENTO, s. m. ant. O mes-
mo que Assentamento.=Usado na Orde-

nação Affonsina.=:Recolhido por Moraes.

t ASSIGNAÇÃO, s. /. O acto de assi-

gnar.

— Em Direito Commercial, assigna-

ção da divida, é o mesmo que Delegação;

o acto pelo qual o devedor dá ao seu cre-

dor outro como devedor, que se encarre-

ga de pagar a divida; é feito com o con-

sentimento de trez pessoas, o devedor
que substitue, o devedor e o credor.

ASSIGNADO, adj. p. Notado ou va-

lidado com a assignatura. Eraprega-se

como substantivo para designar os bilhe-

tes da alfandega.

ASSIGNALADO, adj. p. Vid. Assina-

lado.

ASSIGNALAR, r. a. Vid. Assinalar,

menos conforme com a etymologia, po-

rém mais frequente nos escriptores.

ASSIGNANTE, adj. O que assigna, ou
inscreve a sua firma. — Assignante da
gazeta.

— Em Commercio, assignantes da al-

fandega, os que passam assignados, es-

criptos ou bilhetes da alfandega .— « Os
escriptos da alfandega devem ser apresen-
tados em casa do assignante para o seu

pagamento até ao dia inclusive do seu

vencimento, e não sendo pagos, devem
apresentar-se no Erário; e demorando -os

mais tempo, perde-se o direito contra a
Fazenda.)) Ferreira Borges, Diccionario
Jurídico Commercial, p. 45.

ASSIGNAR, V. a. (Do latim assignare.)

Inscrever o seu nome ; abonar com a sua
firma; subscrever; approvar. Persignar-
se, benzer-se. — « Assignem-se todos de
signal da Cruz do Senhor.)) Vita Chris-

ti, Part. IV, cap. 47, foi. 21, v.=Do sé-

culo XVI em diante, escreveu-se sempre
Assinar.

ASSIGNATURA, s. /. (Da baixa latini-

dade assignatura.) Firma, signal com
que se usa escrever um nome; deve con-

star de todas as letras que compõem o no-

me da familia que cada um tem, porque

de outra forma considera-se como signal.

Em todos os contractos synallagmaticos

ou obrigatórios das duas partes contra-

ctantes, é indispensável a assignatura.

— Loc. : Camarote de assignatura, o

que foi alugado era quanto dura uma épo-

ca theatral, ou as recitas de uma compa-
nhia.—Leua?- á assignatura, em linguagem
politica, levar ao rei os decretos para lhes

dar a auctoridade ; o mesmo que levar a

despacho.—Assignatura na corte de Roma,
chamava-se assim a minuta original de um
acto, pelo qual o papa concede um bene-

ficio ou outra qualquer graça. — Assigna-

tura da justiça, Assignatura da graça,

nome de dous tribunaes, que existiam em
Roma para conhecerem de differentes es-

pécies de negócios. Em Chancellaria apos-

tólica, dava-se o nome de Assignatura

ao rcscripto em papel assignado pelo papa,

sem sello, contendo o resumo do que se

pedia, e a concessão. São trez as espécies

d'estas Assignaturas : em forma graciosa,

a que é expedida por um attestado do or-

dinário ; em forma cummissoria, a que se

expede para os curas ou dignidades ; em
forma nuvissima, carta executória, expe-

dida para que o ordinário dentro de um
certo tempo lhe ponha o viso.

ASSIM, adv. (Na etymologia d'este

adverbio repete-se o problema phonologi-

co, que mostra pela diversidade physiolo-

gica da glotte dos povos neo-latinos a

differença das suas línguas. De uma fonte

commum a'que sic, segundo Diez, ou in

sic, segundo Littré, formaram os bourgui-

nhões ansi ; o dialecto picardo ensi ; os

provençaes aisi, aysi, e aici ; o hespa-

nhol asi, e o portuguez assi e assim, e o

italiano cosi. Tanto a opinião de Diez

como a de Littré são verdadeiras; as duas

phrases compostas coexistiram, dando
mque sic origem ao aici e ayssi proven-

çal, e ao italiano cosi ; e a forma in sic

deu origem ao lombardo insci, ao bour-

ginhão ansin, ao picardo ensin, ao lom-

bardo insci; ao velho francez issi, ensi,

ainsi ; e ao portuguez assim.) D'este,

d'esse ou d'aquelle modo ; e da mesma
maneira ; tanto, de tal sorte, em tal grau

ou extremo; tarabeui, juntamente, egual-

mente, conformemente. Ajunta-se como
affirmativo ao verbo ser ; serve para ex-

primir o desejo de alguma cousa ; dá for-

ça ás phrases de deprecação ; repetido,

denota a imperfeição de uma cousa que se

não pode bem explicar ; interjecionalmente,

exprime uma forma de estranheza e ad-

miração, quando se vê alguma cousa ines-

perada. — nOs anjos, com serem anjos,

votaram uns assim, outros assim, como

diz o texto. y> Vieira, Sermões, Tom. ii,

serm. 8, § 3, n. 235. Até ao fim do sé-

culo XVI, escrevia-se semj)re Assi.

— Loc. : Assim como, principio de uma
comparação ; é o mesmo que, pior exem-

plo. — Assim, assim, nem bem nem mal,

soffrivel, mediocremente, meio termo.

—

Assim como assim, já que tem de ser,

como se lhe não pode fugir. — Assim
que, logo que, imniediatamente. — Ain-

da assim, apezar de tudo, não obstan-

te. — Como assim ? Voz de quem in-

terroga ou inerepa. — Assim on assado,

de uma maneira ou de outra
;
phrase de

quem se não importa com o que vae. —
Dizer assim e assado, na linguagem fa-

miliar, forma com que se supprime uma
cousa que já foi dita. — Por assim dizer,

se me pennittem a expressão, como quem
pede que lhe concedam o que vae dizer.

— Não é assim? Não está conforme? —
Assimseja, o mesmo que Oxalá.— <iApren-

de Alta e Baixa, e como te tangerem as-

sim dança.» Padre Delicado, Adagies, p.

156. — «As palavras boas são, se assim

fosse o coração.» Id. ib. p. 29.— «Assim
anda o demo ás vcssas e o carro com os bois.))

Id., ib. p. 99. — «Assim como fai, fai.»

Bluteau, Vocab. Suppl. — Assim como vir-

mos, faremos.» Id. ibid. — Assim como

vive o Rei, vivem os vassallos. Id., ib. —
— «Assim fedemos, cjue fará se peixe ven-

dermos?» Delicado, Adagies, p. 174. —
«Assim é o marido amarellado, como

casa sem telhado.» Id. ibid., p. 41.

— «Assim medre meu sogro, como o- cão

atraz do fogo.» Id., ib. p. 41. — «Assim

se cria o horto como o porco.» Id., ib.

p. 5. — «Assim se faz do escudeiro ra-

piaz.» Id., ib. p. 99.— «Ao revez o vesti,

ande-se assim.» Id., ib. p. 172. — «Como
canta o abbade, assim responde o sacris-

tão.» Idem, ibid. p. 103.

—

«Como me tan-

gerem, assim bailarei.» Id., ib. p. 152.—
« Como vires a primavera, assim pelo ai

espera.» Id., ib. p. 6.

—

«Como vires o fa-
val, assim espera o ai.» Id., ib. p. 6.

—

« O mez de janeiro, como bom cavalleiro,

assim acaba como ã entrada.» Id., ib. p.

179. — «Por onde vás, assim como vires,

assim farás.» Id., ib. p. 35.

ASSIM, conj. Pelo que, de sorte que

em consquencia. Emprega-se como partí-

cula conclusiva ou illativa. «Era hum Fi-

dalgo muito forte de condição, e tão vin-

gativo que não perdoava cousa alguma.

E assi estava toda a terra tão escandali-

zada clelle, que foi necessário, eíc.» Dio-

do Couto, Década V, Liv. 2, cap. 4.

ASSIMA, loc. adv. O mesmo que Aci-

ma. =^ Usado por João de Barros.== Re-

colhido por Moraes.

t ASSIMAR, V. a. ant. Dar a ultima

perfeição. = Recolhido por Viterbo, no

Diccionario Portátil.

t ASSIMILABILIDADE, s. f. Em Phy-

siologia, nome dado por Burdachás sub-

stancia alibeis, que têm a propriedade de
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adquirirem no intestino, mesmo antes de

serem absorvidas, nm estado visinho do

dos princípios do sangue.

ASSIMILAÇÃO, s. /. (Do latim assí-

milatiu; de assimilave, tornar simiihan-

te.) Em Physiologia, acção comraum a

todos os seres organisados e em virtude

da qual transformam em sua própria sub-

stancia as matérias de que se nutrem.

Esta acção depende do uma serie de mo-
dificações que experimentam as substan-

cias alibeis, taes sào : a insalivação, a

digestão estomacal , a absorpqão e a chy-

lifição. A assimilação é um dos actos

da nutrição. — No sentido figurado, in-

carnação, o acto de tornar uma pessoa

ou uma idéa como parte da nossa orga-

nisaçào.

— Em Grammatica, assimilação, re-

gra euphonica pela qual uma consoante

transforma a consoante que a precede era

outra consoante do mesmo grau que e!la.

— No porcuguez antigo temos bastantes

exemplos ; como Infante, que se escre-

via ISante, ab-solver, assoh-er.

— Em Litteratura, assimilação, figura

que consiste em distinguir entre si duas

idéas análogas, e a determinal-as de uma
maneira precisa, por meio de epíthetos;

também se lhe chama Paradiastole, e Pa-

radiasteon.

ASSIMILADO, adj. p. O mesmo que
Assemelhado, e Similhado, porém estas

duas formas são privativas da linguagem
vulgar, e assimilado da linguagem scien-

tifica. Diz-se em Physiologia, de qual-

quer substancia alibel, que foi submetti-

da á acção da assimilação ; convertido

em sueco nutritivo.

ASSIMILADOR, adj. Em Physiologia,

que produz a assimilação
;
força ou fa-

ciddade assimiladora.

ASSIMILAR, V. a. (Do latim assimila-

re.) Em Physiologia, é a realisação do
phenomeno em virtude do qual uma
espécie de corpo que penetrou lenta-

mente no organismo por uma via qual-

quer, se une e torna simiihante ás espé-

cies que constituem a substancia d'cste e

participa dos actos que ella cumpre. Con-
verter em sua própria substancia. Iden-
tificar; confundir era si. — Este verbo
tem o mesmo sentido que Assemelhar e

Similhar, mas é unicamente empregado
na linguagem scientifica.

— Assimilar-se, v. refl. Converter-se
em sueco nutriente; identificar-se

; con-
fundir-se, homologar-se no corpo que o

absorveu.=Usado na linguagem scienti-

fica e figurada.

ASSIMILATIVO, adj. Que tem a facul-

dade de ]icidor assimilar.

t ASSIMILATRIZ, adj. Forma femini-

na de Assimilador, o mesmo que Assimi
ladora; dá-sc esto nomo para caractcri-

sar a foi'ça que assimila, c a qualidade
de sor assimilável.

ASSIMILÁVEL, adj. 2 gen. Que c su-

\0L. 1-78.

sceptivel de assimilação; que pôde assi-

milar-se.

ASSÍMILE, s. m. O mesmo que Sími-

le. Comparação, similação. == Usado na
Historia Seraphica ; recolhido por Mo-
raes.

ASSIMILHAR, v. a. Vid. Assemelhar.

Forma usada pelos clássicos.

t ASSIMINA, s. f. Em Botânica, fru-

cto composto, de pericarpo.

t ASSIMÍNEA, s. f. Em Historia Na-
tural, género de molluscos, da familia

das paludinas.

ASSIMPTOTA, s. f. Era Geometria, o

mesmo que Asymptota, mais conforme

coma etymologia.=Recolhido por IMoraes.

ASSIMULAÇÃO, s. f. (Do latim assi-

mulatiu.) Representação, apparencia, fi-

guração, dissimulação. — « Promettendo
cumprir o articulado, oj deixou com as-

simulação seguros. » Fabola dos Planetas,

foi. 3, v.^Rpcoliiido por Moraes.

ASSIMULADAMENTE, adv.O mesmo
que Simuladamente.= Recolhido por Blu-

teau.

ASSINAÇÃO, s. f. O mesmo que Assi-

gnação. O acto ou a consequência de as-

signar. Aprazamento, intimação, limitação

de tempo; delegação.

—

-«Porque nos me-
receupor direito da sepultura, que he fi-

lição e assinação do céo, o que lhe fcdtou

pelas leis da terra e da Providencia. »

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. II, liv. 2, cap. IG.

— Em Disciplina Ecclesiastica, assina-

ção é a oi'dem ou obediência dada pelo

Prelado, ao súbdito religioso para ir mo-
rar em determinado convento.= Recolhi-

do por Bluteau no Supp. do Vocab.
—

• Em Direito, assinação, é o acto pe-

lo qual se intima alguém para compare-
cer diante do juiz. — Assinação de dez

dias, termo prescripto para pagar dentro

d'elles, ou allegar a duvida que tem. =
Recolhido por Bluteau, no Supp. do Vo-

cabulário.

ASSINADAMENTE, adv. Sinaladamen-
te, determinadamente, expressamente

;

especialmente, com distincção. — « Nem
vós assinadamente me pedis cousa, que

com. justa causa, e sem damno meu possa
fazer. » João de Barros, Clarimundo, Liv.

II, cap. 6(j.

ASSINADO, adj. p. Firmado com a as-

signatura ; assinalado ; notado, subscri-

pto, inscripto ;* distincto, qualificado, no-

tável. — <í E vós assentai, que ninguém
subiu a estados, nem fez cousa assinada,

que não fosse a muito custo do corpo e da
alma. » Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

V, SC. 3. linguagem antiga, bens

assinados, penhorados, encontrados
; as-

sinado /J(í)-((tt/í/iíí)icar^o,nomcado por lei.

ASSINADO, *'. m. (Do latim assigna-

tus.) Escripto, obrigação, certidão, licen-

ça, recibo, vale, livrança. No sentido

usual, qualquer papel escripto. Davasc
esto nome também aos cscriptos ou bi-

lhetes da Alfandega, que tinham giro no
commercio com credito legal; eram os

primeiros pagos pelas fazendas fallidas.

— « De que lhe deo hum assinado condi-

cional, que havia de ser dentro em qua-

renta dias. » João de Barros, Década III,

Liv. 7, cap. 8.

—
• Loc. : Nós abaixo assinados, fór-

mula por onde começam os pedidos de

alguma localidade ou corporação. — As-

sinado de quitação, o mesmo que Quita-

ção. — « Assinados por pessoas qualiji-

ftcadas, valem como escripturas publicas,))

Ordenação, Liv. iii, tit. Õ9, § 15.

ASSINADOR, s. m. (Do latim assigna-

tor.) O que assigna. = Recolhido por

Bento Pereira. Vid. Subscriptor e Assi-

gnante.

ASSINADURA, s. f. ant. O mesmo que
Assignatura, descendo o a t » á sua me-
dia '( d i).=Recolhido por Bento Pereira.

ASSINALADAMENTE, adv. Nomeada-
mente, expressamente, distinctamente,

profundamente ; notavelmente. — « Esta
variedade de desceixsão assinaladamente
succede nos arcos, que são visinhos ao

equinócio. » André de Avellar, Repertó-

rio dos Tempos, trat. ii, tit. 7õ.

ASSINALADISSIMO, adj. sup. Notabi-

lissimo, distinctissimo, nomeadíssimo. =:
Usado por Vieira, e Franco Barreto.

ASSINALADO, adj. (Melhor ortogra-

phia Assignalado.) Notado, nomeado,
apontado por illustre ; egrégio, notável,

inclyto, famoso, distincto, afamado, ex-

traordinário, fallado, apregoado.

As armas c os barScs assinalados.

CÁM. , Liz., caot. I, est. 1.

O de Veneza em trage assinalado.

liERXABDEs, LiUA, carl. 1I\II.

— Loc. : (I Guarde-vos Deos do ho-

mem mal assinalado. » Barros, Panegyri-
co, p. 58. — <( Homem assinalado ou mui
bom ou mui bravo. » Delicado, Adágios,

p. 93. — Victoria assinalada, de uma
grandeza assombrosa.

ASSINALADOH, s. m. c adj. O que as-

sinala, que faz com que uma cousa se

torne notável. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

ASSINALAMENTO, s. m. O acto de se

tornar assignalado ; famigeraçào, distinc-

ção, nomeada. =^ Recolhido por Bento
Pereira.

ASSINALAR, i;. a. (Melhor ortographia,

mas nào usada pelos e.^^criptores antigos,

Assigualar."! ]\Iarcar, pôr signí.l, notar,

indicar, apontar ; designar, mostrar, dar
a conhecer ; lembrar, especificar, particu-

larisar; determinar, prescrever logar ou
tempo, aprazar. lUustrar, afamar, dis-

tinguir, nobilitar.— « Porque quando o

AjJostolo diz: ungiu-nos Deos, o qual
ta)nbem nos assinalou, e; deu penhor do
espirito em nossos corações : por aqucl-

la palavra assinalou, declarou o sinal,

cuja propriedade he signijicar c notar dl-
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guma cousa. » Cathecismo Romano, foi.

108, V.

— Assinalar-se, v. refl. Mostrar-se, il-

lustrar se, nobilitar-sej tornar-se famige-

rado, distinguir-se.

Loíío o gr.tniic Pereira, cm que se eneeriM

Toilo o valor, pnnifMro st' íissiua/a.

CAM , Lu/,., caiil. IV, est. 30.

ASSINAMENTE, adv. ant. Contracção

de Assinaladamente. ^ Usado na Vita

Christi.

ASSINAríENTO, s. m. ant. Escriptura

de consignação ; nomeação ou investidu-

ra. Consignação de préstamo, ou simi-

Ihante bcmfeitoria para comeduras, etc.

Sinal, ou chamamento
;

assignatura. —

•

:!. Nom embargando.... o assinamento do

Papa Urbano, que de sua disj^ensação

leixara feito assinamento. » Fernão Lo-

pes, Chronica de D. João I, Part. ii, cap.

124. — «...?!t;))i se move senam pur assi-

namentos dos capitães. » Ordenação Af-

fonsina, Liv. i, foi. 302.

ASSINANTE, adj. 2 gen. Melhor orto-

graphia, Assignante. O que inscreve o

seu nome cuntrahindo por esse facto cer-

ta obrigação ; subscriptor, assinador
; as-

sinante de um camarote, assinante f?e «mri

jnãilicaqão.

ASSINAR, V. a, (Do latim assignare,

melhor ortugraphia Assignar.) Jlarcar,

pôr sinal ; sbscrever, fii".nar, inscrever

o seu nome; dcm.Tcar, limitar, approvar,

apontar, especificar, nomear, deputar,

destinar, determinar, constituir, estabele-

cer, estatuir, applicar, condescender, fi-

xar.— sE aopéd'elle, o Regedor assinará,

e abaixo de seu nume todos os Desembar-
gadores, que forem jjresentes, assinarão

isso mesmo.» Ordenação Manoelina, liv. i,

tit. 1.

— Loc. : Nàij assino para isso, não
approvo, não condescendo.— «Não bebas

cousa que nau vejas, nem assines carta

que não leias. i> Delicado, Adágios, p. 49.

—Assinar em branco, condescender.
— Assinar-se, v. rejl. Subscrever,

inscrevcrse, firmar, validar com a sua
firmn.— «O Ouvidor Geral mandou fazer
hum auto... em que se assinou com elle.»

Diogo do Couto, Década V, Liv. ii, c. 7.

Almeida, que por arte, em que se assina.

QUEv., .\ppoMso Apn , cant x, foi. 138, v.

—Assinar, v. n. Notificar, citar, intimar.— «... o nosso homem IheAeve assinar que

logo em outro dia seguinte... vaa perante

o juiz desembargar a dita arma.» Orde-
nação Aífonsina, Liv. i, tit. 31, cap. 7.

=Recolhido por Moraes.

ASSINATURA, s. /. Melhor orthogra-

phia Assignatura. Subscripçào, firma, ru-

brica, nome ou signal da pessoa que con-

firma um acto ou documento. Espórtula
que se paga ao juiz ou ministro pelo fa-

cto de assignar; a obrigação contrahida

pelo contracto validado com a firma da
parte.— «A confirmação e assinatura da
Rainha, dizia d'este modo, etc.» Fi'ei

Bernardo de Brito, Monarchia Luzitana,

Tom. II, cap. 19.

— Loc. : Pagar a assinatura, dar a

espórtula ao juiz.— «E pêra que os Des-
embargadores despachassem as partes com
mor brevidade, lhes concedeu de novo,

assi a elles, como aos Corregedores das
Comarcas, assinaturas. » Damião de Góes,

Chronica de D. Manoel, Part. i, cap. 9.

—

Secretario da Assinatura, davase anti

gamente na corte este nome áquelle a
quem se remettiam de todos os tribunaes

as Patentes, Provisões, Alvarás, etc. que
o rei devia assignar; competindo-lhe exa-

minar se os papeis estavam conformes.

—

Tribunal da Assignatura, um que exis-

tiu, em que certos prelados diante do Pa-
pa propunham varias commissões, come
çando de jcftlhos, até que acabavam pos-

tos em pé.

ASSINAVEL, adj. 2 gen. Que se pôde
assinar ou determinar cum exactidão. =
Recolhido por Moraes.

ASSINTE, s. m. O mesmo que Acinte.

Segundo Moraes em rigorosa etymologia

devia eserever-se Ascinte. Yid. Acinte.

ASSINTOSO, adj. Vid. Acintoso.= Ke-
colhido por Moraes.

t ASSION, s. m. Nome dado por Fara-

daj- á parte de um corpo decomposto pela

pilha, que passa ao anode ou poltj positivo;

é este cor-po electro-negativo. Ex.: na de-

composição da agua pela pilha, o assion é

o oxygenio.

assírio, acJj. O mesmo que Assyrio,

porém este ultimo mais conforme com a

etjmologia.

t ASSIS, s. m. (pr. ássis.) Em Anti-

guidades romanas, o pczo do arrátel ou
libra romana, que era só de doze onças.

Nos seus principies era o assis de cobre;

cada assis chegou a pezar duas onças.

Também se tomou a palavra assis por

qualquer cousa inteira, que se dividia em
doze partes, como uma her-ança, cujas

pai-tes se chamavam onças.— «O nome e

Dinheiro se corrompeu de Denareus,
moeda romana, a que se deu este nome
por valer dez assis.» Sevcrim de Faria,

Noticias de Portugal, p. 196.

ASSISADO, adj. p. Que tem siso; ajui-

zado, atilado, que tem tino.

ASSISAR, V. a. Dar siso; tornar pru-

dente. =Kecolhido por Moraes.

ASSiSIO, s. m. ant. Em Disciplina ec-

clesiastica, ministro de segunda ordem
era uma cathedrnl que contínua e assi-

duamente deve assistir ao Coro e mais
officios divinos. Míi^io cónego, tercenario.

=Recolhido por Viterbo.

ASSISTÊNCIA, s. m. Permanência em
um logar, presença, continuidade, fre-

quência; morada, habitação, sitio, resi-

dência, ajuda, companhia; soccorro, au-

xilio, favor, protecção; subsidio, contri-

buição, sustentação, conselho, juizo, con-

corrência. — Em Medicina, menstruação,

regra, fluxo mensal.

—

<< Vistas as obriga-

ções continuas da Sé, e o pezo gravíssimo
da assistência tão aturada e trabalhosa.»

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,
Liv. III, cap. 2.

Sera merecer gozar stia assiitenáa.
.MANOEL THO.MAZ, INSDLAI^A, Cant. II, Cap. 2á.

ASSISTENTE, adj. 2 gen. Que assis-

te
;
presente, permanente

;
que acompa-

nha ; contínuo, residente. — vAssi enten-

de S. Gregório Papa, aquella postura

dos Serafins assistentes do throno de

Deos, etc.» Padre Balthazar Paes, Ser-

mões, Pait. I, p. 547.

— Loc. : Medico assistente, o que vi-

sita o enfermo regularmente e acompanha
o curso da doença, convocando junta em
caso de perigo. — Prelados assistentes,

os que ajudam ao que sagr.a outro bispo.
— Sacerdotes assistentes, os que ministram

no altar, além do diaconoe subdiacono.

ASSISTENTE, s. m. O que está pr-e-

sente a qualquer acto tom.indo, parte n'el-

le; o que toma parte, como subalterno em
algum acto de governação ; o que socorre

a alguém com o seu dinheiro ou sua obra.

— Em Pratica forense, assistente é

aquelle que, com pi'ocuração, assiste nos

feitos jiidiciaes pnr conta de uma das

partes. — Assistente na demanda sobre

bens di^ raiz deve trazer procuração de

sua mulher.— «Assistente (/«e vem a uma
das partes, toma o ejfeitu nos termos em
qxie eífi'ie)M)Orden., Liv. iii, tit. 47, e 20.

— Em Disciplina ecclesiastica, dava-se

na Companhia de Jesus o nome de as-

sistente a padres graves e de differentes

províncias que serviam de conselheiros

do Geral da Companhia nas matei'ias

mais importantes.— «Ou fosse sendo Rei-

tor do Collegio de Coimbra, ou sendo se-

te annos assistente em Roma do P. Eve-

rardo Mercuriano, quarto Geral da Com-
panhia.» Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, Part. i, liv. 2, cap.

3i 10. Também se dá este nome
a qualquer dos dous bispos que ajudam
o consagraute na consagração dos bispos.

— Nos conventos de freiras, assisten-

te era a madre que suppria a superiora

Uíis suas funeções.

— Em Politica, chamava-se assistente

na cidade de Sevilha, a um governador,

que assistia ao ,:.overno civil e militar

da cidade, com vint" e quatro capitidares.

— iiJtem, que se nestes Reinos se houver

de poer Lugar-tenente, ou Vix-Rei, ou

Governador, ou assistente, etc.» Provas

da Historia Genealógica, Tom. ir, p. 399.

ASSISTIDA, s. f. (Formado do adje-

ctivo partifipio, mas tornado substanti-

vo elliiitico.l Aluada, menstruada, i-egula-

da ; saíila. Diz-se das mulheres quando

têm o fluxo mensal, e também dos ani-

maes.= R'^colhido por Moraes.

ASSISTIDO, adj. p. Acompanhado, ro-

deado, residido ;
ajudado com a presen-

ça ou conselho de alguém, presenceado,

— nA inclinação assistida de muito po-
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der. t Monarchia Lusitana, Tora. vii,

ASSISTIR, V. n. (Do latim asststere

;

no hespanhol assistir.) Estar presente,

presencear; residir, morar, permanecer,

persistir, durar, habitar, estanciar, exis-

tir, dar-se, acompanhar, ajudar, curar,

seguir; soccorrer, substituir; honrar cora

a presença; favorecer.— <í Fugindo, se em-

barcou para Tangere, onde contra o es-

tilo d'aquellas praçns assistiu nvce an-

nos.t Jacintho Freire, Vidada Dom João

de Castro, Liv. i, n. 3.

Contra o moaro infiel, que bravo insulta

Portugal todo com valor asfixia.

Mocs., iiroMO AFR , cant. i, foi. 8, v.

—Loc. : Assistir a alguém, agonisal-o,

ajudal-o a bem morrer.

—

kssisúv emlugnr

de alguém, substituil-o, fazer-lhe as suas

vezes.—Assistir por parte de alguém, ad-

vogar por elie ou ser seu procurador em
juizo.

—Assistir, V. a. Auxiliar, favorecer, pa-

trocinar, tratar como medico. =^ Recolhido

por Moraes.

ASSIZADO, arfj. p. Comsizo; discreto,

avisado, ajuizado. — nE mais se ella ke

tão assizada, como vós dizeis, o Jorge Fer-

leira, Ulyssipo, act. V, se. 8.

ASSOADA, s. /. (Da baixa latinidade

assonada, dando-se a syncopa do «n»

como em cena, ceia ; na Ordenação Affon-

sina, encontra-se Assunado e Assunar-se.)

Ajuntamento de gente sem consentimen-

to da auctoridade publica, com o fim de

fazer mal, ou perturbar a ordem.— «As-

soadas á minha porta. n Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. III, SC 7. Vid. Assuada.

ASSOADO, adj. p. Emuncto, esmon-

cado ; limpo de ranho. = Recolhido por

Jeronymo Cardoso, e Bento Pereira.

ASSOALHADO, adj. p. Posto ou esten-

dido ao sol; espanejado, arejado; figu-

radamente: publicado, vulgarisado, de-

clarado. = Usado por Barreira e Arraes.

ASSOALHADO, adj. p. O mesmo que

Soalhado e Soalho. Acsobradado, guar-

necido o pavimento de taboas ; também
se emprega como subst ntivo. — N'este

sentido, recolliido por Bluteau.

ASSOALHADOR, adj. Que assoalha
;
pu-

blicador, vulgarisador
;
que divulga as

misérias dos outros. — a-Zelos assoalha-

dores de culpas alheias, as viais das ve-

zes merecem mais nume de ttudicia e ambi-

ções, (jue de zelo. ti Paiva de Andrade,

Sermões, Part. i, foi. IG.

ASSOALHADURA, s. m. O mesmo que

Assoalhamento.

ASSOALHAMENTO, s. m. O acto de as-

soalhar; arejo; vulgarisaçào ; revelação,

divulgação, exposição.

—

«Dando com esto

exemplo que o Pregador e obrador das

maravilhas de Deos deve fugir da vãa glo-

ria, c f/'y assoalhamento, c de mosti-açom.v

Vita Christi, 1'ait. i, cap. 43, fi. I3Õ, v.

ASSOALHAR, i-. a. Pôr ou estender ao
sol; figuradamente, patentear, expor, ma-

nifestar, divulgar, vulgarisar, publicar,

descobrir.— jRa mulher d/tstas, que se

tem bons dentes, rirá a todo o sermão da

Paixão, somente para assoalhar aquelle

seu thesouro.D D. Francisco Manoel de

Mello, Carta de Guia de Casados, fl. 86, v.

•— Assoalhar-se, i-. rejl. Mostrar-se, ap-

parecer, ostentar-se, alardear-se, pavo-

near-se.

Se fortuna o poz em alto,

Alli Tereis o assoalhar-se.

JORGB FERREIRA, CARTAS, fl. 183, T.

ASSOALHAR, v. a. (De soalho, com o

prefixo eaterminação verbal «ar».) Asso-

bradar, guarnecer o chão ou pavimento

de taboas p.^egadas e ajustadas sobre bar-

rotes.

t ASSOANCIA, s. /. (Do latim assonan-

tia.) Consonância imperfeita. Vid. Asso-

nancia.

ASSOANTE, s. m. O mesmo que Soante.

Em Poética, uma das formas aproxima-

tivas da rima, em que se dá a similhan-

ça das vogaes e não a aliteração das con-

soantes. Quando a assonancia e a alite-

ração se reúnem, fazem consoante ou

rima. Os assoantes são unicamente em-

pregados nos cantos populares, como no

Romanceiro geral portuguez. Na poe-

sia culta do século xvii e xviii também
se empregaram nos romances endecaíSTl-

1
labos. — « Qualquer letra, oue discrepar,

não será consoante, senão assoante, a qual

pede semelhança nas vogaes, e não nas

consoantes. i> Philippe Nunes, Arte Poé-

tica, p. 3. Apresentamos um exemple de

assoantes

:

•Não tenho com quem te case

?í'est3 terra, minha filha ;

Só se for o oinde Alarcos,

É casado e tem fauiilia.

— (^01 esse, nien pae, com esse,

Com esse é que eu quer/a
Mandae-me chamar o conde
Da vossa parte e da minha

ASSOAR, V. a. ant. (De suum, junta-

mente, com c prefixo e a terminação ver-

bal «ar». Opinião de Moraes. Na baixa la-

tinidade, assonata, é a expedição mili-

tar.) Ajuntar o povo não só para algum
mau fim, mas também para cousas de

obrigação, honra e proveito.= Recolhido

por Viterbo.= F(3ra do uso : usado na Vita

Christi.

ASSOAR r. a. ant. (De som, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «arn.') O
mesmo que Ensoar, pôr em musica. =
Usado por Gil Vicente.

ASSOAR, V. a. (Da baixa latinidade

exsujiare, dando-se asvncopa de «fl» por

intermédio da labial branda «v» que se

vocalisa.) Esmoncar, cspellir o ranlio ou

monco do nariz por meio de uma expi-

ração forte que se augmenta apertando as

azas do nariz ; figuradamente, preparar,

afinar o juizo. — «Por isso mandem as-

soar os engenhos, e metam mais uma sar-

dinha no enfindimento.t Camões, Auto

de El Rei Seleuco.

— Assoar-se, v. rcft. Esmoncar-se,

limpar o nariz com lenço. — 'E por

derradeiro assoam-se na aba do pelotes

Moraes, Dialogo I, fl. 8, v.

— Loc. : Veja lá por onde se assoa,

phrase com que se adverte o cuidado que

alffuem deve ter em não oífender outrem;

espécie de ameaça. — Assoar se aos de-

dos, costume sórdido do baixo povo, que

não usa de lenço.— Assoar-se o pregador,

uso da velha rhetorica, para denotar que

se ia entrar em outra parte do discurso

;

bastante usado no púlpito portuguez.

ASSOBARCAR, v. a. Em linguagem

vulgar, metter debaixo do braço; sobra-

çar; figuradamente, assombrar.=Recolhi-

do por Moraes.

ASSOBERBADO, adj. p. Opprimido com
soberba, vexado com arrogâncias ; insul-

tado, vencido com desprezo.=Usado por

João de Barros.

ASSOBERBADOR, s. m. O que asso-

berba ; vencedor, dominador, arrogante.

= Recolhido por Moraes.

ASSOBERBAR, v.a. (De soberba, com
o prefixo e a terminação verb?l «cir».)

Insultar, opprimir, vexar com soberba e

arrogância; dominar, ficar de cima. —
«Olha, alma minha, para essas altas ser-

ranias, e talhados pienhascos, que assober-

bam os valles ea campanha. t Padre Ma-

noel Bernardes, Luz e Calor, Tom. ii,

p. 37Õ.

ASSOBIADA, s. f. Apupada, insulto,

desprezo manifestado por assobio.— « 7b-

do o que passar por ella, instdtal-a-ha

com assobiadas. » Padre António Pereira,

trad. da Biblia, Tom. V, p. 349. = Re-

colhido por Miiraes.

ASSOBIADEIRA, s. /. Em Omithologia,

certa ave aquática, de arribação, menor
que o adem, que dá. uns pios que pare-

cem assobios. = Recolhido por Bluteau.

ASSOBIADOR, s. m. O que assobia;

dáse este nome aos pássaros cuja voz é

o assobio. = Usado na linguagem poéti-

ca. — « Rouxinoes assobiadores. » Sá de

Miranda.

ASSOBIAR, 1-. a. Do latim sibilare,

com o prefixo da índole da língua; dan-

do-se a syncopa do « 1 1 como em jilare,

fiar ; a primeira forma de rusticaçào foi

Assubiar, pela grande facilidade que ha

em mudarse o ti» em t u » como se vê

nos participios antigos ; temos Assoviar e

Assuviar, como as formas cultas Sibilar

c Silvar.) Formar um som agudo contra-

hindo os beiços em redondo, de modo que

só passe o ar por um estreito orificio,

quer aspirando quer expirando. Dar o si-

gnal a alguém; distrahir-se traute^indo

modinhas; diz-se também dos auiinaes e

dos ventos quando passam através de

frestas ; figuradamente, in*nltar, apupar,

I
escarnecer. Chamar por càes. — « Anti-

gamente, nos thcatros. quando o comedian-

te errava alguma syllaba, o assobiavam

j

e escarneciam. » Padre Manoel Bemar-

,
des. Floresta, Tom. iv. p. 52.
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— Loc. : Assobiar ás hotas^ faltar-Ihe

á fé promettida, eximir-se a uma obriga-

ção com velhacaria. •— « De promessas

as faço eu ricas, ao tempo da paga, as-

sobio-lhe ás botas, nimca faltam escajm-

las. » Jorge Ferreira, Euphrosina, act.

II, SC. 7. — Assobiar ao pandeiro, bater

em alguém.

—

Gostar de assobiar, isto é,

de beber cora frequência.

— Assobiar, v. n. Sibilar, silvar.

Os ventos, que lutavam,

Como louros indómitos bramaiiiio,

Mais c mais a tormenta acci'escentavam,

Pela miúda enxárcia assobiauáo,

CAMÕES, Loz., canl. Tl, est. 81.

ASSOBIO, s. m. (Do latim sihiliim, com
o prefixo da índole da lingua, e a syn-

copa do «1», como em fihim, fio.) Som
agudo, que faz o ar expirado por um ori-

fício formado pelos lábios contrahidos

;

silvo, sibilo. Instrumento com que se as-

soLia ; signal dado a alguém que está

longe ; chamada de cães ; figuradamente,

cousa de nenhum valor. Em sentido chu-

lo, copo pequeno, por onde se bebe repe-

tidas vezes.— « Tocar hum assobio, e as-

sobiar com elle. » Frei António Fêo, Tra-

tado das Festas dos Santos, Part. i, foi,

2, col. 1. Vid. Assovio, mais usado pelos

quinhentistas.

— Loc. : Não vale um assobio, cousa

de exiguo merecimento. — Poeta de as-

sobio, mero versitícador^ falto de enge-

nho. — Maroto de assobio, o mesmo que

da pontinha da orelha, refinado. — To-

mar alguém com assobio, enganal-o com
cousa de pouco valor. — Entender-se por

assobios, diz-se dos ladrões e gatunos,

quando dao signaes de intelligencia. —
Não dar pelo assobio, diz-se dos càes

que não obedecem ao chamado. — Não
lhe caia, o assobio, injuria que se faz a

quem nos iucommoda com os seus asso-

bios. — Beber por assobio, beber por co-

pos pequenos.

ASSOBRADADO, adj. p. Assoalhado,

guarnecido de sobrado. = Usado por Ca-

mões.

ASSOBRADAR, v. a. (De sobrado, com

o prefixo e a terminação verbal «ar.»)

Forrar com taboas de soalho ; assoalhar,

guarnecer de taboas unidas e pegadas ao

pavimento.

ASSOCEGADAMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Socegadamente. — <íFoi a moça

e achou-os ambos dormindo assocegada-

mente. » Sabellico, Eneadas, Part. ii,

cap. 3, p. 38.

ASSOCEGADO, adj. O mesmo que So-

cegado. Accommodado, quieto, tranquil-

lo, brando, sereno, pacifico. — « £ todos

os outros seus visinhos mansos e assoce-

gados os tinha. » Commentarios de Affon-

so d'Albuquerque, P.ut. iv, cap. 48.

t ASSOCEGAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Assocego, com o suffixo «mento»,

dos substantivos antigos. — <íE eu en-

tendi que o que me o Papa enviava dizer

e rogar que era saúde da minha alma,

e honra de meu corpo, e grande assoce-

gamento de meu Estado, e meu Reino. »

Brandão, Monarchia Luzitana, Part. iv,

Liv. 15, cap. 40.

ASSOCEGAR, v. a. O mesmo que So-

cegar. Aquietar, ajjaziguar, aplacar.— uE
a principal cousa, que fez assocegar a

índia, e amansar os corações da gente, e

senhores delias foi ver, etc. » Commen-
tarios de Affonso de Albuquerque, Part.

IV, cap. 48.

— Assocegar, v. n. Sentir quietação,

repousar, descansar. — « Não teve piaz

comsigo, nem assocegou até que deu com
tudo fora, » Frei Luiz de Sousa, Vida do

Arcebispo, Liv. v, cap. 16.

— Assocegar-se, v. refl. Amansar,
aquietar-se, apaziguar-se.

Assoceíjíiiii-Sí' as ondas, e o incliado

Pego st' torna em suas arruas brando.
BARRETO, ENEIUA, liV. V, eSt. 195.

ASSOCEGO, s. m. ant. O mesmo que So-

cego. Quietação, repouso, tranquillidade,

paz, mansidão, serenidade. — « Por as

cousas do Reino andarem já mais em al-

gum assocego. » João de Barros, Década
I, cap. 6.

ASSOCIAÇÃO, s. /. (Do latim assotia-

tio.) União estabelecida entre muitas pes-

soas em um interesse commum, para

qualquer empreza.

—Em Psychologia, associação de ideias,

tendência que têm os nossos pensamen-

tos em se excitar mutuamente, de sorte

que basta despertar um d'cntre elles, que

os outros acodem simultaneamente ao

espirito.

— Em Rhetorica, associação c uma fi-

gura também chamada communicação,

pela qual se applica aos outros o que se

diz de si, ou vice-versa.

— Em Medicina, associação dos medi-

camentos, mistura methodica e racional

das substancias medicamentosas simples,

para fazer com cilas medicamentos com-

postos. D'aqui resulta o augmentar ou di-

minuir a actividade das substancias me-

dicinaes, o obter efleitos múltiplos, pro-

duzir elfeitos intermediários, mixtos, que

um só medicamento não conseguiria.

—Em Physiologia, associação dos actos

da economia animal, principio ligado ana-

tomicamente ao facto da união perfeita

dos diversos órgãos cerebraes, e á homo-

geneidade da structura intima do ence-

phalo ; d'aqui a dependência entre as sen-

sações e as ideias, e entre as sensações e

os movimentos.
— Syn. : Associação, Sociedade : O pri-

meiro substantivo designa o acto de for-

mar ou constituir uma sociedade. O se-

gundo termo é utu nome genérico,chegando

mesmo a exprimir o instincto da sociabi-

lidade que caracterisa o homem. E' cm
virtude da associação, ou contracto, que

os diversos membros se reúnem em socie-

dade.

ASSOCIADAMENTE, adv. Unidamente;
em sucieiUidc; simultaneamente.

ASSOCIADO, adj. pj. Ajuntado em so-

ciedade
; congregado, aggregado, acompa-

nhado, apparelhado, coadjuvado.=Tam-
bem se emprega como substantivo, no

sentido de sócio, collega, confrade.

— Em Physiologia, movimentos asso-

ciados, movimentos consensuaes, que sem
nosso conhecimento acompanham os es-

forços voluntários.

— Em Ps3'chologia, ideias associadas,

as que dependem de outra, para se apre-

sentarem ao espirito, do modo que pro-

duzida a principal as outras se apresen-

tam fatal e involuntariamente.

ASSOCIAR, V. a. (Do latim associare.)

Reunir era sociedade; congregar, ajun-

tar, aggregar, convocar para um grémio

ou centro; apparelhar, acompanhar, admit-

tir em companhia. — « La hiam dous dos

Apóstolos desgarrados peru Ematís, outro

castello, ou aldeia semelhante, deram com
o tíenhur em trage de peregrino, mante-

ram-lhe companhia em o caminho, e o as-

sociaram a si. » Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. I, foi. 50, col. 4.

— Associar se, v. refl. Congregar-se,

ajuntar se em sociedade; em Coramercio,

convir em que duas ou mais pessoas po-

nham em commura alguma cotisa para

melhor negocio licito e maior ganho com
responsabilidade na perda. — «.Muitos—
levados d'esse dinheiro e bens temp>oraes

deixaram a Fé, e se associaram a essa

infernal quadrilha. » Frei Joào de Cei-

ta, Quadragenas, Tom. ii, foi. 32, col. 1.

ASSODE, adj. Vid. Asode.

ASSOGUILHADO, adj. p. (Do hespa-

nhol tíeguilha.) Guarnecido de seguilha,
'

ou torçal, acairelado, ennastrado.— ojit-

bão de cetim amarello assoguilhado. » Fes-

tas na Canonis. de S. Francisco Xavier,

foi. 36.

ASSOGUILHAR, v. a. (De seguilha, com
o prefixo e a terminação verbal « ar. »)

Ornar as vestiduras de torçaes de seda

ou ouro. = Recolhido por Moraes, na pa-

lavra Atorçalar.

ASSOLAÇÃO, s. f. (Para a etymologia,

vid. Assolar.) Devastação, ruina, estra-

go, assolamento, desmoronamento.— «As-

solação geral a ferro e fogo. » Vieira,

Sermões, Tom. viii, p. 299. — « Prínci-

pes, Reys..., vedes as mortes, vedes os ca-

tiveiros, vedes a assolação de tudo. » Id.,

ibid., Tom. i, p. 687.

ASSOLADO, adj. p. Devastado, arrui-

nado, arrasado, estragado, desmoronado,

talado. = Usado por Corte Real.

ASSOLADOR, adj. Devastador, invasor,

que destroe e devasta; arrasador. —
(nNão vedes o que disse aquelle máo Rei

Antiocho assolador de Jerusalém. ri Fr.

Filippe da Luz, Sermões, Part. i, fl. 22,

col. 2.

ASSOLAMENTO, s. m. Devastação, ruí-

na, desbarato, estrago, destroço, assola-
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ção. — «Mas sobre tudo espantou o asso-

lamento de humaaldeia vizinha á Villa.»

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. II, Liv. 6, cap. 5.

ASSOLAR, V. a. (Da baixa latinidade

. a<lsolare ou assolare.) Pôr por terra ; ar-

rasar, derrocar, desmoronar, lançar a

baixo ; arruinar, destruir, devastar, es-

tragar, destroçar, talar, desbaratar. —
^Determinou de ir por tudos os rios, em
que os seus navios havião de estar recolhi-

dos, para os acabar de abrazar e asso-

lar, j Diogo do Couto, Década IV, liv. 5,

cap. 3.

Prflmette assolar Indo e põr por terra.

QCEVEuo, AFFONso AFaiCàNO, cant. X, fl. 158, V-

ASSOLDADADO, adj. p. Tomado a sol-

do ou á soldada; no primeiro sentido,

posto a servir de soldado ; no segundo

posto a servir de creado; figuradamente :

angariado, levado apoz o ganho,

—

«.Dan-

tes andava assoldadado atraz dos appeti-

tes.» Paiva d'Andrade, Sermões, Part. iii,

fl. 1, V.

ASSOLDADAR, v. a. (De soldo ou sol-

dada, com o prefixo e a terminação ver-

bal «ar».) Tomar a soldo ou soldada; an-

gariar, recrutar, assalariar. — aE obri-

gando a seu pai a mandar guardar as For-

talezas, assoldadando gente para isso.»

Nunes de Leão, Chrouica de Dom João I,

cap, 4õ.

— Em Direito mercantil, assoldadar a
tripulação; ajustar o serviço que se ha-

de prestar a bordo e relativamente ao na-

vio, devendo escrever-se o contrato para

que o marinheiro não possa abandonar a

embarcação em qualquer porto.

— Assoldadar-se, v. refl. Pôr-se a ser-

vir por soldo ou soldada ; alugar os seus

serviços ou industria por um certo tem-

po. Ir apoz o lucro. — Apollo feito pas-

tor, se assoldadoua el-Rey Admeto.» Fa-

bula dos Planetas, fl. 89, v.

ASSOLDADO, adj. p. O mesmo que
Assoldadado, = Usado por João de Bar-

ros.

ASSOLDAR, V. a. O mesmo que Assol-

dadar, formado o primeiro verbo do sub-

stantivo soldo, e o segundo, de soldada.—aAguelle, que punha em campanha cen-

to e duzentos mil combatentes, hoje com
difficuldade assolda vinte e cinco ou trin-

ta mil soldados.» Alvares da Cunha, Es-

chola de Verdades, verd. xxi, § 4.

ASSOLHAR, V. a. O mesmo que So-

lhar. = Usado por Amador Arraes. —
Recolhido por Moraes.

ASSOLTO, adj. p. O mesmo que Ab-
solto e Absolvido. = Usado por Vcr-
cial.

ABSOLVER, V. a. ant. O mesmo que
Absolver. = Usado por Castanheda,

ASSOMADA, s. /. (Do verbo Assomar.)

Logar alto, (juc primeiro assoma, ou ap-

parece ; viso, cume, cabeço, coroa, alto,

píncaro, fastigio, alcantil ; liguradameute,

apparecimento, visão repentina, exposi-

ção ou mostra passageira.

Alma bem aventurada
D'aquelle moço tão nobre,

Chegaste a aíla aasumada,
Tudo to pareceu nada
yuaulo se d'ali descobre.

sa' DF. MiR.\sDA, cart. V, D. 12.

ASSOMADAMENTE, adv. ant.' O mes-

mo que Sommadamente, juntamente, ag-

gregadamente. — «£ nom hauverom co-

nhecimento os parentes já ditos, da sua

Jicada, nem olharom em elle, pensando

que elle hia de companhia com os outros,

que assomadamente hião.i> Vita Christi,

Part. i, cip. lõ, fl. 49, v.

ASSOMADO, adj. p. ant. O mesmo
que Sommado. = Usado por João de

Barros.

ASSOMADO, adj. (Dofrancez assommé,

formado de snmme, carga ; os nossos an-

tigos diziam bestas de soma.) Agastado,

colérico, irado, estabalhoado, que vae pe-

los ares com qualquer cousa. — «De o

conhecer por assomado, não queria que

fosse, por não haver lá revoltas.» Casta-

nheda, Historia do Descobrimento da ín-

dia, liv. III, cap. 40.

ASSOMADO, adj. p. Apparecido, subi-

do ao alto, attingido ; começado a ver de

longe, avistado.

ASSOMAMENTO, s. m. (De somma, com
o suffixo «mento», dos substantivos anti-

gos.) Ajuntamento, agglomcraçao, ag-

gregação, multidão, somma. — «Pêro,

singularmente convém aos que morão nos

desertos, e apartamentos do ermo, ca estes

non hão cura das cousas temporaes, nem
são juntos aos assomamentos dus homens,

e menos lhe prazem.» Infanta D. Catha-

rina, Regra e Perfeição, Liv. ii, cap. 10.

ASSOMAR, V. n. (Do latim sximmus,

alto, com o prefixo e a terminação ver-

bal «ar».) Apparecer no alto; começar a

mostrar-se ao longe, despontar; divisar-

se, começar a avistar-se. — «E el vindo

assim, vio assomar o Conde, e o seu pen-

dam, com todos os seus evi hum outeiro. t>

Conde Dom Pedro, Nobiliário, tit, vii,

fl, 37.

Topei um lobo roaz,

Fuy-me com meus càes traz elle.

Eis que trespõe, eis que assoma.

SA DB MIRANDA, Eclog. I, D. S,

ASSOMAR, V. a. (No provençal asso-

mar; uo francez assomer.) Assanhar, ir-

ritar, exasperar, cncolerisar; arremettcr.

= Recolhido por Bluteauno Vocabulário,

na forma reflexiva.

ASSOMAR, V. a. ant. O mesmo que
Sommar, fazer addições ; aggloraerar, ac-

cumiilar; orçar, sommar.— «Assomar não

he outra cousa, senão recolher todas as ad-

diçòes, que pondes huma sóaddiçào, e as

unidades assomadas per si, e o que pas-

sa das dezenas, Jicão na casa daí^ uni-

dades, etc.» Mauoel Barata, Exemplares

de diversas sortes de letras, foi. 3, v.

ASSOMAR, V. a. [De somma, recapi-

tulação, conclusão.) Abreviar, reduzir,

recopilar, recapitular, pôr em summario.
— «E puí-toque duvidei se bastaria asso-

mal-as por mais brevidade, com tudo me
resolvi a não deixar nada d'ellas (In-

strucções da Companhia) nos próprios lu-

gares de cada huma. d Lucena, Vida de

Sam Francisco Xavier, Liv. v, cap. 25.

ASSOMBRADIÇO, adj. Fácil de se as-

sombrar ; espantadiço ; dado a suspeitas.

ASSOMBRADO, adj. p. Que softreu um
assombro, ou pasmo ; estupefacto, admi-

rado, maravilhado, atónito, pasmado, es-

pantado ; figuradamente, assaltado por

um mal repentino, vexado por um mal
constante, extensivamente: apoucado, aca-

nhado, interdicto, intimidado.— «Ficarão
mui assombrados e sem esperança de nos

poderem offender por guerra. -n João de
Barros, Década I, Liv. 5, cap. 6.

— Loc. : Bem assombrado, que tem
bom parecer ; de semblante agradável.

—

«Era este homem neste tempo de mais de

setenta unnos, grande de corpo, secco, en-

xuto, bem assombrado.» Diogo do Couto,

Década V, Liv. õ. cap. 8.—Assombrado
de um raio, diz-se da pessaa que soffreu

uma descarga eléctrica. — Falcão assom-

brado, o que tirando-lhe o caparão diante de
gente, se escandalisa e enoja.

—

«Alma na-

morada de pouco é assombrada.» Delica-

do, Adagies, p. 9.— «A mais obriga um
rosto bem assombrado, que um homem ar-

mado. í> Bluteau, Vocab. Suppl.— Barbo-

sa dá Assombrado como synonvmo de

Endemoninhado.
ASSOMBRADO, adj. p. O mesmo que

Sombreado, que tem sombras.— «Daqui
ferião os olhos negros, engastados em vi-

vo cristal, dalli os azues, assombrados
de raios de ouro.n Francisco Rodrigues

Lobo. Pastor Peregrino, Liv. i, jorn. 11.

ASSOMBRAMENTO, s. m. O mesmo que
Assombro; susto, pasmo, estupefacção,

•ispanto, pavor. — "Os quaes também já
tormivão sobre si do primeiro assombra-

mento, que tiverào.t João de Barros,

Década III, Liv, 2, cap. 6.

ASSOMBR.A.MENTO, s. m. Sombra; en-

sombrameuto.— <>E hum eclt/pse do Sol,

que por vir evx tal occasião e durar gran-

de espaço com hum assombramento da luz,

etc.» Frei Luiz de 8ousa, Hist. de Sam
Domingos, Part. ii, liv, 2, cap, 19,

ASSOMBRAR, r. a. (De sombra, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».' O
mesmo que Ensombrar; escurecer, ia.-

zer sombrio, cobrir com sombras, tornar

escuro. — « Em huma enseada, que o rio

faz, debai.ro de huns verdes salgueiros,

que o assombram.» Francisco Rodrigues

Lobo. Primavera, florest. ii. pag. 1.

ASSOMBRAR, r. (i. i,Dc assombro, com
o prefixo c a terminação verbal lari.)

Espantar, atemorisar, c-tiusar admiraçiio,

intimidar, assustar, vexar, embaraçar.

—

«E até na mesma Homa, cabeça do wiun-

do, não acliumuí nada daqutlla Roma,
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que o assombrava.» Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. vi, cap. 26.

— Assombrar, u. n. Assustar-se, ate-

moiisar-se.— nNào assombrou o unimuso

Pregador, antes com novos brios... toca

logo a caixa, que era a companhia da

santa doutrina, ti Balthnzar Telles, Chro-

nica da Companhia, Part. i, liv. 2, cap.

36, n. 7.

— Assombrar-se, i'. refl. Pasmar, ma-
ravilhar-se, espantar-se, atcrrar-se, per-

turbar-se com medo. Cobrir, encobrir.

—

<s A alma namorada de tudo se assom-

bra. » Jorge, Feireira, Ulyssipo, act. ii,

SC. 1. — «A sombra de ser casada, (que

com taes sombras se assombram muitas

honras) jxirio Jufio a Marte.» Fabulados

Planetas, p. 61.

ASSOMBREAR, v. a. Termo do Pintura e

desenho: reforçar as tintas ou o lápis em
certas partes do objecto representíido para

dar-lhe relevo ou fazer sobresiihir os etrei-

tos da luz.=Antigamente dizia-se assom-

brar. — o Meia tinta, eic, com alguma
outra cousa, que assombre a figura. »

Nunes, Arte da Pintura, foi. 50.

ASSOMBRO, s. VI. Susto, espanto, es-

tupefacção, terror, admiração, pasmo, en-

levo; a pessoa ou cousa que infunde

qualquer d'estas impressões.

Fatal assombro de huma c oulra esfera.

CASTRO, uiYsSEA, cant VI, est. 107.

ASSOMBROSAMENTE, adv. Pasmosa-
mente, maravilliosamente, admiravelmen-

te ; espantosamente.

ASSOMBROSO, adj. Que causa assom-

bro ; maravilhoso, espantoso, extraordi-

nário. — d Três cousas disserào, todas

grandes e notáveis, inas a terceira as-

sombrosa.» Vieira, Sermões, Tom. xii,

serm. 11, § 3, n. 188.

ASSOMMAR, V. a. e n. Vid. Assomar.

ASSOMO, s. m. Indicio, mostra, appa-

rcncia, signal, laivo, vestígio, symptoma

;

primeira manifestação.— «Os Grandes do

mundo affectào roçar-se com a Divinda-

de, e mosfrão seus assom.os da Omnipo-

tência. t Bernardes, Floresta, Tom. iv,

p. 156. = Usa-se geralmente no plural.

ASSONANCIA, s. f. Em Poética, con-

sonância imperfeita
;
paridade das vozes

e não das articulações ; correspondência

das vogaes e não das letras consoantes.

Esta forma rudimentar da rima é priva-

tiva da poética das iinguas neo-latinas;

encontra-se exclusivamente nas epopeias

francezas do século xil e xiii, e ainda

hoje é usado nos romances populares de

Portuga]

.

ASSONANTE, adj. 2 gen. Vid. Assoan-

te, também usado na poética popular.

ASSONÍA, s. f. O mesmo que conso-

nância ou harmonia métrica.

Já não quero víctoriaa

De Titon diToyaole,
Mas Iioje toda a assoma
Ollerece cociente.

A Célia, jlma de Anfriso.

VBIGA, LlliBl D'ANr«ISO, OCl. 3.

f ASSÓNIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da fauiilia das dombegiaceas, arbusto

indigena de Bourbon.

ASSONJO, s. m. aiit. (Talvez corru-

pção de Açude.) Catadupa, queda de
agua, catarata, que se precipita com es-

trondo ;
salto.— «...alli onde se despe-

nha se chama o assonjo, por o grande

ruido e estrondo que a agoa faz cahin-

do.í> Nunes de Leão, Descripção de Por-

tugal, cnp. 13.= Recolliido por Viterbo.

ASSONORENTADO, adj. ant. O mesmo
que Somnolento; tresnoutado, que cabe-

cêa com somno, por ter perdido muitas

noutes. — nA gente da Jrota, que no co-

nieço da noite fora trabalhada, hitns em
corregimento de suas fardagens, outros

ajjparelhando as guarnições de seus na-

vios, era ainda algum pouco assonoren-

tada.» Azurara, Chronica de D. João I,

Part. Ill, cap. 67.

ASSOPEAR, v.a. O mesmo qu c Sopear;

sofreiar, ter mão, tolher.

—

aA fortuna ha,

medo aos esforçados, e assopea os /Vacos.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo,

act. II, SC. 3.

ASSOPRADO, adj.p. O mesmo que So-

prado ; movido, levado de um sopro ; fi-

guradamente, inchado, infunado, guinda-

do, enfatuado.— «... os validos assopra-

dos ptía /c/í'ííí)!«, etc.» Vieira, Sermões,
Tom. v, p. 311. — Esti/lo assoprado,

cheio de hyperboles, e figuras de elocu-

ção.

ASSOPRADOR, s. m. e adj. O que
assopra; atiçador; atcador, instigador,

promotor, fomentador. — «Aos quaes cha-

mavam Xixiputau, Xalicào, que qiter di-

zer, assopradores da casa dujimw.ii Fer-

não Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

109.

ASSOPRADURA, s. /. O mesmo que

Assopro, ou Sopro.= Kecolhido por Mo-
raes.

ASSOPRAMENTO, s. w. ant. O mesmo
que Assopradura; assopradella. — «Heas-

si como Com avanamento ou assopramen-

to.» Vita Christi, Part. I, cap. 16, fl. Õ4.

ASSOPRAR, r. a. (Da baixa latinida-

de sufflare ; o «f» medial transforma-se

em «p», como em porçhura, pur^.^ura.)

Ixpeliir o ar pela boca ; ventar, expirar,

accender, atear, atiçar; figuradamente:

revelar, descobrir, auxiliar, favorecer,

communicar, suggerir, inspirar.-— uSeem
se apagando a vela a assoprardes logo,

facilmente a acccndereis.» Frei António

Fêo, Tratados Quadragesimaes, Part. i,

foi. 129, cap. 2.

— Loc. : Qiiem tem loca não manda
assoprar, censura contra os que encarre-

gam um trabalho a outrem, podendo fa-

zel-o.— Assoprar a sebenta, em linguagem
académica, estar por detrás do que dá

lição, lendo o que elle deve dizer.—Asso-

prar o /u???a^ ateal-o, atiçal-o. — Assoprar

uma pedra ou uma doma, no jogo das da-

mas, tirar aquella pedra com que o ad-

versário deveria ter comido outra do par-

ceiro.— Assoprar o fogo com agoa na bo-

ca, fazer cousas impossíveis; o mesmo
que apanhar moscas com vinagre.— «Que
não sei ter dous rostos nem assoprar o

fogo com agoa na bocca.íi Jorge Ferreira, .

Euphrosina, act. i, se. 3. — Assoprar as

palhinhas, diz-se d'aquelles a quem a

fortuna ajuda.— Assoprar o comer, fazer

as cousas de pressa.

—

«Ha sujeitos que

a mesma fortuna lhe vai/ assoprando as

palhinhas. « Barreto, Pratica contra De-

mócrito e Heraclito, p. 73. — Assoprar

uma peça, queimar pólvora secca no fun-

do da alma paraaenxugar.

—

«Não posso

ter a bocca cheia de agoa e assoprar ao

fogo.» Delicado, Adágios, p. 418.—

«

Que7n

tem bocca não diga a outro assopra.» Id.,

ib., p.47.
— Assoprar, v. n. Expirar, ventar,

agitar-se, segredar. — «E sabei-o, senhor

afilhado, como me eu quero, isso ha de ser

assoprar e comer, porque sou muito ape-

titosa, e cozo mal dilações, d Jorge Ferrei-

ra, Aulegraphia, act. i, se. 12.

ASSOPRINHO, s. m. Diminutivo de As-

sopro. = Usado pelo padre Francisco de

jMendonça.

ASSOPRO, s. m. O mesmo que Sopro,

ainda usado na linguagem popular. A
corrente de ar que se expelle pela boca;

insuflação, movimento, impulso; aragem,

vento; abano.— «Tudo isso são assopros

do fingido Ascanio para accender meu fo-

go. 11 Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu-

phrosina, act. II, SC. 2,

— Em Musica, musica de assopro, a

que se executa com instrumentos de ven-

to, como órgão, flautas, etc.— «A musica

artificial se acha de outtas quatro sortes,

a saber, de assopro, de cordas, de bater

e de ecco. 11 Fernandes, Arte da Musica,

p. 2.

— Em Historia Religiosa, assopro do

Messias, nome com que os persas desi-

gnavam a virtude com que Christc fazia

os milagres. E na linguagem usual da

Scytia e Turquia, querendo-se gabar um
medico, chama-se-lhe assopro do Messias,

para dizer que poderia resuscitar mortos

Bluteau, Vocab.
— Loc. : N'um assopro, repentina-

mente, em um abrir e fechar de olhos.

—

«Porque em hum assopro, dizendo e fazen-

do, lhe lancemos a porta fora do couce. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssi-

po, act. III, SC. 5. — Dar um assopros

denunciar.— Instrumentos de assopro, o-

que se tocam por meio do ar que os vi-

bra.

ASSOR, s. m. Vid. Açor. = Recolhido

por Bluteau.

ASSORDA, s. f. Vid. Açorda.

ASSORENHA, s. f. Vid. Açorenha.

ASSORVER, V. a. ant. \\d. Absorver.

AS SÓS, loc. adv. ant. O mesmo que

A sós.— nEstando no aperto de seus, ma-

les, não procuravào o remédio d'elles, an-
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tes os encobrtão muitas vezes, para jm-
decel-osmaisàs sós e sem aUh-io algum, t

Sant'Aiin;i,Chronica dos armelitas, Liv.

I, cap. 31, n. 174.

ASSOSSEGAR, v. a. ant. Vid. Assoce-

gar, e Socegar.

ASSOTADO, adj. p. Que se parece com
um sotain ; casa assolada, a que nào é

quadrangular, mas esconsa.

ASSOTAR, V. a. Dar tórnia de sotara,

construir casas sem forma quadrangular,

como geralmente se usa no Porto.

ASSOTILAR, V. a. O mesmo que Assu-

tilar, corrupção de Subtilisar. ^ Usado
por Frei Marcos de Lisboa na traduccào

dos Cantos de Jacopone de Todi ; versào

do verbo italiano assotigl{are.=Reco\\ú-

do por Moraes.

ASSOVELABO, ac/J. p. Que tem forma
do ferro de uma sovela. Dá-se em Botâ-

nica este nome ás folhas que affectam a

forma de uma sovela.= Usado por Bro-

tero. — Vuz assovelada, voz de falsete,

esganiçada, figuradamente: picado, in-

stigado, incitado.

ASSOVELAR, v. a. (De sovela, com o

prefixo «a» ea terminação verbal «ar».)

Picar com a sovela, espicaçar; figurada-

mente: incitar, instigar, acirrar, estimu-

lar. Acotovelar.— «A^fl verdade o estimu-

lo da consciência ke huma cousa grande
o qtial, quando fazemos alguma cousa

contra ella ainda que ninguém esteja pre-

sente, com grande medu nos está assove-

lando.» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. iii, p. 9.b8.

ASSOVIAR, V. a. ant Vid. Assobiar.

ASSOVINAR, V. a. (De sovina, torno de
pau ou tourejào, com o prefixo e a ter-

minação verbal «ar».) Acanaviar, espi-

caçar, aguiihoar. Molestar. Vid. Sovi-

nar.

ASSOVINAR, V. a. Corrupção popular

de Sovinar. = Usado pelos carreiros e

pastores quando picam o gado. = Reco-

lhido por Bluteau, no Supplemento do

Vocabulário.

ASSOVIO, s. 7?!. Vid. Assobio.

ASSUADA, s. f. Vid. Assoada.

ASSUAR, V. a. Vid. Assoar.

ASSUCAR, s. m. Vid. Açúcar.
ASSUDE, s. m. Vid. Açude.
ASSUETO, s. m. (Do latim assuetus.) O

mesmo que Sueto ; ferias, folga, feriado.

— o £ assi jmlilicnrã os assuetos ou fes-
tas, que nas escolas se nãu hão de ler. »

Estatutos da Universidade, Liv. ii, tit.

48, foi. ;;i, V.

ASSUETO, adj. Não lectivo; em que
nào se professa ou nào ha lição. — « Se-
rão dons em xiii dlit hctii-o ou assueto. »

Estatutos da Universidade, p. 148.

ASSUMADA, s. /. O mesmo que Assoa-
da. —- Usado por Garcia de Resende, na
Chronica de D. João II. = Fora do uso.

ASSUMADAMENTE, adv. ant. Junta-
mente, <in couipaiihia.— «...que assuma-
damente //ião. » Vita Christi, Part. i,

cap. 15, foi. 49, v. = Recolhido por Mo-
raes.

ASSUMAGRAR, v. a. (De sumagre, com
o prefixo e a terminação verbal «ar.»)
Misturar sumagre; preparar com suma-
gre; figuradamente, curtir.

ASSUMENTE, adj. 2 gen. Que assume
ou toma. — « E pela natureza assumpta,

o Verbo Divino assumente se diz Homem.

s

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. 11, cap. 1, doe. 22, n. 20.

ASSUMIR, V. a, (Do latira assumere.)

Tomar, haver, apossar-se, atti-ibuirse.

—

o Decretou descer á ordem e estado das

criaturas, e pessoalmente unir ou assu-

mir a si alguma natureza creada. » Pa-
dre Manoel Fernandes, Alma Instruída,

Tom. II, doe. 1, cap. 14 n. 6.

ASSUMPÇÃO, s. /. (Do latim assum-

ptio.) Tomada, transporte, rapto; promo-
ção, elevação a alguma dignidade. —
« Outorgamos que a eleição, assumpção,
acceitação, consentimento, e tui/ulas cou-

sas, que se desfo seguiram, comprida-

mente valhom. » Fernão Lopes, Chronica

de D. João I, Part. i, cap. 16. = N'este

sentido, fora do uso.

— Em Theologia, assumpção é o acto

porque a Divindade uniu ou tomou a na-

tureza humana.— « Vus fizestes semelhan-

te a nós pela assumpção de nossa natu-

reza. » Padre Manoel Bernardes, Luz e

Calor, Tom. ii, p. 378. — Assumpção da
Virgem, rapto miraculoso da mãe de Je-

sus para o céo; festa estabelecida pela

Egreja a lõ de Agosto para commemo-
rar este milagre. — Quadro ou estampa
que representa a Virgem sendo levada pe-

los anjos.

— Em Lógica, assumpção, segunda
proposição de um syllogisrao ; chama-se-

Ihe geralmente Menor.
— Em Pliiirisophia, assumpção é a

noção concedida de antemão. Os estóicos

chamam a estes principios, noções com-
muns, prolqjses, assumpções fundamen-
taes.

— Em Poesia, dá-se o nome de assum-

pção ao verso que tem quatro sylla-

bas.

ASSUMPTIVEL, a j. 2 gen. Que se pô-

de tomar de outrem
;
que se pôde assu-

mir, ou attribuir.— « Mas Deos não unio

a si a natureza em coinmum, a qual não
he assumptivel, e só tumou e unio á suh-

stancia divina a humanidade de Christo,

que he singular, e não commua. » Vieira,

Sermões, Tom. iv, serm. 10, § 9, n.
3— o
(O.

ASSUMPTIVO, adj. O que se toma de

f(')ra
;
que se pinle assumir ou arrojar.=

HeeolJiido por_ Jloracs.

— Em Philosophia, dá-sc o nome de

assumptivo ao juizo, ou proposição em-
pregaila como auxiliar no curso de uma
demonstração começada com outros prin-

cipios.

— Em Heráldica, armas assumptivas,

aquellas que se tem direito de usar em
virtude de algum acto de heroismo.

ASSUMPTO, adj. (Do latim assumptus,

de assumere.) Tomado, tirado, levado,

transportado, arrebatado ; elevado, prrv-

movido a alguma dignidade. — « Porque
assim como na Encarnação a natureza

humana foi assumpta para unir o Ver-

bo comsigo em unidade de pessoa ; assim,

em seu modo na Bemaventurança, cada
bemaventurado he assumpto para o unir

Deos comsigo, por transformação de

amor. s> Padre Manoel Bernardes, Exer-

cícios espirituaes, Part, ii, exerc. 6, med.
1. — d Eoi assumpto para o maior car-

go d'este reino. » Jorge Cardoso, Agiolo-

gio Luzitano, Tom. i.

ASSUMPTO, s. m. Matéria, objecto,

thema, parte que se ventila ou trata, fun-

damento; causa, motivo; phrase ou epi-

graphe sobre que se disserta. — a Os que

são versados na lição das boas letras, sei

que não tem em menos as obras pequenas,

quando nellas se contêm as doutrinas ne-

cessárias ao assumpto, de que tratão. »

Severim de Faria, Noticias de Portugal,

Prol.

— Loc. : Assumpto para risadas, mo-
tivo, cousa para se rirem. — Esgotar o

assumpto, tratar a matéria de modo que
outro escriptor ou orador nada tenha a

a fazer. — Tomar o assumpto de alguma
cousa, incumbir-se.

ASSUNADA, s. f. ant. O mesmo que

Assuada.^Recolhido p ir Moraes, da Or-

denação Affonsina.

ASSUNAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Assuada. = Recolhido por Moraes.

ASSUNAR SE, v. reji. ant. Ajuntar-se

em assuada. — n Rico homem nom se as-

sune, nem vá em ajuda de assunada de

outrem. » Ordenação Affonsina, Tom. 5,

p. 1(30. = Recolhido por Moraes.

ASSUNÇÃO, s. /. ant. O mesmo que

Assumpção. = Recolhido no Diccionóurio

da Academia.
ASSUPERIORAR-SE, v. refi. Tornar-se

supiM-ior. = Recolhido por Moraes.

ASSUQUERE, s. m. ant. Vid. Açúcar. =
Usadi) por Jorge Ferreira, na Ulyssipo.

t ÁS SURDAS, loc. adv. Em silencio,

sem se prescntir ; sorrateiramente, sem
fazer barulho.— tE elles caminhavam
às surdas, por não serem sentidos. » Dio-

go do Couto, Década VII, Liv. tí, cap. 6.

ASSUSTADÍSSIMO, adj. sup. Aterra-

dissimo ; apavoradissimo. = Usado pelo

Padre Bernardes.

ASSUSTADO, adj. p. Aterrado, ame-
drontado, apavorado ; tomado de susto

;

espantado, trepido, medroso. = Csado
por Godinho.

ASSUSTADOR, í. «j. e adj. O que cau-

sa susto ; aterrador, amedrontador, que

mette mede) ; pavoroso. = Recolhido por

Moraes.

ASSUSTAR, V. a. yDe susto, com o pre-

fixo e a terminação verbal «ar. ») Ater-
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rar, sobresaltar, espant.ar, terrificar. —
« A consideração du inferno he como so-

nho, que ainda que vos assusta, não lhe

dais credito algum. » Frei António das

Chagas, Obras, Part. i, trat. 12, toq. 12.

— Assustar-se, v. rejl. Trepidar, ter

medo, sobresaltar-se. — « Esforçado cha-

mo eu, não ao que descança no ócio, se-

não ao que no assalto das inim igas for-

ças não se assusta. » Bernardes, Flores-

ta, Tom. V, p. 141.

ASSUSTOSO, adj. Assustador; que se

sobresalta; pávido. — «... assustosa mis-

são. » Filinto, Obr., Tom. viii, p. 161.

= Recolhido por Moraes.

ASSUTILAR, V. n. ant. Subtilizar, tor-

nar subtil. = Usado na linguagem poéti-

ca do século XVI.

Vás Unto assiiti/aitiiíi

Que a atadura rompe
.TACOPONEi, Tn\D. DE FR. M A Rr.OS D K LISBOA

,

GUK., part. II, cap. 10.

ASSUXAR, i'. a. ant. (De Suxo, frou-

xo, cora o prefixo e a terminação verbal

«ar».) AtVotixar, relaxar. Vid. Suxar.

ASSUXAR, V. a. ant. Corrupção de

Sugar e Chuchar. — « Que este não ha de

assuxar tão cedo. » Jorge Ferreira, Eu-

phrosina, act. ii, se. 4.

t ASSYLLABICO, adj. Em Grammatlca
hebraica, nome das adformantes que nào

podem formar uma syllaba senào com o

concurso da ultima radical do verbo.

t ASSYMETRIA, s.f. (Do grego a, sem,

e symetria.) Em Phy.siologia, e.stado de
certos orgàos, que habitualmente dispos-

tos com symetria são deslocados acciden-

talmente ou teratologicamente.

t ASSYMETRICO, adj. Que não tem
symetria.

ASSYRIANO, adj. ant. O mesmo que
Assyrio. — « Foi (Bello) primeiro rei dos

assyrianos. » Vita Christi, Part. ii, cap.

12, foi. 35.

ASSYRICO, adj. ant. O mesmo que As-
syriano ou Assyrio.

Busca os tlicsouros Indicos e Ãx.^tjrirox,

ÍLVABBS D'0B1E.'<TE, luz. TRANSPOtlM., fol. 252.

ASSYRIO, adj. Natural da Assyria

;

pertencente ou concernente á Assyria.

—

« Bálsamo assyrio. » Veiga, Laura de

Anfriso, dodic.

ASSYRIO, s. VI. Habitante, morador
ou natural da Assyria.

Deveis de ter saliido clararacnle,
Como ao dos Fados grandes cert-j inteuto,
Que por ella se esquei:ão os humanos
De Assijnos, Persas, Gregos e Komanos.

CAM., Loz., caiil. 1, est. 24.

ASTA, s. f. ant. O mesmo que Aste ou '

Haste, melhor orthographia.— nE as (ban-
deiras) dos Reis Catholicos, em astas,

compridas, levantadas, etc. » Frei Leão
de S. Thomaz, Benedictina Luzitana,
Tom. 11, trat. 2, Part. O, prelud. 1.

t ASTACIANOS, s. m. pi. Divisão de
crustáceos decapodes macroures, tendo

por typo o género astaque ou caranguejo.

ASTACITE, s. m. O mesmo que Asta-

coides.

ASTACOIDES, s. m. pi. (Do grego asta-

kos, caranguejo, e eidos, forma.) Género

da ordem dos decapodes, tendo por typo

o astacoide de Madagáscar, differente dos

caranguejos communs por suas antennas

externas, desprovidas de presas moveis.

t ASTACOLE, s. m. Espécie de cristel-

lario.

ASTACÓLITHO, s. m. (Do grego asta-

kos, caranguejo, e lithos, pedra.) Nome
pelo qual se designam os caranguejos

fosseis.

t ASTACOPS, s. m. (Do grego astakos,

caranguejo, e ops, vista.) P^m Entomolo-

gia, género de hemipteros da familia dos

coreanos, notável pelos olhos muito sa-

lientes, tendo a maior analogia com o

anisocele.

f ASTACUS, s. m. Em Astronomia, no-

me da constei lação de Câncer.

t ASTAQUE, s. m. (Do grego astakos,

caranguejo.) Nome genérico dos caran-

guejos.

t ASTAROTH, s. m. Na religião dos

Syrios, o mesmo que Astart*.— Entre os

Judeus e Christãos, o mesmo que demó-

nio.

t ASTARTE, s. /. Divindade dos po-

vos da Syria, principalmente de Tyro e

de Sydron, que corresponde á Vénus dos

gregos. E' o mesmo que na Biblia se

chama Ashforet.

t ASTÁRTEA, s. /. 3ub-genero de mo-
luscos acephalos, do género das vénus,

í^ncontram-se nos mares do norte e do

Mediterrâneo, e muitas espécies fósseis

nos terrenos terciários e secundários.

— Eiu Botânica, género da familia das

myrtáceas, arbusto da terra de Van-
Dieinen.

t ASTÁSIA, s. /. Género de infusorios

sem olhos, com um appendico caudal.

t ASTÁSIAS, s. f. pi. Familia de ani-

maes pulygastricos, tendo por typo o gé-

nero astasia.

f ASTÁTE, s. m. (Do grego astatos,

inconstante.) Em Entomologia, género de

hymenoptcros.

ASTÁTICO, adj. (Do grego astatos,

que não é estável.) Que não é estável,

que se não equilibra.

t ASTATO.s. m. Lanceiro ; soldado de

lança.= Recolhido por Bluteau.

ASTE, s. /. (Do latiiu hasta, melhor

orthographia Haste.) Pau em que se arvora

uma bandeira, cruz, etc. Pedúnculo, cau-

le ; cabo, ramo ; figuradamente : lança.

E aquelle terror d'.\frica ameaço,
De Portugal com tão ditosa ijiorte,

N'iima asle levantada se publique.
guEV , AFFONSo AFR., caut. XI, est IGG.

ASTE, pron. ant. O mesmo que Este.

=Usado pela Infanta D. Catherina.

ASTEA, s. f. Melhor orthographia Has-

tea. O mesmo que Aste, Asta ou Haste.

t ASTEIA, s. f. (Do grego asteios, lim-

po.) Em Entomologia, género da ordem
dos dipteros, tendo por typo a asteia ele-

gante, ornada de cores agradáveis.

ASTEISMO, s. m. Em litteratura, iro-

nia delicada e engenhosa, em que se mis-

tura lisonja ou louvor, sob a forma de

censura.

ASTELLA, s. /. (Do latim astula.) Em
Cirurgia, apoio para as fracturas dos

ossos.

t ASTELIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da familia das juncaccas, planta her-

bácea, ephémera, que nasce nas fendas

das arvores da Nova-Zelandia.

t ASTELMA, s. /. (Do grego a, sem,e
stelma, coroa.) Em Botânica, secção do

género argyrocoma, da familia das com-
postas.

t ASTEMMA, s. f. (Do grego a, sem,

6 stema, coroa.) Em Entomologia, géne-

ro de hemipteros,da familia dos lygeános.

— Em Botânica, género de plantas da

familia das compostas, tribu das senecio-

nideias, indígena do Peru.

t ASTEMMITES, s. m. pi. Grupo da fa-

milia dos lygeános carecterisado pela au-

sência de occelos.

t ASTÉNO, s. m. (Do grego a, sem, o

stenos, estreito.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros pentámeros, contido no

género sonia.

t ASTEOSPERME, s. /. Em Botânica,

o mesmo que Osteosperme.

t ASTEPHANANTHO, s. f. (Do grego

a,sein, stephanos, coroa, e anthos,íiôv .) Em
Botânica, synonymo do género cicea, da
familia das passiíloreas.

t ASTÉPHANO, s. m. (Do grego a,

sem, e step>hanos, coroa.) Em Botânica,

género da familia das asclepiadeas, her-

va volúvel da Africa austral.

ASTER, s. m. (Do grego aster, astro.)

Em Botânica, género de plantas radia-

das herva ephémera, conhecida sob o no-

me vulgar de olho de Christo.

t ASTERACANTHION, s. m. (Do grego

aster, cstrella, e ucanthion, pequena es-

pinha.) Género de asterias providas de

anus e de quatro ordens de dentes na
maxilla inferior.

t ASTERACANTHO, s. /. (Do grego

aster, estrella, e acanthos, espinho.) Em
Botânica, género da familia das acantha-

ceas, indígena da índia; a sua raiz é em-
pregada como excellente diurético.

— Em Ichthyologia, género de peixes

fósseis da ordem dos chondropterygia-

nos, visinho dos siluroides.

t ASTERÀCEO, adj. O mesmo que As-

teroide.

t ASTERANTHO, s. /. (Do grego as-

ter, cstrella, e anthos, flor.) Em Botâ-

nica, género da familia das belviceas, ar-

,
vore do Brazil

.

t ASTERELLA, s. f. Em Botânica, ge-

I

nero de cogiunellos reunido commumen-
te ao género jegatella.
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t ASTERENCRÍMIDES, s. /. pi. Famí-

lia de stellérides, da ordem • dos eehinó-

dermes.

t ASTEREOMETRÍA, s. f. A arte de cal-

cular o nascer c o pôr do sol.

ASTEREÓMETRO, s. m. (Do grego as-

ter, astro, e metron, medida,) Nome de

um instrumento destinado a calcular o ap-

parecimento eoccaso dos astros, dosquaes

se conhece a declinação á hora da passa-

gem pelo meridiano.

ASTÉRIA, s. f. Nome de um género de

invertebrados radiarios echinodermes

,

também chamados vulgarmente estrtUus

do mar.
— Em Mineralogia, espécie de pstrella

reguhir de muitos raios formados pela luz

que emana de um ponto luminoso, e que

se vae reflectir transversalmente sobre

os systemas de fibi-as ou linhas reflecto-

ras entre si. Indica as leis da estructura

do crystal.

t ASTERIADE, s. m. Em Ichthyologia

nome especifico de alguns peixes do gé-

nero squaie, e raia.

— Em Botânica, género da familia das

gencianas.
— Em Zoophytologia, género de stel-

lérides pentasterios.

t ASTERÍDEAS, s. f. pi. Em Botâni-

ca, familia de plantas achadas nas bordas

da riboira dos Cysnes, na Nova Hollauda.

t ASTÉRIDES, s. f. pi. Familia de stel-

lérides, ou estrellas do mar, caracterisa-

das por um tubérculo madrepórico subre

o dorso.

t ASTERIGERINA, «. /. Género da or-

dem dos entomosteguos, concha notável

pela estrella que tem sobre uma das

costas.

t ASTERIGERINÍDEAS, s. f. jÃ. Fami-
lia da ordem dos entomosteguos.

t ASTERINA, s. /. Género da ordem
dos echinodermes, comprehendendo as es-

pécies de menores tamanhos.

t ASTERÍNEAS, s. /. pi. Em Botâni-

ca, sub-iribu do grupo das compostas as-

teroideas.

t ASTERINIDES, s. f. pi. Familia de
asterias. tendo por typo o género asterina.

i' ASTERIO, s. m. Em Astronomia, no-

me de um dos cSos da constellação dos
Cães de caça.

t ASTERISCIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das umbellitéras, herva
eplicmera, indígena do Chili.

ASTERISCO, $. m. (Do latim asfcriíí-

cus, pequena estrella.) Em Typograpliia,
estrellinha (*)collocada a cima ou ao lado

de uma palavra, para indicar ao leitor que
deve procurar á margem ou no baixo da
pagina um signal idêntico, que faz cha-
mada a uma nota ou observação relativa

á palavra do texto ou à ideia, que n'es-

se período se contém. Jluitos asteris-

cos (***) indicam que o texto está fra-

gmentado
; também se emprega parasup-

prir uma assignatura, ficando o escri-

voi. 1 — 79.

pio anonymo
;
geralmente são trez es-

trellinhas (***) — «Asterisco, quer di-

zer estrellinha. Do qual usavam os An-
tigos, e se usa agora, quando se no-

tào alguns versos ou palavras que fal-

tão em o Autor, ou quando querem mos-

trar algumas palavras, que são dignas

de se notar, e ke assi. *» Nunes de Leão,

Orthographia, pag. 78. Muitas vezes tam-

bém se usa o asterisco entre parenthesis

como : (*) para indicar chamada.
— Em Paleographia, chama-se aste-

risco ás letras iniciaes que põem nos ma-

nuscríptos para indicar uma omissão, uma
restituição ou muitas vezes uma passa-

gem defeituosa. Aristarco notava com
ura asterisco todos os versos de Home-
ro, que os copistas tinham deslocado. =
Ha um signal contraposto a asterisco cha-

mado oielisco.

— Em Botânica, asterisco é um gé-

nero da familia dos lichens, assim de-

nominado por causa da disposição das

suas folhas.

ASTERÍSMO, s. m. (Do }atim asfe-

rismus.) Na linguagem astronómica, no-

me que antigamente substituía o de

Constellação. — «.E dizem (os Astrólo-

gos) que entre estas (estrellas) nebulosas,

ha huma, que chamão Presépio, que não

ke propriamerite estrella mas Constellação

ou Asterismo de muitas esircUas miúdas.

n

Padre Slanoel Bernardes, Paraíso de Con-

templativos, cap. v, annot. 4.

ASTERÍTES, s. f. pi. Em Zoologia,

petriíícações de- certos polypos radiados

em forma de estrellas.

t ASTERIZO, s. m. Em Entomologia,

género de insectos coleópteros, da famí-

lia dos chrysomelinos.

ASTERKAL, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e sternon, peito.) Em Anatomia, no-

mo dado particularmente ás costellas que
se não prendem no sternum.

—

Costella as-

ternal.

t ASTEBlNIA, s. f. Em Teratología,

monstru(jsídade caracterisada pela ausên-

cia de sternum,

t ÀSTEROCÁRPO, s. m. (Do grego as-

ter, estrella, e karjjos, fructo.) Em Botâ-

nica fóssil, género de fetos fosseis, visi-

nho das gleicheníeias.

t ASTEROCÉPHALO, s. m. (Do grego
as<«r, estrella, e^e^'''*^*'» cabeça.) Em Bo-
tânica, género da familia das dipsaceas,

hervas ou sub-*xrbustos de folhas pennatí-

fidcs, do qual trez espécies, visinhas da
scabiosa, são cultivadas como jilantas de

ornato.

t ASTEROCHETE, s. /. Em Botânica,

género da família das cyperaceas, origi-

nário do Cabo da Boa Esperança, das
Molucas e da Ilha Mauricia.

t ASTERÓDERMO, *\ »i. (_Do grego,

aster, estrella, e derma, pelle.) Em Ich-

thyologia fóssil, género de peixes fosseis

da familia das raias, tendo o corpo co-

berto de tubérculos estrellados.

ASTERÓIDE, adj. 2. gen. (Do grego
aster, estrella, e eidos, forma.) Em Me-
teorologia, que tem a forma de mna es-

trella.

ASTERÓIDE, s. m. Em Astronomia,
nome dado por Herschell aos quatro no-

vos planetas, Juno, Palias, Vesta e

Ceres.

— Também se dá este nome a uma
multidão de pequenos corpos, que, se-

gundo o systema dos astrónomos, circu-

lam no espaço como astros em miniatura

em volta do sol, sendo em certas epochas

attraidos para a terra; inflammando-se ao

atravessar a nossa atmosphera, fundem-
se, rebentam e produzem aerolíthes e es-

trellas cadentes.

t ASTERÓIDEAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, grande tribu das compostas, tendo

por typo o género aster.

ASTEROLINON, s. m. (Do grego aster,

estrella, e linon, linho.) Em Botânica,

género da família das prímuláceas, pe-

queníssima planta annual.

t ASTÉROME, s. m. Em Botânica, gé-

nero de cogumellos microscópicos, que
nascem na face superior das folhas.

ASTERÔMEA, s. f. (Do grego aster,

estrella, e omoios, símílhante.) Em Botâ-

nica, planta de folhas alternas, dentea-

das, tendo o porte de um aster, tendo no

vértice dos ramos, capítulos solitários cu-

jos raios são azues ou brancos e o disco

amarello.

ASTÉROPE, s. /. Em Astronomia, no-

me de uma das sete estrellas principaes

que compõem as Plêiadas.

ARTEROPÈA, s. /. Do grego aster,

estrella, e poieô, eu faço.) Em Botânica,

género da família das homalineas, tendo

por typo a asteropea multijlora, peque-

na arvore de Madagáscar.

t ASTERÓPHIDES, s. m. pi. (Do gre-

go aster, estrella, e ophis, serpente.) Or-

dem de stellérides, comprehendendo os

ophiuros e os eurj-alos.

t ASTERÓPHORO, s. m. (Do grego as-

ter, estrella, e phõru, que leva.) Em Bo-

tânica, cogumello parasita que se desen-

volve na espessura do chapéu do agarico

lycoperoide, que também é parosíta, sobre

outros agarícos.

t ASTEROPHYLLÍTES, s. /. pi. (Do

grego así(ii'j estrella, cphylloii, folha.) Em
Botânica, grupo numeroso de plantas fos-

seis, cujas folhas estão reunidas em gran-

de numero em verticellos e dispostas em
estrella.

t ASTERÓPSIS, s. /. ,Do grego aster,

estrella, e opsis, símílhança.) Género de

astérides de duas ordens de tentáculos,

com face ventr.il e anus.

— Em Bot.aníca, secção do género

athríxía : planta do Brazil.

t ASTERÒPTERO, s. m. (Do grego as-

ter, esti-ella, e pteron, aza.) Em Botâni-

ca, synonymo do género séyssero, da fa-

milia das compostas, cai-acterisado pelo
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floruo do disco cuja crista é composta de

sedas plumosas desde a base.

t ASTERÓPTYCO, s. m. (Do grego as-

ter, cstrella, e jityches, escama.) Em Icli-

thyologia, género de peixes fosseis, ten-

do por typo o asteroptyco ornado, des-

coberto no systema carbonífero da Ir-

landa.

t ASTERÓSCOPO, s. m. (Do grego ns-

ter, estrella, c skujycô, eu observo.) Em En-
tomologia, género de lepidójjteros noctur-

nos, cpie se encontra commumente no
tronco dos olmos.

t ASTEROSPZRME, s. m. (Do grego

aster, cstrella, e sperma, semente.) Em
Botânica, género da familia das compos-
tas, pequeno arbusto indígena do Cabo
da Boa Esperança.

t ASTERÓSPORO, s. m. (Do grego as-

ter, cstrella, e spora, sporo.) Em Botâ-

nica, género da familia das stilbospóreas,

pequeno cogomello.

t ASTERÓTRíX, s. m. (Do grego aster,

estrclla, o tvt.v, cabello.) Em Botânica,

género de compostas.

ASTER-SE, V. rejl. ant. O mesmo que
Abster-se. = Usado por Vercial, no Sa-

cramental.

ASTHENÍA, s. f. (Do grego asthenia,

fraqueza.) Em Medicina, falta de força,

debilidade, innanição. Na doutrina phy-
siologica, a asthenia é uma diminuição

geral ou parcial da acção orgânica, dimi-

nuição que sobrevem muitas vezes sob a

influencia de causas excitantes.

ASTHÉNICO,. adj. Em Medicina, que
tem os caractei'es da asthenia. — Doen-
ças asthenicas.

t ASTHENOLOGÍA, s. f. Em Medicina,

tratado das dnencas asthenicas.

t ASTHENOLÓGICO, adf. Que é con-

cernente á Asthenologia.

t ASTHENÓPYRA, s. /. (Do grego a,

sem, sthenos, força, e pyr, febre.) Em
Medicina, febre acompanhada de prostra-

ção do forcas.

t ASTHÊNURO, s. m. Em Ornitho'o-

gia, synonymo do género picião.

ASTHMA, s./.(pr. «'«»««; do grego rtsí/íina;

de ao, eu aspiro.) Em Pathologia, respira-

ção diíRcil ;
nevrose do apparelho i'espi-

ratorio, ordinariamente periódica, com
accessos separados por intervnllos mais
ou menos demorados, ordinariamente á

tarde o\\ á noite. — Asthma aguda das

crianças, doença nervosa, que se confun-

diu com o croup. —Asthma thymica, es-

pécie de dispnea attribuida á hypertro-

phia do thymos. = Também se escreve,

menos correctamente, Asma.

t ASTHMATICO, ndj. (pr. asmático.)

Em Pathologia, o que é aífectado de as-

thma, o que é concernente a esta doença.

t ASTHRÊA, s. f. (pr. astréa.) Em En-
tomologia, género de colcópteros pentáme-

ros, tendo por typo a asthrea assignalada

de amarello, da Nova Hollanda.

t ASTIANTHO, s. m. Em Botânica, gé-

nero da familia das bignonióceas, tendo
por typo o astiantho de grandes folhas.

t ASTIBBA, s. /. Em 'Botânica, géne-
ro da familia das saxifragaccas, tendo por
typo a astibba riviãar.

ASTICTO, s. m. (Do grego astictus,

que não tem signal algum.) Em Entomo-
logia, género de insectos reunidos com-
mumente ao género tenthredon.

t ASTÍGIDE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de coleópterospentánieros, tendo por
typo o astigide rubripede, da Hespanha.

ASTIL, s. m. ant. O mesmo que Aste
ou Hastea. — «E d'ellns (cannas) fazem
astis as lanças.» Padre Francisco Alva-
vares, Informação das terras do Preste

João, foi. 120. — Em Direito foraleiro,

medida agraria de vinte e cinco palmos,

e também de quinze, a que depois se

chamou Aguilhadas.

t ASTILBO, s. m. (Do grego a, sem, e

stilbos, luzente.) Em Entomologia, género
de colcópteros pentánieros, i-eunido com-
mumente ao género drúsillo.

ASTILHA, s. /. (Diminutivo de Asta.)

Lasca, racha, cavaco, pedaço de pau
que se esmigalha

; estilhaço.

—

«Frei João
levantou o machado, e enristou com elle,

dizendo : Aguarda, que se te não escajms,

te hei de fazer em astilhas, etc.» Bernar-

des, Floresta, Tom. v, p. 144. Vid. Es-

tilha.

ASTILHAÇO, s. m. ant. O mesmo que
Estilhaço.

ASTÍM, s. m. ant. O mesmo que As-

til.=Rec()lhidn por Moraes.

ASTINGADO, ndj. p. O mesmo que Es-

tingado
;
carregado com os estingues uni-

camente, quando circumstancias de con-

veniência assim o exigem. Diz-so das

velas antes de se ferrarem.

ASTINGAR, V. a. ant. O mesmo que
Estingar, modernamente usado.—Na lin-

guagem náutica, carregar os estingues,

ou cabos fixos a cada um dos punhus in-

feriores das velas redondas, e que obram
em sentido contrario ás escotas, carre-

gando o panno para mais facilmente se

ferrar.— «Astiiigaramai'e/a?)?rtíor, /fi?'ra-

ram a cevadeira. » Bartholomeu Guerrei-

ro, Jornada a Sam Salvador, cap. 44.

ASTIPULAR, i'. a. ant. (Do latim adsti-

pulare.) O mesmo que Estipular.

—

«.Ac-

ceitou o partido, astipulou o contracto e

recebeu o dinheiro. »Vadre Luiz Alvares,

Sermões, Part. i, serm. 21, § 2, n. 5.

t ASTO, s. m. ant. (Da baixa latini-

dade asto; encontra-se em uma carta, pvi-

blicada por Brandão, na Monarchia Lu-

zitana, Tom. iii, p. 277; no Purgatório

de Dante, também se encontra no canto

VI, e em o mesmo sentido.) Inveja, astú-

cia, simulação, dolo, fraude ; malvado,

calumniador, fraudulento, que guarda no

coração a intriga e mau animo. = Reco-

lhido por Viterbo, no Diccionario Portá-

til. = Também se emprega como adje-

ctivo, tomado á má parte.

f ASTO, adj. ant. Puro, casto, liso,

sincero, cheio de ternura, desinteressado;

sem refolho ou falácia. = Recolhido por
Viterbo, no Diccionario Portátil.

t ASTOLÍSMO, s. ?rt. (Do grego asto-

lis>'}OS, sem ornamento.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrámeros.

t ÁSTOME, s. m. (Do grego a, sem, e

stoma, bocca.) Em Botânica, género da
familia das umbellíferas, planta indígena

do Egypto.
— Em Arachnologia, género de aca-

rianos de seis patas, tendo por typo a

mite, parasita dos dípteros.

t ASTOMELLA, s. /. (Do grego asto-

mos, sem bocca.) Em Entomologia, gé-

nero da ordem dos dipteros tanystomos,

tendo por typo a astomella ctirviventre.

ASTRAGÀLEAS, s. /. pi. Em Botânica,

subdivisão da familia das leguminosas,

tendo por typo o género astragalo.

ASTRAGÀLÍSMO, s. m. Jogo grego, fei-

to com ossinhos, ou dados.

ASTRAGALO, s. m. (Do grego asti-a-

galos, junctura, vértebra.) Éni Archite-

ctura, moldura redonda que forma a ba-

se do capitel.

—Em Artilheria, ornato com que secin-

tam as peças á maneira de columnas; ca-

da peça tem ordinariamente trez astraga-

los.— O astragalo da luz, astragalo da
cintura, e o astragalo da culatra.

— Em Anatomia, astragalo, é um osso

curto, assim chamado por causa da sua

forma cuboide ; está situado na parte su-

perior e media do tarso a(mde articula

com os ossos da perna, de maneira que
a sua porção media está encravada entre

os dous malleolos.— Cabeça do astragalo

é a faceta que se estende da face ante-

rior d'este osso para a posterior.

— Em Botânica, astragalo, género de

diadélphia decándria, da qual algumas

espécies dão a gomma adragante.

t ASTRAGÀLO-EX-METATARSIANO

,

s. m. e adj. Em Anatomia, um dos mús-

culos da perna da rã.

t ASTRAGALOIDE, adj. Em Botânica,

Cjue se assemelha a lun astragalo.

t ASTRAGALOGÍA, s. /. Em Botânica,

tratado sobn; os astragalos.

t ASTRAGALOMÁNCIA, s.f. Adivinha-

ção que se fazia com dados marcados

com letras do alphabeto.

t ASTRAGALO-SUB PHALANGETTIANO,
adj. Um dos músculos da pata da rã.

ASTRAL, adj. 2 gen. (Do latim astra-

lis.) P^m Astronomia, que tem relação

com os astros ; ou que depende dos astros

ou estrellas.— Aiino astral, o tempo que

o astro do dia emprega a voltar ao pon-

to d'onde partira.

—

Lâmpada astral, a que

está sustida de modo que espalha a luz

de alto abaixo sem fazer sombra com o

seu appoio.

ASTRANCIÃ, s. /. Em Botânica, géne-

ro da familia das umbellíferas, tendo por

typo a astrancia commum, também conhe-
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cida pelo nome de Imperatoria.— «As-

trancia de Chtsto, Imperatoria de Lagu-

ma.D Gabriel Grisley, Desengano da Me-

dicina, canteiro II, n. 4.

t ASTRANTHO, s. m. Em Botânica, sy-

nouymo do género Blackv:dlia.

fASTRAPE, s. 771. (Do grego astrapes,

relâmpago. 1 Em lehthyologia, género de

peixes da familia das torpillas, tendo uma
só barbatana sobre o dorso da cauda. E'

bastante notável pela força das suas ba-

terias eléctricas.

t ASTRAPÊA, s. /. (Do grego astra-

paios, brilho.) Em Entomologia, género

de coleópteros pentámeros, que se en-

contra nas casca dos alamos.

—Em Botânica, género da familia das

dombeyáceas ou das malváceas, tendo

por typo a astrapea penduUflora, arvore

da índia e do Madagáscar, cultivada co-

mo planta de ornato.

t ASTRAPÍA, s. /. (Do grego astrape,

relâmpago.) Em Ornithologia, género da

ordem dos pardaes, pássaros sylvános,

tendo por typo a astrapia auricolla, in-

dígena de ísova Guiné.

ASTRE, s. m. ant. (O mesmo que Desas-

tre ; muitas vezes o pretixo negativo «des»

serve para augmentar a força da palavra

a que se junta ; assim se diz Htsftiar,

por afeiar.) Kevez, catastrophe, inau suc-

cesso, desgraça.— « Cuida que vem acaso,

que são astres ou desastres.» Amador Ar-

raes, Dialogo IX, cap. ll. = Usa-ae ge-

ralmente no plural.

ASTRÊA, s. /. Em Astronomia, nome
dado antigamente á Consteliaçào da Vir-

gem.
— Em Botânica, género muito nume-

roso da classe dos polypos, muito simi-

Ihante ás actínias pela sua forma geral.

Habitam nos mares das regiões quentes

do globo.

t ASTRÉGO, s. m. aní. Obrigação, res-

peito
;
parentesco.= Recolhido por Viter-

bo no Diccionario Portátil.

ASTREO, adj. Que tem astros; estrel-

lado , constellado, coalhado de estrel-

las.

E peiíetraiido Q avlreti firmamento,

Viu do voraz Saturno a tarda espliora.

Ms^Ezus, MAL. coNQ., cant. II, est. 61.

t ASTREÓIDES, s. /. pi. Ordem de po-

lypos pedr-jgosos lamelliferos, tendo por

typo a astreoide calicular.

t ASTREOPORO, s. m. Género de po-

lypos, visinlio das madréporas, e tendo

por typo a astrca myriophthahna.

ASTRÊPHIA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da familia das valerianas, planta do
Peru, tendo a corolla esporada, e um
estylcte trifurcado.

ASTRES, s. m.pl. O mesmo que Astre.

— a. ..são desastres, não seriam senuo

astres se vós, senhora, de miin quizesseis

suher como sou servidor de davias.i Jor-

ge Ferreira, Euphrosina, act. V, se. 2.

s=Fóra do uso.

ASTRETO, adj. ant. Corrupção de Ad-

stricto.= Usado na Vita Christi.

t ASTREVIMENTO, s. m. ant. O mes-
mo que Atrevimento.
— Na linguagem popular ainda se diz

Astrever. ^ Recolhido por Viterbo, no

Diccionario Portátil. * .
~ ?"

t ASTRICÇÃO, s. f. Era Medicina, ef-

feito produzido por uma substancia ad-

stringente.

f ASTRÍCIA, s. f. i^Do grego aster, es-

trella.) Em Botânica, genei-o de cogumel-

los da secção dos lycoperdáceos.

t ASTRÍCTO, adj. ant. O mesmo que

Adstricto. = Usado na Vita Christi ; em
Medicina, o mesmo que Adstringente.^=

Recolhido por Bluteau.

t ASTRIED, s. m. Em Ornithologia,

género de pássaros correspondente ao gru-

po dos bengalis.

ASTRÍFERO, adj. O mesmo que Estel-

lifero
;
que está semeado de estrellas;

constellado. — Polo astrifero , variante

dos Luziadas.

t ASTRINGENCIA, s. f. Vid. Adstrin-

gência.= Recolhido por Bluteau.

ASTRINGENTE, adj. 2 gen. O mesmo
que Adstringente : styptico. = Recolhido

por Bluteau.

ASTRÍGERO, adj. O mesmo que As-

trifero ou Estellifero.= Usado na lingua-

gem poética. ^Recolhido por Moraes.

ASTRINGIR, V. a. ant. Vid. Adstringir.

Porém o intento seu lhe encobre e finge.

Que outro motivo a tal fugida asijtiige.

MATTOS, JEi\. LiB., cant. VI, est. yi).

ASTRIOTA, s. m. ant. Em Mineralo-

gia, pedra preciosa similhante ao crys-

tal.= RecoJhido por Moraes.

ASTRO, s. m. (Do grego astron; no

latim astrum, no provençal astre, no ita-

liano astro.) Em Astronomia, nome dado
a todos os corpos que caminham regular-

mente nos espaços celestes ; os corpos ce-

lestes, que brilham com a sua própria

luz ou que a recebem de outro.

— Em Astrologia, as estrellas consi-

deradas com relação ao influxo, que se

acreditava exercerem sobro os destinos

humanos.—Em sentido poético pessoa il-

lustre ; belleza, graça ; õ que mais se

distingue por qualquer qualidade physica

ou moral.— ailias que importa que a ter-

ra, o ar, e as injluencias dos astros se

mudem, ou nãoviudem...^ Vieira, Serm.,

Tom. X, serm. 30, § 7, n. 559.
— Loc. : Astro de belleza, nome poé-

tico com que se designa uma mulher for-

mosa.— Astro do dia, o sol.— Astro da
notite; astro dos namorados ; astxo saudo-

so, a lua.— Injluencia dos astros, antiga

crença da Astrologia judiciaria.

— Syn. Astro, EstrcUa, Constellação:

O primeiro designa qualquer dos corpos

celestes que giram no espaço com regula-

ridade; comprehcnde os planetas, os co-

metas, satellites, ctc. — íií^trtlla, só sc

chama hoje aos astros luminosos desi mes-

mo, e que parecem completamente estra-

nhos ao systema solar.— Constellação, é

a reunião ou systema de estrellas repre-

sentado sob a forma de um homem, de

um animal ou de outro qualquer emblema.

O termo astro, é o mais genérico.

f ASTRO, -s. ?n. aiit. O mesmo que
Estro.= Usado na linguagem poética.

Hyripilo agoureiro Ulysses chama,
Qíie com astro diviuo lhe dizia ..

ciST,, ILVS., cant. vii, est. 48.

* t ASTROBLEPO, s. m. (Do grego as-

tron, estrella, e blepô, eu olho.) Em Ich-

thyologia, género de peixes da familia

das siluroides, tendo por typo o astroble-

po negro, do Brazil.

t ASTROBOLISMO, s. m. (Do grego as-

tron, estrella, e Lullein, lançar.) Em Pa-
thologia, paralysia repentina, attribuida

a umu influencia dos astros
;
golpe ou olho

de sol. E' synonymo de Apoplexia.

t ASTROCARPO, s. m. (Do grego astron,

estrella, e karpos, fructo.) Em Botâni-

ca, synonymo do género sesamella, da
familia das resedaceas.

t ÃSTROCARYA, s. f. Em Botânica,

género de palmeiras da Guyana, e do
Brazil, algumas vezes sem caule apparen-

te, a maior parte tendo um caule ténue e

elevado, coberto de esdinhas negras.

t ASTROGOMA, s. f. (Do grego astron,

estrella, e come, cabelleira.) Em Botâni-

ca, synonymo do género staavia, da fa-

milia das bruniáceas.

ASTROCYNOLOGÍA, s. f. (Do grego as-

tron, astro, kyôn, ciio, e logos, discurso.)

Em Astronomia, tratado sobre os dias

caniculares.

ASTROCYNOS, s. f. O mesmo que Ca-

nicula.

t ASTRODENDRON, s. m. (Do grego
astron, astro, e dendron, arvore.) Em -

Botânica^ synonymo do género soutJucel-

lia, da familia das sterculiáceas.

t ASTRODERME, s. »i. (Do grego as-

tron, estrella, e derma, pelle.) Em Ich-

thyologia, género de peixes, dependente

anatomicamente dos scombros, e tendo o

corpo coberto de pequenas escamns, le-

vantadas por tubérculos, radiando de to-

dos os lados como estrellas.

t ASTRODICTO, 5. »i. Em Astronomia,

instrumento astronómico inventado por

Wetghel, por meio do qual muitas pes-

soas podem vôr o mesmo astro no mes-

mo instante.

t ASTRODON, s. m. (Do grego astron,

astro, e odous, dente.) Em Botauicii, gé-

nero da familia das labieias.

t ASTRODONTE, s. m. Em Botânica,

género plcurocarpo da familia dos mus-
gos, tendo por typo o asti'odonte das Ca-

nárias,

ASTROGIR, V. a. ant. O mesmo que

Estiugir.— tA trovoada da qual {arúlixe-

ria) não somente aò^iTtcto ao Mouro, qu4

foi Com a visitiií^ào, por a levar tt^da nas

wstiu astrogmdo-llie as vixlhas, etc.<
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João de Barros, Década I, Liv. 5, cap. 4.

ASTROGNOSÍA, s./. {Do gvcgo astron,

astro, e gnosis, conhecimento.) Em As-
tronomia, nome de um ramo da sciencia

astronómica, que tem por objecto o co-

nhecimento das estrellas fixas, suas or-

dens e situações.

t ASTROGYNA, s. /. (Do grego astron,

astro, e gyne, fêmea.) Em Botânica, gé-

nero da tamilia das euphorbiáceas, for-

mado sobre o croton delgado, arbusto

do México.

ASTROIDE, adj. 2 gen. Em Botânica,

nome dos licheuF, cujas apothecias estão

dispostas em estrellas. = Também se dá

este nome aos polypos astreoides.

ASTROITE, 6-, /. (Do grego astron, es-

trella.) Nome empregado para designar

os jJolypeiros de cellulas estrelladas. fcjào

de duas espécies : umas encerram animaes

e pertencem á família das madréporas

;

outras são verdadeiras petrificações.

t ASTRÓKION, s. 7)i. Em Astronomia,

um dos nomes da bella estrella, mais co-

nhecida sob o nome de Sirius.

ASTROLÁBIO, s. m. (Do grego astron,

estrella, e lahe, apprehensão.) Antigo

instrumento astronómico, muito similhan-

te á nossa esphera armillar • servia para

medir a altura dos astros acima do hori-

sonte. Também se chamava a este instru-

mento Planispherio, — «E opinião com-

mum que Ptolomeu fora o inventor do

Astrolábio, porém é certo, que se deve

aos Portuguezes a invenção do Astrolá-

bio na forma em que hcje se usa d'eile

para a navegação. U antigo Astrolábio,

era um pau de trez palmos de diâmetro,

o qual armavam em trez paus á maneira

de cábrea, para melhor segurar a liniia

solar, e com segurança saberem mais cer-

tamente a verdadeira altura do logar.

Também havia alguns Astrolábios de la-

tão, mas pequenos, e rusticamente com-

postos. D'estes primeiros Astrolábios, não

usavam senão tora dos navios, pelo mui-

to arfar d'elles. E assim não podiam os

navegantes perder a vista da costa, e en-

ffolfarse no mar. Finalmente, no tempo

de el-rei de Portugal, Dom João o ii.

Mestre Rodrigo e Mestre Josepb, seus

Médicos, e ura Martim de Bohemia, que

dizia ser discípulo do famoso João de

Monte Régio, vendo os erros e enga-

nos da estimativa era que cabiam os

mercantes, apartando-se da costa e gover-

nando-se pelas singraduras, depois de

muitas conferencias, acharam esta manei-

ra de navegar pela altura do sol, de que

fizeram suas taboas pela declinação

d'elle.)) Bluteau, Vocab. =Ha muitas es-

pécies de Astrolábios : o astrolábio ar-

millar; o astrolábio jilnnispherio; astro-

lábio de mar; astrolábio catholico. =
Também designava um instrumento com
que os astrólogos supersticiosamente pre-

diziam o futuro. = Hoje é somente em-

pregado na Geometria.

t ASTROLÁTRA, s. 2. gen. O que

adora os astros.

t ASTROLATRÍA, s. /. (Do grego as-

tron, astro, e latris, sorvo.) O culto dos

astros, privativo das raças orientaes, nas-

cida principalmente entre os Assyrios e

Chaldeus.

ASTROLEPADE, s. /. Nome dado ás pa-

tellas radiadas e á cornula dos molluscos.

ASTROLOGIA, s. /. (Do grego astron,

astro, e logos, discurso : para os antigos

era uma sciencia a que nós damos o no-

me de Astronomia
,
poréai os abusos que

se fez delia para adivinhar o futuro, fize-

ram com que este nome se desse a essa fal-

sa sciencia, ficando o de Astronomia para

a verdadeira.) Arte de predizer o futuro

pela observação dos astros
;
por esta pa-

lavra se entende sempre a Astrologia jm-

diciaria, que observa os aspectos, mo-

vimentos, ortos e occasos das estrellas

fixas e errantes, para adivinhar o futuro
;

os astrólogos diziam que todas as estrel-

las eram como letras que variamente

unidas dão a conhecer as contingências da

vida, os successos que têm dependência

com o livre ai-bitíio; e que o firmamento

ó o livro dos destinos humanos. Esta

pretendida sciencia dividia-se ein dous

ramos, a astrologia judiciaria, já defini-

da, e a natural. A astrologia natural é

a que annuncia os efleitos naturaes, taes

como as mudanças de tempo, as tempes-

'tades, os vundavaes; porém liojc esta or-

dem de observaçí5es pertence á Phjsica,

e forma uma parte delia chamada Meteo-

rologia. — íí Menos incerta he a Astrolo-

gia judiciaria, que as operações do pei-

to humano.» Jorge Ferrei raj Aulegra-

phia, act. iv, se. 7. —• «íV«»í também he

proliibido usar da judiciaria Astrologia

natural, que nos livros approvados se de-

clara.» Constituição de Braga, tit. 49,

const. 2, art. 'J.

ASTROLOGICAMENTE, adv. Segundo
as regras da Astrologia; sidericamente

;

Supersticiosamente. — «Considerando o

sitio, em que a estrella nova se achava

com o Sol e Júpiter.... se conclue e con-

vence astrologicamente a victoria total

da Religião christàa contra a seita Ma-
hometana.D Vieira, Palavra emp.. Tom.
XIII, serm. 3, § 9, pag. 2U0.

ASTROLÓGICO, adj. Concernente á as-

trologia; supersticioso. — «Em alguma
cousa se podem ajustar os discursos as-

trológicos com as considerações politi-

cas.» Vieira, Cartas, Tom. i, p. 78.

ASTRÓLOGO, s. m. (Do latim astrolo-

gus.) U que se entrega á pratica super-

sticiosa da astrologia judiciaria; figura-

damente, finório, encantador, mago. —
«Os Astrólogos sempre iratão do pro-

vir.» Sá de Miranda, Estrangeiros, act. iii,

fl. 55, v.

ASTRÓLOGO, adj. O mesmo que As-

trológico. — «Quero que saibais, que os

juízos astrólogos são verdadeiros, segun-

do apiprendi de alguns sabedores...» Azu-
raia, Chronica de D. João I, Part. iii,

cap. 52.

ASTROLOMÍA, s. f. ant. O mesmo que
Astronomia; o «n» medial e inicial ainda

hoje stí muda em « 1 » na linguagem po-

pular; como em alomear, por nomear.)

O mesmo que Astrologia. = Usado por

Azurara e Gil Vicente.

t ASTRCfLOMO, s. m. (Do grego astron,

astro, e lôma, quadro.) Em Botânica, gé-

nero da família das epacrídáceas, arbus-

to folhudo, ditfusoou decumbente da No-
va Hollanda.

t ASTROMÁNCIA, s. f. (Do grego as-

tron, astro, e manteia, adívínluição.) Adi-

vinhação praticada peia inspecção dos as-

tros.

t ASTROMANCIÁNO, adj. e s. m. Que
se entrega á adivinhação dos astros.

t ASTROMARCHANCIA, s. /. (pr. as-

tromarkáncia.) Em Botânica, secção do
género inarchancia, da família das hepá-

ticas, compondo-se de esjjecíes cujo pe-

dúnculo occupa o centro do receptáculo

feminino.

t ASTROMETRÍA, s. f. Arte de medir
os diâmetros apparentes dos astros e as
pequenas distancias das estrellas.

t ASTROMÉTRICO, adj. Que ó concer-

nente á Astrometría.

t ASTRÓMETRO, s. »i. (Do giego as-

trun, astro, e metron, medida.) Em As-
tronomia, instrumento que serve para

medir os diâmetros apparentes dos astros

c as pequenas distancias das estrellas.

ASTROMO, s. m. ant. O mesmo que
Astrónomo. — «Resulta que os dias dos

Astromos sejão semjjre iguaes.v André
Aveliar, Reportório dos Tempos, Ti-at. i,

cap. 14.

t ASTROMYCTRO, s. m. (Do grego as-

tron, astro, e niycter, nariz.) Mammifero
também chamado Condyhu-o.

t ASTRONE, s. m. Em Botânica, géne-

ro da íámilia das terebintháceas, arvore

resinosa da America equatooial.

t ASTRONIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro da família das melastomáceas, arvore

pubescente furfurácea, da Asía equatorial.

ASTRONOMIA, s. f. (Do grego astron,

astro, e nomos, lei.) A sciencia das leis

dos astros ou dos movimentos dos corpos

celestes.—A astronomia é um dos ramos
mais importantes das mathematícas ap-

plieadas ; comporta trez grandes divisões:

a astronomia esjtherica, a que explica os

phenomenos celestes, partindo da hypo-

these que a terra está no centro de uma
esphera, da qual a superfície 6 occupada

pelos outros astros ; a astronomia theo-

rica, que expõe as differentes relações

dos corpos celestes entre si, como a sua

posição relativa, seu afastamento, veloci-

dade, e por consequência, applica-se a

descrever a verdadeira forma do univer-

so ; u astronomia pliysica tem por obje-

cto determinar as causas dos movimentos
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celestes pelos princípios da mechanica.

Também se chama astronomia pratica a

applicaeào geral destas trez partes da sa-

tronomia ás observações, á confecção dos

instrumentos e aos cálculos.— a Que noti-

cia huma gente afastada de uutra por
tantos intervallos de mar e terra, teria

dos outros, sem a sciencia da Astrono-

mia?» Joào de Barros, Panegyrico, p. 27.

— Syn. Astronomia, Astrologia: Na
accepçâo etyraologica, estas duas 23alavras

encerram a mesma ideia; porém como a

astrologia se corrompeu com praticas su-

persticiosas pelo facto de por ella quere-

rem saber o futuro, ficou a pilavra As-

tronomia substituindo este termo desacre-

ditado. Antigamente empregava-se As-

trologia no sentido de Astronomia.

—

nOs
primeiros homens, que no mundu appren-
deram. a arte da Astrologia furam os

Egypcios.ií Mariz, Diálogos de varia his-

toria, dial. I, cap. lõ.

ASTRONÓMICAMENTE, adv. Segundo
os princípios da Astronomia.

ASTRONÓMICO, adj. Que pertence á

astronomia. — Calendário astronómico

;

horas astronómicas. — Fracções astronó-

micas, nome dado por alguns authores ás

fracções sexagesimaes de que se faz uso

para a divisão dos graus do circulo.

ASTRÓNOMO, s. m. Que' sabe ou exer-

ce a sciencia da Astronomia.

—

«.Afamado
Astrónomo entre os professores d'esta

sciencia. » João de Barros, Década I,

Liv. 4, "ap. 2.

t ASTROPÉCTEN, s. m. (Do grego as-

tron, astro, e pecten, pente.) Género de
asterias, correspondendo ao das pantaste-

riades, f-ntre os zoophytos.

t ASTROPECTÍNIDES, s. /. pi. Famí-
lia da ordem das asterias, tendo o dorso

achatado e guarnecido de tubérculos com
espinhos radiados no vértice.

t ASTROPHANÓMETRO, s. m. Synony-
mo de Astereometro.

t ASTRÓPHEA, s. /. (Do grego astrm,
astro, e i^haô, eu brilho.) Em Botânica,

género da familia das passifioreas, com-
prehendendo todos os arbustos do género
passiflore.

t ASTROPHORO, adj. O mesmo que
Astrifero

;
que traz estrellas conisigo.

ASTROPHYTO, s. m. (Do grego astron,

astro, e i)hyton, planta.) Nome pelo qual
se designam os animaes echinódermes da
ordem dos stillariados.

— Em Botânica, género da familia dos
cetáceos, planta sub-globulosa, de um as-

pecto insólito ; é indígena do México, e
recebeu este nome por ser coberto cora

myriades de pontos brancos.

t ASTRÔPODE, s. m. (Do grego as-

tron, .istro, c j)ous, pó.) Género de echi-

nódermes, tendo por typo o astropode
lungípede.

— Em Botânica, synonimo do género
\vatheria, da familia das byttncriaeeas.

ASTROSCOPIA, s. /. (Do grego astron,

astro, e skopeo, vêr.) Em Astronomia,
contemplaçào, estudo dos astros.

t ASTRÓSCOPO, s. m. Em Astronomia,
instrumento astronómico composto de dous
cones, sobre as superfícies dos quaes as

estrellas e as constellações sâo descriptas,

e que fazem com que se descubram fa-

cilmente no céo.

ASTROSÍAS, s. /. ant. Superstições,

adivinhas
;
qualquer jogo da sorte ou de

fortuna. = Também designa as ruins

manhas, travessuras. — «Castiguem os

moços de todalas rapazius, astrosias, e

royndades.T) Elucid.

ASTRÓSÓ, adj ant. (Da baixa latini-

dade astrusus ; recolhido por Isidoro de
Sevilha, nas Origens.) Infeliz, desgraça-

do, desafortunado, desventurado ; desas-

trado, para quem tudo corre mal. — «A
Rainha do aòrego... se alevantará... em
o juizo p>ostumeiro com aquella geraçom
muito astrosa, e condemnal-a-ha.» Vita

Christi, Part. ii, cap. 13, foi. 42, v. =
Usado no século xv, e ainda hoje na lin-

guagem popular.
•— Loc. : (sHoinem astroso, barba até

ao olho.» Delicado, Adágios, p. 9o. —
0. Março ventoso, abril chuvoso, do bom
coimai farão astroso.» Id., íb. p. 181.
— «lYas barbas do homem astroso se en-

sina o barbeiro novo.» Id., ib. p. 14Ò.
— iíQuemfaz bem ao astroso, não perde
parte, senão todo.» Bluteau.

ASTROSOPHÍA, s.f. (Do grego astron,

astro, e sophia, sabedoria.) Estudo ou
conhecimento dos astros.

ASTROSTATICA, s. f. (Do grego as-

tron, astro, e stasis, posição.) Em Astro-

nomia a parte da sciencia que trata do
volume e da distancia respectiva dos
astros.

t ASTRÓTHELE, s. m. (Do grego as-

trus, estrella, e thele, proeminência.) Em
Botânica, género da familia dos lichens,

visinho das verrucarias e das spherias

;

peculiar das regiões tropicaes.

t ASTROTHESIA, s. f. Em Astrono-
mia,termo que antigamente suppria a pa-

lavra Gonstellação.

t ASTROTRICHE, s. m. (Do grego as-

tron, estrella, e trix, cabello.) Em Bo-
tânica, género da familia das urabellife-

ras, sub-arbusto de pubrescencia estrel-

lada, indígena da Nova Ilollanda.

t ASTRUM, s. m. Em Alchiraia, ter-

mo empregado para designar o augmen-
to da força e da elficacía que uma sub-

stancia adquire pela preparaçrio. — Em
geral os alchimistas davam o nome de
Astrum aos álcoois, e a todas as essências.

t ASTRUM-DUPLICATUM, .«. «i. Em
Medicina antiga, nome de um arcano
stomachico composto de antimonio, de
âmbar e de almiscar.

t ASTRUM SULPHURIS, s. m. Em Al-
chimia, nome que se dava ao enxofre re-

duzido a óleo, augmentaudo assim as

propriedades que tem na natui'eza.

ASTÚCIA, s. f. (Do latim astúcia, de
astus, manha ; no provençal astúcia.)

Ardil, manha, sagacidade, solercia, ve-
Ihacaria ; engano, trapaça, ardileza, ar-

timanha, endroinina, tinura, esperteza.
— isAnda a astúcia humana mui apura-
da.» Jorge Ferreira, Euphrosina, act. i,

SC 4.

ASTUCIAR, V. a. Inventar, engenhar
trapaças ou meios ardilosos para conse-
guir uma cousa.= Recolhido por Moraes.
ASTUCIOSAMENTE, adv. Astutamente,

ardilosamente,subtilmemente, engenhosa-
mente, sagazmente, — aE também vendo
que Clarimundo astuciosamente fez dar
trez golpes ao Gigante em vào,furtando-
Ihe sempre o corpo.n João de Barros,
Clarimundo, Liv. ii, cap. 45.

ASTUCIOSO, adj. O mesmo que Astuto.
Ardiloso, manhoso, solerte, vesano, sagaz,
velhaco, tínorio, trapaceiro.

—

tTendopor
certo, que se formos desamparados do am-
paro divino, Jicaremos mettidos nos laços
do mui astucioso inimigo, t, Cathecismo
Romano, foi, 385.
ASTUR, s. m. (Do iatim asterias, es-

trellado.) Em Ornithologia, ave de rapina
da familia dos falcões ; divide-se em dous
sub-generos. — aPuderamos aqui com as
cegonhas ajuntar outras aves, a que Al-
berto chama Astures, ou astoreas, que tam-
bém tem este génio natural das cegonhas,
que he sustentar os pães velhos. » Padre
Manoel Fernandes, Alma Instruida, Tom.
III, p. 284.

ASTUR, s. 7?i. O natural ou morador
das Astúrias.— «Precisamente convinha
que Galvia se mettesse por entre Luzita-
nos e Astures.» Araújo, Successos das
Armas Portug., Liv. iii, cap. 1.

ASTUR1AI\0, adj. U natural das Astú-
rias, berço da monarchia christà em Hes-
panha ; figuradamente: fidalgo,— fUum
Gallego, hum Asturiano, e ótiíro,» Casta-
nheda, Historia do Descobrimento da ín-

dia, Liv. III, cap. 2(i.

ASTURIÃO, adj. e s. m. O mesmo que
Astur e Asturiano.— «£ de noite lhef\-
giram hum Gallego ekum Asturião c hum
Portuguez. » Damião de Góes, Chronica
de Dom Manoel, Part. iii, cap. 6,

t ASTURINA, s. /. Em Ornithologia,

diminutivo de Astur, ave de rapina, ten-

do por typo o astur de Cayenna.

t ASfURO LEONEZ, adj. Diz-se dos fi-

dalgos das Astúrias, que pertenciam ao
reino de Leão, e que formaram o ele-

mento aristocrático da naçào portuguez».

t ASTUROS, s. m. O mesmo que As-
turianos.— (^Depois de engeitar os Can-
tabros e Asturos.»Avell;ir, Chorographia,

p. 14.

ASTUTAMENTE, adv. O mesmo que
Astuciosamente. = Recolhido por Bento
Pereira.

ASTUTÍSSIMO, adj. sup. Astuciosissi-

mo
;
baswnte ardiloso, tiuissimo.^^Usado

pelo Padre Bernardes.
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ASTUTO, adj. (Do latim ashihis.) Sa-

gaz, ardiluso, manhoso, íinorio, trapacei-

ro, aldrabão, velhaco, solerte, vesano.

Antigamente empregava-se á Vjoa parte,

no sentido de entendido, prudente.

—

«A
pergunta astuta, resposta aguda. ^> Ber-

nardes, Floresta, Tom. iv, p. 144.

Não tínhamos alli medico asliilo.

cAM., Lcz., caul. V, est. 82.

t ASTYDAMIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da tamilia das umbeilíferas, herva

suíFrutescente, tendo por typo a astyda-

mia canarina.

t ÁSTYLE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e sí^/us^estylete.) Em Botânica, uma
das plantas cujas flores são desprovidas

de estylete.

— Em Entomologia, género de coleó-

pteros pentámeros da familia dos malaco-

dermes, grande e bello insecto do Peni
e do Chili.

t ASTYNOME, s. m. Em Antiguidades

gregas, magistrado que superintendia na
policia das ruas de Athenas.
— Em Entomologia, género de coleó-

pteros tetrámeros, synonymo do género

edilo.

t ASTYQUE, s. VI. (Do grego asti/kos,

galante.) Em Entomologia, género de co-

leópteros tetrámeros, tendo por typo o

astyque variável, da Nova Hollanda.

ÁSUAR, V. a. Vid. Assuar e Assomar.
ASUDADA, s. f. O mesmo que Açuda-

da. Prezas continuadas.= Recolhido por

Viterbo.

t ASUGIA, s. /. Em Astronomia, no-

me da constellaçào de Orion.

ASUMADA, s. /. ant. Regimento, com-
panhia de soldados postos em marcha.

=

Recolhido por Viterbo.

ASUMADAMENTE, adv. ant. Vid. As-

sumadamente.=Recolhido por Moraes.

A SURDA, loc. adv. Pela calada, in-

sensivelmente.

t A SURDINA, hc. adv. Pouco a pou-

co ; lentamente.

ASUSO, adv. ant. Acima; o mesmo que

Suso. Também se encontra, significando

abaixo. = Recolhido por Viterbo.

t ASVANDADAMENTE, ac/v. ant. De-
bandadamente, um depois do outro. =
Recolhido por Viterbo.

As VESSAS, loc. adv. O mesmo que
As Avessas. — líMas os velhos d'agora

querem ser mancehos, e anda assi o demo
ás vessas.» Jorge Ferreira, Ulyssípo,

act. I, SC. 3.

ÁS VEZES, loc. adv. Interrompidamen-
te, em cortas occasiões.

ASYLADO, adj. p>. Recolhido em asy-

lo ; amparado, aposentado. Modernamen-
te diz-se dos mendigos recolhidos em
hospícios de cai'idade, para nào pedirem

pelas ruas.

ASYLAR, V. a. (De asylo, com a ter-

minação verbal «ar».) Dar asylo, aco-

lher, proteger, patrocinar, abrigar, am-

parar; recolher uma pessoa em uma in-

stituição de caridade, que tem por fim

proteger as crianças desamparadas ou os

velhos. = Recolhido por Moraes.
— Asylar-se, v. reji. Refugiar-se, aco-

Iher-se, abrigar-se; entrar para uma in-

stituição de caridade. = Recolhido por
Moraes.

ASYLO, s. m. (Do latim asylus; no
grego a, sem, e syle presa.) No senti-

do primitivo, ainda usado no antigo di-

reito íoraleiro portuguez, logar de refu-

gio, do qual ninguém podia tirar quem
ali se acolhesse, sem offender os deu-

ses e a Religião
; tinham direito de asy-

lo na edade media, os templos, e certos

solares ))rivilegiados. No sentido moder-
no, instituição de caridade que tem por

fim recolher as crianças desamparadas e

os velhos que não podem trabalhar. Ex-
tensivamente: abrigo, amparo, patrocínio,

refugio, valhacouto. =^ Também se escre-

via Asilo.—«Por isso Tertuliano chamou
d sepultura asilo, e sagrado da 7nurte.«

Vieira, Sermões, Tom. i, serni. 15, §. 2,

ed. 1047.
— Syn. Asylo, Rffugio: O refugio in-

dica a ideia de abrigo alcançado em um
perigo imminentc por meio de fuga, per-

manecendo ainda o risco. — No asylo

ha a ideia de um abrigo seguro, sem ris-

co de ser perturbado; o caracter sagrado
que lhe fui dado pelas religiões e direito

antigo ainda se conserva nas modernas
instituições do caridade.

ASYMETRÍA, s. /. (Do grego a, sem,
si/n com, e metnm, medida.) Sem medi-

da. Em Matheraatica, falta de proporção

entre as partes de um objecto, como en-

tre o lado de um quadrado e sua diago-

nal, cuja relação não pode ser expressa
nem por números inteiros nem em núme-
ros fraccionarios.

ASYMÉTRICO, adj. Que não tem syme-
tria

;
que não tem medida, incommensu-

ravel.

—Em Historia Natural, nome dado ás

conchas univalvas cujos lados não são re-

gulares, com /elação a um eixo tirado do
vértice para a base.

t ASSYMNETA, s. m. Nome dos magis-
trados supremos das colónias eólias.

ASYMPTOTA, s. f. (Do grego a, sem,
syn, com, e pipto, eu caio.) Em Geo-
metria, linha recta que se aproxima cada
vez mais de uma curva sem a poder en-

contrar, ainda mesmo que se supponha
que ambas se prolongam ao infinito, e

que a sua distancia possa ser considera-

da como a mais pequena de todas as

quantidades finitas assignaveis. = Tam-
bém se entende o mesmo com applicação

ás linhas curvas. A asymptota é recta e

curva. Este problema das construcções da

alta geometria, esclarece-se quando se

examina a g^eraijào da
choide

cin-i-a chainaua coU'ada

ASYMPTÓTICO, adj. Que tem relação

com a asymptota.

—

Espiaqo asymptotico,
aquelle que é contido entre uma curva e

a sua asymptota.

t ASYNARTETE, s. m. (Do grego a,

sem, syn com, e artao, ligar.) Em Poé-

tica antiga, verso cortado em duas par-

tes, que podem ser consideradas como
versos separados e independentes um do

outro. Na Poética das linguas romanas
chama-se hemistichio , e nos romances po-

pulares vemos este phenomeno, em que do

verso árabe se formaram dous versos octo-

syllabos de romance.

ASYNDETON, s. m. (Do grego a, sem,

syn, com, e dein, ligar.) Em Grammatica,
synonymo de disjuncção ; espécie de elli-

pse pela qual se tiram as conjimcções co-

pulativas que devem unir as partes da
phrase. = Usado na linguagem poéti-

ca. Ex

:

De Assyrios, Persas, Gregos e Romanos.

camOks, luz., c. 1, est. 24.

t ASYNERGÍA, s. f. Em Pathologia,

falta de synergia, ou concurso de acção

de diversos órgãos no estado de saúde.

t ASYSTASÍA, s. /. (Do grego asysta-

sia, confusão.) Em Botânica, género da
familia das acantháceas, herva ou sub-ar-

busto da Ásia equatorial.

ASYSTOLE, s. f. (Do grego a, sem, e

Systole.) Em Pathologia, nome de um
segundo período das doenças do coração,

no qual a systole é incompleta, ou pelo

menos não é bastante para desembaraçar

o coração do sangue que aí aíHue.

t AT, s. m. Em Botânica, arvore ori-

ginaria do Senegal, exótica no Brasil

;

dá um fructo bastante agradável.

ATÁ, s. m. Em Botânica, nome gene-

ricodos cistes em uma parte deHespanha.
ATA, adv. ant. (Do árabe hattá.)0 mes-

mo que Até. = Usado na Ordenação Ma-

noelina.

ATABACADO, adj. Da côr do tabaco.

= Usado na Summa de Alveitaria.

ATABAFADO, adj. p. O mesmo que

Abafado ; encoberto, agazalhado, resguar-

dado para não perder o calor.

ATABAFADOR, s. m. O que atabafa;

diz-se da jjessoa, e também da cousa que

serve para atabafar. — «E nunca me de-

pare atabafadores, ajnnicados, ckêos de

cautelas.» Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. I, SC 2.

ATABAFAR, v. a. (Segundo Nunes de

Leão, de formação popular.) O mesmo
que Abafar; resguardar, acobertar para

não perder o calor. — lAh que moço eu

para estas cousas, como vos atabafara a

j)rima de pérola e lhe jizera do céo cebo-

la.í> Jorge Ferreira, Euphrosina, act. i,

SC. 1

.

ATABAFÊA, s. f. ant. Certa comida

usada no século xv, hoje desconhecida.

Eu comi alalní[i'a.

CANO. OEBAL, n. 164,
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ATABALAQUE, s. m. O mesmo que

Atabale e Atabaque ; talvez formado d'es-

tas duas designações. Tamboril.

ATABÁLE, s. m. (Do aiabe attaplo, no

plural, por que de ordinário se toca em
dons ao mesmo tempo.) O mesmo que

Timbale, como modernamente se diz ; es-

pécie de tambor ou caixa de cobre com o

fundo redondo e couro de uma só parte,

empregado nas grandes orchestras. =
Também se escreve Atabal.

De Irombelas, bastardas e ttlahalcs,

CORTE HEAL, NACJF. UB SKP., Cant. IV.

o aíabale com echo cstrepitanle,

Forma batido festivacs acci^ntos,

GAL., TEMPLO DA MRMOR., liv. ÍT, es(. 62.

ATABALEIRO, s. m. O que foca ataba-

les, tiiubaleiro, tamborileiro. — «J5 aos

atabaleiroSjÇwe estão no Paro, outro tan-

to. í> Joào de Barros, Década II, Liv. 10,

cap. 7.

ATABALHOADAMENTE, rtcZi'. Desordena-

damente, confusamente ; estabanadaraen-

te. — aMas ha-se de ter aviso, que o que

isto ler, não o lêa muito de pressa, e ata-

balhoadamente, senão de vagar e distin-

ctamente.ri Frei Luiz de Granada, Com-
pendio, Prol.

ATABALHOADO, adj. p. Confuso, atur-

dido, confundido ; engrolado, desordena-

do, perturbado.

Que eu não gasto meus dinheiros

Em missas atabathoiuias.

Gil. vic., 0B«., liv. IV, foi. 229.

ATABALHOAR, v. a. Engrolar, fazer

qualquer cousa desordenadamente, esta-

banar.— « Quando vamos já para o cabu

(de reza do oíScio) tenhamos sentido de

não atabalhoar.» Bernardes, Direcção,

p. 30.

ATABALINHO, s. m. Diminutivo de

Atabale. = Usado na Historia Tragico-

Maritima.

ATABAM, s. m. O mesmo que Tabão,

ou Tavão ; moscardo, — «Passamos com
assaz de tormento por parte dos ataboens

e mosquitos, que nos atanazavão.)) Men-
des Pinto, Peregrinações, foi. 14, col.4.

ATABAQUE, s. m. O mesiio que Ata-

bale , espécie de tambor afunilado, e com
o couro só de um lado. — «Com grande
matinada de dXahdiqvL&sJmzinns, chocalhos,

ctc.» João de Barros, Década I, Liv, iii,

cap. 1.

ATABAQUE, s. m. (Do persa atahay.)

Em linguagem oriental, aio, mestre de

um príncipe.

ATABAQUEIRO, s. m. O mesmo que
Atabaleiro. U que ioaa, atabaques ou tim-

halts.

O nosso (ipre medrou,
E lornou-M! atahaquciro.

O tenor, mui mais vezeiro

Do qud ia\\vA, cantou.
(:an(j. gel., foi. I5,">, col. 2.

ATABAQUINHO, s. m. Diminutivo do

Atabaque. = Usado por Frei Ci aspar da
Cruz.

ATABARDA, s. /. ant. O mesmo que

Tabardo, na baixa latinidade tabardum.

Espécie do capote militar.—«B hum gi-

bão vermelho, e huma ataharda de fino pan-

no preto com alheias e mangas. » Fernão
Lopes, Chronica de Dom João I, Part, i,

cap. 14.

ATABÚA, s. f. ant. O mesmo que Tá-

bua. Certa palha grossa de que se fazem

esteiras.

—

«Ondenão achais senão humas
esteiras de atabua. » Miguel Leitão, Mis-

celânea, Dial. IV, foi. 20.

t À TABÚA, loc. adv. O mesmo que

Ir bugiar; á fava, a outra banda. Voz
insultuosa ; segundo Moraes, formada da
metáphora de mandar trabalhar em estei-

ras de tabiia, ofíicio próprio de quem tem
pouca habilidade,

ATABUCADO, adj. p. ant. Enganado,
fora de si, com grandes esperanças, mas
sem fundamento.— «Jístes (bens) promet-

te aos que ganhão soldo no seu arraial,e

com elles os traz atabucados e embebi-

dos, v Heitor Pinto, Diálogos, Part. ii,

p. 14.

ATABUCAR, v.a. ant. Illudir, enganar,

entreter ; irrtar alguém com fementidas

promessas,

Pera que vos cnjrrifais

Pnis que coinvosco não rifo.

Cuidais que por perdes grifo

Que por lii m'ala/'iicais.

GA.NÇ. GEn., foi . 27. col. 3, v.

ATACA, s. f. (Do árabe attaca, cordão.)

Fita, cordão, atacador ; alça, cinto, corrêa,

liga.

—

(lOutrus tentarão as atacas de seus

gibões, se tinhão aquella fortaleza, que

lhe cumpria. V Azurara, Chronica de Dom
João I, Part, III, cap, 67.
— Loc: «A calças curtas , atacas lon-

gas. v Padre Delicado, Adágios, p. 153.

t ATACADAS, s. /. jd. Em linguagem

náutica, pedaços de barrote, que se pre-

gam provisoriamente no costado do navio

ao lado da taboa que se quer fazer che-

gar ao seu legar.=Tarnbem seda este no-

me ao ultimo pouso dos picadeiros da

carreira, que fica mais unido á quilha.

ATACADO, Cif?/. p>- Preso, apertado com
atacas.= Usado por Jorge Ferreira.

ATACADO, adj. p. Arremettido, irrom-

pido ; assaltado.= Usado por Fernão Lo-

pes.

ATACADO, adj. j). Carregado, cheio,

atapulhado. := Usado por Frei Luiz de

Soiií^a.

ATACADOR, .s. m. O mesmo que Ata-

ca, em Artilheria, soquête para carregar

as peças ou espingardas.— «Atacador, de

que usão mais partictdarmente as n}idhe-

rcs, o qual passa por ilhoz com agulhe-

ta.ií lilutcau, Vocab. — oE jxira se intei-

rar melhor se fica limpa (a peça de ar-

tilheria) ou pegada emalgutnti cousa, met-

terá meio carregador de pólvora, e com
o atacador a encostará ao fogo. i> Arte de

Artilheria, p. 3G.

ATAÇALHAR, c, a. Vid. Atassalhar.

ATACAMITE, .s. /. Em iMineralogia,

nome do cobre oxychlorurado, que vem

de Atacanna.= Também se escreve Ata-

camita.

ATACAR, V. a. (De ataca, com a ter-

minação verbal «ar».) Unir, arrochar,

apertar, ligar.— «E quando o jubão hia

por atacar, o moço da guarda roítpa o

atacava.» Provas da Historia Genealógi-

ca, Toin. IV, p. 187.

ATACAR, V. a. (No hespanhol atacar;

no italiano attacare.) Aggredir, irrom-

per, accommetter, assaltar, investir, ser

o primeiro a romper na luta.

—

«Ousando
contra o parecer d.e todos atacar com oi-

tocentos soldados a vinte e dous mil ini-

migos. v Alvares da Cunha, Escbola de

Verdades, Verd. viii, § 10.

— Atacar-se, v. refl. Aggreàir-se, rom-

perem ao mesmo tempo na luta. — «Oti-

de a gente da guerra d'aquelle Ducado
(de Mantua) se atacou com a de Milão.

t

Vieira, Cartas, Tom. i, p. 115.

ATACAR, V. a. (Em Artilheria, de ta-

co, bucha de peça; com o prefixo «a» e

a terminação verbal «ar».) Apertar a

carga das peças de artilheria ou de qual-

quer outra arma de fogo ; figuradamen-

te : encher, abarrotar, atapulhar.

—

iPor-

que este não achou outra arma mais pres-

tes, que o marrão, com que atacava suaar-

tilkeria.v Joào de Barros, Década Hl,

Liv. VII, cap. 3.

— Atacar-se, v. refi. No sentido figu-

rado, comer muito, tomar um fartote ; en-

cher-se, abarrotar-se.

— Loc. : Atacar fogo á mina, pôr fo-

go na escorva ou no rastilho. — Atacar

iim jjrego, não o pregar de todo.— Ata-

car a pansa, comer muito.

t ATACCIA, s. /. (Do grego a, sem, e

tnssO, curvar.) Em Botânica, género de
plantas que têm pouca difierença da tacca.

f ATACE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de insectos aquáticos apteros, e sem
antênnns.

ATACOAR, v. a. Pôr tacões ; figurada-

mente, remendar sem perfeição.= Reco-

lhido pnr Moraes.

t ATACTOMORPHOSE, s.f. (Do grego

atactos, iuriexào, e mjrphê, forma. "i Em
Elntomologia, o estado de immobilidade

de certas chrysalides, que saem somente

no teni]io da sua metamórphose.

ATADINHO, adj. Diminutivo de Atado;

figuradamente : timorato, irresoluto, =
Usado pelo Padre Bernardes.

ATADO, .«. m. Fio, febra, lio ou vin-

cilho de linho cm rama, que se ata no
outro para fazer uma atadura mais com-
prida ; figuradamente: feixe, molho, man-
cho.— «Mas se a jni/rrha erào gottas. co-

mo se 2^odia fazer de gottas este feixesi-

nho, ou este atado?» Vieira, Sermões,

Tom. X, do Kozar. 21, § 7, n. 227.

ATADO, adj. p. Preso com corda ou

atilho; .amarrado, liado, envincilhado ; fi-

guradamente, embaraçado, perplexo, ir-

resoluto, timorato, fraco, cobarde, sem

decisão ; «cainhado, apoucado, perturbado.
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— «£ o outro julgado por quem era, sol-

to na linçioa e atado nas mãos. » João de
Barros, Década III, Liv. 10, cap. 10.— Loc. : Atado de pés e mãos, sem
se poder mover; não ter que responder.— Mãos atadas, homem que nada sabe
fazer; que a nada se resolve.

—

Ficar de
mãos atadas, não poder defender-se ; não
poder fazer o que lhe cumpre. — Bem
atado, ataviado, adornado. •— lAo deli-

cado, pouco mal o tem atado.» Padre De-
licado, Adagies, p. 118. — Levar atada
uma cousa, fazel-a a eito, a fio, ininter-

rompidamente. — Atado á cama, doen-
te, entrevado.

ATADOR, s. m. O que ata ou amarra.— «Se .algum atar os pés e as mãos de
teu companheiro, e pior essa causa mor-
rer de fome, livre he o atador de morte.-»

D. Gaspar de Leão, Tratado que fez

mestre Jeronymo, etc, cap. i, fl. 51, v.

ATADURA, s. /. Ligadura, tira, faixa,

cinta de panno estreita e comprida como
ourella, treu,que serve paraatarsungrias,
emplastos. — «Até os pannos e ataduras
das sangrias levnvão. » Frei Luiz de
Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. v, cap.

2. — Em Cirurgia, ha diversas sortes

de ataduras : aglutinativa, expulsiva e
retentiva. — Atadura de sangria, aquel-
la cora que se estanca o sangue.
ATAFÁL, s. m. (Do árabe attafar.)

Cinta larga de tecidos de cor, com fran-
jas, que os jumentos e bestas de carga
trazem de ambas as ilhargas, preza á al-

barda, para esta não correr para diante
€ lhes serve de retranca.

E eu dou-TOá hum alafal
Dadivai,

Com eslribo de capucho.

CASC. CSBAL, 11. 157, T, Col. 1.

— Loc. : Barbas de atafal, insulto
popular, tirado da figura que appresen-
ta um atafal guarnecido de pelle de car-
neiro com a lã para fora.

ATAFEGUADO, adj. ant. O que sen-
te afflicção de abafamenfo. — iCumoqiie
mais grave era a prolongada fugida,
que a morte afeada e atafeguada.» Vita
Christi, Part. i, cap. 52, fl. lõ.õ, v.

ATÁFERA, s. f. Tira de esparto ; ser-

ve para pôr as azas nos ceirões. = Re-
colhido por Bluteau, no Vocabulário.
ATAFONA, 5. /. (Do árabe atahuna;

do verbo tahana, moer.) Moinho de mão,
ou movido por uma besta. Consta este
engenho de uma trave atravessada cm
que está pregada uma porca, que tem
um ferrão com uma viga que anda á
roda, a que se chama Pião. A alman-
jarra, que é uma espécie de viga torta,

apertada por um pau, a que chamam ar-
rojadura, com um torno no cabo, e com
o rabo da própria alnianjarra que serve
de^ outro torno, taz andar a pedra ou
mó, a qual está entre taboas largas, que
chamam emparamentos, assentados em
dous dormentes, que são dous paus ; c nos

emparamentos tem mão um barrote, a

que chamam mesa do engenho. Para a
pedra moer, tem um encaixe com um
pau largo e comprido, chamado segure-

lha; levanta-se e abaixa-se a pedra com
um pau chamado alevadouro, e o carrete,

que consta de seis fuselos, que são uns
pausinhos redondos e direitos, anda por

meio de um íerro comprido em baixo, a

que se chama veio, e o pau em que anda
o veio, chama-se taco. A moega tem a

bocca larga para receber o trigo, que
pouco a pouco cae na calha, ou pau con-

cavo, movido por onfio que se chama ca-

chorro. A moega descança nas cangalhas

da priguiça, ou paus estreitos e compri-

dos, que tem na moega; a j)riguiça é

um pau grosso a que as cangalhas estão

pregadas. Esta discripção é de Bluteau,

o único diccionarista portuguez que con-

sultou a riquíssima linguagem popular.

— «Ha entre elles atafonas de mãos, em
que os cegos ganhão de comer, v Arraes,

Dialogo IV, cap. 22.

ATAFONEIRA, s. /. A que móe na ata-

fona. = Recolhido pelo Padre Bento Pe-

reira .

ATAFONEIRO, s. m. O que está em-
pregado em uma atafona, que dirige a

aquiação.moagem o faz a ms

Aquillo eslá veriiadeíro,

Amor lap.ido parece.

Que he lillio de aíafuneiro.

É ijue traz alyum"argueiro.

PRKSTBS, AUTOS, fl. U3,

ATAFULHAR, u. a. (De tafulho, mo-
dernamente tapulho ; com o prefixo e a

terminação verbal «ar».) Tapar, atapu-

Ihar, encher a bôcca á força. — «E
sahem com boccados tão grandes, que tal-

vez não cabem na bocca, e comtudo lh'os

vão mettendo, por não dizer, atafulhando

huns sobre outros, de maneira, etc.» Pa-

dre Balthazar Telles, Historia geral da

Ethyopia, liv. iii, cap. 32, p. 288.:^Tam-
bem se escreve Tafulhar. Vid. Atapu
Ihar, da linguagem moderna.

ATAGANTADO, adj. p. Afflicto, impor-

tunado, cansado, molestado, azafamado

;

mortificado. No sentido antigo, castigado

com pena de açoutes.

Tua mie. que Deos perdoe.

Se á terra foi enfadada,
Ferneteiía, aiaganlaila,

Cre ijue d'este moco foi.

PHBSTES, AUTOS, fl. 3l.

ATAGANTAR, v. a. ant. (De tagante,

açoute que cort.i, com o prefixo e a ter-

minação verbal «ar.» Também se encon-

tra a forma Tagantar.) No sentido pró-

prio, hoje obsoleto, açoutar fazendo ver-

gões ou até correr sangue ; figuradamen-

te, afiligir,' torturar, mortificar, apo-

quentar.

Eu Uie escaldara a trareira,

E com Ião nova raaneira

soubera atayantaT,
Que liie Gzera leixar

As buíras, esfoliveira.

CAKc. oenAL, n. 180, t., col. 1.

— Também se escreve Ataguentar

;

e Bluteau traz a forma provincial do Mi-

nho, Ateguentar.

t ATAGAS, s. m. Em Ornithologla,

nome dado antigamente a um pássaro

que se crê ser o tetraolagope.

ATAIMADO, adj. ant. (O mesmo que

Taimado, de origem hespanhola.) Mali-

cioso, astuto, velhaco, finório, ladino.

= Usado na linguagem das comedias de

Jorge Ferreira, imitadas da Celestina.

— «A mim parece-me isto manha e con-

sulta, que teve com a Sevilhana, que he

ataimada.» Jorge Ferreira, Ulyssipo, acto

V, SC. 6. Vid. Taimado.

t ATAIR, s. /. Era Astronomia, nome
árabe da bella estrella da Águia.=Tam-
bein se escreve Aththair.

f ATAJE, s. /. e m. Em Ichthyologia,

nome de um peixe do Mar Vermelho, do

género dos scorpenes. — Synonymo de

uma espécie do género holacantho, da fa-

mília dos squaminípennes.

t ATAKAMITA, s. /. Era Mineralogia,

nome do cobre oxy-chlorurado, extrahido

de Atakama, da America meridional.

A TAL, adv. ant. Com tanto que. =
Recolhido por Moraes.

ATALAIA, s. f. (Do árabe attallàã;

do verbo tulea, subir, e na oitava con-

jugação, vigiar, olhar ao longe.) Torre

construída em logar alto para d'ali vi-

giar a campina e o mar, e dar aviso do

que se descobre. — A pessoa ou senti-

nella que vigia na torre; espia, que es-

preita o inimigo. — Em Africa dava-se

o nome de atalaia ás sentinellas noctur-

nas. — Na índia dava-se o nome de

atalaia a certas embarcações de remo

;

figuradamente, guarda, inspector, aviso,

vio-ia, defensor, pi'opugnador. — « Foi
vista de huma torre alta, onde estava

jMstahuma atalaia pifra dar sinal. n JoEo

de Barros, Década III, Liv. 7, cap. 2.

—

«Despois que o Vice-Rey partio de Da-
bul sempre andaram meia dúzia de Ata-

laias, que são barcos de remo, em ata-

laia d'eUe, contando-lhe os passos, e vol-

tas que dava.n João de Barros, Déca-

da II, foi. 65, col. 3.

— Loc. : Andar em atalaia de alguém,

em busca d'elle, na pista, no encalço.

—Olhos de atalaia, inquietos, que obser-

vam tudo.

ATALAIADAMENTE, adj. De sobreavi-

so, vigilantemente, acauteladamente. —
«E por ahi vereis se o Evangelho he con-

trario a vossas honras, pois tão atalaia-

damente trata ã'ellas.r> Paiva, Sermões,

Part. I, fl. 17, V.

ATALAIADO, adj. p. Guarnecido, for-

tificado com atalaias ou reductos. Espia-

do, vigiado, seguido ; acautelado, esprei-

tado. •—
• «Como andava atalaiado de

suas treiçdes...y> Commentarios de Affon

so d'Albuquerque, Part. i, cap. 48.

ATALAIADOR, s. m. O que está de ata-

laia ; vigia, guarda, espia, ronda, sentinel-
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la.— «Que cousa de rir he,e mais ainda

perigosa, que o atalaiador seja cego... »

Vita Christi, Part. ii, capitulo 27, fl.

78, V.

ATALAIAMENTO, s. m. ant. Acçào de

atalaiar ; fortificação por meio de redu-

ctos fortes em certas eminências, d'onde

as sentinellas descubram os movimentos

do inimigo ; espionagem, cautela, aviso.

— t E que com todo atalaiamento e de-

fendimenfo guarda stu curaçom. d Vita

Christi, Part. i, cap. 10, foi. 3õ, v.

ATALAIÃO, s.f. Augmentativo de Ata-

laia. = Usado na technologia militar do
século XVII. — Seis (soldados) se mette-

ravi em hum atalaião fortificado com es-

trada Coberta e estacada e ponte le-

vadiça. » Mercúrio de Septembro, de
1665.

ATALAIAR, v. a. (De atalaia, com a

terminação verbal « ar. ») Vigiar, guar-

dar com sentinellas; registrar o mar com
barcas, rondar. Espiar, acautelar.

Já descobrem aquella, este oario,

Os qoe estão do mais alto atalaiando.
(.áHõBs, Lcz., caoU VII, esl. õi.

— Atalaiar-se, v. refl. Pôr guardas
avançadas, acautelar-se, tomar todas as

medidas de segurança. — « Porque não
vigiaram, porque se nào atalaiaram, por
que se não acautelaram, acharam a por-

ta do céo fechada, pêra nunca mais se

lhe abrir. » Padre Francisco de Mendon-
ça, Sermões, Tom. ii, foi. 318, col. 4.

ATALAÍNHA, s. f. Diminutivo de Ata-

laia. = Usado no Portugal Restaurado.

t ATALANTE, s. /. (Do grego atalan-

tos, do mesmo pezo.) Em Botânica, sy-

nonymo do género peritome, da família

das capparideas.

— Em Entomologia, espécie de bor-

boletas mais conhecidas sob o nome de
pulváceas.

— Em Alchimia, agua mercurial fugi-

tiva.

t ATALANTHO, s. m. Em Botânica,

género da família das compostas, fjrraa-

do pelas duas espécies, prenanthos pineos,

e espinhosos.

t ATALANTIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da família das aurantiáceas, arvo-

res ou arbustos espinhosos, indígenas da
Ásia equatorial,

t ATALÁPHO, s. 7)!. Espécie de mam-
mífero da fainilia dos morcegos.
ATALHADA, s. /. O corte ou aceiro

de matas, que se laz queimando as der-

ribadas, para evitar a communícação dos
fogos, quando ptgareni nas matas. Lei

de 21 de Março de 1800. = Recolhido
por Moraes.

ATALHADO, adj. p. Interrompido, em-
baraçado, nào continuado ; figuradamen-
te, preplexo, indeterminado, irrosoluto,

confuso, impedido. — n Vio-se preplexo e

atalhado Sam Pedro, porque não sabia
qual Josse a tenção de seu mestre. i> Viei-

ra, Sermões, Tom. i, p. 783.

nt. 1-80.

o qoe atalhadas linguas nJo poderam,
Suiipríram mil affeclose accidentes.

UBVEZB3, MALiCÀ co;iguisT., c. II, est. 169.

ATALHADOR, s. m. O que atalha, ou
interrompe. Xo sentido antigo, explora-

dor. — d Porque são huns tredores rapa-

zes, atalhadores da vida, que se vos en-

tram, não vos deixam por pé em ramo
verde, s Jorge Ferreira, Ulyssipo, act.

IV, se. 5.

ATALHADOR, s. m. O que vae por ata-

lhos, para abreviar o caminho; encurta-

dor de caminho. — «O remédio de segu-

rar os atalaias he humas vezes com ata-

lhadores a pé ou a cavallo cortar e ata-

lhar o campo para conhecer pelas tri-

lhas dos caminhos e j^orfos se entraram

os Mouros. » D. Fernando de Menezes,

Historia de Tanger, Liv. ii, cap. 7,

pag. 42.

ATALHAMENTO, s. m. ant. Defeza de

fortificação; cortadura, fosso que serve

para atalhar o accesso do inimigo.— « So-

bre o atalhamento do palanque... » Iné-

ditos da Academia, Tom. i, p. 168.

ATALHAR, r. a. (De atalho, com a ter-

minação verbal a ar. »~i Abreviar o cami-

nho, seguindo por travessas e veredas a

direito. — « Por onde cuidei atalhar, fi-

quei rodeado. » Miguel Leitào, Miscelâ-

nea, dial. XI, p. 30"2.

— Loc. : a Quem atalha rodeia. » Ane-
xim.
— Atalhar-se, v. refl. Encui-tar ou

abreviar caminho. — « Por me parecer

que se atalha por aqui mais, e que é es-

te um caminho direito para os bens eter-

nos. i> Heitor Pinto, Diálogos, Part. i, dial.

2, cap. 4.

ATALHAR, v. a. (Da baixa latinidade

taliare, de que se conserva a forma Ta-

lhar.) Interromper, cortar, impedir, rom-

per, suspender; estorvar, embaraçar, ta-

lar, cercar, rodear ; figuradamente, reme-

diar. — « Mandou traz elles duas fustas

mui esquipadas, que os fossem atalhar á

ponta de Chaul, » Joào de Barros, Dé-

cada III, Liv. l, cap. 7. — d Trás gran-

des inconvenientes comsigo, e dijficilissi-

mos de atalhar. » Carta de guia de Casa-

dcs, foi. 54, V.

— Atalharse, v. refl. Impedir-se, em-
baraçar-se, estorvar-se ; ficar preplexo,

confuso, e irresoluto. — « Atalhouse 7)íí/i-

to o Regedor de o ver tão agastado. »

Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gõa,

Liv. I, cap. 16.

ATALHE, s. m. ant. O mesmo que Re-

sumo, compendio, abreviação. X'este sen-

tido recolhido por Jeronymo Cardoso.

ATALHO, s. w. Vereda, carreiro, cami-

nho transversal e mais curto do que a

estrada. Meio fácil, expediente breve,

para conseguir alguma cousa.—Dizemos
proverbialmente : — « Quem caminha por

atalhos, nunca sae ds sobresaltos. » —
« Tomar atalhos novos e dei.var cami-

nhos velhos. t> Bluteau, Vocabulário. —

ot Não deixes caminho por atalho, n —
« Não ha atalho sem trabalho, a Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. i, se. i.

ATALHO, s. m. Embaraço, estorvo, ob-

stáculo. Em linguagem de fortificação,

repairo, reducto, defeza. — a Ao pé do

baluarte, que defendiam no lugar dos ata-

lhos e quebras d'elles. » Joào de Barros,

Década IV, Liv. 10, cap. 14.

t A TALHO DE FOUCE, loc. adv. A
propósito; em corte, ao pintar, na occa-

sião opportuna. = Usado na linguagem

popular.

ATAMADO, adj. p. ant. (Da baixa la-

tinidade attaminare, pòr a mão ; no fran-

cez entamá.) Vendido por grosso ou ata-

cado. — a Item, tanto que os diios pan-

nos e buréis fossem assellados e assenta-

dos em livro, como dito he ; de hi em
diante serão francos e livres de nem pa-

garem mais sisa de todalas vezes que se

venderem atamados. i- Regimento da Fa-

zenda, cap. 240, foi. 112, v.

ATA.MANCADO, adj. p. Arranjado á

pressa ; mal concertado.

ATAMANCAR, v. a. (De tamanco, com
o prefixo Cl a » e a terminação verbal

« ar D.) Concertar grosseiramente ; remen-

dar mal ; figuradamente, engrolar, mal
arranjar.=Recolhido por Moraes.

ATAMARADO, adj. De côr de tâmara.

— í Espadas e adagas ricas, borzeguins

atamarados, esporas de púa sobredoura-

das.v Festas na Canonisação de S. Fran-

cisco Xavier, foi. 79.

ATAMBOR, s. m. ant. O mesmo que

Tambor, usado na linguagem poética.

Soam os atamborts, e pandeiros.

am., LCZ., cjnt. ii, esl. 73.

ATAMENTO, s. m. Liame, ligadura,

atadura; o acto de atar. Xexo, obriga-

ção.

—

d Absolvendo per comprimento de

Apostólico poderio de todo atamento a

este contrario.» Fernão Lepes, Chronica

de D. João I, Part. Ii, cap. 70.

t ATAMISQUÈA, s. /. Em Botânica,

género da família das capparideas, tribu

das cappáreas, arbusto do Chili.

ATANADO, s. »i. {Do francez tunné

;

da baixa latinidade tanniim, casca de

carvalho com que se curtem os couros. 1

Couro ou sola cortida e tornada impu-

trescivel pela acçào do tannino. Também
designa a preparação feita com casca de

carvalho para cortumes nos pellames. Xo
sentido figurado, cara sem vergonha.

^Usado como insulto.

ATANADO, adj. p. Curtido com casca

de carvalho ; figuradamente, da côr e du-

reza dos couros curtidos.^Recolhido por

Moraes.

ATANAR, v. a. (Da baixa latinidade

tannum, com o prefixo «a» e a termina-

ção verbal i>ari'.} Curtir couros com cas-

ca de carvalho moída, extrahiudo-lhe as-

sim a humidade e tornando-os imputrcs-

civeis.=Recolhido por Moraes.
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ATANARIO, aclj. (Do francez atanai-

re.) Em Volateria, que ainda nào mudou
a penna do anno antecedents.^Recolhido
por Moraes.

ATANÁSIA, s. /. Vid. Athanasia.

ATANAZADO, «(//. p. Torturadocom te-

nazes ; figuradamente, apoquentado, mor-

tificado, atagantado. = Melhor ortbogra-

l)hia, Atenazado.

ATANAZAR, v. a. (De tenaz, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».) Tirar

pedaços de carne com tenazes incandes-

centes. SuppHciar, martyrisar; atormen-

tar, torturar. — «O amor de todas estas

temporalidades devia continuamente ata-

nazar os Nicodemos, que se não pusesse

em risc'o de os -porder.)^ Frei António

Fêo, Tratado das Festas, Tom. i, foi. o.

—Xa linguagem popular diz-se Atanazar.

Melhor orthographia, Atenazar.)

t ATANÇAS, udv. ant. O mesmo que
Até.=Kecolhdo por Viterbo.

ATANCES, udv. ant. O mesmo que

Atanças. = Usado no Livro da Noa, de

Santa Cruz de Coimbra.== Recolhido por

Moraes.

ATANGER, v. a. ant. O mesmo que

Tanger.= Usado por Vercial.

ATANGIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Tangimento. Toque, contacto.— v.Nas

outras ordens, (a matéria ó) o atangimento

das cousas, que em cada huma delias se

dá ao ordenado.)) Vercial, Sacramental,

Liv. III, tit. 140, foi. 150, V.

ATANOR, s. m. ant. (Do árabe atta-

nar, forno ou fornalha j no castelhano,

atanor.) Vaso antigo.— «Dous atanores

de prata, dourados cm jxirtes.)) Provas

da Historia Genealógica, Tom. ii, pagi-

nas 44S.

A TANTO. loc. adv. A tal ponto ; em
tal grau ; de tal sorte. = Recolhido por

Mi..raes.

ATAQUE, s. m. (No provençal atacha;

no italiano atfaco.) Assalto dado a uma
praça

;
primeiro rompimento de hostili-

dades ; aggressão, insulto ; ameaça ; in-

vestida
;
provocação de palavras ; accusa-

sação. — uCaminharào intrejiidamente

apressados com ataques até á estrada

coberta.» Mercúrio de Nov., de 166Õ.
— Era Medicina, ataque, começo sú-

bito de uma doença, de um accesso re-

pentino em certas doenças.
— Em Esgrima, ataque é o movimen-

to que se faz para abalar o adversário, a

fim de o ferir durante a perturbação.

— Em Artilheria, ataque, é a carga

que leva uma peça, ou uma mina.

—

aEs-

tando já acabada huma das três minas, e

apercebida com. ataque pêra se lhe dar

fogo.» Araújo, Successos das Armas por-

tuguezas, Liv. iv, cap. 20,

ATAQUEIRO, s. m. O que faz ou vende
atacas.

—

«Ferradores, ataqueiros, ferrei-

ros.» Constituições do Porto, foi. 849.

ATAR, V. a. (Do árabe hata, cingir,

rodear.) Unir, jungir, ajuntar, enlear,

liar, amarrar, ligar, apertar, cingir, pren-

der; embaraçar, confundir, envolver, cin-

tar ; enlaçar; vincular ; vencilhar.

—

«Que
he hum vinculo com que atão o animo dos

naturaes.» João de Barros, Década III,

Liv. 8, cap. 1.

Os olhos, porquo .is mãos llie eslava alando
Hum dos duros ministros rigorosos.

CAM. LUZ., caul. 111, est. 1-5.

— Loc. : Não atar nem desatar, não

andar nem para traz nem para diante;

não ter resolução ; ficar perplexo. — Ao
atar das feridas, fora do tempo, quando

já não era preciso
;
quando tudo estava

feito ; á ultima hora, quando já não ha

tempo. — Não atar nada, dizer cousas

sem connexào, sem saber até aonde quer

chegar. — Atar o cabello, no symbolismo

do direito portuguez, o mesmo que ca-

sar, contrabir matrimonio.

—

Atar alguém,

sortilégio da edade média, empregado
para tirar o desejo venéreo.—Atar a lin-

í/iící, fazer emmudecer; levar-lhe a falia ao

bucho ; fazer-llie metter a viola no sacco.

— Atar as mãos, embaraçar, não deixar

alguém decidirse por si, em razão de

certos compromissos.—Atar os pés e mãos,

privar de acção e vontade — «Ata curto,

p>ensa largo, ferra baixo, e terás cavala

lo.» Padre Delicado, Adágios, p. 38. —
«O sisudo não ata o saber á estaca. »\à.,

Ib.,p. 161.—«Quem quizer olho são, ate

a mão.» Id., Ib., p. 126.— «Vê bem que

ates, que desates.» Id., Ib., p. 163.

—

Atal-as, o mesmo que fugir.;=Recolhido

por Bento Pereira.

— Atar-se, v. refl. Ligar-se, prender-

se ;
amarrar-se; sujcitar-se, submetter-se;

restringir-se, cingir-se, rcduzir-sc.

—

«Po-

rém o Governador sem se atar aos incon-

venientes, começou dar jirincipio á nova

fabrica.» Jacintho Freire, Vida de Dom
João de Castro, Liv. iii, n. 26.

t ATARACTAPOESÍA, s. f. (Do grego

ataractos, immovel, e poiein, fazer.) Em
linguagem didáctica, firmeza de caracter,

intrepidez essencial aos médicos.

ATARANTADO, adj. p. Corrompido,

perturbado. — «Depois de escrever isto,

ouço dizer que no Alemtejo, principal-'

mente cm Mourão, ha hum bixo a que

chamam Taranta, dizem que he compri-

dinho, negro e tem azas,e a pessoa a quem
mordem fica como tonta, ou douda, pa7-e-

ce que cVaqui vem dizer a.tíiTaQta.Ao.» Blu-

teau, no Vocab.

ATARANTAR, v. a. Confundir, pertur-

bar ;
estontear. = Recolhido no Dicciona-

rio da Academia.= De uso popular.

— Atarantar-se, v. refl. Perturbar-se,

não dar meia para dentro ; não saber

a quantas anda
;
perder o tino.

ATARANTO, s. m. Desatino, confusão,

perturbação, perplexidade, irresolução.=

Recolhido por Moraes.

ATARAXIA, s. /. (Do grego a, sem,

e taraxis, emoção.) Em Philosophia Es-

cholastica, tranquilidade do espirito, pla-

cidez, segurança moral, juizo são que faz

com que o homem obre convenientemen-
te em todas as circumstancias da vida.

t ATAREÇA, s. /. ant. O ferro da lan-

ça.^ Keciilhidi) por Viterbo.

ATAREFADO, adj. p. Azafamado, apres-

sado, solícito
;
que anda de um logar pa-

ra outro, por motivo de negócios.

ATAREFAR, v. a. (De tarefa, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Dar
tarefa ; sobrecarreg:ir com incumbências

;

dar que fazer.= Recolhido por Moraes.

ATAROUCADO, adj. O mesmo que Ta-

rouco.

— Na linguagem popular, decrépito,

tonto, idiota senil.

— Em linguagem culta do século XVIII,

recolhido por Moraes : inchado de falsos

conceitos, e outras mais flores de eloquên-

cia.

—

Estylu ataroucado, segundo Moraes,
o que era usado por um fidalgo da casa da
Tarouca, fue propagou todos os defeitos

da Eschola de Gongora.

—

«...resgardan-

do-se dos cachopos Agongorados, Atarou-

cados, Afrancezados , dos sectários da
lingua Pelainha, e fedores dos archais-

mos AJfonsins, e nublados das odes Mou-
ras em linguagem exquisitamente antiqua-

da nas palavras, e construcções aspérri-

mas.» Moraes, Diccion.

ATARRACADO, adj.p. Carregado, aper-

tado, batido; figuradamente: assombrado;

baixo.= Us;ido por João de Barros.

ATARRACADOR, s. m. O que atarraca;

o que bate a ferradura, para a ajustar

ao cavallo.^Recolhido por Bento Pereira.

ATARRACAR, v. a. (Do árabe tar-

raca ; e como todas as palavras árabes,

de uso popular.) No sentido próprio, ba-

ter a ferradura, fazendo-lhe as bordas,

buracos, bicos ou rompões, alargando-a

e amassando-a bem até ficar de forma

que se ajusta á pata do cavallo ; figura-

damente: assombrar, confundir, causar

admiração. — «Pois promette-vos, que

vol-as atarraquei de razoes,estive afinado. »

Jorge Fen-eira, Aulegraph., act. II, se. 4.

ÀTARRACHADO, adj. p. Preso com
tarracha, ou parafuso.

ATARRACHADOR, s. m.O mesmo que

Parafusador; instrumento á maneira de

escopro, que se encaixa em um corte na

cabeça do parafuso, para o fazer girar.

ATARRACHAR, v. a. (De tarracha, com

o prefixo e a terminação verbal «ar».)

Parafusar; apertar com tarracha.= Re-

colhido no Diccionario da Academia.

ATARRAFA, s. f. O mesmo que Tar-

rafa, rede cosida em volta de um arco,

própria para ser arrastada por um só ho-

mem.
ATARRAFADO, adj. p. Que tem o as-

pecto de tarrafa ; figuradamente : cheio

de buracos.

iM,is isto he escusado
E jiorem

Se tu ijueres vir, veru,

Mas sei:i ntarrafailo.

Que rds não veja niuguem.
CApii;. cBB,, foi. 121, col. 3.



ATAV ATAV ATE 635

ATARUGAR, v. a. Vid. Tarugar.=Re-
colhido por Moraes.

ATAS, adv. anf. O mesmo que Até.==

Usado iKi linguagem cómica.

E s'ella nom parecer

^/«.íper noite lec!i;ul;i, etc.

uii. vii:., ODi\., Ilv. I, foi. 22, v.

ATASCADEIRO, s. m. Atoleiro, chatur-

deiro, lodaçal, pintano, lameiro.— «Ato-

lei-me desalunibradamente nos atascadei-

ros dos vícios. i> Chagas, Obras Espiri-

tuaes, Part. ii, p. 1.

ATASCADO, adj. p. Mettido em atasca-

deii'o. Atolado em lama.=Usado na lin-

guagem chula.

ATASCAR, V. a. Atolar, enterrar, ou

prender em atascadeiro.

— Atascar-se, v. refl. Atolar-se, cha-

furdar ; enlamear-se, revolver-se no lodo.

=Usado metaphoricameute na linguagem

ascética. — «E o Propheta _Htbacuc^ ao

ajuntar fazenda anciosamente, não lhe cha-

mou senão atascar-se no lodaçal espesso. »

P. Bernardes, Floresta, Tom. i, p. 425.

ATASSALHADO, adj. p. Dentado, mor-

dido, dilacerado.— « Para que primeiro

acabassem mordidos e atassalhados dos

dentes venenosos.» Ferreira, Sermões,

Tom. IV, p. 15.S.

ATASSALHADOR, s. m. O que atassa-

lha. = Recolhido por Bento Pereira.

ATASSALHADURA, s. f. Dentada, mor-

dedura, dilaceração.= Recolhido por Mo-
raes.

ATASSALHAR, v.a. (De tassalho, com
o prefixo e a terminação verbal oar)).)Re-

talhar, arrancar ás tiras ou pedaços.

Morder, dilacerar ; escochinar. — íMas
como os inimigos erão muitos, carrega-

ram sobre elle, e o atassalharam, fazendo

nelle anatomias eítpantosas.n Diogo do

Couto, Década IV, Liv. viii, cap. 1.

ATAÚDE, s. m. (Do árabe aí<ai>a<.) Ar-

ca, tumba, esquife, caixão, feito de ordi-

nário de pau, forrado de chumbo para en-

terrar o cadáver ; figuradamente: sepul-

tura.— «IJalH levaram, a Rainha á Sé, on-

de já estava hum grande estrado feito e

ataúde em cima.» Fernão Lopes, Chronica

de Dom Joãol, Part. i, cap. bb.= Tam-
bém designa certa medida de grão.

t ATAÚR, s. m. Em Astronomia, um
dos nomes da eonstellação do Touro.

ATAUXIA, s. f. O mesmo que Tauxia.=
Recolliido ]>i)i' Bluteau.

ATAUXIADO, adj. Feito, adornado ou

guarnecido de tau.xia.— «Sessenta alabar-

deiros, com panouras e alabardas atau-

xiadas de ouro.it Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. ns.

ATAUXIAR, V. a. O mesmo que Tau-

xiar. Recolhido por Bluteau.

ATAVANADO, adj. p. (De tavão.) De
cor do tavão, ou que tem manchas que
imitam o tavão, signal do que o cavalloó

fraco.— «O castanho (cavalK)) escuro sen-

ão rabicão com cabellos ou moscas bran-

cas pelo corpo das mãos de traz, he

bom sigilai: porque se forem no ilhal

contra as ancas, ou no pescoço con-

tra as espadoas, não he bom signal, e se

chamão atavanados, e são commummente

fruços, e de 2)ouca força.» ífixnes de Leão,

Leis Extravagantes, Ádd. 31.

ATAVÃO, s. m. ant. O mesmo que Ta-

bão. — « Tem os cavallos muitas moscas

procedidas dos atavões, as quaes lhe fa-

zem facilmente quando são serôdios, por

lhe acharem a pelle branda.» Galvão de

Andrade, Arte de Cavalleria, Trat. i,

cap. 10.

ATAVERNADAMENTE, adv. Á manei-

ra de taverna; a retalho. — Vender ata-

vernadamente.
ATAVERNADO, adj. p. Posto á venda

em taverna; vendido a retalho; aquarti-

Ihado. — «Eos que venderem vinhos ata-

vernados, terão canadas e meias cana-

das.» Ord. Manoelina, Liv. i, tit. 15.

ATAVERNAR, v. a. (De taverna, com
o prefixo « a » e a terminação verbal

«ar».) Venderem taverna, ou a reta-

lho; aquartilhar.= Usado na Ordenação

Manoelina.=Rccolhido por Moi-acs.

ATAVIADAMENTE, adv. Enfeitadamcn-

te, compostamente, adornadamente. =
Recolhido por Cardoso.

ATAVIADO, adj. p. Enfeitado, ador-

nado, aceiado, composto.— «/l moço ata-

viado, mulher ao lado.» Delicado, Adá-

gios, p. 40.

ATAVIAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Atavio ; enfeite, ornato, adereço,

compcjstura, alinho.

—

a A qual (pellc dou-

rada) por mais que valesse, nunca podia

dar tanto proveito, que não gastasse cada

humdeUes (Argonautas) muitas vezes mais

nos ataviamentos da malalotagem.» Frei

Bernardes da Silva, Defensão da Monar-

chia Luzitana, Part. i, cap. 35.

ATAVIADOR, .s. m. O que atavia, ou

enfeita. — «Muitos ataviadores descom-

põem a noiva.» Anexim.
ATAVIAR, V. a. (Do arabo taiaba; no

francez antigo atifer.) Preparar, ador-

nar, adereçar, oníar, enfeitar, compor,

dar alinho, concertar, alindar, aforino-

sear, aceiar.— «Se eu não fosse, que ando

sempre servindo e trabalhando sobre as

vestir e ataviar, despidas as trazia, sem

ter conta com isso.» Jorge Ferreira, Ulys-

sipo, act. III, SC. 3.

— Ataviar-se, v. refl. Concertar-se, or-

nar-se, enfeitar-se, aceiar-se. — « Accei-

tou ella o conselho, e se ataviou de modo,

que indo-se casar, não fora com tanta

pompa, s Frei Bernardo de Brito, Mo-

narchia Luzitana, Part. i, 'Liv. 4, tit. 4.

ATAVIO, í. m. (Do árabe attiaba, dan-

dose a mcthatese do «i».») Adorno, en-

feite, ornato, aceio, compostura, alinho,

gala, louçaiuha, louçania
;
preparo, con-

certo; adereço.

O fitte n;\o honram voslidoí,

Nem Nuií ricos alai-hx,

Mas os fCLios nobrecidos, oti'.

OIL VICENTE, OBRAS, I. Ill, fol. J3Í, V.

t ATAVISMO, s. m. (Do latim atavus.)

Em Botânica, tendência das plantas hy-

bridas a tornarem ao seu typo primitivo.

— Em Physiologia, sirailhança com os

avós. Esta similhança dá-se tanto nas

formas como nas aptidões.

— Em Litteralura, dá-se este nome
quando nas creações artísticas de um po-

vo, se encontra o génio da raça n que

pertence. A tendência mystica e de ab-

stracção da raça germânica, é um resul-

tado do seu atavismo indiano.

ATAVONADO, adj. (De tavão, com o

prefixo «a » e o suffixo dos adjectivos par-

ticipios.) Diz-se das moscas grandes que

têm similhança com o tavão. — «E das

picadas que lhe dão, nasce accudir humi-

dade, a qual faz aquella matéria, que

basta para lhe fazer pellos brancos, a
que chamão moscas atavonadas. » Galvão

de Andrade, Arte de Cavalleria de Gi-

neta, trat. i, cap. 19.

f ATAX, s. /. Em Entomologia, deno-

minação de um género da classe dos ara-

chnides tracheanos.

t ATAXACANTHO, adj. (Do grego ata-

xia, imperfeição, e acantha, espinha.)

Género de espinhas sem ordem, nem sy-

metria,

ATAXIA, s. f. (Do grego a, sem, etaxis,

ordem.) Em Pathologia, conjuncto de

phenomenos nervosos, notáveis pela irre-

gularidade da sua marcha, e pela gravi-

dade das doenças a que estão ligados, e

que indicam sempre uma atlecçào cere-

bral primitiva ou secundaria.

— Em Botânica, género da familia das

gramíneas, originário de Java.

ATÀXICO, adj. Em Pathologia, nome
dado a qualquer symptoma que apresen-

ta alguma cousa de Irregular ; e particu-

larmente, das febres cujos accessos não

seguem tvpo determinado.

t ATAXODYNÁMICO, adj. Em Patho-

logia, febre em que se combina a ataxia

o a adynamia.

ATÉ, prep. (Do árabe hatta, de que

existem ainda as formas archaicas Ata e

Athe. O grande uso popular motiva o

prcferir-se a etymologia árabe, em vez

da latina hactenus.) tíerve para limitar

certo tempo, logar, numero ou acçào

;

é correlativo ás partículas De, Des, Des-

de. Xa linguagem popular também se

diz Inté. — « Os quaes, sogro c genro,

fizerão tima armada de até sessenta ve-

las de remo. » Joào de Barros, Década

II, Liv. 9, cap. 7.

Traíeis vós já enc#\-jdo

O .ilcambux .

È o aUcstado
Do nirtskirda aU no mais.

siM.\o xACHAro, ALFiA, act. I, f. 6S.

— Loc. : nAgiia mole cm pedra dura,

tanto dá. até que fura.» Padre Delica-

do, Adágios, p. 154. — «Andar ventura,

aiè á sipultura.si Idem, ibidem, p. 174.

— «Até a formiga quer companhia. »
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Idem, ibidem, p. 56. — «Até ao lavar

dos cestos ha vindima.» Idem, ibidem,

p. 156.

—

«Até ao S. Pedro, ha o vinho

medo.» Mera, ibidem, p. 184.— «Até ho

pronietter, ser escaco. » Idem, ibidem,

p. 110.

—

«A torto e a direito, nossa ca-

sa até ao tecto.» Idem, ibidem, p. 166.
—«Bom cão de caça, até d morte dá ao

rabo.» Idem, ibidem, p. 31.— oBom sa-

ber é callar, até ser tempo de faliar.»
Idem, ibidem, p. 157. — «Cada um es-

tenda a perna até onde tem a coberta. i:

Idem, ibidem, p. 62.— «Comer dXè adoe-

cer, curar até sarar.» Idem, ibidem, p.

119.— «Dor de niulher morta, dura até

á porta.» Idem, ibidem, p. 42.

—

«Leite

sem pião, até á porta vai.» Idem, ibid.,

p. 122. — «Não digas mal do anno, até

que seja j>assado.» Idem, ibidem, foi. 10.

— «Não fio nada até amanhã.» Idem,

ibidem, p. 129. — «Não louves, até que

proves.» Idem, ibidem, p. 160. — «Não
me chames bem fadada, até me veres en-

terrada.» Idem, ibidem, p. 137. — «O
filho do bom, vá até que bem lhe vá.» —
Idem, ibidem, p. 80.— «Quem tem amor
atraz da portella, tanto olha, até que

quebra.» Idem, ibidem, p. 3. — «Até «

morte pé forte.» Hernà Nunes, Refranes,

foi. 15.

ATÉ, adv. Ainda, também; emprega-

se para exaggerar uma acção.

Alt no claro sangue c gentileza

foriuna, e céos, roubaste a natureza.
FRnnEinA, epigr, ii.

f ATE, s. m. Em Botânica, género da

familia dais orchideas, tribu das opliry-

deas.

ATEADO, adf p. Abrazado, accendi-

do; intlammado, atilado; avivado.=Usa-
do por Frei Luiz de Sousa.

ATEADOR, s. m. O que ateia, ou que

excita.=Kecolliido por Moraes.

ATEAR, V. a. (Segundo Moraes, do la-

tim tada, facho, com o prelixo «a» e a

terminação verbal «ar»j dando-se a syn-

copa do «d», como em credere, crer.) Ac-

cender, lançar fogo, atiçar, abrazar ; la-

vrar, excitar, inílammar. — «E assi fui
ateando a conversação por termos não so-

bejos.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulyssipo, act. ii, se. 8.

— Atear, v. n. Abrazar-se, pegar, la-

vrar, incendiar-se. •— «E como o fogo
ateou, lançaram-se ao mar.» Diogo do

Couto, Década V, Liv. 3, cap, 3.

— Atear-se, v. refl.. Accender-se, ex-

citar-se, avivar-se, encolerisar-se, enfure-

cer-se.=Usado na linguagem poética.

Aqui se aíca hum pranto lastimoso

l)a dôr, que em cada lium forçado raõra,

LUIZ PKfiEiitA, F.LEGiAnA, cant. VI, foi. 75, V.

— Loc. : «A guerra e a ceia, co7ne-

çanão se atea.» Hernã Nunes, Refranes,

fl. 4.

t ATERRAS, s. m. Em Chimica, espé-

cie de vaso sublimatorio.

t ATECHNE, s. m. (pr. atekne; do

grego a, sem,e techne, arte.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros tclrameros,

familia dos chysomélites.

ATECHNIA, s. f. (pr. ateknía; do gre-

go n. sem, & techne, sciencia, arte.) Falta

de arte, insciencia.

ATECNIA, s. f. Do grego a, sem, e tek-

non, criança.) Em Pathologia, impotên-

cia viril.

ATEDIAR, V. a. (Do latim tmdere.)

Causar tédio, ennojar, enfastiar. — Tam-
bém se emprega na forma neutra e refle-

xiva. = Recolhido por Moraes.

ATEHI, loc. adv. O mesmo que Ate ahi.

= Usado pelo Padre Bernardes.

ATEIGADO, adj. p. Farto, repimpado,

repleto como uma teiga. = Recolhido pe-

lo Padre Bento Pereira.

ATEIGAR, V. a. ant. (De teiga, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Es-

timar ou avaliar os fructos no campo,

antes de amadurarem ou se recolherem.

= Recolhido por Viterbo.

ATEIMADO, adj. p. Sustentado com
teimosia

;
porfiado, insistido. — Tam-

bém se emprega como adjectivo simples.

— « Quem, se não estiver cego da paixão

ou ateimado no que huma vez tomou apiei-

to, pode negar que este ojficio de si he con-

ductivo a peccado?» Bernardes, Floresta,

Tom. v, p. 251.

ATEIMAR, v. n. (De teima, com o pre-

fixo ea terminação verbal «ar».) Persis-

tir, insistir, sustentar, porfiar, ficar na

sua opinião, leval-a por diante, contra

rasão o só por contradizer a opinião dos

outros. — «Eil-o aqui o apóstata, que-

brando os vínculos, e ateimando em que

não quer sujeição.» Bernardes, Floresta,

Tom. I, p. 304.

ATEIRICIAR, v. a. O mesmo que Ate-

riciar. = Recolhido por Moraes.

t ATELANDRA, s.f. (Do grego ateies,

imperfeito, e ander, andros, homem.) Em
Botânica, género da familia das labieias,

fundado sobre uma única espécie que

cresce na Nova Hollanda.

t ÁTELE, s. m. (Do grego ateies, im-

perfeito.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, familia dos ma-

lacodermes, originaria do Brasil.

— Nos Mammiferos, nome dado á ter-

ceira tribu dos macacos.

t ATELECTASÍA, s. /. (Do grego ate-

ies, incompleto, e ectasis, extensão.) Em
Pathologia, falta de extensãO; de dilata-

ção. — Atelectasia dos pidmões, disten-

ção incompleta d'estes órgãos, causa fre-

quente da asphyxia nos recem-naseidos.

t ATELECYCLO, s. m. (Do grego ate-

ies, imperfeito, e cyclos, circulo.) Género

de decápodes brachyuros, da familia dos

oxystomos corystianos.

t ATELENEVRA, s. /. (Do grego ate-

ies, imperfeito, e neuron, nervo.) Em
Entomologia, género da ordem dos dípte-

ros brachóceros, familia dos athericeros

cephalópsides.

t ATELESTITE, s. m. (Do grego ate-

lestos, imperfeito.) Em Mineralogia, sub-

stancia imperfeitamente conhecida, que
apenas se encontra em pequenos crystaea

amarellos implantados no silicato de bis-

mutho tetraedrico.

t ATELESTO, s. m. (Do grego ateles-

tos, imperfeito.) Em Entomologia, géne-

ro de dipteros colionyes, fundados sobre

uma de única espécie.

t ATELIA, s. /. (Do grego ateleia,

imperfeição.) Em Bo aniea, synonymo do
género pterocarpo, da familia das legu-

minosas.—Vigésima classe das plantas,que
corresponde á cryptogamica de Linneo,

por causa da imperfeição dos órgãos de
fructificação.

— Em Teratologia, monstruosidade ca-

racterisada pela falta de alguns membros.

t ATELINAS, s. /'. j)l. (Do grego ate-

leia, imperfeição.) Em Botânica, classe

vigésima primeira dos vegetaes, compre-
hendendn as algas, os lichens e os cogumel-

los, cujos órgãos de fructificação são pou-

co distinetos.

t ATELLANAS, s. /. pi. Em Littcratu-

ra, nome com que se designavam em Ro-
ma pequenos escriptos de um caracter sa-

tyrico e muitas vezes licencioso.

t ATELOCÉRO,*. m. (Do grego ateies,

imperfeito.) Em Entomologia, género da
familia dos pentatomianos hemipteros.

t ATELODESMA, s. m. (Do grego ate-

ies, imperfeito, e desme, ramo.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, da familia dos longicorneos.

t ATELO-ENCEPHALIA, s. /. (Do gre-

go ateies, imperfeito, e enkephalos, cé-

rebro.) Em Patbologia, desenvolvimento

incompleto do eneephalo.

t ATELO MYELIA, s. f. (Do grego

afeies, imperfeito, e mi/elos, medulla.)

Em Pathologia, desenvolvimento imper-

feito da espinhal medulla.

t ATELÓPODE, s. f. (Do grego ateies,

iniperieito, o pous, pé.) Em Entomolo-

gia, tribu de pássaros nadadores, com-
prehendendo todos aquelles que não têm
pollegares nas patas.

ATEM, adv. ant. O mesmo que Até.=
Recolhido por Viterbo.

t ATEMAQUi, loc. adv. ant. O mesmo
que Até aqui. = Recolhido por Viter-

bo.

t ATEMELES, s. m. (Do grego ateme-

les, negligente.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros pentámeros da familia

dos brachiólytros.

ATEMORISADAMENTE , adv. Timora-

tamente, com temor.

ATEMORISADISSIMO , adj. sup. As-

sustadíssimo, aterradissimo,amedrontadis--

si mo. = Usado por Frei Bernardo de

Brito.

ATEMORISADO, adj. p. Aterrado, as-

sustado, amedrontado; pávido, térrito.

= Usado por Lucena.

ATEMORISADOR, adj. e s. m. O que
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causa temor, que amedronta ; assustador.

== Recolhido por Moraes.

ATEMORISAMENTO, s. m. Pavor, sus-

to, teiiiiir, medo. A acçào de atcmorisar.

= Recolliido por Jeronymo Cardoso.

ATEMORISAR, v. a. (De temor, eom o

prefixo e a terminação verbal «ar») Cau-
sar temor assustar, assombrar, espantar

;

infundir medo.

Em sonho se me eslá representando.
Vêr de Anchises, roeu pae, a ffíljíie expressa,

Que me repreliende, a/c//iíírí.¥íi e apressa.

BARRETO, ENEIDA, Canl. IT, CSt. 29.

— Atemorisar-se, t- . reji. Assustar-se,

encher-se de temor, fraquear com medo.
— «Mas a verdade era, que se atemori-

saram, que por aquella parte sahíssem os

Christwis a dar alfjum assalto. v Gavi,

Historia do Cerco de Mazagão, Cap. xiv,

foi. 48, V.

ATEMPAÇÃO, s. /. Em linguagem ju-

rídica, concessão de tempo para as ap-

pellações se metterem a juizo superior.

Assignaçiio.= Recolhido por Bluteau.

ATEMPADAMENTE, adv. Com assigna-

ção de tempo certo. =:: Recolhido por Mo-
raes.

ATEMPADO, adj. p. Assignado o tem-

po para se metter a appellação.— «Atem-
pada a appellação, se o appellante fôr

negligente a levar o feito aos superiores

na mor alçada se dá o despacho ao ap-

pellado pello dia de apparecer.y> Ordena-

ção, Liv. III, tit. 59, cap. õ.

ATEMPAR, V. a. (De tempo, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Em linguagem jurídica, conceder tempo
para as appellações seremetterem a juizo

superior ; extensivamente, marcar praso,

determinar tempo dentro do qual uma
cousa se ha de fazer.— «Os juizes; que a

appellação ou aggravo houverem rfe atem-

par, mandarão aos aggravantes ou ap-

pellantes...» Ordenação Manoelina, Liv.

I, tit. Gl.

A TEMPO, loc. adv. Ao ponto, na oc-

casião própria, opportunamente.

A TEMPOS, loc. adv. De quando em
quando.— De tempos a tempos, de longe

em longe, uma vez por outra.

ATEMPOS, s. m. O mesmo que Tempo.
— «... mas estes atempos só em tempo de

Santo António, os logrou a egrejà.» Viei-

ra, Sermões, Tom. xii, p. 110.

ATEMPTAR, v. a. ant. O mesmo que
Tentar. = Usado na Vita Christi.

ATENAZADO, adj. p. Vid. Atauazado.
ATENAZAR, i-. a. (De tenaz, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Be-
liscar a carne com tenazes incandescen-

tes ; figuradamente : aíHigir, mortificar,

atormentar. •— «Alli foi sobre a pobre
entrevada, hum exercito de corvos e coru-

jas, que toda a atenazaram com picadas
e dentadas. 11 Frei Luiz de Sousa, Histo-

ria de Sam Domingos, Part. i, liv. 4, cap.

20.

ATENÇA, s, f. Confiança, segurança,

que se tem em alguma cousa.

—

«Não vos

fundeis n'es.srt.s atenças que faltam no me-

lhor.» Jorge Ferreira, Aulegraphia, act.

I, SC. fi.

ATENDA, s. /. ant. Em Direito antigo,

dilação, espera, moratória. = Recolhido

por Viterbo.

ATENDER, v. n. Vid. Attender. —
«Não vusiiram ^/'atender e voltaram as

costas. I) Inéditos da Academia, Tom. iii,

p. 19.

ATENRAR, r. a. Fazer tenro ; abran-

dar; aniollcntar.^Recolhido por Moraes.

ATENTAR, v. a. ant. O mesmo que

Tentar.

ATENTE, adj. 2 gen. Que se atém,

que se fia; o que cumpre, guarda ou ob-

serva.— « .. pague a parte atente e aguar-
dante.n Vitf-rbo, Elucid.

ATENTEGO, adj. ant. O mesmo que

Attento. = Usado na linguagem cómica

do secido XVI :

Se alenlegas estais,

Muito asinlia vos direi

O (|Ui' vi, e {|ae adiei.

Com tanlo qtie me creais.

GIL VICE.ME, ODIIAS, IÍV. I, 0. 28,

A TENTO, loc. adv. Com tento, com
cuidado, com applicação. — «Os justus,

vão n'isso ião a tento e de varjar, etc.»

Fr. Isidoro Barreira, Vida de Santa Iria,

cap. 13.

ATÉQUIPÊRA, s. f. (Formado de até

aqui pêra, cnmo para designar que não
ha peras melhores.) Nomo de certas pe-

ras da Beira, assim chamadas pela sua

excellente qualidade; criam se particu-

larmente nos campos de Villariça, em
Traz-os-ilontes. — «Melides da Vellari-

ça, e ns muji celebradas atequiperas. i'

Carvalho, Chorographia portugueza.Tom.
I, p. 425.

ATER, V. n. Encostar-se, incHnar-se,

conformar-se. — «Porém »?!'at8nho an-

tes com quem isto assi

Leitão, Miscelânea, Dialogo i, p. 4.

Ater-se, v. refl. Fiar-se, pegar-se.

o crê. » iliguel

propender, conformar-se. =: Recolhido
por Bluteau.

ATEREGER, i-. n. Ficar pasmado; in-

teiriçar coui o frio; estarrecer. — «Com
os grandes frios morriam e atereciam os

cavallos, e camellos.n Inéditos da Acade-
mia, t. I, p. 473.

t ATERICE, s. m. (Do grego ateires,

indomável.! Em Entomologia, género de
lepidópteros, tetrameros, famiiia dos
diurnos.

ATERICIADO, adj. p. Atacado de icte-

rícia; que denota icterícia. — «.4 côr,

que era pallida, e de muito atericiada,

tirava a hum verde escuro, tormiu-se de

crystal.\i Frei Luiz de Sousa, Historia

de S. Domingos, Part. ii, liv. 5, cap. 10.

= De ii.so popular.

ATERICIAR, V. a. Causar ictericia;

dar a côr do ictericia. = Recolhido por

Moraes.

— Atericiar-se, v. refl. Fazer-se doen-
te de ictericia. = Recolhido por Mo-
raes.

ATERIDO, adj. ant. O mesmo que In-

teiriçado. — « Muito atormentado e ate-

rido de frio. » Vita Christi, Part. iv, cap.

10, foi. .52.

ATERMADO, adj. p. Atempado; figu-

radamente, extremado; que toca o ulti-

mo termo, — « Emprezas atermadas não
podem ser gostosas. » Jorge Ferreira, Au-
legraphia, act. IV, se. 2.

ATERMAR, v. a. ant. (De termo, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Atempar, assignar termo para alguma
cousa se fazer ou cumprir. Determinar,

fixar
;
pôr termo, limitar. — « E ckegou-

se o tempo do dito Concilio, que o dito

Papa Cleniente V atermou aos Reis e

Principes Christãos pêra determinação

da Ordem do Templo, e de suas casas, t

Pina, Chronica de D. Diniz, cap. 17.

— Atermar-se, v. reJi. Aprasar-se, pôr

termo de tempo a si. — « Porem Manoel
Pereira vendo que não tinha poder pêra
resistir, apertou mais com os Capitães,

que o provessem, e desencarregassem, ater-

mando se até sahbado. » Pinto Pereira,

Historia da índia no tempo de D. Luiz

de Athaide, Liv. ii, cap. 3(3, foi. 102, v.

j ATERPE, s. m. Em Entomologia, gé-

nero da ordem dos coleópteros tetrame-

ros, da fainilia dos curculiónides.

ATERRADO, adj. p. Cheio de terror;

pávido, assustado, amedi-ontado. = Usa-

do pelo Padre Bernardes.

ATERRAMENTO, s. 7?i. ant. Terror,

pavor, susto, medo repentino e invencí-

vel.— « O grande horror e aterramento,

que padeceram. » Padre Bernardes, Me-
ditações, mcdit. II, part. 'i.

ATERRAPLANADO, adj. p. O mesmo
que Terrap!anado.= Usado por Pinto Pe-

reira.

ATERRAPLANAR, r. a. O mesmo que

Terraplanar. =^ Recolhido por Moraes.

ATERRAR, v. a. (De terra, com o pre-

fixo «au e a terminação verbal tas*.) En-
cher de terra até nivelar o solo ; derro-

car; entulhar. Derribar.

Pois que tem comifo Roerra,
Vontade, rai5o c siso.

Asinha serei só terra,

Porii'e 11 reino assi diviso.

Mui pre^lamenle satem.
ciic. cuui, foi. 99. fol. i.

ATERRAR, v. «i. (De terror; ou do

latim terrere, com o prefixo «a».1 Atemo-
risar, consternar, espantar, amedrontar,

infundir terror, acobardar cora medo. —
« Xão sei dos outros, mas quanto eu não

tenho ventura de passar duas horas sem

achaques, e cousas, que me aterram, o Jorge

Ferreira, Ulyssipo, act. I, se. 5.

— Aterrar-se, v. nfi. Enchcr-s? de

terror, apavorar-se, enfiar de medo.

ATERRO, 5. m. O trabalho e obra de

terrapleno, feito com entulho para alte.ir

solo ou tornar secco um logar alagadi-
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ço. =Recolhido por Moraes. Vid. Terra-

pleno.

ATERRORISAR, t'. n. Vid. Terrorisar.

= Recolhido por Moraes.

ATES, adv. ant. O mesmo que Até.=
Usado na Vita Christi.

ATESADO, adj. f. Tornado teso; fi-

guradamente: forte, rijo, impetuoso. O
mesmo que Entesado. — Corrente do rio

atesada, tornada mais forte por meio das

cheias. Vid. Atezado.

ATESOURAR, t'. a. ant. O mesmo que

Enthesourar.= Recolhido por Bluteau.

ATESTAÇÃO, s. /. Certidào.=Recoihi-

do por Bluteau. Vid. Attestado e Attes-

tação.

ATESTADO, adj. p. Cheio até acima;
diz-se de uma pipa ou qurlquer vaso,

que se acaba de enelier para se fechar

depois. — Estar atestado, ficar ébrio.

ATESTADURA, ,s. f. O acto de atestar

qualquer vasilha.

ATESTAR, V. a. Encher até á bGcca ;

diz-se de qualquer vasilha, em que se re-

colhe um liquido, no momento em que se

quer tapar. — «Ente mesmo fim tira, de

encher bem os celeiros, atestar hc.m os co-

fres, sem zelo de alma, etc.» Frei Felip-

pe da Luz, Sermões, Tom. ii, foi. 128,

col. 2.

ATESTAR, V. a. ant. O mesmo que

Entestar, da linguagem moderna. —
lAquelles castellos de vento, de soberba,

tão altos que chegão e atestam com as nu-

vens, quereis arrasar com tão potica pól-

vora?» Padre Francisco de Mendonça,

Sermões, Part. i, foi. 218, n. r>.

t ATEUCHE, s. m. (Do grego ateu-

ches, setn armas.) Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros pentámeros, tribu de

scarabeidos copróphagos.

t ATEUXITES, s. m. (Do grego ateu-

ches, sem armas.) Em Entomologia, gru-

po da tribu dos copróphagos, farailia dos

lamellicnrnios.

ATEZADO, adj. p. O mesmo que Ente-

sado; teso ; repuchado.

.lá o ódio, o arco alrzadi).

Sempre favolto cm fúria hrav.i, ele,

DOM FRANC. M*M., ÇA\F. u'bUP., Cirt. I.

ATEZAR, V. a. (De tezo, com o prefi-

xo e a terminação verbal «ar».) O mes-

mo que Entezar.
— Em linguagem náutica, esticar o

b cabo que está preso, correndo-o e dan-

do nova volta.

Vae alli rauilo ora má
E rt/fc-fl aquclle palanco

' lí des-peja aíjuelle branco
Pêra a geole (|ue virá.

GIL vic., OBR., liv. 1, foi. 43, V.

— Atezar, v. n. Fazer-sc tezo, tornar-

se rijo, adquirir mais ímpeto.— «Atezan-

do mais os ventos e empulando-se os ma-

res com as tormentas, etc.» Padre Bal-

thazar Telles, Historia da Ethyopia, Liv.

VI, cap. 17, p. 2ÕS.

t ATHALAMO, adj. (Do grego a, sem,

e thalamos, leito.) Em Botânica, nome

dos lichens que não têm conceptaculos-

== Também se dá este nome a mais pro-

ducçòes lichenoides.

ATHALIA, s. f. Em Entomologia, gé-

nero da tamilia dos tenthredineos hyme-
iiópteros.

t ATHÁLLE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e thallos, folhagem.) Em Botânica,

que não tem thallo ou folhas.

ATHAMANTA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das umbelliferas pleuro-

spermeas, a maior parte indígena da Eu-
ropa on da Sibéria.

t ATHAMANTINA, s. /. Em Chimica,

nome da matéria crystallisavel extrahi-

da da raiz e da semente da Aihamanta
oreoselivum.

t ATHAMANTOIDES, adj. 2. gen. Em
Botânica, que se assemelha a uma atha-

manta.

ATHANÁSIA, s. f. (Do grego athana-

sia, iminortalidade.) Em Botânica, gé-

nero da familia das compostas senecio-

nideias. — «Medicamentos que potente-

mente tem virtude resolutiva, como são

triaga velha, athanasia, ambrósia, com-

posição de calamita, e outros aromáti-

cos. « Duarte Madeira, Methodo de co-

nhecer e tratar o morbo, etc. Part. i,

cap. 3o, n. .'j.

ATHANASIA, adj. Em Typographia,

nome de certa letra, cujo corpo corre-

spondia á media entre texto e leitura, ou

corpo 10 e corpo 12. Estas designações

dos typos eran) tiradas das obras em que
geralmente se euipregavam

;
assim se

chamava Pandeta, Ciceru, etc. Vid. In-

terduo.

t ATHANASIEIAS, s. /. ^jL Em Botâ-

nica, divisão da sub-tribu das anthcmi-

deias compostas.

t ATHANASIO, s. m. (Do grego a,

sem,e thanatos, morte.) Género de decápo-

des macrouros, familia de salicoques.

t ATHANASIOIDES, s. /. pi. Em Bo-

tânica, nome applicado á primeira secção

do género morysia, caracterisado por ca-

pitules ovaes oblongos.

t ATHANATES, s. m. pi. Em Histo-

ria antiga, nome de um corpo de solda-

dos persas, que constava sempre do mes-

mo numero.

fATHANOR, s. m. Em Chimica, for-

nalha disposta de maneira que um calor

leve e egual seja sustentado por muito

tempo.

t ATHAR, s, m. Nome árabe das tra-

dições dos prophetas.

t ATHECIA, s. /. Em Botânica, géne-

ro de fruetos, ainda não classificado pe-

los naturalistas em algumas das famílias

naturaes.

ATHEISMO, s. m. (Do grego a, sem, e

theos. Deus.) A opinião dos atheos ; a

doutrina philosophica dos que negara a

divindade. — Em Theologia, a impie-

dade de não crer que ha Deus. —
I No Psalmo 13 está o principio dg

11, § 6

atheismo, são os que disseram que não
havia Deos.» Frei .João de Ceita, Ser-

mões, Tom. I, £1. 292, col. 2.

ATHEISTA, s. m. O que nega a exis-

tência de Deos ; também se emprega no
sentido de Atheo. — «E com esta pro-

testação suppondo jádegollados os Atheis-

tas.» Vieira, Sermões, Tom. ix, do Ros.

§ 6, p. 418.

ATHEISTIGO, adj. Que pertence ao

atheista ou atheo. — «Ou a seita seja,

Judaica ou Ethnica, ou Mahometica, He-
rética, ou Atheistica, ou finalmente de

qualquer outras, se outra se pôde ainda
excogitar.ti Padre Manoel Fernandes,

Alma Instruída, Tom. ii. Prol.

t ATHELIA, s. /. (Do grego a, sem,

eí/iéítí, mamma.) Em Botânica, género de

cogumellos byssoides, análogo aos thelé-

phoros resupineos, de que diftere pela

falta de papillas.

t ATHELXIA, s. f. (Do grego athelxis,

acção de sugar.) Em Medicina, o mesmo
que sucção.

ATHENAS, s. f. (Do grego Athene,

epitheto de Minerva, Deosa das Artes.)

Euiprega-fe sempre na linguagem figu-

rada
;
qualquer terra aonde florescem as

sciencias e as artes, aonde ha uma gran-

de cultura de espirito ; dá-se também ás

Universidades.— « Todos os estudantes fi-

dalgos... mudaram o domicilio escolástico

e acudiram á nova escola das Athenas
Conimbricenses.» Padve Balthazar Telles,

Chronica da Companhia, Part. i, liv. 2,

cap. 12, n. tí.

— Loc. : ^1 Lusa Athenas, a Univer-

sidade de Coimbra. — Athenas dos Dou-
tores, a Egreja catholica.

t ATHENE, s. f. Em Musica antiga,

espécie de flauta ou trombeta usada pelos

Gregos.
— Em Ornithologia, pássaro nocturno,

que se educa para a caça.

t ATHENEA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de casearia, familia das samydea.s-.

t ATHENEIDE, s. /. Em Entomologia,

género da familia dos ligeanos, tendo por

typo a atheneide cymoide dos arredores

de Génova.
ATHENEO, s. m. (De Athene, deosa das

sciencias; sobrenome de Minerva.) No
sentido restricto, logar publico em Athe-

nas, em Alexandria e em Roma, aonde

os poetas de todas as nações concorriam

para declamarem os seus versos. Exten-

sivamente, logar em que se ajuntam sá-

bios e homens de letras, aonde professam

cursos e leituras ; figuradamente, uni-

versidade, academia, aula. — «A qual

(fonte) sem duvida no meio doeste atheneo

dedicada, ás sciencias divinas e também
ás Musas humanas, vence as fontes Hyp-
pocrenes, Aonias, e Caballinas...» Padre

Balthazar Telles, Chronica da Companhia,

Part. II, liv. f), cap. 22, n. 9.

t ATHENIENSE, adj. 2 gen. O natural

de Athenas; o habitante da Attica; o
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que é dotado de um gosto vivíssimo pe-

las artes; que tem certa polidez, e uma
grande mobilidade de gosto e de ideias;

que se apaixona pela liberdade e pela

gloria.

ÃTHEO, s. 7)1. (Do grego a, sem, etheós.

Deus.) O que não reconhece Deus, que

nega a existência de Deos, que não ac-

ceita a existência de uma intelíigencia

superior á natureza humana. O mesmo
que Atheista.— «Os mesmos Atheos des-

truindo sua perversa oj^inião, nos infor-

túnios, nas moléstias, nos perigas, recor-

rem ao remédio da ajuda de Deos, cha-

mando 2}<jr elle.T) Alvares da Cunha, Es-

chola de Verdades, Verd. ii, § 4.

t ATHEO, adj. Que pertence ao atheo;

atheistico.

—

<iCom este modo atheo defal-
iar não se evita, etc.» Padre Manoel
Fernandes, Alma Instruída, Tom. ii,

p. 32.

t ATHERÍCERO, adj. (Do grego ather,

ponta, e keras, antenna.) Em Entomolo-

gia, nome dado ás antheras terminadas

em ponta. = Também se emprega como
substantivo para designar uma familia de

dipteros brochóceros.

ATHERINA, s. /. Em Ichthyologia, gé-

nero de peixes, assim chamado por causa

das suas arestas numerosas.

t ATHERIX, s. m. (Do grego ather,

jDonta.) Em Entomologia, género da or-

dem dos dipteros brachóceros, familia

dos brachystomos.

t ATHÉRMANO, adj. (Do grego a,

sem, e therme, calor.) Em Physica, nome
dos corpos qne têm a propriedade de re-

ter os raios do calórico que cáera na sua

superfície. Contrapõe-se a Diathermano.
ATHERMASÍA, s. /. (Do grego a, au-

gmentativo, e thermasia, calor.) Em Me-
dicina, excesso de calor, calor moi'bifico.

t ATHÉRMICO, adj. Em Physica, o

mesuio que Athermano.
ATHERÓMA, s. vi. (Do latim athero-

ma.) Em Medicina, espécie de lobinho

cnkystado, oblongo, elástico, formado por

uma matéria esbranquiçada, amarellada

ou cinzenta que se parece com o pus es-

pesso.— «Atheroma, que he hum tumor da
mesma côr do couro, e largo com alguma
dureza, e contêm dentro de si hum humor
semelhante a. papas. ii Duarte Madeira,
Methodo de conhecer e tratar o morbo,
etc, l'art. ii, quest. 3õ, art. 1.

ATHEROMATOSO, adj. Em Pathologia,

que tiMii a natureza do Atheroma.

t ATHERÓPOGON, s. m. (Do grego
ather, espinho, e pôgun, barba.) Em Bo-
tânica, planta da America do Norte, da
ordem das pi'aniinoas.

t ATHEROSPERMÁCEOS, s. m. pi. O
mesmo qne Atherospermeos.

+ ATHEROSPERME, s. m. (Do grego
ather, espinho, e sperma, semente.) Em
Botânica, género da familia das monimi-
eias atherospermes, arvore originaria da
Nova llolhuida.

t ATHEROSPERMEOS, s. m. pi. Em
Botânica, familia de plantas da tribu das

monimieias, comprehendendo as arvores

de folhas oppostas, simples, sem stipulas,

com pedúnculos axillares e uniflores,

originaria da Nova Hollanda.

t ATHERSATA, s. m. Titulo dado en-

tre os chaldeos, ao governador de pro-

víncias.

t ATHERURO, s. m. (De grego ather,

espinho.) Género de hystricianos, visi-

nho dos porcos espinhos.

—
• Em Botânica, género da familia

das aroideias, spathicarpeas, cujas anthe-

ras são muito juntas, e os ovários nume-
rosos e monospermes.
ATHESOURADO, adj. p. ant. O mesmo

que Enthesourado.= Usado por Salgado

de Araújo.

ATHESOURAR, v. a. O mesmo que En-

thesourar.

Por seu traballio o dobro lhe oCTercces,

Muito pouco te deo, muito alhesutiro.

MOlblNHO DB QljEV., SANTA ISABBI., <*:ip. V, eSt. 49.

t ATHÍNEAS, s. f. pi. Festas gregas

em honra de jMinerva.

t ATHINGANIANO, adj. Herejes com-
mumente conhecidos pelo nome de Mel-

chisedechianos.

ATHLETA, s. m. (Do grego athlos,

combate.) No sentido primitivo, nome
dado áquelles que tinham por occupaçào

única os exercícios corpóreos, para poder

ganhar os prémios nos jogos públicos.

Para ser admittido como athleta, exigia-

se : ser grego e homem livre; ser de cos-

tumes irreprehensiveis ; cumprir rigoro-

samente o regimen athletico. O athleta

coroado três vezes nos jogos sacros fica-

va cxempto de encargos e de impostos

públicos. O que se distinguia na lucta,

no pugilato, na carreira, no salto e na

barra, era chamado pentathlion, e entre

os romanos quintertiones. — Extensiva-

mente, homem forte, robusto, physica ou

moralmente.

AlCHUça da palestra bellicosa

Just.T palma o Alh'cla porflado.

M\.\OEL TIKÍMA/, nSULANA, Iiv. T, CSt. 426,

t ATHLETICAMENTE, adv. De uma ma-
neira athletica ; com grande valentia e

constância.

ATHLETICO, adj. Que pertence ao

athleta
;
que tem grande robustez physi-

ca ou moral.—Também se dá este nome
ao temperamento, no qual predomina o

systema muscular. E caracterisado por

uma cabeça pequena, cabellos curtos, pes-

coço largo e curto, espáduas quadradas,

peito desenvolvido, e grande relevo mus-
cular.

—

«Forão 0$ Cutaniatcs também no

principio muito estudiosos das cousas da
guerra : mas muito mais que tudo da lu.

ta athletica." Eneiad. de Sabellico, Part.

II, cíip. 3. I. 40.

t ATHLIO, .«. m. (Do grego athlios,

miserável.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, familia dos lamel-

Hcorneos scarabeidos, tendo por typo o

athlio rústico, originário do Chili.

t ATHLIPTO, adj. Em Medicina, nome
com que se |caracterisa o pulso, quando

é egual e livre.

t ATHLOTHETA, s.m. (Do grego athlos,

combate, c thetes, collocado.) Em Anti-

guidades gregas, oíScial que presidia aos

jogos gymnasticos, mantendo a execução

dos regulamentos.

t ATHORACICOS, s. m. pi. Ordem da

classe dos decápodes, contendo os crus-

táceos C[ue parecem não ter thorax.

t ATHORYBIA, s. /. (Do grego a, sem,

e thonjbeô, perturbar.) Era Ichthyologia,

género de peixes da familia dos acale-

phos.

t ATHOUS, s. m. (Do grego athôos,

innocente.) Km Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, familia dos ster-

noxos elaterides.

t ATHRIXIA, s. /. (Do grego a, sem,

e thrix, cabello.) Em Entomologia, gé-

nero de dipteros athericeros.

— Em Botânica, género da familia das

compostas senecionidcas, arbusto do Ca-

bo da Boa Esperança, e Madagáscar.

t ATHRODACTYLO, s. m. Vid. Arthro-

dactylo.

t ATHROISMO, s. m. (Do grego athro-

isma, coUecção.) Em Rhetorica, nome da-

do á figura conhecida geralmente pelo no-

me de Conglobação.
— Em Botânica, planta assim chama-

da por causa da reunião dos seus capítu-

los reunidos era glomérulo terminal.

t ATHRONIA, s. m. Em Botânica, o

mesmo que Acmella.

t ATHROTOMO,s.n!. {Do grego afhrôos,

fechado, e tornos, divisão.) Em Entorno,

logia, género de coleópteros tetrámcros-

familia dos curculióriides gonatóceros.

t ATHROZOPHYTO, s. m. (^Do grego

athroisô, reunir, e phyton, planta.) Em
Botânica, nome dado ás algas cujos ra-

mos se accumulam em consequência de

uma evoluc.Hii continua do vegetal.

t ATHRUPHYLLO, s. m. (Do grego

athrôos, ajuntado, e phyllon, folha.) Em
Botânica, synonymo do género myrsina,

da familia das ardisiáceas.

t ATHRYGIA, s.f. (Do grego a, sem,

e thri.v, pello.) Em Entomologia, género

de dipteros, familia dos myodários ento-

raóbios.

t ATHYLACE, s. m. (Do grego a, sem,

e thi/lnx, bolsa.) Mammifero do geuero

dos carniceiros.

ATHYMIA, s. /. Em Medicina, abati-

mento, melancolia, falta de entendimento.

t ATHYR, s. »H. Nome do terceiro mez
do anuo escholar dos antigos Egypcios.

t ATHYRION, s. m. (Do grego a, sem,

e thi/rion, pe(|UPna jxirta.^ Em Botânica,

género do plantas da familia dos fetos.

t ATHYRO, jí. Hl. Em Entomologia,

género de coleópteros pentámeros. familia

dos lamellicorneos scarabeidos, do Brazil.
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— Em Botânica, synonymo do género

letliyie, da família das leguminosas.

t ATHYTE, s. m. (Do grego a, sem, e

thytes, sacrificador.) Sacrifício das victi-

mas, consistindo em fructos e bolos ou

fogaças.

ATIBIADO, adj. p. O mesmo que Enti-

biado.= Usado por Frei Marcos de Lis-

boa.

ATIBIAR, y. a. ant. O mesmo que En-

tibiar. Enfraquecer, relaxar, afrouxar,

abrandar.— «Por essa mesma razão vos

peço nos vamos pêra o deserto, pêra que

não haja em mim descuidos, que vos of-

fendão, nem tibiezas, que vos atibiem em
me favorecerdes. 11 Frei Filippe da Luz,

Tratado do Desejo, Liv. iii, cap. 7.

— Atibiar-se, v. rcji. ant. O mesmo
Entibiarse. — «Atibiar-se a devoção.

n

Frei Marcos de Lisboa, Chronica dos Me-

nores, Part. II, liv. o, cap. 2.

ATIÇADO, adj. p. Ateado, excitado,

incitado, provocado; estimulado, irritado.

— «Paixões particulares atiçadas por

alguns privados. « Monarchia Luzitana,

Tora. IV, foi. 128, col. L
ATIÇADOR, adj. e s. m. O que atiça

;

excitador, incitador, instigador, fimenta-

dor.— «Vedes que palavras tão lisongei-

ras, e tão atiçadoras da ira do Rei. »Fr.

Filippe da Luz, Sermões, Tom. ii, foi.

GO, col. 3. -— «Por medo dos quaes (ani-

maes) nos cercamos de muitas fogueiras...

não faltando a cada hora da líoííe-atiçado-

res.» Historia Tràgico-Maritima, Tom. i,

p. 273.

ATIÇAMENTO, s. m. O acto de atiçar,

ou fomentar. = Recolhido por Moraes.

ATIÇAR, V. a. (Da baixa latinidade

atticinare ; no provençal e hespanhol ati-

zar.) Avivar o fogo, arrumar os tições

para arderem melhor; excitar, despertar,

fomentar, inflammar.— «Pagão os cam-

pos, as sementeiras, e talvez os homens

as paixões, que passam as estrellas no seu

firmamento, e os Planetas em suas esphe-

ras, como se nós os atiçássemos. >> Dom
Francisco Manoel de Mello, Apologos

Dialogaes, p. 4.

Mas um desejo fervi'lo e ardente

De credilo imaiortnl o accende e aliça.

MOUSINHO DE QUEV-, AFF. AFR., Cant. II, fl. 60, V.

— Loc. Não atiçar o fogo com a es-

pada, não dizer palavran picantes, nem
exasperar de outra qualquer maneira a pes-

soa irada. — Atiçar um sopapo^ dar uma
bofetada. —Atiçar a candeia, espevital-a.

— Atiçar a guerra, tornal-a mais crua,

ATIÇOADO, adj. p. Queimado com ti-

ções. == Recolhido por Bento Pereira.

ATIÇOAR, V. a. Queimar cora tições.

= Recolhido por Bluteau.

ATIDO, adj. p. Encostado, inclinado,

conformado. = Usado por Curvo Se-

medo.

ATIGRADO, adj. p. Similhante á pelle

do tigre; mosqueado.

ATILADAMENTE, adv. Com atilamen-

to
;

perfeitamente, elegantemente, po-

lidamente. = Recolhido por Jerunymo

Cardoso.

ATILADEZA, s. /. ant. O mesmo que

Atilamento. — Atiladeza de corpo, aceio,

compostura. = Recolhido por Viterbo,

no Diccionario Portátil.

ATILADO, adj. p. O mesmo que Ati-

nado; inteiligente, entendido, perspicaz;

no sentido antigo, aceiado, compnsto, ali-

nhado, delicado, perfeito. — «Depois que

viemos da Corte, ando mais çafiro que

hum milhafre, e até não tornarmos a ella,

nãome espereis cousa atilada.» Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Euphrosina, act. i,

se. 1.

ATILAMENTO, í. «j. ant. O mesmo que

AtiladtíZâ ; aceio, atiladeza, alinho, com-

postura.— «Se começou a murmurar, por

esta terra que usáveis maior abastança

em vossa meza, e mais atilamento em vos-

sos trajos do que convinha.» Balthazar

Telles, Chronica da Companhia, Part. ii,

Liv. 6, cap. 10, n. 14.

ATILAR, v. a. Pôr a ultima demào em
alguma obra. = Recolhido por Jerony-

mo Cardoso, e usado por António Pres-

tes.

— Atilar-se, v. refl. Ornar-se, ataviar-

se muito.= Empregadon'este sentido na

Chronica de Garcia de Resende.

ATILAR, V. n. (O mesmo que Atinar

;

a mudança do «n» era «I» vê-se em Afi-

nar e Afilar.) Perceber, conhecer, com-

prehender.

ATILHO, s. m. Ligadura, cordão, ven-

cilho, atadura.

—

«E que alcunha seu ati-

lho?» António Prestes, Autos, foi. 129.

fATIMA, s. f. (Do verbo Atimar.) Nos

romances populares, significa empreza

feliz, levada ao cabo.

Os que foram uiar abaixo
Tiveram uielliur aíiíiia.

RÚU. GERAL.

ATIMADO, adj. p. Acabado, empre-

hendido, terminado, completado, commet-

tido.

ATIMAR, V. a. ant. (Da baixa latini-

dade attaminare , pôr a mão sobre qual-

quer cousa.) Emprehender, commetter,

acabar, concluir, levar ao cabo, metter

mãos á obra.

()ue'ensonibra c"os netos d'Agar fornosinlios

Huma alimaram pasmatia façauha
CANc. PoeuL., p. \.

— Miguel Leitão d'Andrade, na Mis-

celânea, dá a este verbo o sentido de

acabar; Faria de Sousa, na Intr)ducção

ás Oitavai de Camões, define emprehen-

der. Porém se attendermos á origem

franceza de ensembra (ensemhie) pode-

mos julgar Atimar, como derivado do

francez Entamer, modificado pela ori-

gem commum da baixa Jatinidaile. Nos
romances populares ainda se. usa este

verbo.

ATÍMÍDAR, V. a. ant. O mesmo que

Entimidar. — «Pois quem atimidou tan-

to a hum varão tão animoso?» Frei Bal-

thazar Limpo, Fugas de David, fuga x,

desc. 22, p. 313, col. 2.

t ATÍMO, s. m. (Do grego átimos, des-

prezado.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentameros, familia de lamel-

licorneos.

ÁTIMO, s. m. Corrupção de Atomo.="
Recolhido por Moraes.

t ATIN, s. m. Em Astronomia, nome
da esti-ella Aldebaran.

ATINADAMENTE, adv. Com tino, ati-

ladamente, ajuizadamente.

ATINADO, adj. p. Que tem tino ; es-

perto, experiente, atilado, sagaz, adver-

tido. — «Outros, que se tem por mais

atinados na verdade, dizem, etc. Diogo
do Couto, Década V, Liv. 6, cap. 3.

ATINAR, t'. a. (De tino, com o prefixo

«a» e a terminação verbal «ar».) Acer-

tar, dar ou topar com o que se procura,

achar, acertar. — «A qual fortaleza de-

via servir de faro, em que houvesse lume

de noite, pêra que as barcas e navios de

pescar atinassem o porto, por onde en-

trar.', Frei Bernardo de Brito, Monar-

chia Luzitana, Part. i, Liv. 3, cap. 11.

— Atinar, i'. n. Coiijectiu-ar, acertar

por indícios, deduzir, discorrer, deparar,

conhecer. — « Quando o pescador quiz

tornar ao porto era já tão apartado d'el-

le, que não soube atinar.» João de Bar-

ros, Década I, Liv. 10, cap. 2.

— Loc. : Atinar 2^'^<'>'ct alguma parte,

estar á escuta, dar attenção, dirigir para

ali o sentido. — Atinar a verdade, re-

conhecel-a, comprehendel-a.

ATINAZADO, adj. p. O mesmo que

Atenazado. = Recolhido por Moraes.

ATINCAL, s. m. ant. O mesmo que

Tincal; bórax, com que se ajuda a der-

reter os metaes. — «Bóvas, (que he o mes-

mo que chamam atincaL meia onça.v

Madeira, Methodo de conhecer e tratar

o morbo, etc. Part. i, cap. 36, n. 2.

t ATINGO, s. TO. i^Do grego a, sem, e

tigo, picar.) Era Ichthyologia, espécie do

género diodon.

ATINO, s. ?)i. O mesmo que Tino. =
Recolhido por Bluteau, no Supp. de

Vocab.

ATIRADO, adj. p. Arremessado, pro-

jectado, lançado, iiupellido. = Usado por

Sá de Menezes.

ATIRADOR, s. m. e adj. O que atira

;

que tem habilidade e destreza no exer-

cício de atirar cora espingarda, arco ou

arma similhante. — Dá-se este nome
principalmente aos soldados de infan-

teria da oitava companhia, nos regi-

mentos. — kOs nossos atiradores, que se-

rião cento e sessenta, jjondo fogo a toda

a arcabusaria, etc.» Fernão Mendes Pin-

to, Peregrinações, cap. 59.

—

Soldado ati-

rador.

ATIRAR, V. a. (De tiro, com o prefixo

e a terminação verbal «ar».) Disparar,
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despedir, arremessar, arrojar, lançar,

impellir, descarregar, desfechar.

Outro, vasos de fogo ardente aíira.

LUIZ PínSlltA, ELEGUDl, C.II, fl. 25, T.

— Loc. : Atirar couces, escoucear. —
Atirar ao alvo, fazer exercicio de fogo,

para costumar-se á pontaria. — Atirar

coinsigo, despenhar-se. — aFeitos de vil-

lão, atirar a pedra e esconder a mão.í>

Padre Delicado, Adagies, p. 115. —
aQuem tem telhado de vidro, não atire

pedras ao do vú{nho.i> Id., ib. p. 163.

— Atirar, i'. n. Fazer tiro, apontar,

mirar ao alvo, dirigir o tiro. — «Bestei-

ro mau, aos seus atira.» Bluteau, Vocab.

Supp. — «Besteiro que mal atira, pres-

tes tem a mentira.-» Delicado, Adágios,

p. 133. — i Besteiro torto, atira aos pés

e dá no rosto. i> Id., ib. p. 99, — «Fallar

sem cuidar, é atirar sem apontar. -o Id.,

ib. p. 100.

— Atirar- se, v. refl. Lançar-se, arro-

jar-se, ir para diante, avançar com Ím-

peto, arremetter, abalançar-se. — <sOs

golpes que se atiraram d luz, foram re-

prehendidos por Christo, e foram atira-

dos por Pedro.» Vieira, Sermões, Tom.
IV, serra. 13, § 5, n. 480.

ATIRECER, V. n. ant. O mesmo que In-

teiriçar.

ATISOURAR, V. a. ayU. O mesmo que

Athesoiirar e modernamente Enthesou-

rar. = Recolhido por Jeronymo Car-

doso.

ATITAR, V. n. Em Volateria, diz-se

das aves quando se enraivecem ; figura-

damente, apitar, chilrear, silvar, asso-

biar. — líEu vi um açor, que em vendo
tim Frade, se queixava tanto que se de-

batia e atitava.» Fernandes Ferreira,

Arte da Caca, trat. i, cap. 4.

t ATITHYMALE, s. m. (Do grego a,

sem, e tithymale.) Em Botânica, géne-

ro formado a espensas do euphorbio, se-

gundo certas modificações da forma do
envólucro. — Nào foi adoptado.

ATITO, s. m. (Segundo o Diccionario

da Academia; — «voz formada por ono-

matopeia de um tit, que os pássaros fa-
zem, quando os perseguem ou se enfa-
dam.») Apito, silvo, chilro, assobio; figu-

radamente, gorgeio, canto vago e solitá-

rio; pio. — «E mui longe d'ali se foi
pôr (a rola) em hum cabeço sobre hum pe-

nedo, dando huns atitos/ora do seu costu-

me.» Bernardim liibciro. Menina e Moça,
Part. II, cap. 39.

ATITULAR, V. a. ant. O mesmo que
Entitular.

ATLANTE, s. m. (Do grego a, au-

gmentativo, e tlaó, levar.) Em Arciíite-

ctura, nome dado íis figuras ou meias
figuras de homens, ciiijirogados em for-

ma de columnas, ou pilastias, para sus-

ter arcarias, cimallias, etc. — Também
se lhe chamam Telamones. Quando es-

tas figuras são de mullicros, charaam-se

voi. I-8I.

Cariàtides ; figuradamente, pessoa que

pela sua robustez physica ou moral sus-

tenta uma instituição, uma desgraça, etc.

— «Não requeria menos monte que dous

Atlantes, o pezo de tão grande nome. -a

Vieira, Sermões, Tom. ii, serm. 15, §
1, n. 594.
— Em Historia natural, género de

gasterópodes nadadores, família dos he-

terópodes pterotrácheos, que se encon-

tram no grande Oceano e no Mediter-

râneo.

ATLANTE, adj. Agigantado, descom-

munal, que se parece a um gigante. —
«Dizei as rendas do morgado mais atlan-

te, que sustentem este mundo.» Padre
Manoel Bernardes, Floresta, Tom. i,

p. 181.

ATLÂNTICO, adj. e s. m. Em Geo-

graphia, nome com qtie os antigos desi-

gnavam a parte do Oceano, que banha a

costa Occidental da Africa e da Europa,

assim chamado do monte Atlas, que atra-

vessa a Africa septentrional.

As velas dando ao mar lempesluoso

Já c'os mares Aííaníicos se atreve.

ciST., uLvs., cant. vii, est. 71.

— Em Architectura, ordem atlântica,

a que em vez de columnas emprega es-

tatuas de homens chamados Atlantes e

Telamones.
— Em Typographia,/oj-Hiaio atlântico,

aquelle em que a folha do papel dobrada

forma um folheto de duas paginas. =
Esta designação é pouco usada.

ATLÂNTIDA, s.f. Na Geographia ma-
ravilhosa, grande ilha, da qual falia Pla-

tão, e que segundo Kircher, era situada

aonde hoje ficara as ilhas dos Açores.

ATLANTIDES, s. /. pi. Em Astrono-

mia, o mesmo que as Plêiadas ou também
Hespérides.

ATLAS, s.m. Nome dado ás collecções

de cartas geographicas, representando to-

das as partes do mundo. = Também se

diz Atlas histórico, quando os mappas só

representam a historia universal. Exten-
sivamente, chama-se Atlas á reunião das

estampas, figuras ou mappas que esclare-

cem um livro, mas que por causa do seu

volume ou dimensão se encadernam se-

paradamente.— « Porém hoje os Geogra-
2yhos moder7ios, como se pôde verem o no-

vo Atlas, OH theatro de tudo o mundo... »

Padre Balthazar Telles, Historia da Ethyo-

pia, Part. i, liv. 3, cap. 6.

— Em Anatomia, atlas é a primeira

vértebra do pescoço, porque sustenta a

cabeça como Atlas sustinha o mundo.
— Em Entomologia, bella espécie de le-

pidópteros nocturnos, que se encontra ao

sul da China, o nas Ilhas Jlollucas.

t ATLODIDYME, s. m. (De atlas, no-

mo da primeira vértebra do pescoço, c

d idl/mos, i^emco.) Em Teratologia, género

de monstros duplos, pertencendo á famí-

lia dos monosonianos.

ATLOIDE, adj. 2 gen. Em Anatomia,

que tem relação com a vértebra que sus-

tenta a cabeça.

ATLOIDO-AXOIDIANO, adj. Era Anato-

mia, que tem relação com o atlas.— Ar-
ticulação atloido-axoidiano.

ATLOIDO-CORONOIANO, adj. e s. m.
Em Anatomia, nome dos músculos da

maxilla inferior da salamandra.

ATLOIDO-MASTOIDIANO, adj. e s. m.

Em Anatomia, nome de um musculo que

vae do atlas á apophvse mastoidea.

ATLOIDO-MUSCULÀR, adj. f. Em Ana-

tomia, nome de uma artéria, que se dis-

tribuo nos músculos fixos ao atlas.

ATLOIDO-OCCIPITAL, adj. Em Anato-

mia, que pertence ao atloido e ao occipi-

tal.

ATLOIDO-STYLOIDIANO, adj. e s. m.

Em Anatomia, nome de um musculo que

vae do atlas ao apophyso styloíde.

t ATLOIDO-SUBMASTOIDIANO, adj. e

s. m. Em Anatomia, nome de um dos

músculos fixados no atlas.

ATLOIDO-SUBOCCIPITAL. adj. e s. m.

Em Anatomia, nome de um musculo la-

teral da cabeça.

ATMÂ, s. /. Na Philosophia indiana,

alma emanada da grande alma universal.

jATMETONYCHE, s. m. (Do grego aí-

metos, não dividido, e onyx, unha.) Em
Entomologia, género de coleópteros te-

trámeros, da família dos curculiónides

brachydirides.

ATÍMIDIATRICA, s.f. (Do grego atmis,

idos, vapor, e iatreia, cura.) Em Medi-

cina, applicação dos vapores e do gaz na

pelle como meio de curativo.

ATMIDOMÉTRICO, adj. Que é concer-

nente ou pertence ao atmidómetro.

ATMIDÓMETRO, s. m.(Do grego atmis,

vapor, e metron, medida.) Em Astrono-

mia phvsica, nome de um instrumento de

Physica, empregado para medir a evapo-

ração, isto é, a quantidade de liquido,

que em ura dado tempo passa ao estado

de vapor.

ATMIDOMETRÓGRAPHO, s. m. (Do gre-

go atmis, vapor, mttron, medida, c gra-

phê, escrever.) Em Piíysíca, instrumento

próprio para medir a evaporação, mesmo
na ausência de observador.

ATMIZÓNICO, s. 9)1. Hygrónietro com-

posto de dous thcrmometros, dosquaes um
é coberto de uma cambraia húmida.

ATMOMÉTRICO, adj. O mesmo que

Atmidometrico.

ATMÓMETRO,.«. «i.Vid. Atmidómetro.

ATMOSPHÉRA, s. /. (Do grego atmós,

vapor, e sphera, csphera.) Camada de
gaz e de vapores que envolvem o globo

terrestre, formada de dous fluidos elásti-

cos dos quaes um é o ar puro. ou gaz

oxygeneo, e o outro o gaz azotico.— No
sentido usual, o ar respirável, o espaço,

o cariz ou aspecto do tempo.
— Em Jlechaníca, atmosphera é a me-

dida das forças das macliinas.

— Em Physica, atmosphera eléctrica.
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iluido subtilissimo que está em movimen-
to em volta de um corpo electrisado, e

que dá origem á grande variedada de

phenomenos eléctricos.

ATMOSPHÉRÍGO, aãj. Que faz parte da

atmosphcra, que tem relação com a atmo-

sphera

.

ATMOSPHERITIA, s. f. Em Physica,

substancia magnética qualquer, que exis-

te na átmosphera.

ATMOSPHEROGRAPHÍA, s. f. Em Pliy-

sica, descripçào da átmosphera.

ATMOSPHEROGRÁPHICO, aãj. Que tem
relação com a atniospherographia.

ATMOSPHEROLOGIA, s. f. Em Pby-
siea, tractado da átmosphera e das suas

propriedades.

ATMOSPHEROLÓGICO, adj . Que é con-

cernente á Atmospherologia.

t ATNACH, s. m. (pr. atnake.) Na
Grammatica hebraica, o segundo dos ac-

centos disjunctivos da primeira classe.

Á TOA, hjc.adv. (Da preposição «à», e

do substantivo Toa, corda, sirga de re-

boque.) A reboque, á sirga, a rastos

;

figuradamente, ir sem saber para onde é

levado; obrar impensadamente.

—

aCoita-

dos dos jzíe trazeis atados os peccados com
razões apparentes

, falsas e vãas, que os

trazeis à tôa, como as cordas por onde o

carro se governa.» Paiva de Andrade,
Sermões, Part. i, foi. 87, v.

ATOADA, s. f. O mesmo que Toada;
boato, balleh., galga, noticia que anda
na voz jíublica sem se lhe conhecer a

origem.— nAssi desejando fazer relação

particular daqitelle valor antirjo, de que

temos grandes vozes e atoadas de testemu-

nhos geraes mui certos.» Frei Luiz de

Sousa, Historia de S. Domingos, Part. i,

liv. 6, cap. 6.

ATOADO, adj. ^j. Em linguagem náuti-

ca, levado á tôa, ou sirga, rebocado. =
Usado por Mariz e Jacintho Freire.

ATOAGEM, s. f. O mesmo que rebo-

que, ou retirada de um navio a reboque.

ATOALHADO, adj. Que tem o aspecto

de toalha no tecido ; diz- se de certos pan-
nos que apresentam covinhas, ou olhos

como os das antigas toalhas de meza.=
Também se usa como adjectivo partici-

pio, para designar o que é empregado
como toalha.

Huma toallm nloulhaila,

Hi jaz lavad;i,

D'ajíoa ás mãos trazc-ma cheia.

PBESTES, 4UT0S, [I. 83.

ATOAR, V. a. (De tôa, cabo ou sirga,

que se amarra á proa dos navios para os

rebocar; e do prefixo «a» com a tenni-

nação verbal «ar».) Em linguagem náu-

tica, levar a reboque, puxar á sirga, con-

duzir á tôa.

—

(.(Começou, a bradar contra

Nuno Vaz Pereira, que vinha na sua es-

teira, que se chegasse a elle por ter na-

vio pequeno, que o podia atoar.» João de

Barros, Década I, liv. 10, cap. 4.

— Atoar, V. n. (Da locução adverbial

A tôa, com a terminação verbal «ar» ou
do árabe attarrah, perturbar.) Entonte-
cer, estontear, desatinar, perder o gover-
no de si mesmo; ficar immovel e emper-
rado em algum sitio.=Usado na lingua-

ge\n rústica, com relação aos aniraaes.

Ourar.

ATOARDAS, s. f. jú. Corrupção de
Atoada; rumores, vozes, indicies, suspei-

tas.— «Digo isto... porque trago atoar-

das, que se serve Filomela de Germinio
éioares.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Aulegraphia, est. iv, se. 8.

ATOCHADO, adj. p. Mettido á força,

soccado, entalado
; figuradamente, empe-

nhado
; rogado por muitas e importantes

cartas de empenho.
ATOCHADOR,.s. m. Cunha ou qualquer

cousa de apertar; pessoa que atocha.

ATOCHAR, V. a. (De tôcho, pau, cace-

te, cora o prefixo « a » e a terminação
verbal «ar».) Metter alguma cousa áfor-

ça; empurrar para dentro, carregar á cu-

nha, atapulhar ; figuradamente, dobrar a

vontade do outrem, para conseguir uma
injustiça, violar a consciência por meio
de grandes pedidos e cartas de empe-
nho. N'este sentido, empregado na lin-

guagem chula.

—

«Com a qual fúria eruo

tantos, huns sobre outros, que atocharam
a ponte sem pelejarem mais que os dian-

teiros.» João de Barros, Década II, Liv.

G, cap. 4.

— Atochar, v. n. Entrar á força,

acudir em massa; caber completamente.
— «.Os que não são bons, tem hum coração
tão apertado, que qualquer cousa de mal
ou de bem atocha logo n'elles.» Paiva de
Andrade, Sermões, Part. i, foi. 140, v.

ATOCHO, s. m. O mesmo que Tocho,

e Atochador. Figuradamente, empenho,
pedido, imploração. Na linguagem chula,

ainda se diz Estucho. — «Os atochos de

V. 31. ás vezes se 2Mi'ccein com os meus. »

Vieira, Cartas, Tom. ii, p. 219.

ATOCIA, s. /. (Do grego atokos.) Em
Medicina, esterilidade da mulher. O mes-

mo que Atechnia.

t ATOCION, s. f. (Do grego atokion,

herva que tira a faculdade de conceber.)

Em Botânica, secção do género sileno,

caracterisada por flores de corymbo, pe-

lo cálice claviforme de dez strias.

ATOCIRO, s. m. Em Botânica, nome
da ánara escamosa.

t A TODO CUSTO, loc. adv. Dê por

onde der, custe o que custar ; diz-se quan-

do se pretende uma cousa, e se não olha

ás diíficuldades.

t A TODO PANNO, hc. adv. Em lin-

guagem náutica, com todas as velas; ve-

lozmente.

A TODA A PRESSA, loc. adv. Apres-

sadamente.

A TODO TÍRA, loc. adv. ant. Com todas

as forças, puxando ou remando.^n^por
mais bombardas, que tirarão, os Portu-

guezes remando a todo tira, e desampa-

rando sua artilheria, lhe chegaram, etc.»

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. vii, cap. 95.

ATOLADAMENTE, adv. Como quem es-

tá atolado. =Recolhido por Moraes.

ATOLADIÇO, adj. Que se atola; lama-

cento, fácil de enterrar como em atoleiro.

= Usado na Historia do Segundo Cerco

de Diu, foi. 308.=Recolhido por Moraes.

ATOLADO, adj. p. Mettido em atolei-

ro, enterrado em lamaçal ; figuradamen-

te, inveterado, empenhado, sobrecarrega-

do cora qualquer difficuldade.

Em gostos c vaidades alulfttlos.

CAM-, LUZ,, cant. viii, est. 39.

ATOLADO, adj. p. O mesmo que Ato-

leimado
;
que tem parecenças de tolo. =

Recolhido por Bluteau.
— Atolar, V. n. Metter-se ou dar em

atoleiro; chafiu-dar, enterrar-se em lama-

çal ; figuradamente, inveterar-se nos ví-

cios, empenhar-se em diíficuldades de que

não é fácil sair. — «Hião por vaza, em
que atolavam até á cintura.» Castanhe-

da, Historia do Descobrimento da índia.

Liv. VII, c;ap. 24.

ATOLAR, V. a. Enterrar em atoleiro.

Onde em sangue os imigos atolaram.

VEIGA, LAORA n'ANFH., Er!. IT.

Atolar-se, v. reji. Chafurdar, met-

ter-se no atoleiro ;
entregar-se a excessos;

atasear-se. — «Ha huns... que se susten-

tão da contemplação, e em qualquer bom

rosto, que lhe fazem, se atolam até ás ore-

lhas.» Jorge Ferreira, Aulegraphia, act.

II, SC. 1.

t ATOLARIA, s. /. Em Botânica, sy-

nonymo do género crotolária, da familia

das leguminosas.

f ATOLE, s. /. Espécie de sopa feita

de farinha de cevada, muito usada pelos

indianos de Montercy.

ATOLEIMADO, adj. p. Que parece to-

lo; que tem acções e gestos de idiota.

ATOLEIMAR-'SE, v. refl.. Fazer-se tolo;

fingir-se tolo ; ficar cada vez mais idio-

ta. = Recolhido por Moraes.

ATOLEIRO, s. m. (Na baixa latinida-

de, tollenum designa a machina de tirar

agua.) Lamaçal, chafurdeiro, logar cheio

de lodo, em que se cravam os que n'elle

passam ; figuradamente, embaraço, diffi-

culdade em que se cáe, e de que custa a

sair. — «Isto de escrúpulos são atoleiros

espirituaes, donde não passa para diante

quem. se mette n'ulles. » Frei António das

Chagas, Cartas Espirituaes, Tom. ii, pa-

ginas 78.

ATÓMA, s. f. Em Medicina, enfermi-

dade dos sólidos do corpo.=Recolhido no

Diccionario de Moraes.

t ATOMÁRIA, adj. Que está salpica-

do de pontos coloridos. Em Entomo-

logia, epítheto dado aos órgãos appendi-

culares ou ás partes do corpo dos inse-

ctos salpicados de pontos coloridos.
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— Em Botânica, epítheto dado aos ra-

mos pontuados de certas plantas.

t ATOMARIO, íf. m. Em Entomologia,

^nero de coleóptoros pentámeros, familia

dos clavicorneos.

— Em Botânica, género de thahlssio-

phytes.

ATOMBAR, V. a, (De tombo, inventa-

rio; também se usa a forma Tombar.)

Inventariar, arrolar, registrar. — «Atom-

bar para a fazenda real as rendas das

duas Provindas.» Luiz Marinho, Apolo-

gético Discurso, p. 43.

ATÓMICO, adj. Que tem relaçào com
os átomos.—Em Chiraica, tlieoria atómi-

ca, a que assenta sobre o calculo dos

átomos, que cada corpo componente for-

nece aos corpos compostos.—Peso atómi-

co, o peso determinado que se assigna a

cada uma das diversas substancias que

se reúnem entre si em uma proporçiào

muito exacta.

t ATOMÍFERO, adj. Que está cheio de

átomos.

ATOMÍSMO, s. m. Systeraa philoso-

phico, no qual se explica a formação do

universo por meio dos átomos. Este sys-

tema, puramente hypothetico, nada tom

de commum com a theoria atomistica dos

physicos 8 chimicos modernos.

ATOMÍSTA, s, m. Partidário, adepto

da doutrina do atomismo.

ATOMÍSTICO, adj. Epítheto dado a

uma theoria, que considera os corpos co-

mo formados de partículas materiaes in-

finitamente pequenas com relação aos

nossos sentidos, e cujos formas, assim co-

mo as qualidades particulares constituem

a natureza chimica de cada corpo.

ÁTOMO, s. m. (Do grego a, sem, e to-

me, secção.) Em Physica e Chimica, par-

tículas disjuntas, tendo na sua pequene-

za inappreciavel, coniiguraçues e proprie-

dades ligadas á sua individualidade actual,

formando pela sua agglomeração os corpos

de dimensão sensível. Crê-se que os átomos
têm a forma primitiva do corpo a que
pertencem, ou segundo outros, a forma
spheroidal. Os átomos sào o limite além
do qual a divisibilidade se não pôde eíFec-

tuar. Os átomos são simples, quando ho-

mogéneos na sua natureza ; e compostos,

quando resultam da união de um maior
ou menor numero de átomos heterogéneos,

como acontece, nos ácidos.— «Átomo, uo-

cabulo grego, he o mesmo que insectil, im-
jpartivel.li Bernardes, Floresta, Tom. i,

p. 278.

— Na linguagem usual, qualquer cou-

sa muito pequena, quasi imperceptível :

a poeira, os corpúsculos que ondulam nas
resteas da luz

;
partes mínimas de algu-

ma cousa.

Kntra Fcrn.imlo rcpartiiido mortes,
Mais quii átomos o Sol, dores ollaio,

OALH., TEMPLO DA MUMOII,, liv. VM. OSt. 450.

— Em Chronographia, átomo ó uma
daa divisões do dia ; assim o dia era de

vinto e quatro horas, divididos em 906
momentos, 11Õ20 onças, e 506880 áto-

mos.— c-Os Antigos tumuram por medida
menor do tempo o átomo, que he a parte

mais pequena, de que usavão.» Manoel
de Figueiredo, Chronographia, Part. i,

cap. 3, = Diz- se vulgarmente: Em um
átomo, para exprimir, muito depressa.

—Em Entomologia, género de arach-

nides.— «Átomo tamhem he o nome,que al-

guns airiosos modernos deram a hum ani-

malsinho , ou insecto tão pequeno, que

ainda que visto pelo melhor microscópio,

não parece maior que hum grão de areia...

Dizem que este chamado átomo tem míd-

tos pés, as costas brancas, e cobertas de

escamas.» Bluteau, Vocabulário.

ÁTOMO, adj. Insectil, indivisível, que
se não pôde dividir em rasão da sua ex-

trema pequeneza.

—

a Logo se a Lua obra

com virtude, participada, ou atoma. dos Si-

çpios em que se acha.» Noticias Chrono-
logicas, p. 217.= Recolhido por Bluteau.

t ATOMOGASTRO, s. vj. (Do grego

átomos, átomo, e gaster, ventre.) Em
Entomologia, género da ordem dos dípte-

ros brachóccros, da familia dos atheríce-

ros muscides.

t ATOMOGINIA, s. f. (Do grego áto-

mos, indivisível, e gi/nê, feniea.) Em Bo-
tânica, a reunião das plantas labieias de
tructo capsular; substituo a designação

de Agiospermia.

ATOMOLOGÍA, s. /. (Do grego átomos,

átomo, c logos, discurso.) Em Chimica,
tratado sobre os átomos ; estudo da acção
reciproca das molléculas umas sobre as

outras.

t ATOMOLÓGICO, adj. Em Chimica,
o que tem relação com a Aíomologia.

t ATOMOSÍA, s.f. (Do grego átomos,

átomo.) Em Entomologia, género da ordem
dos dípteros aploceros, familia dos lanys-

tomes asílicos.

À TONA D'AGUA, loc. adv. A' superfí-

cie, que bóia; íluctuante.

ATONÍA, s. f. (Do grego a, sem, e tó-

nos, tom.) Em Medicina, falta de tom,
ou fraqueza de um órgão contractil.

— Syn. Atouia, Ãsihenía : O primeiro

termo exprime um estado de relaxamen-
to dos tecidos. — A asthenia, designa o

enfraquecimento das suas fuucções.

ATONICO, adj. Em j\ledicina, que per-

tence á atonia ; em que as propriedades

vitaes enfraquecem. — Medicamentos atò-

nicos, aquelles que produzem uma dimi-

nuição no estado de excitação.

ATONIFICAÇÃO, s. f. Acção do deixar

cair os órgãos em atonia.

ATÓNITO, adj. Vid. Attonito, etc.

ATONTADO, adj. p. O mesmo que

Tonto. ;-^ Usado por Vieira.

ATONTAR, i'. a. Tornar tonto, enton-

tecer ;
cambalear. Também se emprega

na fcnuia neutra. =Recolhido por Moraes.

ATONTEAR, c. «.O mesmo que Aton-

tar c Estoutear.:=Reçolhido por Moraes.

f ÁTOPE, s. f. (Do grego atopos, in-

sólito.) Em Entomologia, género de co-

leópteros pentámeros, familia dos mala-

códesmes bibriónitos.

t ATOPÊMA, s. m. Em linguagem di-

dáctica, incongruência, despropósito. =
Também se diz Atopia.

ATOPETADO, adj. p. Chegado ao to-

po; entestado, embarrado.

ATOPETAR, V. a. Entestar, chegar ao

topo, topar. — Em linguagem náutica,

encostar á parte ou extremo inferior,

quando se iça uma vella.

t ATÓPIDES, s. f. pi. Em Entomolo-
gia, sub-tribu da ordem dos coleópteros

pentámeros, familia dos serricorneos.

ATOPIR, V. a. O mesmo que Entupir.
= Usado pelo Bispo Pinheiro.

ATORAR, V. a. (De toro, cora o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Dividir, separar, serrar em partes ou to-

ros. = Recolhido por Bento Pereira.

ATORÇALADO, adj. p. Guarnecido de
torçal. -— «Hum bedera de panno azul,

muito Jino, cairelado, atorçalado e fran-
jado de ouro.» Castanheda, Historia do
descobrimento da índia, Liv. iii, c. 94.

ATORÇALAR, v. o. (De torçal, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Guarnecer de torçal; acairelar, franjar.

= Recolliido pelo Padre Bento Pereira.

ATORCELADO, adj. p. ant. O mesmo
que Atorçalado. — O príncipe vestido

de roupa franceza de cetim aleonado,

atorcelado pelas bordas, com huma obra

romana d'ouro e prata. » Jorge Ferreira,

Memorial das Proezas da Tavola Redon-
da, Liv. I, cap. 47.

ATORÇOADO, adj. p. Melhor Atroçoa-

do ; mal pisado, feito em troços.— o Tri-

go atorçoado, não bem moido.» Bluteau,

Vocabulário.»

ATORÇOAR, V. a. (Corrupção de Atro-

çoar; de troço, com o prefixo «a» e a
terminação verbal «aro.) Machucar, pi-

zar mal, desfazer em bocados. = Reco-
lhido jior Bluteau.

ATORDOADAMENTE, adv. O mesmo
que Aturdidamente

;
perturbadamente,

confusamente, desaccordadamente.=;Re-
colhido por Cardoso, e Bento Pereira.

ATORDOADO, adj. p. Perturbado, es-

tonteado, esvaído da cabeça, desaccor-

dado, tonto, sem sentidos, por etleito de
pancada. — aE deo-lhe por cima do ca-

pacete hum golpe tão pezado, que ficou
ageolhado em terra, meio atordoado.»

João de Barros, Década U, Liv. o, cap. 2.

ATORDOAMENTO, s. m. Perturbação,

tonticc, suspensão dos sentidos, lethargo

por cffeito de pancada. = Recolhido por
Cardoso, o Barbosa.

ATORDOAR, v. a. (^Segundo Covarru-
vias, formado do substantivo tordo, pás-

saro, tomado como symbolo da estupi-

dez; Fredcric Dicz acceita esta ctymo-
logia como provável.—Bluteau deriva do

íVanccz Cíourdir
; porém ua baixa lati-
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nidade encontra-se storãatus, que accu-

sa um verbo que se perdeu.) — Pertur-

bar o juizo, fazer perder os sentidos e a

consciência de si a alguém, por efleito

de pancada ou abalo forte ; abalar o cé-

rebro. — «ií deo-lhe cum a uutra (mão)

hunia tão grande punhada, que o ator-

doou logo.v Fernào Lopes, Chronica de

Dom João I, Part. ii, cap. 103.

atormentadíssimo, adj. sup. Mo-
lestadissimo, aíHictissimo, mortiíicadis-

simo. = Usado por Vieira.

ATORMENTADO, adj. p. No sentido

próprio, mettido a tormento, torturado

;

íiguradamente : mortificado, molestado,

apoquentado. — Na linguagem theologi-

ca, endemoninhado, vexado do demónio,

possesso. — a. Conhecendo o tíanto Padre
pelo Espirito tíanto, que era aquelle le-

proso atormentado do demónio, íi Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Meno-
res, Part. I, Liv. 1, cap. 72.

ATORMENTADOR, adj. es. Que atormen-

ta; apoquentador, arreliador, mortitíca-

dor, perseguidor. — « 'Tristeza atormen-

tadora da alvia.íi Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. iii, p.

33(3. — Também se emprega como sub-

stantivo, — «Antes lembrou aos seus ator-

mentadores o fel, de que se esquecião.

»

Vieira, Sermões, Tom. viu, p. 72.

ATORMENTAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Tormento ; tortura, ílagicio. —
lOnde a glossa diz, que de trez manei-

ras he combatida a Igreja, e per ódio, e

per palavras e per atormentamento do

corpo.» Vita Chnsti, Part. i, cap. 3ò, foi.

lOy, V.

ATORMENTAR, v. a. (De tormento,

com o preíixo «a» e a terminação ver-

bal «ar».) Dar tormentos, íiagellos; mor-

tificar, aiSigir, torturar, molestar, des-

gostar, tlagiciar, excruciar
;

penalisar,

enfadar.

—

iiUousa, que atormentava íhuí-

to a Pedralves, ver os vagares, com que

isto fazião.D João de Barros, Década I,

Liv. ô, cap. 8.

— Em Processo antigo, metter a tra-

tos, torturar, para por meio de violência

obter a confissão do réo.

—Atormentar-se, v, rejl. Mortificar-se,

flagiciar-se, penitenciar-se.

—

v. O justo he

hum perpetuo algoz, que de continuo se

atormenta makratando-se.i) Frei Antó-

nio Féo, Tratado das Festas, Part. ii, foi.

114, col. 1.

ATORMENTATIVO, adj. Afflictivo, pe-

nivel, mortiticador. — a Pelo que, ainda
que pela capacidade do coração do Se-

nhor e sua fortaleza não erão as inju-

rias maís atormentativas, comtudo, etc.»

Frei João de Ceita, Sermões, Part. ii,

foi. 163, col. 4.

f A TORTO, loc. adv. Sem razão, in-

justamente, com maldade. — (iMandou

matar dous filhos a torto.» D. Pedro,

Nobiliário, tit. iv, foi. 11.

t A TORTO £ A DIREITO, Içc, adv.

Com razão ou sem ella; seja bem, seja

mal feito ; e também, a um e outro

lado.

Nâo s.ibes tn que o respeito

t)o muiiilu lie em ganiiar,

E solJie isso lie seu proveito,

Uu a íurlo e a (lirãíu

Apanhar.

GlI. VIC, OBH., iiv. 1, foi. 51, V.

ATOSSIGAR, V. a. ant. Corrupção de
Entoxicar : envenenar.— «Os foram afo-

gando ou atossigando ^eío caminho.»

Diogo do Couto, Década VII, Liv. 8,

cap. lõ.

ATOUCADO, adj. p. Feito á similhan-

ça ou feitio de touca.

Levo alto o rabo atado,

E as comas emprestadas.
Seu topete atoucado
Com leila das cabeçadas.

GINC. GBR., foi. 20. í,C0l.3.

ATOUCINHADO, adj. Parecido com
toucinho ; bi-anco e gordo como o touci-

nho. = Kecolhido por Moraes.

ATOUSOR, s. m. Vid. Atanor.
ATOXICO, adj. Sem veneno.

ATRABALHADO, adj. p. ant. O mesmo
que Trabalhado; luctado, custoso, trabalho-

so.— «C'y7uy ?«aisatrabalhado.o D. Fran-
cisco Manoel, Apologos Dialogaes, foi.

1U9.

ATRABALHAR, v. n. ant. O mesmo
que Trabalhar ; luctar, debater, bara-

lustar. — <í Muito nos devemos a encos-

tar e atrabalhar acerca de fazer miseri-

córdia nas necessidades dos próximos.»

Vita Ghristi, Part. i, cap. 39, foi. 124.

A TRABALHOS, loc. adv. Condemna-
çào dos grandes criminosos, para tra-

balharem nas construcções publicas.—Diz-

se condemiiado a trabalhos públicos.

ATRABILE, s. f. U mesmo que Atra-

bilis.

ATRABILIÁRIO, adj. (Do latim atra-

biliarius.) Em Medicina, que tem rela-

ção com a atrabilis; dava-se este nome
ás pessoas mclaucholicas, em quem se

julgava predominar a bilis ; hoje tem um
sentido tigurado: triste, taciturno, iras-

civei, irritável, petulante. — «Aonde mis-

turando-se o sueco pancreática azedissi-

mo com a cólera natural, ou com outros

humores resultantes, o humor atrabiliá-

rio ou eruginoso, etc.» Curvo tíemedo,

Polyanthéa Medicinal, cap. unic.

— Em Anatomia, capsulas atrabiliá-

rias, nome dado ás capsulas sobrerenaes,

ás quaes se attribuia a formação da atra-

bilis ; d'aqui veiu o nome de artérias e

veias atrabiliárias, ás artérias e veias so-

brerenaes.

— Syn. Atrabiliário, melancholico

:

Em quanto á etymologia estas duas pa-

lavras são exactamente synonymas. At-

tribuia-se á atrabilis as afiecções tristes,

08 accessos de hypochondria dos indivi-

dues denominados atrabiliários. O me-

lancholico scusibilisa-se, o atrabiliário ii'-

rita-se.

ATRABILIOSO, adj. O mesmo que
Atrabiliário. — «Dominão mais os hu-

mores atrabiliosos por adustão.» Ma-
deira, Methodo de conhecer e tratar o

morbo, etc. Part. i, quest. 5.

ATRABILIS, s.f. (Do latim atrabilis;

bilis negra.) Em Medicina, nome que os

antigos davam a um humor espesso, ne-

gro e acre que elles suppunham segre-

gado pelas capsulas sobrerenaes. — A
existência d'este humor é imaginaria, e

o que se escreveu da atrabilis deve hoje

entender-se com relação á bilis, que a-

presenta em algumas doenças uma côr

muito carregada. — «Logo a atrabilis

tem mais que a outra o ser venenosa.»

Madeira, Methodo de conhecer e curar o

morbo, etc, Part. ii, quest. 3, art. 1.

—

Na linguagem figurada, humor cáustico,

génio intratável, caracter brusco.

ATRACAÇÃO, s. f. O acto de atracar ;

amarração.

ATRACADO, adj. p. Agarrado, abica-

do á praia ; aferrado ; arpoado ; chegado

por meio de um cabo. Alcançado, pilha-

do. — «Rebatendo os inimigos atraca-

dos.» Queiroz, Vida do Irmão Basto, p.

290, col. 2.

ATRACADOR, s. in. Em linguagem náu-

tica, cabo que serve para atracar as duas

talhas, e o vergueiro das peças junto ás

testas das falcas.

ATRACADURA, s. /. O mesmo que

Atracação.= Kecolhido da linguagem of-

ficial, por Moraes.

ATRACÃO, s. f. Na linguagem chula,

empucbão ; violação de mulher.

ATRACAR, V. a. (Na baixa latinidade

trassare, corrupção de íracíare, arrastar.)

Atierrar com um arpéo ou similhante in-

strumento uma embarcação a outra, ou á

terra; agarrar, alcançar, lançar a mão,

filar, pilhar, travar, arcar, tocar. —
«Mettendo-se debaixo da artilheria áfor-

ça de remo com algum damno atracaram.a

náo.» Guerra Brazilica, p. 44.

—Em linguagem náutica, atracar a ar-

tilheria em meias voltas, voz de com-

mando, que se designa na caixa com
duas pancadas dobradas.— Atracar a ar-

tilheria em peito de morte, voz de com-

mando, participando com duas pancadas

dobradas e um rufo na caixa.

— Atracar-se, v. refí. Encostar-se, ar-

rimar-se, chegar-se ; vir á falia. — «O
Manhoz, que era muito bom cavalleiro,

atracou-se ao fustarrão.» Diogo do Cou-

to, Década VII, Liv. 8, cap. 10.

t ATRACHÉLIA, s. /. (Do grego a,

sem, e trachelos, pescoço.) Anomalia ca-

racterisada pela ausência ou pela exigui-

dade de pescoço.

t ATRACHELO, íiáj.(pr. atrakelo.) Que

tem o pescoço curto.

t ATRACHYA, s. /. Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros, famí-

lia dos chrysomelino»,

t ATRAGTIA, s. f. (Do grego atractos,
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fuso.) Em Entomologia, género de inse-

ctos da ordem dos dípteros aplóceros, fa-

milia dos tanystomos.

t ATRACTO, s. m. Em Entomologia,

género de coleópterostetrámeros, familia

dos helopianos, daNova-Hoilanda.=Tam-
bem se dá este nome a um género de in-

sectos chamado PseiidopklSa.

t ATRACTÓBOLE, s. m. (Do grego

atractos, luso, e balld, arremessar.) Em
Botânica, pequeno género decogumellos,

que representa uma cápsula sessil, cober-

ta de um operculo, lançando uma vesicu-

la fusiforme alongada.

t ATRACTÓCERO, s. m. (Do grego

atractos, fuso, e keras, corno.) Em En-
tomologia, género da ordem dos coleó-

pteros pentámeros da Atrica, que roem a

madeira. Também designa o género de
dípteros da Europa, cujas espécies são

reunidas ao género simúlia.

t ATRÁCTODES, s. m. pi. (Do grego
atractos, fuso, e eidos, forma.) Em En-
tomologia, género de coleópteros pentá-

meros, familia dos sternoxes elatérides.

= Também designa uma divisão do gé-

nero ophion, caracterisada por antennas

curtas, por azas tendo uma segunda cel-

lula cubital quinquangular, etc.

t ATRAGTOMERO, s. m. (Do grego
atractos, fuso, e meros, coxa.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, da familia dos curculiónides, ori-

ginário do Brazil.

t ATRACTÓSOMA, adj. e s. m. (Do
grego atractos, fuso, e soma, corpo.) Em
Ichthyologia, familia de peixes da ordem
dos holobranchios , correspondendo aos

scomberoides.

t ATRÁCTYLE, s. f. (Do grego atra-

ctylis, espécie de espinha.) Em Botânica,

género fundado sobre muitas plantas du-

ras, espinhosas, tendo as folhas denta-

das.

t ATRACTYLIS, s. m. Em Botânica,

planta synantherea carduacia, da Grécia

e da Europa, que dá uma gomma-resina
venenosa.

t ATRACTYLODE, adj. 2 fjen. Em Bo-
tânica, que se parece com o atracty-

lie.

ATRAFEGAR-SE, V. refl. Em sentido fa-

miliar, andar era tráfegos.=Recolhido por

Moraes.

t ATRAGENA, s. f. Em Botânica, géne-

ro da familia das ranunculáceas clematí-

deas, cultivado nos jardins da Europa.
A TRAGOS, loc. adv. A grandes goles;

diz-se principalmente quando se bebe cora

sofreguidão.

ATRAHER, v. a. ant. O mesmo que
Atrahir; era mais conforme com a cty-

mologia.= Usado por João de Barros, e

Paiva de Andrade.
ATRAHÍDO, adj. p. Vid. Attraido,

ATRAHIR, V. a. Vid. Attrair.

A TRAIÇÃO, loc.^ adv. Traiçoeiramen-

te, sorrateiramente, á falsa fó ; covarde-

mente.— Matar á traição, por de trás,

escondidamente, sem coragem para acom-
raetter de frente.

ATRAIÇOADAMENTE, adv. Com trai-

ção, tredamente, perlidamente, covar-

demente. — <j Gil Fernandes se queixou
delle, que o prendera mal, e covio não
devia e atraiçoadamente.» Nunes de Leão,
Chronica de Dom João I, cap. 2.

ATRAIÇOADO, adj. p. Trahido, entre-

gado ; exposto ou sacrificado por pertidia

ou deslealdade de alguém ; enganado.
No século XVI escrevia-se geralmente

Atreiçoado. — «A qual gente logo riesta

chegada de António de Saldanha, mostrou

ser atraiçoada, epera nãojiarem delia. si

Barros, Década I, cap. 7, liv. 4.

ATRAIÇOAR, v. a. (De traição, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Ar-

mar perfidia, faltar á fé jurada, entre-

gar ou abandonar alguém no maior pe-

rigo, revelar ao inimigo os planos d'a-

quelle a quem serve. Faltar, enganar,

trahir. — «.E se assi o não guardassem e

cutnprissem, que cahissem naquelle caso,

em que cahem aquelles que atraiçoam cas-

tello, ou matão seu senhor. í> Nunes de

Leão, Chronica de Dom Fernando, foi.

23ã.

ATRAMADO, adj. p. O mesmo que Tra-

mado; tecido em trama.— Panno atra-

mado, aquelle em que os fios, apartando-

se uns dos outros, em uma parte são mui-
to juntos e em outra muito raros. = Re-

colhido por Bluteau.

ATRAMENTÁRIA, s.f. Em Chimica, o

mesmo que pedra de vitríolo; nome do

sulphato de ferro.

t ATRAMENTÁRIO, adj. (Do latim

atramentum, tinta.) O que tem os cara-

cteres, a apparencia e o gosto da tinta

de escrever.

A TRAMBULHÕES, loc. adv. Aos tram-

bulhões, aos empuxões. — Cousa feita a.

trambulhões, de má vontade.

ATRANCADO, adj. p. No sentido anti-

go, defendido com repairos, ou defezas

como estacadas ; no sentido moderno, em-
bai-açado, cheio de atrancos, abarrotado,

impedido '^om o que não está no seu lo-

gar.— <íE os jmssos atrancados de gros-

sas paredes, ^y Successos militares das ar-

mas portuguezas, p. 19, v.

ATRANCAR, v. a. O mesmo que Tran-

car ; no sentido figurado, atravessar, im-

pedir, encher, embaraçar qualquer pas-

sagem com cousas postas fora do seu le-

gar.—Em Fortificação, defender-se com
repairos, fazer estacada.

N5o ha ncnham, qao os hombros nJo prepare
Aú bclliro traballiu, (lernliando

Amadas casas, rti;)s airancarulo.

LlIX PKRBIRA, &LEÚIAD&, Can(. XtT, fol. 194, T.

— Atrancar-se, v. rejl. No sentido

antigo, fortificar-se, guarnecer-se com re-

Íiairos, dcfonder-se.— «.Estevão Perestel-

0.... atraucou-se também o melhor qtte

pôde.* Pinto Pereira, Historia da Judia

no tempo de Dom Luiz de Athaide, Part.

II, cap. 24, foi. 97.

t ATRANGO, s. m. Na linguagem vul-

gar moderna, tudo o que embaraça o pas-

so ou os movimentos ; empecilho, cousa
desarrumada.

A TRANCOS, loc. adv. (Do hespanhol
tranco, salto largo que dá o cavallo.)

Com rodeios ou subterfúgios; a pedaços,
interruptamente, sem seguimento.— <iAs-

sm vainos dormindo a trancos o somno
desta mortal vida.v Padre Bernardes,
Floresta, Tom. i, p. 89. — Diz-se vul-

garmente, a trancos e barrancos, estou-

vadamente.

ATRAPALHAÇÃO, s. /. Na linguagem
vulgar, perturbação, desconcerto, confu-
são; falta de liberdade nos movimentos,
tibieza ; engano resultante do estado mo-
ral do susto. =Recolhido por Moraes.
ATRAPALHADAMENTE, adv. Desorde-

nadamente,confusamente, perturbadamen-
te ; estabalhoadamente.

ATRAPALHADO, adj. p. No sentido
próprio, coberto de trapos ; figuradamen-
te, confuso, desordenado, desconnexo, des-
ligado, desarrumado. Envolvido em em-
baraços, tolhido, atado, perplexo, tibio,

incerto, alheiado.=RecoIhido por Bluteau
no Suppl. do Vocab.

ATRAPALHAJDOR, s. m. O que atrapa-
lha ; trapalhão. =Recolhido por Moraes,
ATRAPALHAR, v. a. (De trapalhão,

com o prefixo «a» ea terminação verbal
«ar».) Confundir, embaraçar, tolher, des-
ordenar, enredar, desarranjpr, perturbar.— Atrapalhar-se, v. rejl. Erabaraçar-
se, tornar-se perplexo, não saber a quan-
tas anda, alheiar-se, confundir-se, per-
turbar-se.

ATRAPHACE, s. m. Em Botânica, gé-
nero da familia das polygonáceas polv-
góneas.

ATRÁS, adv. Vid. Atraz.

ATRASAR, v. a. Vid. Atrazar.

ATRASSALHAR, v. a. ant. O mesmo
que Atassalhar. =Recolhido por Barbosa,
e Bento Pereira.

ATRATO, adj. (Do latim atratué.) Ves-
tido de negro; com roupas pretas.

—

(Co8-
tume era acerca dos Judeos, que o reo de
algum crime, sendo citado, apparecesse
em juizo atrato, isto he, vestido de negro,
e com 0$ cahellos cotnpridos.t Amador
Arraes, Dialogo IH, cap. 3.

ATRAVANCADO, adj. p. Impedido, em-
baraçado, atrancado.=Usado por Casta-
nheda.

ATRAVANCAR, v. a. (De travanca,
com o prefixo «a» e a terminação verbal
«arn.) Atrancar, impedir, embaraçar,
pôr obstáculo, fazer que uma cousa se

torne inaccessivel.

ATRAVESSADIÇO, adi. Que se atraves-

sa ou se interpõe ; figuradamente, mali-

gno, perverso.—«E postoque alguma ivs

lhe viessem d memoria lembran^^os do
mundo, e huna pensamentos atravessadi-
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ços, forjados a furto da razão, todavia

logo o amor de Deus os enxotava.» Ama-
dor Arraes, Diálogos, Part. ii, dial. i,

cap. 15.

ATRAVESSADO, adj. p. Passado de

parte a parte, ou ao través
;
posto atra-

vés ; torcido, torto ; maligno, perverso,

mau, como os filhos hybridos de diver-

sos pães. Monopolisado, açambarcado. —
«Em campo de ouro duas cruzes atraves-

sadas em faxa.f> tíampayo Villas Boas,

Nobiliarchia, p. 298.
— Loc. : Ayidar atravessado, diz-se

dos cavallos nas primeiras lições de pas-

so.

—

Andar atravessado com alguém, an-

dar de rixa.

—

Levar ou ficar uma cousa

atravessada, ficar ou levar um desejo vi-

víssimo de a possuir. — Atravessado na
garganta, dizse quando se promette vin-

gança, que tem de ser demorada ; trazer

no pensamento cousa que nos molesta.

—

Navio atravessado, que tem o panno
disposto de maneira que lhe dá o vento

e se níto move ; capeado. — Ter a alma,

atravessada, ser velho e achacoso mas
não acabar de morrer.

—

Raça atravessa-

da, diz-se do producto hybrido de pães

de raças diíferentes ; figuradamente, diz-

se dos engeitados, e das pessoas avelha-

cadas. — Homem atravessado, o que tem
os hombros largos, e é mais grosso e re-

feito do que comprido.— Atravessado em
faxa, termo usado em heráldica. — Mer-
cadoria atravessada, comprada por con-

trabando, ou ao monopolista, que a com-

prou em segunda mào para a revender.
—Espinha atravessada, otlensa que não

esquece.— Olhos atravessadas, vesgos, e

no sentido vulgar, vivos, garotos.

ATRAVESSADOR, adj. Que atraves-

sa, que trespassa
;
que fura de um lado

a outro, — « Cravos tresjjassadores nas

mãos, corda atravessadora na cabeça.})

Frei Filippe da Luz, Sermões, Part. ii,

foi. 01, col. 1.

ATRAVESSADOR, s. vi. Em Direito, é o

que compra em segunda mão para reven-

der.—Monopolista, açambarcador, que for-

ma a esterilidade armazenando elle, não só

para seu consummo, senão para revender

com lucro exorbitante e injuria alheia.

— «Em Inglaterra, assim como entre

nós, era julgado atravessador o que com-

prava ou contractava em gado, manti-

mentos ou fazendas em caminho para a

feira, ou que dissuadia os donos que ali

as vendessem, ou os compradores que as

comprassem ; ou espalhava noticias com
o fim de alevantar preços e similhantes

actos.» Ferreira Borges, Dico. Juridico

Commercial. — Esta doutrina está boje

modificada, porque sendo acto de com-
mercio toda a compra para revenda, a

travessia torna-se licita.

ATRAVESSADOURO, s. m. Caminho por

entre defezas, como quintas e terras de

lavor ; servidão, serventia, atalho, tra-

vessa.— «Atravessadouros pelas suas her-

dades, lavras, quintas, defezas e terras.»

Alvará de 15 de Março de 1796. = Re-
coUiiJo por Moraes.

ATRAVESSAR, v. a. (No italiano, at-

traversare ; no francez traverser.) Pôr ao
través, coUocar contra o direito, passar

de um lado a outro, trespassar, varar do
lado a lado, espetar, ir de um logar para
outro; oppôr ; impedir, embaraçar, to-

mar todo o espaço de uma parte a ou-

tra; passar pelo meio. — &Por derra-

deiro veiu hum d'aqitelles Brâmanes, e o

atravessou.» João de Barros, Década III,

Liv. 7, cap. 11.

— Em linguagem náutica, atravessar,

é a arte de dispor o panno do navio de
maneira que, contrariaudo-se a disposi-

ção das velas, fique o navio com o me-
nor movimento possível ; também se diz

quando a corrente do mar é tal que faz

orçar a proa do navio, e lhe offerece

o costado. — «-E porque também a maré
que siíbia os hia atravessando, apezar
dos remadores.» João de Barros, Década I,

Liv. 7, cap. 8. = Também significa,

perder o rumo.
— Em Comraercio, atravessar, açam-

barcar, monopolisar, comprar de ante-

mão por junto para depois vender mais

caro
;
provocar a crise para explorar com

a necessidade publica. — d Além disto

por mais descobrir a maldade de seu

peito, mandou atravessar quanto arroz
havia na terra, com que o povo clamava
2}or não se achar a vender.» João de
Barros, Década II, Liv. G, cap. 7.

— Em jogo de cartas, atravessar, é

metter o trumpho ou carta grande para

que o parceiro contrario ou immediato
a cubra, ou só possa ganhar com oiitra

superior. — «Sois como homem que vê

jogo de fora, e está dando lições : ago-

ra houvera fulano de deixar passar, e

de2)ois houvera de atravessar, c na oxdra

houvera de fazer hum tento.» Frei Antó-
nio Fêo, Tratados Quadragesimaes, Part.

I, foi. 63. col. 1,

— Atravessar, v. n. Passar de um lo-

gar para outro, transitar ; interromper
;

dar passagem. — «A causa dos muitos
caminhos, que por espessas matas de hu-

ma pêra outras atravessam.» Descoberta
da Frolida, foi. 13.

— Atravessar-se, v. refl. Pôr-se ao
través, pôr-se diante, metter-se de per-

meio, obstar, impedir, intrometter-se a

falar, interromper quem está falando ; an-
tecipar-se ; em sentido commercial, açam-
barcar; cm linguagem náutica, perder o

rumo. — «Atravessar-se assi esta outra

pratica.» Sá de Miranda, Vilhalpandos,
act. 3, SC. 8.

ATRAVÉS, adv. ou loc. adv. (Do la-

tim t7-ans e versum.) Transversalmente,
atravessadamente ; a soslaio, de um lado

ao outro.

—

Pôr atravéz, de ura lado.

A TRAVÉS, loc. adv. O mesmo que
Ao travez, inversamente, invertidamente,

ás avessas. — Tudo lhe deu a travez,

tudo lhe correu torto ou se perdeu. —
(íDar com o navio a travez, atravessal-o,

deixal-o á mercê do mar. — <íOu não
haveis de cortar a travez com o navio. »

Vieira, Sermões, Tom. vi, serm. 6, § 2,

n. 130. Vid. Través.

ATRAXYLO, s. ?n. Em Botânica, syno-

nymo de secção do género kentróphyllo.

ATRAZ, adv. (Do latira ad retro, ou a
tergo ; as formas do provençal arreire, do
catalão arreira, e do francez arriere,

derivam-se de ad retro ; porém a forma
portugueza deriva-se de a tergo, dando-se

a metathese do «r» e mudando-se o «g»
em «z» como em gimbo, por zimbo e ga-

bello por zabello.) No logar precedente,

retro, posteriormente, antecedentemente

;

pcassado; apoz, em seguimento. Ajun-
ta- se aos verbos de movimento. — «Os
de Lybia, davão o titulo de Rey ao que

na velocidade do correr deixava atraz a
todos.» Francisco Rodrigues Lobo, Corte

na Aldeia, Dialogo xiv, p. 285.

Álraz do grandes bens, grandes mudanças,
Sempre ordena o mudável lempo avaro.

LDIZ PEItBIRA, ELEGlilDA, C. Ill, fúl. 34^ T.

— Loc. : Deixar atraz, sobrepujar,

exceder, avantajar-se ; e também omittir,

deixar em silencio. — Ficar atraz^ ser

menos prezado, estimar-se em menos,
ser inferior. — Tornar atraz, desistir,

ceder, emendar a mão. — Tornar atraz

com a palavra, faltar ao promettido, não

cumprir o ajustado, roer a corda. — Um
passo atraz, recuar por violência. — Fa-
zer 2}é atraz, pôr-se em posição de arre-

messar ou espancar. — Andar atraz um
do outro, correr a ver qual alcança o ou-

tro. — «Atraz o tempo, tempjo vem.» Ber-

nardes, Sermões, Part. i, serm. 7, § 6.—«Não sou rio, fiara não tornar atraz.»

Delicado Adágios, p. 160. — «Quem ao
diante não cata, atraz cae e mal bara-

ta.» Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. i, se.

3. — « (luem adiante não olha, atraz

fica.» Delicado Adágios, p. 162.— «Nem
2Hira traz nem para diante.» Blut. Vo-

cabolario.

t A TRAZ, loc. adv. O mesmo que De-

traz; nas costas, encobertamente.= De-
nso popular.— A traz da porta.

ATRAZADISSIMO, adj. sup. Demora-
dissimo; vagarosíssimo; e figuradamente,

muito rude, sem instrucção ou cultura.

= Usado por Dom Francisco Manoel de

Mello.

ATRAZADOj adj. p. Retardado, preca-

vido ; antigo, decorrido, vencido mas não

recebido, apartado. Anterior, infeiior,

somenos, antiquado.—

«

Como a Escritura

Divina conta de Abraham, Isac, e Jacob

e outros claros lumes da atrazada anti-

guidade.» Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, Part. i, liv, 2, cap.

11, n. 2.

ATRAZADOR, s. m^ e adj. O que cau-

sa atrazo ; atrazador do relógio, peça que
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serve para o atrazar . Diz-se figurada-

mente, que ura suceesso é atrazador quan-

do daí pódc resultar mal.

ATRAZADOS, s. m. pi. Rendas, foros,

ordenados, salários vencidos, que se nao

receberam.—Quaesqucr doutrinas que se

têm estudado, e que é preciso repetir

para que não esqueçam ; especialmente se

designam assim os rudimentos ou prin-

cipies da grammatica. — Antepassados,

maiores, predecessores, avós.— íiAos ra-

pazes que estudão latim, pergunta-se se

sabem bem os atrazados, isto he, o que

tem estudado os dias antecedentes, y> Blu-

teau, Vocabulário. — aPi-essa... da ex-

cellencia de seus versos e cantos, em que

gastou a vida e venceo aos atrazados.»

Frei Leão de Sam Thoraaz, Benedictina

Luzitana, Tom. ii, trat. 1, Part. 1, cap.

8. — Os atrazados, em matéria de toros,

se chamam foros decursos, e em maté-

ria de fructos, fructos vencidos.

ATRAZAMENTO, s. m. O mesmo que

Atrazo; rudeza, barbaridade, falta de ci-

vilisaçào.

ATRAZAR, V. a. (Do adv. atraz, com
a terminação verbal «ar».) Ceste verbo

diz Bluteau:

—

«Alguns cidtos, zelosos do

decoro das palavras, não querem que se

diga atrazado, nem atrazar, mas são pa-
lavras tão communs que dijficilmente se

poderá impedir o uso delias » .—Retardar,

demorar, reduzir o tempo anterior a ou-

tro ; retroceder, impedir que se adiante,

tornar a traz, estorvar, embaraçar, accu-

mular o vencido ; tornar somenos. —
«Que a cousa, quando deveras he querida,

o encontrar-se não atraza, antes adianta

na vontade de quem a qiier.» Frei João

de Ceita, Quadrag., Part. ii, foi. 73, col. 1.

— Loc. : Atrazar o relógio, desandar

o ponteiro para as horas passadas, ou

com o atrazador, quando tem o defeito

de adiantar-se.— Atrazar o capitulo, con-

trariar alguém, empatar-lhe as vasas.

— Atrazar-se, v. refl. Ir ficando á re-

taguarda, demorar-se ; figuradamente: fi-

car sendo inferior ; tornar-se rude, per-

der a cultura ou civilisação.

As ondas f;e atrazaram
E as correnles do Hcbro o escutaram.

VBIGA, LAURA D'aNFR., Od. II, OSt. 9.

ATRAZER, V. a. ant. O mesmo que

Trazer, mais conforme com a ctymologia

latina.— «A carne per sua natural incli-

nação empucha o homem, e o atraz para
as cousas baixas. )> Infanta Dona Cathc-

rina, Regra e Perfeição, Liv. ii, cap. 5.

ATRAZO, s. m. O mesmo que Atraza-

mento ; decadência, rudeza, barbárie, es-

tado de quem se não desenvolveu; conta

ou divida não paga ; demora, retenção,

dilação, lentidão; antecipação.

A TRECHOS, loc. adv. ant. A pedaços,

aos poucos, intermittcntcmentc.

ATREDAR, v. a. ant. (Corrupção de

Atreitar, formado do prefixo, e do adj.

Treito, cora a terminação verbal «ar».)

Acostumar, afazer. = Recolhido por Mo-
raes.

— Atredar-se, v. rejl. Acostumar-se,

tornar-se atreito; usar. — «...mas dese-

jando atredar-se em vencer de todo, etc.»

Barros, Elogio, etc. = Recolhido por Mo-
raes.

ATREFADO, adj. Corrupção popular de

Atarefado.= Recolhido por Moraes.

ATREGUADO, adj. p. Que está em tré-

guas
;
pacificado temporariamente.

ATREGUAR, v. a. (De trégua, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Dar
tréguas, conceder armistício, interrom-

per as hostilidades.

— Atreguar-se, v. rejl. Acceitar tré-

guas reciprocamente.

ATREIÇOADAMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Atraiçoadamete.

—

«Gil Fernan-

des se queixou d'elle, que o prendera, mal,

e como não devia, e atreiçoadamente.

»

Nunes de Leão, Chronica de Dom João I,

cap. 2.

ATREIÇOADO, adj. p. ant. O mesmo
que Atraiçoado.

Do Condo atraiçoado ali se mostra
A merecida morte

COBTK HBAL, NAUF. DE SEP., Cant. SIU.

ATREIÇOAR, v. a. ant. O mesmo que

Atraiçoar. — « Pois quebrada a imagem
pelo peccado, não se podia o espirito re-

viediar com o corpo, sem o atreiçoar pe-

lo dito modo. » Dom Hilário Brandão, Voz

do Amado, cap vii, foi. 38.

ATREITO, adj. p. irr. Do verbo Atre-

dar, do qual não existe, a forma moder-

na Atreitar; acostumado, useiro. = Re-

colhido por Moraes.

Á TRELA, loc. adv. A tôa; por meio

da correia ou ajoujo que leva o cão para

não fugir ; figuradamente, apoz, em se-

guida, em seguimento. — Roer a trela,

estar impaciente ;
soltar a trela, dar li-

berdade para fazer o que bem lhe pa-

recer.

ATRELADO, adj. p. Levado pela tre-

la
;
preso, ajoujado. = Usado por Paiva

de Andrade. — «Leão atrelado /«or hum
delgado esparto. y> Palmeirim de Inglater-

ra, Part. IV, foi. 28.

ATRELAR, v. a. (De trela, com o pre-

fixo «a», e a terminação verbal aar».)

Atar, ajoujar, prender com correia ou

trela; levar apoz si, atoar. — Que-

7'0-ai;- atrelando, e lá ao diante me mette-

rei em conversação, f Jorge Ferreira, Eu-

phrosina, act. ii, se. 3. — Figurada-

mente, rciVeiar, sofrear, sopear.—Levar,

seduzir.

ATREMA, .9. /. (Do grego atremas,

tranquillo.) Em Botânica, género da fa-

niilia das umbelliferas coriándrias, fun-

dada sobre o coriándro americano, plan-

ta indígiMia da Luisiania.

ATREMAR, w. )i. Na linguagem pro-

vincial da Beira, o mesmo que Atinar.=
Recoiiiido ])or Bluteau.

ATRENADO, adj. ant. Tresdobrado, pa-

go em tresdobro, ou trez vezes em do-

bro.= Recolhido por Viterbo.— «... pa-

gue o atrenado.» Ordenação Affonsina,

Liv. V, p. 161.

ATREO, s. m. Em Entomologia, géne-

ro de escorpiões, visinho dos buthes.

ATREPADO, adj. p. Trepado, subido,

guindado a um lugar inaccessivel.==Usa-

do pelo Padre Diogo Monteiro.

ATREPAR, V. n. (Do allemão treppe,

escada ; também se usa Trepar, da bai-

xa latinidade, trepidara, significa saltar,

dando-se a syncopa do «d» como emcon-
cludere, concluir, possiàere, possuir.)—
Subir com pés e mãos, agarrando-se

;

marinhar; elevar se por cordas, mastros

ou rochedos. — «Nas heras, que atre-

pam, musgos e jlores miúdas, se deixa

bem ver o primor da vossa arte.i> Padre

Diogo Monteiro, Arte de Orar, trat. 15,

cap. 1, p. 213.=0 povo diz Atripar.

— Loc: Q.uem quer bolota atrepa.»

Anexim oral.

— Atrepar-se, v. rejl. Subir ; tem o

mesmo sentido que na forma neutra. —
«Perm.ittio Deos, que os da galé aferras-

sem, e dando-lhes vulta ao misto, atrepa-

vaxa-SBpor elles ánáo,onde sebaldearam.ii

Diogo do Couto, Década V, Liv. 5, cap. 5.

t ATREÓSIA, s. /. ^Do grego a, sem, e

tresis, buraco.) Em Anatomia, oclusão

das aberturas naturaes ; sj^nonymode Im-

perfuracão.=Tiímhem se escreve Atretia.

t ATRETELYTRIA, s. /. (Do grego

atretos, imperfurado, e elytron, vagina.)

Em Anatomia, imperfuraçâo da vagina.

t ATRETENTÉRIA, s. /. (.Do grego

atretos, imperfurado, e entera, intesti-

no.) Em Anatomia, imperfuraçào de qual-

quer parte do tubo intestinal.

ATRETIA, s. f. Vid. Atresia.

ATRETISMO, s. m. Em Anatomia, im-

perfuração de um órgão que devia ser

ôco e permeável.

ATRETOBLEPHARÍA, s. f. (Do grego

atretos, não furado, e blepharon, pálpe-

bra.) Em Anatomia, juncçlo das pálpe-

bras.

t ATRETOCÉPHALO, adj. e s. m. Em
Anatomia, oritieios da cabeça não imper-

furados.

t ATRETOCÒRMO, adj. e *. m. (Do

grego atretos. imperfurado, e kormos,

tronco.) Em Anatomia, diz-se dos orifi-

cios da bacia imperfurados.

ATRÉTOCYSIA, s. /. (Do grego atre-

tos, imperturado e ki^ssis, anus.) Em
Anatomia, imperfuraçào do anus.

t ATRETOCYSTÍA, «. /. (Do gre^o

atretos. imperfurado, e ki/stis. bexiga.)

Em Anatomia, imperfuraçào da bexiga.

t ATRETOGASTRIA, í. /. (Do grego

atretos, imperfurado. e gaster, estôma-

go.) Em Anatomia, imperfuraçào do es-

toraaco.

t ÀTRETOLEMÍA. s. /. ^Do grego aíre-

tos, não furad».'. la imos, garganta.' Em
Anatomia, imperfuraçào da garganta.
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t ATRETOMETRÍA, s. f. Em Anato-

mia, im])oi'furayâo da madre.

t ATRETOPSÍA, s.f. (Do grego atretos,

nâo furado, e o2'>sis, olho.) Em Anato-

mia, imperfuraçào da pupilla.

t ATRETORHÍNIA, s. /. (Do grego

atretos, não furado, e rhin, nariz.) Em
Anatomia, imperfuraçào do nariz.

t ATRETOSTOMÍA, s. f. (Do grego

atretos, nào furado, e stoma, bôcca.) Em
Anatomia, inncçào dos lábios.

t ATRETURETHRÍA, s. f. Em Anato-

mia, iniperfuraçào da uretra.

ATREVER-SE, v. reji. (Na baixa lati-

nidade, treuvare, pôr impostos.) Ousar,

afoutar-se, emprehender, executar, levar

a cabo uma obra arriscada ; figuradamen-

te, confiar-se, ter esperança ; resistir, af-

frontar, oppôr-se.

E d'0Dde (} maior o risco, mais si atreve.

ciB., aLso., est. ii, est. 57.

Se quem com tanto esforço em Deos se atreve.

1d , LUZ., cant. tiii, est. 31.

ATREVESSAR, v. a. ant. O mesmo
que Atravessar. = Usado no Cancionei-

ro Geral.

ATREVIDAÇO, adj. Augmentativo de
Atrevido. — Usado na linguagem chu-

la. = Recolhido por Moraes.

ATREVIDAMENTE, adv. Com atrevi-

mento, ousadamente, irreverentemente,

irrespeitosamente, determinadamente. —
<íE muito mais quando vio... hum joohre es-

talajadeiru atrevidamente pôr em j^rati-

ça e disputa mysterios soberanos da Fé. »

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-
mingos, Part. I, Liv. 1, cap. 2.

ATREVIDO, adj. p. Ousado, resoluto,

determinado, decidido, afouto
; insolente,

petulante, descommedido, grosseiro.

Sabe, que quantas uáos esta viagem,
Que tu fazes, lizerem de atrevidas,
lDÍmig.i terão esta paragem.
Com ventos, • tormentas desmedidas.

c&H., Lie., canl. v, est. 43.

—Loc. : Cl /Zoniem atrevido, oá»-e de vi-

nho, e vaso de vidro, pouco duram. » Her-
nã Nunes, Refranes, foi. 54. — aHomem
atrevido, dura como vaso de vidro.» De-
licado, Adágios, p. 92.

ATREVIMENTO, s. m. Audácia, petu-

lância, resolução inconsiderada, ousadia,

afouteza, bravura, coragem, decisão ; con-
fiança na protecção de alguém que ser-

ve de occasião para impunemente com-
metter algum delicto. — Insolência, ar-

rogância, descomedimento, irreverência,

grosseria, descaro, arrojaraento, arro-

jo. — «Nunca em amor danou atrevi-

mento.» Miguel Leitão, Miscelânea, Dia-

logo XIII, p. 371.

ATREVINCAVAR, v. a. O mesmo que
Atravancar. = RecoUiido por Bluteau.

ATRIAGA, s. /. ant. O mesmo que
Triaga. = Recolhido por Jeronymo Cai--

doso.

ATRIAGUEIRO, adj. O que fabrica

triaga, ou usa d'ella. = Recolhido por

Moraes.

ATRIBULAÇÃO, s. f. O mesmo que

Tribulação.

ATRIBULADAMENTE, adv. Com tribu-

lação ; mortiticadamente, aíflictamente,

dolorosamente, penosamente.— tPor ue-

í-eTO5'ttào atribuladamente acahavão os que

por cada huma d'estas partes se ave7i-

turavão á terra. í> Historia Tragico-Ma-

ritima, Tom. i, p. 60.

ATRIBULADISSIMO, adj. sup. Bastan-

te atribulado ; apoquentadissimo, tortu-

radissimo. == Usado por Bernardes na

Floresta.

ATRIBULADO, adj. p. Afflicto, maltra-

tado, molestado, excruciado, vexado,

apoquentado, torturado, atormentado. —
« Tinham os buris Padres imitado a seu,

mestre Jesu na prizão e noite atribula-

da.» Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam
Domingos, Part. iii, Liv. 4, cap. 23.

ATRIBULADOR, adj. O que atribula,

apoquentador, atormentador. — a Entre

os Jilhos de Deos se achou o espirito de

engano e falsidade, e o atribulador do

pacientissimo Job.» Frei Bernardo de

Brito, Chronica de Cister, Liv. i, cap. 12.

ATRIBULAR, v. a. (Do latim tribula-

re, com o pretixo «a», da Índole da lingua.)

Affligir, torturar, vexar, excruciar, mo-
lestar, maltratar. — «Mediante as quaes

(peregrinações,) atribulou seu corpio, e o

fez sujeito ás leis do es/iirito, etc.» Frei

Bernardo de Brito, Chronica de Cister,

Liv. VI, cap. 23.

— Atribular, v. n. Causar tribulação.

— a Dizia Alexandre Magno, os invejo-

sos serem de si mesmos tormentos, por-

que de seu coração nace a inveja, e nel-

le atribula.» D. Sancho de Noronha, Tra-

tado do Sacramento da Penitencia, p. 77.

— Atribular-se, v. reji. Afiligir-se, pa-

decer tribulação, apoquentar-se.

Que se nos atrilnilamos

Logo, logo a Deo» buscamos.
LBO.ML lik COSTA, CO.NVKBSÃO, Liv. IV.

ATRIBUTAR, v. a. Fazer tributário.

= Recolliido por Bluteau, no Supp. do

Vocabolario.

t ATRICAUDE, adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, diz-se dos animaes que têm a cauda
negra.

ATRICE, s. f. Em Anatomia, tubércu-

lo em volta do anus.

t ATRICHÍA, g. f. (Do grego a, sem,

e trix, cabello.) Em Botânica género de

plantas da familia dos musgos.

t ATRICHIASIS, s. f. Em Pathologia,

calvície, falta de cabello,

t ATRICHOMIA, s. /. Em Pathologia,

queda dos cabellos.

t ATRÍCOLLA, adj. Em Zoologia, diz-

se dos animaes que têm o pescoço negro.

t ATRICÓRNEO, adj. Em Zoologia,

epitheto dado ao animaes que têm os cor-

nos ou as antennas negras.

ATRIGADO, adj. p. Apressado, turba-

Usado por Frei

O mesmo que

do, abalado com susto. =
Bernardo de Brito.

ATRIGAR, v. a. ant.

Atrigar-se, mais usado.

— Atrigar-se, v. reji. (Da baixa lati-

nidade trigare.) Apressar-se ; tomar-se de

medo, assustar-se.

—

aNom sabes, que diz

Salomão, que nom haverá a benção no

fim dos dias, o que á herdade se atrigar

primeiro que deve.» Ruy de Pina, Chro-

nica de Dom Diniz, cap. 2õ.

— No século XVII, ainda era usado na
linguagem provincial da Beira. = Reco-

lhido por Bluteau.

t ATRIGASTRO, adj. Em Zoologia,

diz-se dos animaes que têm o ventro ne-

gro.

ATRIGUEIRO, «á/. O mesmo que Atria-

gueiro ; o que fabrica triaga. = Recolhi-

do por Bento Pereira.

t Á TRINCA, loc. adv. (Em linguagem
náutica, pôr á capa, com a proa ao ven-

to e as vellas levantadas ; na linguagem
antiga Trinca, era o mesmo a que hoje

se chama Traquete, do 'údlmno trincheta.)

Pôr-se á capa, com traquete.— aE não
se attrevendo a abordal-a, se pozerão á

trinca, e com a artilheria a baterão. »

João de Ban'os, Década IV, Liv. i, cap.

13.

ATRINCHEIRADO, adj. p. O mesmo
que Entrincheirado; fortalecido, defendi-

do por trincheiras.=Usado por Mariz.

ATRINCHEIRAR, v. a. O mesmo que
Entrincheirar.
— Atricheirar-se, v. reji.. Reguardar-

se, defender-se, abrigar-se do inimigo

dentro em trincheiras.— «E ao mesmo

fim se atrincheiraram o melhor, que o si-

tio e o tempo pevmittia. 11 Historia Tragi-

co-Maritimo, Tom. ii, p. 229.

ÁTRIO, s. m. (Do latim atrium ; na
linguagem popular Adro.) Vestíbulo, pa-

teo, ádito, ; entrada exterior e espaçosa

para qualquer edifício. Dáva-se este- no-

me ao que modernamente se chama Adro;

modernamente escadaria.

Que montam átrios, carros, e pinturas,

Se quer a ignavia nelles gloriar-se.

CASTRO, uLYS., caut. vji, est, 83.

ATRÍPEDE, adj. 2 gen. Em Zoologia,

diz-se dos animaes que têm as patas ne-

gras.

ATRIPLICEAS, s. f. pi. Em Botânica,

familia que contém o atrifex ; é o mesmo
que Chenopódeas.

ATRIPLICÍNEAS, s. /. pi. O mesmo
que Atripliceas.

ATRIPULADO, adj. p. ant. O mesmo
que Tripulado

;
prover de tripulação. —

«... a galé de 28 bancos, com 120 sobre-

salentes, he toda atripulada de job a job,

que lhe não ficava remo manco. t Inédi-

tos da Academia, Tom. iii, foi. 28.">.

ATRIPULAR, V. a. O mesmo que Tri-

pular.= Recolhido por Moraes.

ATRO, adj. (Do latim aíer^ atra,atrum.)

Negro, preto, escuro.— No sentido figu-
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rado, medonho, aziago, pavoroso.= Usa-
do na linguagem poética, e antigamente
na linguagem medica.

—

aColern, flava e

atra.i) Madeira, Methodo de conhecer e

tratar o morbo, Part. i, p. 43.

Tremem as airas, hórridas uvcrnas

.

MATTOS, JERCli. LIBERT., Cailt. IV, CSt. 3.

ATROADA, s. /. Grande bulha, estron-

do, estampido.= Recolhido por Jloraes.

ATROADO, adj. p. Atemorisado, re-

tumbado, perturbado com estampidos
;

repercutido, eccoado.= Usado por Frei

Thomé de Jesus.

ATROADOR, adj. Que atroa, que re-

tumba, que ribomba, que repercute, ou

eecôa ; figuradamente : amotinador, per-

turbador, borrador.— nOutros muitos in-

strumentos tem estes Cafres, a que elles

chamão músicos, de que usão, mas eu

chamo-lhe atroadores de ouvidos, s> Frei

João dos Santos, Ethyopia Oriental, Part.

I, liv. 1, cap. 10.

ATROAMENTO, s. m. Ribombo, es-

tampido, estrépito, susurro, ronco ; es-

trondo; a acção e efteito de atroar.

—

iFoi extraordinário o estrondo, e pavor,

e atroamento por toda a villa.v Frei

Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv.

VI, cap. 13.

— Em Alveitaria, enfermidade que
sobrevem aos cascos das bestas, procedi-

da de bater com elles em pedra, ou tam-

bém por serem ferrados com ferraduras

apertadas.

—

«Como são cenhos, atroamen-

tos, eto: Pinto Pereira, Tratado da Gi-

neta, p. lU.

ATROAR, V. a.(Da baixa hàtiu\da.àe troia,

machina bellica, espécie de ariete, a que
os francezes ainda chamam truie, com o

prefixo «a»,e a terminação verbal «ar»
;

Nunes de Leão, na Origem da Língua

Portugueza, cap. 17, deriva este verbo

de trom, o que se não pôde admittir por

tornar muito moderna a palavra.) Fazer
estremecer, fazer retumbar, aturdir com
estrépito, estrondfear, detonar.

Fizem os Bombardeiros seus ollicios,

eco, a terra, as ondas aíroando
CAM., Liz., canl. 11, ost. 90

—
- Atroar, v. n. Fazer grande estron-

do, retumbar, ribombar, eccoar, repercu-

tir, rolar.

—

nAquelle, que chorava no ber-

ço atroava o céo.ii Frei Luiz de Grana-
da, Sermões, serm. ii, foi. 5.

— Atroar-se, v. refi. Abalar-se com
estrondo ; significado que abona a origem
etymologica assignada ao verbo activo.)

— «.Passando hum pedaço, que a artilhe-

ria começou de jofjar, atroou-se toda a
não com a fúria dos tiros... e começa de

cuspir o hreu.it Castanheda, Historia do

Descobrimento da índia, Liv. iv, cap. ò.

— Loc. : Atroar-se o casco do cavallo,

molestar-sc quando o ferram.

—

^D'estas

martelladas restdta atroarem-se os cas-

cos, v Galvão, Tratado de Alveitaria, p.

533.

VOL. 1—Si.

ATROCE, adj. ant. O mesmo que Atroz.

=Usado na linguagem poética.

Mas o animal alroce nesse instante

Com a fronte corni^era inclinada

Bramando, duro corre

CAMÕBS, LC2.. cant. I, est. 88.

ATROCIDADE, s. f. (Do latim atroci-

tas ; no abl. atrocitate, descendo o «t» á

sua média «d».) Crueza, barbaridade,

deshumanidade ; enormidade, que aggra-

va c torna mais horroroso um crime.

Fazendo alrociílades inhumanas.

FBA^CO BARREIO, ENBIOA, Cant. II, CSt. 4i»

ATROCILLAR, v. a. O mesmo que

Atorçalar.=Kccolhido por Bento Pereira.

ATROCÍSSIMO, adj. sup. Horrorosíssi-

mo, ferocíssimo, deshumanissimo, crude-

lissimo, duríssimo.=Usado por Frei Luiz

de Sousa e Vieira.

A TROCO, loc. adv. Pelo preço : assim,

a troco de padre nossos, pelo preço de

uma bagatella. — A troco de boas pala-

vras, á custa de promessas. — A troco

d'isso, em recompensa.

ATROFIA, s. f. O mesmo que Atrophia.

=Recolhido por Moraes.

t ATROGULAR, adj. 2 gen. Em Zoo-

logia, epitheto dos animaes que tem o

p!-scoço negro.

ATROMBETADO, adj. Em forma de

trombeta.

ATROO, s. «i. O mesmo que Atroa-

mento ; estrondo, estrépito; estampido.

=

Usado na linguagem poética por Filinto,

Obras, Tom.viii, p. 394.

ATROPAR, V. n.

porar era tropas.

Pôr em tropas, encor-

= Recolhido por àlo-

que

t ATROPE, s. m. Em Ichthyologia, gé-

nero de peixe d'agtia salgada da família

dos scomberoides acanthopterygianos.

ATROPE, adj. (Do grego a, sem, e

tropos, volta.) Em Botânica, epitheto do
ovulo direito, isto é, quando o micrópylo

occupa a extremidade diametral opposta

ao hilo. = Também se diz homotrope, e

orthotrope.

t ATRÓPEAS, s. /. pi. (Do latim atro-

pa, belladona.) Em Botânica, nome dado

a uma tribu da familia das solaneas.

A TROPEL, loc. adv. O mesmo
Em tropel ; atropelladameute.

ATROPELLADAMENTE, adi;. Desorde-

nadamente, confusamente ; atrapalhada-

mente, erapurradamente, pisando-se, ou

calcando-se na fugida. — a-Rogo ao leitor

pio, que não vd por este lugar de corrida

e atropelladameute.» Padre Jíanoel Ber-

narde.-^. Floresta, Tom. n, p. 111.

ATROPELLADO, adj. p. Desordenado,

confuso ; calcado, pisado com os pés, con-

fundido, mcttido ou levado no tropel; fi-

gurad:»mente, apressado, derrubado, pre-

cipitado, passado por cima, violado, ul-

trajado. — « Encommendava-lke muitas

cousas, e algumas tão atropelladas e jun-

tas, etc.B Frei Belchior de Santa Anna,

Chronica dos Carmelitas, Liv. iii, cap.

46, n. S92.

ATROPELLAMENTO, s. m. O mesmo
que Tropel ; na linguagem usual, diz-se

quando alguma pessoa é pisada ou calca-

da por cavallo ou carro d'onde resulta

qualquer contusão, ou a morte; figura-

damente, violação de qualquer dever, da

justiça ou da lei.=Recolhido por Moraes.

ATROPELLAR, v. a. (De tropel, cora o

pretíxi) «a»,e a terminação verbal «ar».)

Derrubar passando por cima e calcando

com os pés ; embarrar, topar, ir de en-

contro ; figuradamente, invadir, ultrajar,

violar qualquer lei, dever ou jurisdicção.

Que o soberbo cafallo aíropellando,

E maltratando a muitos, fez confuso,

Notável desarranjo.

CORTE RBAL, NACFR. UB SBPCLT., Canl. 4, fol. i8.

— Atropellar, v. n. Passar por cima,

irromper, desobedecer, não attender a

difficuldades ou jurisdicções.^ Usado na
linsruaorem figurada. — uPera isto se dis-

puserão com toda a brevidade, que lhe foi

possível, atropellando por muitos incon-

venientes, que se lhe o^ereciào. » Frei An-

tónio de Gouvêa, Relação das Guerras,

Liv. III, cap. 8.

— Atropel!ar-se, v. refl. Embaraçar-

se, detrubar-se passando precipitadamen-

te uns pelos outros ; calcarem-se mutua-

mente empurrando-se, a qual chega pri-

meiro.

—

lE todos lhe hiào tomar a ben-

ção com tanta pressa, que htins a outros

se atropellavão.» Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. iv, cap. 22.

ATROPELLO, s, m. O mesmo que Atro-

pellamento; o incommodo de pessoa atro-

pellada ; também se emprega no sentido

de troi)elia.=>=Recolhido por Moraes.

ATROPHÍA, s.f. (Do grego a, sera, e tro-

phc, sustento.) Em Ph.sioiogia, proprie-

dade doa elementos anatómicos, pela qual

depois de acabado o seu desenvolvimen-

to, ou mesmo antes, acontece que muitos

ou um só d'esses ek mentos, decrescem

sensivelmente, diraintiem, e o acto de

desassimilação sobrepuja o de assimila-

ção. Na linguagem usual, magreza ex-

trema de todo o corpo, consumpçào, de-

pauperação do corpo ou de ura membro.
Além das atrophias normaes, ha as atro-

phias teratológicas. e mórbidas ou patho-

logicas.—Atrophia parcial: atrophia ^e-

ral; atrophia meseiifhcrica ; atrophia mus-

cidar.— «Se deduzimos o titulo da doen-

ça, que os Médicos chamai) atrophia, qtu

he definhar e consumir-se por falta de

nutrição, etc.v Padre Manoel Bernardes,

Floresta, Tom, iii, p. 486.

ATROPHIAR, V. a. (De atrophia, com
o prefixo «ai',e a terminação verbal tar».)

Causar atrophia ; no sentido tiguralo, im-

pedir o desenvolvimento, depauperar, de-

finhar, =Recolhid» por il^raes,

— Atrophiar-se, v. refl. Definhar-se,

cousummir-so. dopauporar-se, emagrecer,

enfraquecer-se.=Recolhido por Moraes.
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ATRÓPHIGO, adj. Que tom relação com
a atrophia.— * Desta resposta vim a en-

tender que a dita criança estava atroplii-

ca.» Curvo Semedo, Polyanthêa Ivledici-

iial, Trat. il, cap. 10, p. 7õ. — Dissuhc-

ção atrophica, eníVaquecimento e ulcera-

ção dos tecidos, que sobrevem depois de

uma inanição.

ATRÓFICO, adj. Em Cliimica, nome de

um acido que se encontra na belladona,

e dos saes cuja base é a atropina.

ATROPÍNA, s. f. Em Cliimica, nome
de um alcali que se encontra na bellado-

na. A solução de atropina tem a particu-

laridade de dilatar a pupilla.

t ÁTROPOS, s. m. (Do grego atrupos,

inflexível.) Em Entomologia, nome de

uma espécie de lepidópteros crepuscula-

res, tribu dos spliíngides acherontios, vul-

garmente chamada horhuleta de caheça de

morto. = Também se dá este nome a
uma familia de termianos ncvrópteros,

pequeno insecto mui comrauui nas biblio-

thecas.

t ATROPTÉRO, adj. Em Ornithologia,

nome dos pássaros que têm azas negras.

t ATROPUS, s. VI. Em Musica antiga,

instrumento bastantes vezes citado, mas
cuja forma não é conhecida.

t ATRÓSTOMO, adj. Em Zoologia, que
tem a bôcca negra.

ATROZ, adj. 2 gen. (Do latim atrox.)

Cruel, duro, íeroz, deshumano, bárbaro,

sangrento, terrível. — Enorme, grave,

assombroso, medonho, atro.

Outo mil sao de ânimos ferozes

Promptús a conimuller casos atrozes.
MliNEiES, MALACA CO.NQUIST., Liv. IX, eSt. 12-

ATROZMENTE, aãv. Com atrocidade,

barbaramente, cruelmente, deshumana-
mente; enormemente. — a Tão atrozmen-
te sente Deos, tanto aborrece, detesta e

abomina o excesso dos que se atrevem a
querer mais do que elle quiz, etc.» Viei-

ra, Sermões, Tom, iv, p. 282.

ATRUTADO, adj. Malhado, sarapinta-

do como as trutas. = Recolhido por Mo-
raes.

t ATRYPE, s. f. Género de conchas
terebrátulas.

ATTA, adv. ant, O mesmo que Até,

mais conforme com a etymologia árabe.

—Usado nos Inéditos da Academia, Tom.
III. = Recolhido por Jloraes.

ATTACAR, V. a. Vid. Atacar. — Usa-
do no Portugal Restaurado. = Recolhi-

do iDor Moraes.

t ATTACE, s. ))i. Em Entomologia,
nome dado por Linneu á primeira divi-

são do grande género phalèno, que com-
prehende todos os lepidópteros nocturnos.

t ATTÁCIDES, s. m. pi. Em Entomo-
logia, tribu de lepidópteros nocturnos,

que tem por typo o grande género at-

tace.

t ATTAGAS, s. m. Em Ornithologia, o

mesmo que tetrào-lagope.

t ATTÁGENA, s. m. Em Entomologia,

género de insectos coleópteros pentáme-

ros, familia dos clavicorneos.

t ATTAGENITES, s. m. pi. Em Ento-

mologia, grupo da tribu dos dermestinos

clavicorneos, ordem dos coleópteros pen-

tameros.

t ATTAGIOS, s. m. Em Ornithologia,

género da ordem dos pernaltos, da fami-

lia dos chionídeos tinochrovineos.

t ATTÁLEA, s. f. Em Botânica, pe-

quena piiluicira da America do 8ul.

t ATTÁVILA, s. f. Em Ichthyologia,

espécie de raia.

t ATTE, «. m. (Do grego atto, saltar.)

Em Entomologia, género de insectos hy-

menopteros. — Também se dá este nome
a um género de araneidos, principal-

mente caracterisado por olhos cm nume-
ro de oito, desiguaes e dispostos sobre

trez linhas.

— Em Botânica, fructo da anona squa-

mosa.

t ATTELÃSIDES, s. m. pi. Em Ento-

mologia, familia de insectos coleópteros.

t ATTiLÁBITES, í. m. pi. Grupo da
familia dos curcuHonides.

ATTELABO, s. m. (Do grego attelabos,

insecto que róe os fiuctos.) Em Entomo-
logia, género de inscct(,s coleópteros te-

tranicros, familia dos curculionidcs.

t ATTELÁBOÍDE, adj. 2 gen. Em En-
tomologia, que SC parece com um atte-

labo.

ATTEMPAR, v. a. Vid. Atempar.
ATTEMPERADO, adj. p. Moderado,

abrandado
;
apparelhado, acconimodado.

= Usado na Vita Christi.

ATTEMPERANTE, adj. 2 gen. Refrige-

rante, calmante; attcnuanie. — i.Curar-

se-lia com mesinhas atíemperantes.» Cruz,

Recopilação da Cirurgia, p. 224.

ATTEMPERAR, v. a. (Do latim atem-

perare.) Na linguagem medica, tempe-
rar, moderar, abrandar, modificar, reíri-

gerar. Extensivamente, apparclliar, ac-

commodar a alguma cousa.— nFoí neces-

sário fazer-llie algumas sangrias na vSa

d'arca do braço direito, assim para re-

velar os humores, que fazião as camarás,
como pêra attemperar a acrimonia del-

ias. x Curvo Semedo, Observações Medi-
cas, obs. IV, n. 2.

ATTENÇÃO, s. f. (Do latim attentio.)

Phenomeno physiologico bastante com-
plexo, resultado da actividade de muitas
funcções cerebraes elementares, para o

qual concorrem egualmeute mtn'tos instin-

ctos e muitas faculdades intellectuacs. A
attenção é um resultado da actividade

das faculdades innatas, ao mesmo tempo
fonte, causa e principio gerador d'essas

faculdades. — No sentido usual, appli-

cação do juizo ao que se diz ou ao que
se faz ; o acto de reparar cuidadosamente
jjara uma certa cousa que se pratica. Pon-

deração, contenção de espirito, esmero,

cuidado. Extensivamente, cortezia, ur-

banidade, benevolência e doçura uo tra-

to. — «As quaes obras são, que vamos '<

Igreja de Deos, e em ella com- pura e re-

ligiosa attenção do animo esternos ao sa-

crijicio da mui santa Missa. ;> Cathecis-

mo Romano, foi. 277, v.

— Loc: Guardar todas as attenções
não faltar a nenhum dos respeitos ou
considerações que se devem a alguém.—
Falta de attenção, descuido, esquecimento
na pratica dos seus deveres.— Attenção !

voz interjectiva, para que se estabeleça o
silencio, e se atíeuda ao que se vae dizer.

— Chamar a attenção de alguém, mos-
trar-lhe o que importa conhecer sobre al-

gum assumpto. — Conciliar a attenção
do auditório, conseguir fazer-se ouvir. —
Dar attenção, ouvir.

ATTENCIOSAHENTE, adv. Polidamen-
te, civilmente, cortezmente, urbanamente,
delicadamente.

ATTENCIOSISSIMO , adj. sup. Que
emprega uma exaggerada delicadeza e

melindre no trato com as outras pessoas.

ATTENGIOSO, adj. Cortez, que presta
aos outros todas as attenções, urbano,
cavalheiro, delicado, polido. — No senti-

do antigo, que presta attenção ; attcn-

to. — «.Para a lição ser útil, ha de ser

attenciosa.n Vida de Sam João da Cruz,

p. lUo.

ATTSNDA, s.f.ant. (Do franccz aííen-

?e, segundo Moraes.) Espera, dilação, de-

mora, praso para pagamento.

—

«...nem es-

cambasse cousa alguma, que em nome de
El-Rei ouvesse recebido nem desse atten-

da nem espaço por que lhe em nome de
El-Rey ouvesse de sser pago, sem man-
dado especial de El-Rey, etc. » Ordena-
ção Affonsina, Liv. ii, tit. 43, § l.=:Ke-
colhido por Moraes,

ATTENDER, v. a. (Do latim attendere.)

Estar com attenção, applicar os sentidos,

dar ouvidos, reparar, tomar em conta

;

estar com cuidado ; deferir, desculpar.

Respeitar, considerar, prestar todas as

attenções, distinguir com vénia.

ATTENDER, v. a. ant. (No provençal

attendre, no hespanhol atender.) Espe-
rar, aguardar, ter praso ou dilação para

um pagamento.— «E parou-se nos cami-
nhos dos vãos todos, 2>orque nom sabia pior

qual vão queria passar, nem por qual ca-

minho vinha, e attender hi dous dias.y>

Conde Dom Pedro, Nobiliário, tit. vii,

foi. 37.

ATTENDIDO, adj. p. Escutado, toma-

do em consideração, 'deferido, despacha-

do, ouvido.

ATTENDIDO, adj. p. ant. Aguardado,
espei-ado, atempado. — «Pagasse quatro

tantos a El-Rey d'aqnillo que assy houves-

se emprestado, escambado ou attendido,

como dito Ae...» Ordenação Affonsina,

Liv. II, tit. 43, § 1.

ATTENDIVEL, adj. 2 gen. Que merece
attenção ^ que se deve dirferir ou despa-

char ; acceitavel, plausível.

ATTENTADAMENTE, O mesmo que at-
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tontamente; com tento, prudentemente,

circumspcctaniente.— «Ecom tudo, no ter-

reiro, que estava ante as cnsas clavão

e recehiàú, retrncndo-se attentadamente

pêra ellas.» Joào de BaiTOs, Década II,

Liv. 4. cap. 1.

ATTENTABISSIMO, adj. sup. Muito

attcjito ; com bastante tento. =Usado nas

Provas da Historia Genealógica.

ATTENTADO, adj. p. Attento, que

presta attcnçào ou cuidado. Prudente,

discreto, moderado, acautelado.— «Fôi o

mais próvido e o mais attentado capitão

do seu tempo.» Frei Bernardo de Brito,

Monarch. Luzit., Part. i, liv. 3, eap. Ki.

— Em linguagem jurídica, attentado,

praticado contra a praxe ; o mesmo que

Intentado. — «Lho havemos por nullo, e

de nenhum effeito tudo, que contra esta

constituição fôr attentado.» Const. Ex-

travag. de Lisboa, Tit. x, foi. 26, v. —
Também se emprega como substantivo

para designar tudo o que se innova em
lite pendente; e assim attentado é aquii-

lo que é feito depois da appellação ser

interposta de alguma sentença, depois da

sentença publicada até a appellação ser

interposta, ou depois da segurança dada
pelo juiz ou depois da apellação de ter-

ceiro interposta sobre alguma transacção

que dous litigantes fizeram ou depois da

petição ou requerimento feito a alguém,

etc. — «Attentado, depois da jirotesta-

ção, he tornado no primeiro estado. -o Or-

denações do Reino, Liv. iii, tit. 78, §
5. = Recolhido por Bluteau.

ATTENTADO, s. m. No sentido próprio,

procedimento iliegal, contra a ordem e

íorma que determina o direito. Extensi-

vamente, crime, acto de barbaridade,

ataque, insulto.

—

aCom que se prova, que

os actos possessórios de Soliz furão hum
attentado, etc.» Provas da Historia Ge-

nealógica, Tom. II, p. 145.

. ATTENTAMENTE, adv. Com attençao,

cuidadosamente, consideradamcnte.

Ouvido nisto o Snusa alleyUamfiifr,

E iroulras cous.is Jesta calidiule, olc.

FHANCISCO rrANDRADE, CF.IICO DR IJli;, Cant-, IV,

fol.28, cnl, 1.

ATTENTAMENTO, s. m. ant. Attenção,

cuidado, reparo, tento.

—

«Deve e he teúda

de dotar... sua filha, maiormenfe onde e

quando proveja, em grande attentamento
de sua lingoaçiem.» Provas da Historia

Genealógica, Tom. iii, p. 548.

ATTENTAR, v. a. (Do latim nltentare.)

Intentar, surprchender, considerar, pon-
derar, reparar ; commetter attentado.

Os vossos mores roíisiis nllciilnnilo.

Novos niunilos -aú niiiiido ir.^o laostr.indo.

i:,i«., i.i'z., cant. ii, est. 45.

— Attentar, !. n. Attender, prestar
attençào, eslar com tento, olhar, cuidar.—«E assi assombrou a Âlelique Az, ven-

do que começavão já de attentar nclle,

que recolhi V suas fustas, y Joào- de Bar-
ros, Década III, Liv. 3, cap. S.

— Loc. : Attentar por si, tomar tento

para que a sua pesssoa não soffra. — At-

tentar por sua cabeça, cuidar em con-

serval-a, para que lh'a não cortem.

ATTENTAR, r. a. O mesmo que Ten-

tar; armar tentação, seduzir, alliciar. —
K Que me anda o diabo attentando pêra

fazer huma doudice.ii Sá de Miranda, Es-

trangeiros, act. II, SC. 5. — « Quando a

creatura denta, ?Horíe attenta.» Delicado,

Adágios, p. 125.

— Era Direito, attentar, proceder in-

curialmente e contra as formalidades de

Direito ; intentar.

ATTENTATORIO, adj. Que attenta, ou

atropella as praxes legacs; diz-se de tu-

do o que vae contra a auctoridade d'uma
jurisdieção. No sentido usual, diz-se do

que vae d'encontro ao que é devido.

ATTENTISSIMÂMENTE, adv. sup. Cora

a maior attenção ;
contenciosamente. =

Usado nas Cartas do Japão.

ATTENTISSIMO, adj. sup. Applicadis-

simo, que está ou tem o maior cuidado.

= Usado por Bernardes.

ATTENTO, adj. Que está cora atten-

ção ; applicado, cuidadoso, com todos os

sentidos á escuta; considerado, reparado;

attencioso, reverente, respeitoso.

Porém disto, qne o Mouro aqui notou,

E de tudo, que vm com oUio aíleiílo.

CAH., Loz., cant. i, est. 68.

— Loc. : Attento venerador; criado

attento, formulas de cortezia, ordinaria-

mente indicadas em abreviatura, cora

que se terminam as cartas.

ATTENTO, s. m. ant. O mcsrao que

Tento ; cuidado, attenção, reparo, ponde-

ração, consideração.— «Àlevantou sua al-

ma e espirito sobre si mesmo, ás cousas

de cima, rogando a Deos com muito at-

tento, e devoção, etc.» Frei Gaspar da

Silva, Vida de Sam Bernardo, Liv. i,

cap. 29.

ATTENTO, adv. ant. O mesmo que At-

tentamente. = Recolhido por Moraes. —
Attentadamente.— «A mulher pejada des-

ça as escadas muito attento.» Luz da Me-

dicina, p. 366.

ATTENUAÇÃO, s. /. (Do latim attemta-

cio, no acc.) Enfraquecimento, abranda-

mento, diminuição, cxtonuação.

—Em linguagem medica, attenuação,

emprego de dieta, com o fira de produzir

um emagrecimento regular; era bastante

usado pelos médicos antigos, que combi-

navam o regimen alimentar com os pur-

gantes, com sudoritícos c exercido regu-

lar. Ainda hoje se deve usar para com-
bater a extrema gordura.— o-Sfíis nervos

desatados pela attenuação das forças, e

dissipação dos esj)iritos,í> Bernardes,

Floresta, cap. ii, p; 118.

— Em Direito, attenuação, circum-

stancia que modifica o rigor da lei ; diz-se

de preferencia, eircumstancia attenuanto.

— Em Physica, attenuação é a divisão

ou separação das mais pequenas partes

de um corpo, que antes formavam um to-

do contínuo.

ATTENUADO, adj. p. Moderado, mo-
dificado, abrandado ; enfraquecido ; tor-

nado ténue.

Ollia a prande cidade populosa
Aíleiíuaiía, triste e lastimosa.

MEN., MAL. COSO-, canl. 10, est. 136.

ATTENUADOR, s. m. O que attenua ou

extenua ; o que tempera ; o que modifi-

ca, acalma; o que diminue.

ATTENUANTE, adj. 2 gen. O que
abranda, diminue, adelgiça ou enfraquece.

— Era Medicina, dava-se antigamen-

te o nome de attenuantes, aos medica-

mentos aos quaes se attribuia a proprie-

dade de tornar os humores mais ténues,

menos espessos ; n^este sentido vale o

mesmo que apperitivo, fundente e incisi-

vo da antiga Medicina. — s Eemedeia-se

com mantimentos... que tenhão quentura

moderada, e virtude attenuante.» Antó-

nio Ferreira, Luz da Cirurgia, Liv. iii,

p. 142.

— Em Direito, attenuante é a dimi-

nuição da criminalidade, e ao mesmo tem-

po da pena correspondente.

ATTENUAR, v. a. (Do latim attenua-

re.) Fazer ténue, minorar, reduzir a pe-

quenas partes; modificar, abrandar, adel-

çraçar, enfraquecer, diminuir ; tornar me-

nos grave. — «Os que mais attenuam o

peccado venial, dizem que não he rigoro-

samente ojfensa, senão desagrado somen-

te de Deos.-D Vieira, Sermões, Tora. vii,

serra. 2, § 4, n. 56.

— Attenuar-se, i-. refl. Extenuar-se
;

emagrecer, exhaurir-se. — «Até a deci-

ma sexta geração, na qual descendência

se attenuaria.» Frei Joào de Sam Tho-

maz, Benedictina Luzitana, Tora. ii, trat.

2, part. 5. preliid. 1.

ATTERRACADO, adj. p. O mesmo que

Atarracado.=Usado por João de Barros.

ATTER-SE, V. reji. ant. O mcsrao que

Ater-se.= Recolhido por Moraes.

ATTESTAÇÃO, s. /. O mesmo que At-

testado ; o acto de tomar por testemunho

alguma cousa; depoiraento, certificado,

abonação ou informação, principalmente

por cscripto.— « Também se chama (o jura-

mento)... attestação de cousa sagrada.»

Padre Jlanocl Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. III. p. 205.

ATTESTADO, adj. p. Testemunhado,

certificado, provado, allegado, principal-

mente por documento cscripto.

ATTESTADO, .«. m. Certidão, testemu-

nho, informação authentica e escripta,

passada pela auctoridade competente. —
Attestado de doença, o. que passa o me-

dico, para por elle se justificarem faltas

no cmnprimento de certas obrigações. —
Attestado de jmbreza, o que passa o paro-

dio, para que alguém possa ser soccorrido.

ATTESTANTE, adj. 2' gen. Que at-

tcsta
;
que passa ou escreve um attes-

tado, que certifica, ou faz prova. —
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«E todas as mais circurnstancias attes-

/nntes de colera.v jLuleira, Methodo de

nonhecer e tratar o Morbo, etc. Part. i,

caj . 4(i.

ATTESTAR, i'. a. (Do latim attestare.)

Certificar, testemunhar de viva voz ou

por escripto, que um facto é verdadeiro

;

provar, abonar, authenticar, validar; af-

irmar; portar por fé.

Mas allesla, por ler visto

A receíUi que tomou.
ftOCAOE, EPIGRAM.

t ÁTTHIDA, s. /. Em Philologia, da-

va-se este uome principalmente ás histo-

rias de Athenas.

t ATTHIDÔGRAPHO, s. m. Em Philolo-

gia, o que compunha unia Atthida, ou his-

toria de Athenas.

t ATTHIS, s. m. Em Ornithologia, es-

pécie de pássaro do género dos mai-

nattos.

ATTICISMO, s. m. (Do grego attikis-

mos, dialecto próprio de Atiienas.) Deli-

cadeza de linguagem, fineza de gosto;

figuradamente, êstylo do escriptor que
junta á pureza a elegância. — Atticismo

de Bernardes...

— Em Grammatica grega, forma de

linguagem particular ao dialecto attico.

ATTICISTA, s. m. Em Philologia, o

escriptor que imita o estylo dos autores

atticos.

ATTICO, adj. Que tem relação com a

cidade de Athenas; também se emprega-

va no sentido de Atheniense. — Musa
attica, synonymo de bom poeta. — Gru-

ída attica, perfeita, fina. — Sal attico,

chiste engenhoso, mordacidade delicada.

— Testemunho attico, o que é irrcpre-

hensivel. — Dialecto attíco, o que era.

privativo dos Athenienses. — Noites at-

ticas, livro composto por Aulo Gelho.
— « Derão matéria e fama áquellas tão

celebradas noites Atticas, e dias Satur-

naes.T) Padre Balthazar Telles, Chronica

da Companhia, Part. ii, Liv. 5, cap. 'H,

n. 8.

— Em Chronologia, arino attico, an-

uo luni-solar, de 12 mezes nos annos

communs, e de 13 nos annos embolis-

micos.
— Em Philologia, alpkabeto attico, o

alphabeto grego composto de 21 letras,

depois substituído pelo alphabeto jónico.

— Em Architectura, attico, é um pe-

queno andar terminando na parte supe-

rior de uma fachada e servindo para

dissimular o tecto. — Attico continuo;

attico interposto; attico circular; attico

de chaminé; attico de cume; falso attico.

— s Architectado com columnas atticas

2)ostas por ângulos. -o Exéquias de Philip-

pe I, foi. 3.

ATTICOS, s. m. pi. Os annaes athenien-

ses; historias privativas de Athenas. —
O mesmo que Atthida.

ATTICURGO, adj. Em Architectura,

nome dado ás columnas que têm quatro

givel.

faces, ou lados em distancias ou inter-

vallos eguaes ; segundo Ermolau Bárba-

ro, differe da ordem dórica, jónica, tos-

cana e corynthia ; segundo Baldo, equi-

voca-se com a coiynthia. — <íHe tudo

este edifício de Sancristia triumphado em
obra corynthia, dórica, jónica e atticur-

ga.» Chronica dos Cónegos Regrantes,

Liv. VII, foi. 98, Part. 2. Vid. Attico.

=

Recolhido por Bluteau.

t ATTILO, s. m. Em Ichthyologia, es-

pécie de grande peixe do rio Pó.

ATTINAR, V. n. Vid. Atinar. = Usa-

do por Frei Luiz de Sousa.

ATTINENTE, adj. 2 gen. (Do latim at-

tinens, entis.) Relativo, tocante, perten-

cente
;
que diz respeito, conducente, pe-

culiar. = Recolhido por Moraes.
— Em Ornithologia, género de pássa-

ros da familia dos corácinos.

ATTINGIDO, adj. p. Chegado, tocado,

alcançado, percebido, atinado.

ATTINGIR, V. a. (Do latim attingere.)

Tocar, chegar ; alcançar, perceber, com-

prehender, aproximar-se. — «Mas o es-

pirito attingia as perfeições do amado.

v

Padre i\Ianoel Bernardes, Paraizo de

Contemplativos, cap. i, ann. 1.

ATTINGIVEL, adj. 2. gen. Que se pôde
alcançar ; comprehensivcl ; coercivel, tan-

Recolhido por Moraes.

ATTITUDE, s. /. (Do latim aptitudo,

donde se derivou para o italiano uttitu-

dine, e para o francez oí<í'íiíc?e.) Postura,

posição, porte, ar, gesto, situação
;
posi-

ção escolhida para parecer bem. — Esta

palavra não tem sido admittida pelos pu-

ristas exaggerados, mas está abonaria por

Filinto : « Ter dado á mórbida attitude

as ceres.» = Recolhido por Moraes. Vid.

Aptitude.
— Loc. : Attitude bellica, diz-se quan-

do uma naçào faz grandes preparativos

militares. — Attitude ohjnqjica, diz-se

na Estatuária, da situação ou expressão

de uma cabeça que infunde respeito ou

temor.

— SyN. Attitude, Posição : A atti-

tude é uma maneira de estar, um certo

geito ou garbo no porte, continência, e

harmonia de todos os membros em esta-

bilidade, de modo que exprimem um cer-

to pensamento de graça, superioridade,

elegância ou divindade. — Posição ou

postura é uma maneira de ter o corpo

mais ou menos aifastado dos seus hábi-

tos ordinários. A attitude deve ser sem-

pre natural ; a posição pôde ser forçada.

t ATTLUS, s. m. Setim das índias

orientacs.

t ATTOLON, s. m. Em Geographia,

grupo de ilhas, que se acham divididas

em um archipelago ; em sentido restricto,

os grupos de ilhas que formam o archi-

pelago das Maldivas.

ATTONITAMENTE, adv. Com espanto;

estupeíactamente, maravilhadamente. =^

Usado por Vieira.

ATTONITO, adj. (Do latim attonitus.)

Estupefacto, espantado, absorto, maravi-
lhado, assombrado, assustado, atterrado,

territo, hirto, pávido, confuso, enfiado,

perturbado, torvo ; abysmado, enlevado,
encantado ; boquiaberto

; extático.

D'esta arte o Mouro allonile. e turbado
Toma sem tento as araias mui depressa.

CASIÕB3, i.uz., c. Ill, est. 30.

Fiei pasmada, attonita e vencida.

CORTII REAL, NAlipR. DE SEP., C. I, fol. 9, V.

ATTRACÇÃO, s. f. (Do latim attractio;

de ad, para, e traliere, puxar.) Em Phy-
sica, termo geral para designar a causa,
a força ou o principio que faz com que
todos os corpos tendam mutuamente uns
para os outros e adhiram, até que sejam
separados por qualquer outra força. —
Neste sentido, sào muitas as locuções :

Attracção magnética, força em virtude
da qual os corpos, ou mesmo parte dos
corpos são levados uns para os outros. —
Attracção eléctrica, tendência em se ap-

proximar que têm dous corpos animados
de electricidades contrarias. — Attracção
newtoniana, ou lei da attracção, força

universal, reciproca, e proporcional ás
massas, que se exeree na razão inversa

do quadrado das distancias.

— Em Chimica, attracção molecular,

a que se manifesta nas pequenas distan-

cias ; também se chama /cirça de cohesão,

quando tende a unir as moléculas da mes-
ma natureza; e ajjinidade, quando tende
a unir as moUecuias de natureza differen-

te.-— Atracção electiva, tendência natural

que, por uma espécie de escolha, leva
certos corpos a decomporem ou separarem
matérias anteriormente unidas para for-

mar comsigo uma combinação.
— Em Astronomia, attracção p>lane-

taria, a que existe entre a terra, o sol,e

os outros planetas.

— Em Philologia, chama-se attracção

a mudança de uma letra por influencia

de outra letra que tem ao pé ; ex. : uvso,

na linguagem antiga usso.

— Em Grammatica grega, mudanças
de um caso em consequência do caso em
que está o nome que lhe fica junto.

— No sentido morai e usual, sympa-
ihia, tendência, adhesão, impulso, amor.

—

« Quando sentires dentro em ti mesma algu-

ma influencia ou attracção da Divina
Graça,etc.yi Padre Manoel Bernardes, Pa-
raizo de Comtempl., ann. 23.—Attracção
do abysmo, vertigem, que se sente, quan-
do se sobe ás grandes alturas.

— Syn. Attracção, Gravitação, Affini-
dadcj Cohesão, Appetencia : Toda esta

synonymia provém da attracção se po-

der considerar com relação aos corpos

celestes, aos corpos terrestres, e entre as

menores partículas dos corpos ou átomos;

no primeiro caso, designa-se este pheno-
meno cora o nome de attracção ou gra-
vitação universal ; no segundo, gravita-

ção ; no terceiro designa-se pelas palavras
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affinidade, attracção clumicn, e attracção

molecular, e attracção de composição. To-
dos estes termos exprimem sempre a

idéa de facto ou resultado e nào de cou-

sa
;
porém Copérnico dava o nome de

appetencia, á gravidade considerada co-

mo torça inherente á matéria impressa

pelo creador.

t ATTRACCIONARIO, adj. e s. m. Em
Physica, dá-se este nome aos partidários

do systema da attracção universal, de
Newton.

ATTRACTIVA, s. /. ant. O mesmo que
Attracção.

—

nEse vê claramente no alam-
bre, cuja attractiva executa mais em tra-

zer as palhas, se com a fricção aquece.»

Duarte Madeira Methodo de conhecer e

tratar o morbo, Part. ii, quest. 7, art. 3.

ATTRACTIVO, adj. Que tem força de
attrahir, attraheute.— « Como se dalli da
Cruz... deitasse mais virtude attractiva,

com que puxasse jielas almas e corações

humanos. » Frei João de Ceita, Sermões,
Part. I, foi. 57, col. 2.

— Em Medicina, chamavam-se anti-

gamente attractivos os remédios tópicos,

que se julgavam próprios para attrahir o

sangue e os humores. Hoje entram na
classe dos vesicantes ou suppurativos e

rubificantes.— a As virtudes menos prin-

cipaes vem a ser quatro, a saber, attra-

ctiva, retentiva, digestiva e expulsiva. »

Noticias astrológicas, p. 327.

ATTRACTIVO, s. m. Poder ou fascina-

ção que uma pessoa ou cousa exerce so-

bre alguém, inspirando-lhe sympathia;

extensivamente, graça, formosura, encan-

to, belleza, beldade, doçura.
— Em Medicina, attractivos, nome an-

tigo dos remédios vesicantes ou suppu-
rativos. — « Antes em lugar de repercus-

sivos, devemos usar de attractivos, ab-

stersivos, e corrosivos. » Duarte Madeira,

Methodo de conhecer e tractar o morbo,
etc, Part. i, cap. 7.

ATTRACTO, adj. p. O mesmo oue At-

trahido, movido, trazido por attracção

;

extensivamente dá-se este nome á con-

tracção nervosa.

Dn muil03 este allrcuio e encolhido.
De braços e de pcs tom mal privado.

MANOEL TUOAIAZ, INSULANA, caot. Vlll, Csl. 05.

ATTRACTO, s. m. O mesmo que At-

tracção, ou Attractiva; encolhimento,

contracção. — « <J poder desta graça foi
signijicado... no attracto da Magdalena,
correndo com lagrimas, sem reparo do

tempo e dos convidados aos pés de Chris-

to. » Padre JManoel Fernandes, Alma In-

struída, Tom. III, p. (308.

t ATTRACTOELECTRICIDADE, «. /.
Era Physica, propriedade de attrahir a

si o fluido eléctrico.

ATTRACTOELÊCTRICO, adj. Que tem
a propriedade de attrahir ; as pontas 7ne-

tallicas siio attracto-electricas.

ATTRACTRICE, adj. f. (^ue tem a

virtude do attrahir ; ftttraheute. — « iSó

pior vicio das emidgentes, e lesão da fa-
culdade attractríce dos rins. -a Morato,

Pratica racional, reg. iii, trat. 5, cap. 1.

ATTRACTRIX, adj. f. O mesmo que

Attractrice.— « Foi curada esta moça, to-

mando caldos piingues e unctuosos para
laxar a faculdade attratrix. » Morato,

Pratica racional, reg. iii, trat. 4, cap, ti.

ATTRACTRIZ,a-iy'./. Vid. Attractrice.

ATTRAHENTE, adj. 2 gen. O mesmo
que Attractivo

;
que attrae ; conducen-

te. Em linguagem medica, medicamento

attrahente, o que se applica para attra-

hir os humores do interior do corpo para

a superlicie, taes como pyrethro, mostar-

da ; modernamente, suppurativo, vesican-

te. — d As cousas attrahentes trazem por
razão da semelhança, e as expiellentes lan-

ção por razão da contrariedade. » Madei-

ra, Methodo de conhecer e tratar o mor-

bo, Part. II, quest. 24, art. 4.

ATTRAHER, v. a. ant. O mesmo que

Attrahir. = Usado por Damião de Góes,

e João de Barros.

ATTRAHIDO, adj. p. Trazido, puxado,

movido por attracção. Influído, adherido,

unido. = Usado por Severim de Faria.

— « Onde se ajuntarão muitos monges

attrahidos do conhecimento que tinhão

do seu fundador. » Monarchia Luzitana,

Tom. II, foi. 207, col. 4.

ATTRAHIDOR, adj. O que attrae, at-

trahente, attractivo. —- « Huma das duas,

ou que confiais tanto de vós e de vossas

calidades attrahidoras do homem que,

etc.» Frei Fillippe da Luz, Sermões,

Tom. II, foi. lllj, col. 2.

ATTRAHIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Attracção. Na linguagem raystica,

elevação, rapto, suspensão, extasis. —
íi.No qual passo, ou attrahimento, ouunião

passiva, que delia faz a si, dilata o Se-

nhor nella mesma (alma) o conhecer e

amar. D Dom Hilário Brandão, Voz do

Amado, foi. 197, v.

ATTRAHIR, v. a. (Do latim atf.rahere,

no portuguez antigo Attraher.) Puxar,

trazer para si, fazer aproximar chamar,

induzir, occasionar, obter, alcançar, cha-

mar a si, concentrar; mover, inclinar,

fazer propender ou tender, aífeiçoar, ga-

nhar a sympathia.— «Assi como a pedra

de cevar attrahe a si o aço...» Jorge Car-

doso, Agiologio Lusitano, Tom. II, p. 62.

Qual a pedra, que lera por oatureia

O metal attrahu luzente e liuo.

LOBO, CONDEM., caiil. I, cst. 63.

— Attrahir, v. n. Induzir, alliciar, in-

citar.— « Todas as tuas obras e palavras

lancem de si o bom cheiro de Christo,

que he o exemplo, que attrahe á imitação

das virtudes...» Padre Manoel Bernardes.

Exercícios Espirituaes, Part. v, exerc.

3, niod. 2ã(i.

ATTRAUTIVO, adj. ant. O mesmo que

Attractivo. ==» Usado por Frei Gonçalo da

ISilva.

ATTRIBUIÇÃO, í, /. (Do latim attri-

lutio.) o mesmo que Attributo ; imputa-

ção. No sentido usual, cargo, competên-
cia, jurisdicção, obrigação, ingerência,

dever de um certo officio
;

prerogativa,

privilegio, diz-se do poder de qualquer
funecionario, e emprega-se de preferencia

no plural. — «E a causa desta attribui-

ção he por dizerem, que...» Padre Ma-
noel Fernandes, Alma Instruída, Tom.
II, n. 254.

ATTRIBUIDO, adj. p. Dado, imputado,

lançado á custa de alguém ; apropriado,

apossado, = Usado por Frei Luiz de
Sousa. — O Itinerário de António he at-

tribuido a Ethicus.

ATTRIBUIDOR, adj. O que attribue,

assigna ou lança á conta doutrem ; as-

severador, imputador. = Recolhido por
Moraes.

ATTRIBUIR, v.a. (Do latim attribuere,

no portuguez antigo Attrebuir.) Appli-

car, apropriar, assignar a alguém cousas

ou acções. Imputar, julgar pertencen-

te, lançar á custa d'outrem, pôr em
nome de alguém. — «A esta falta attri-

buimos a pouca noticia, que nos dão dos

princípios desta Ordem nas terras de

Hespanha.» Frei Luiz de Sousa, Historia

de S. Domingos, Part. i, liv. 1, cap. 9,

— Attribuir-se, v. reji. Arrogar-se,

apropriar-se, ligar a si, tomar o que lhe

não compete.

Ou quem pôde alfancar altos raysterios,

Uue a summa Providencia a ;í allrilue.

CORTE RBAL,^'(Aup. DB SEP. , cant. IX. , fol, 86.

ATTRIBUIVEL, adj. 2 gen. Que podo
ser attribuido; imputável, = Recolhido

por Moraes.

ATTRIBUTADOR, s. m. O que faz tri-

butários
; conquistador. = Recolhido por

Moraes.

ATTRIBUTAR, v. a. Fazer tributários;

impor tributos; avassallar ; figuradamen-

te, fazer pezado.=Recolhido por iloraes,

ATTRIBUTIVO, adj. Que concede at-

tribuições
;
privativo de certa jurisdicçào

;

que está na competência de alguma au-

ctoridade.=Recolhido por iloraes.

ATTRIBUTO, s. m. (Do latim ad, e

tributuin, tributo, dom.) Propriedade, qua-

lidade, particularidade que pertence a al-

guém ou alguma cousa. Insígnia, distin-

ctivo, signal, predicado, symbolo, repre-

sentação iconographica das qualidades

de alguém ; epitheto, designação; dom na-

tural. — «íT'udo propriedades e attríbutos

dos amantes. j> Miguel Leitào, Miscelâ-

nea, dial, XIX, p. 58S.
— Em Metagliysica, propried.ade jv:r-

raanente e uniforme do sèr. determinada

por suas qualidades essenciaes e primiti-

vas. — O attributo pr.ijyrio, é o que re-

sulta de todas as qualidades essenciaes
;

attributo cojnmum, è o que tem por cau-

sa quacsquer das qualidades do sêr.

— Em Bellas Artes, attríbutos sào os

symbokis que servem para caracterisar

ou simplcsmeute distinguir os deuses 9
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os herocs da antiguidade. A águia e o

raio, são attributos de Júpiter ; o arco, a

frecha e a venda são os attributos do

Amor.
— Em Ai-cliitectura, attributos, eram

os symbolos da ideia que representava o

monumento, servindo para o ornar com el-

les.

— Em Grammatiea, attributo, o mes-

mo que predicado; aquillo que.se affirma

ou nega do sujeito da oração; é a ma-

neira de ser, a qualidade que se julga

ser-lhc própria.— O attributo é enuncia-

do por ura adjectivo, por ura participio,

por um substantivo, por um pronome, por

um infinito, ou também por uma oração

inteira.—kiirihuio simples,compostu, com-

plexo, elipilico.

— Em Theologia, attributos divinos,

as qualidades esscnciaes da divindade,

constituindo a sua essência própria. Di-

videm-se em : — Attributos 2^y*'í^*t''^*V

como justo, santo; attributos negativos,

taes são os que removem de Deos algu-

ma impei'feiçao, como immenso, increado,

incorpóreo; attributos absolutos, como
bom, sábio, porque não tem relação a

outro ; attributos relativos, como senhor,

creador, causa primaria ; attributos me-

taphoricos, como fonte da verdade, do

bem ; attributos concretos, como viven-

te, clemente, eterno ; attributos de Deos,

no sentido stricto, são a sua unidade,

verdade, bondade, immensidade, eterni-

dade, omnipotência ; o attributo divino

é, rigorosamente falando, um nome essen-

cial, positivo, absoluto, que real e ver-

dadeiramente, não metaphoricamente, se

attribue a Deos como propriedade e per-

feição que eniana da Essência divina, e

que necessariamente lhe compete, porém

não de maneira que seja constitutivo

d'ella, mas que á divindade já consti-

tuida sobrevêm. = Recolhido por Bhi-

teau.

ATTRICÇÃO, s. f. (Do latim attritio.)

Era Theologia, dôr ou pungimento de ter

ofiendido a Deus, resultante da vergonha

de ter peccado ou de medo do castigo

;

preparações para receber a graça da jus-

tificação.— m O a'>-repcnd{mento, que se

funda em temor das penas do Inferno, ou

nafealdade do peccado, oii em qualquer ou-

tro motivo sobrenatural, que não he amor
de Deos, não lie contricqão propriatnen-

te ou perfeita, mas attricção.» Padre Ma-

noel Bernardes, Luz e Calor, Tom. I,

p. 90.

— Em Medicina, attrjcção, escoriação

leve e superficial das extremidades, ou de

uma outra parte do corpo, produzida pe-

la compressão da pelle nas longas cami-

nhadas, ou por outra causa qualquer.=
Também se emprega no sentido de at-

trito. Na Medicina antiga, dava-se o no-

me de attricção do estômago, ao achaque

das pessoas sãs que vomitam o que co-

mem, sentindo primeiro esfriar as extre-

midades como se fora principio de sezão.

— alie caso particular, que traz Galeno

do Emperador António, a que chama at-

tricção do estômago. )> Luz da Medicina,

p. ^(38. — O maior grau da contusão. =
Recolhido por Bluteau.

— Era Bhysica, attricção, attrito de

dous corpos duros que se movem um con-

tra o outro, e que se desgastam mutua-
mente; lapidação, limagem.

ATTRIÇÃONARIO, s. m. e adj. nnt. Que
segue o systeraa da attrição servil.= Re-
colhido por ]\Ioraes.= Usado unicamente

na linguagem tlieologica.

ATTRITO, adj. ant. Era Theologia, o

que sente attricção ; compungido, pcza-

roso. — « Ou ao menos de attrito se faz
contrito for especial privilegio do mar-

tyrio.-í) Padre Manoel Bernardes, Flores-

ta, Tom. III, p. 461.

ATTRITO, s. m. (Do latim ad, e tri-

tum.) Acção de roçar ou esfregar uma
cousa sobre outra ; fricção. Termo usado

em Physica e em BIcchanica. — Electri-

sar um corpo pelo attrito. — Attrito da

primeira espécie, o de um corpo que es-

correga sobre outro ; attrito da segunda

espécie, o de um corpo que rola sobre

outro.

— Em Relojoaria, ajustar em attrito,

fazer com que duas peças se ajuntem com
ura grau de pressão.

— Em Pathologia, attrito é o mesmo
que fricção ;

principalmente depende da

excitação nervosa ; faz cessar os espas-

mos e cura as convulsões.

— Na linguagem usual antiga, empre-

se no sentido de vibração.— «.Este mes-

mo attrito ou fricção do ar na garganta

dns aves musicas, nos órgãos, e nos mais

instrumentos sonoramente artificiosos in-

cita o animo a diversos effeitos, segun-

do o tom que delle residfa.» Padre Ma-

noel Fernandes, Alma Instruída, Tom. i,

cap. 5, doe. 3, n. 125.

f ATTUS, s. m. O mesmo que Atte.

= Usado em Entomologia.

ATTUSO, s. m. Serpente venenosa da

índia, que foge das arvores aromáticas.

= Recolhido por Bluteau no Supplemen-

to do ¥ocab.

ATUADO, adj. p. Tratado por tu
;
que

tem a familiaridade do tu, no tratamen-

to reciproco.— aE depois de o ter outras

vezes atuado, conclue do mesmo modo. ..it

Padre iManoel da Esperança, Historia

Seraphica, Part. ii, liv. 11, cap. 32. =
Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

ATUADOR, s. m. O que atua
;
que em-

prega sempre o tratamento de tu
;
que se

dirige na segunda pessoa como signal de

familiaridade.= Recolhido por Cardoso e

Bento Pereira.

ATUAR, V. a. (De tu, cora a preposi-

ção componente e a terminação verbal

«ar».) Tratar por tu; empregar o trata-

mento da segunda pessoa, como signal

de familiaridade, — « Tivéreis ousadia e

atrevimento para o atuar, piera lhe mor-

der a mão, pêra lhe cuspir no rosto ? »

Padre Francisco de Mendonça, Sermões,

Part. I, foi. 298, n. 10.

— Atuar-se, v. refl-. Tratar-se mutua-

mente por tu ; fallar rociprocaniente por

tu, com a familiaridade dos primeiros

annos. — «E aqui o i^rimeiro arrepique

he acudir-lhe coin figa per baixo da perna

de milito familiar ; e o segundo atuar-

se.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulyssipo, act. iv, se. 6.

ATUDIR, V. a. ant. Segundo Moraes,

corrupção de Aturdir; empregado no sen-

tido de obrigar. — eCo' as pedras os

atude />e(ís(oscães.)» Gil Vicente, Obras,

liv. IV, foi. 193.

ATUFADO, adj. p. Que tem tufos; o

mesmo que Entufado. == Usado por Dio-

go do Couto.

ATUFAR, V. a. O mesmo que Entufar,

fazer tufos.

ATULHADAMENTE, adv. Bastante-

cheio; que não pôde levar mais.

ATULHADO, adj. p. O mesmo que En-

tulhado. = Usndo por João de Barros.

— «Barcos peqíienos atulhados de gente, v

Década II, foi. 8, col. 1. — Cheio, abar-

rotado.

ATULHAR, V. a. O mesmo que Entu-

lhar ;
figuradamente, encher a mais não

caber ; n'este sentido ainda hoje empre-

gado.— «El-Rei mandou fazer huma casa,

elles atulharão-na.» Fernão Lopes, Chro-

nica de D. Jcão I, Part. ii, cap. 138.

ATUIW, s. m. (Do latim thumus.) Era

Ichthyologla, peixe principalmente das •

costas do Mediterrâneo ; tem o corpo á

maneira de fuso, o tronco é grosso , e

tem de comprimento ordinariamente dez-

oito a vinte polegadas. — «Eu tenho

certos fios pêra tomar homens ou conhe-

cel-os, que vos ride de mais cerco de

atuns.» Euphrosína, acto i, se. 1. =
Também se escreve Tom, do árabe tum.

ATUMULTUADOR, .s. m. Amotinador,

que faz levantes, revolucionário. = Re-

colhido por Moraes.

ATUMULTUAR, v. a. Fazer tumulto,

levantar, revolucionar. = Recolhido por

Moraes.
-j- ATUNO, s. m. ant. Renovo, colheita

de trigo, cevada e centeio. = Recolhido

por Viterbo.— Também se escreve Au-

tuno.

ATUPÍDO, adj. p>, ant. O mesmo que

Entupido ; obstruído, imperfurado, tapa-

do, occluso.= Usado por Fernão Lopes,

e Barros.

ATUPIR, V. a. ant. O mesmo que En-

tupir ; obstruir, tapar.— «.Sem tomarem

mais agoas, pior os Mouros logo em che-

gando atupirem os poços.» João de Bar-

ros, Década I, Liv. 7, cap. 4.

— Atupir-se, v. refl. ant. O mesmo
que Entupir-se. — «Porque se não atupa

o porto com tantos males como acodem d

velhice.» Frei Simão Coelho, Compendio
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das Chronicas do Carmo, Liv. ii, cap.

10, íol. i;í9.

ATURADAMENTE, culv. Seguidamente,

jnintenouipidameiíte, a rcio, a seguir,

constanteiuente, sem levantar mào. —
«.Caminhou aturadamente toda a noite. ^^

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. V, cap. 3.

ATURADO, adj. p. Continuado, inin-

terrompido, constante, perseguido, segui-

do, persistente, perseverante, perma-

nente ; soífrido, tolerado, supportado. —
tÀqui quiz o Arcebispo dar algum alli-

vio ao espirito, como deo em Barcelo-

na, ao cuiiçasso corpórea de tantas e tão

aturadas jurnadas. » Frei Luiz de Sousa,

Vida do Arcebispo, Liv. u, cap. 'à'ò.

ATURADOR, adj. Que atura, soffre ou

supporta; que aguenta qualquer fadiga.

— « forem mui rijos e aturadores de tra-

balhos (os cavallos). » Joào de Barros, Dé-

cada III, LIV. 1;, cap, o.

ATURAMENTO, s. m. Constância, tena-

cidade, persistência no trabalho ou fadi-

ga. — « Nesta edade se mostrou pêra
tanto, quanto pudera ser no melhor d'ellaj

não somente no esforço, senão nas forças
e aturamento de trabalhos. » Pinto Perei-

ra, Historia da índia no tempo de Dom
Luiz de Athaide, Liv. ii, cap. 39, íol.

llõ, V.

ATURAR, V. a. (Do latim indurare,

supportar.) SoíFrer, supportar, tolerar,

aguentar. — « Onde Vasco da Gama es^

perou pelos seus, que não podião aturar

o curso daquelles que levavão o andor. »

João de Barros, Década I, Liv. 4, cap. 8.

— Loc. : Não estou piara o aturar,

voz de queoi repelle outro, porque não

lhe quer tolerar certas palavras ou acções.

— « Quem em casa da mãe não atura,

na da madrasta não espere ventura. »

Padre Delicado, Adágios, p. IIG.

ATURAR, V. n. (Do latim durare ; te-

mos a forma culta Durar.) Perseverar,

persistir, continuar a existir, pei-manecer,

ter duração, coiservar, ticar.— « No qual

desejo viveo e aturou toda sua vida. »

Azurara, Chronica de Dom João I, Part.

III, cap. 12.

lí pcra arredar o viro

Uurcl lie sempre o lueiiior,

I'<iri|uc lio todo de uni.-i cor,

E ulííra mais no serviço.

LOBO, orloua iii.

ATURDÍDO, adj.p. Perturbado, assom-
brado, ensurdecido pelo muito barulho

;

maravilhado. = Usado por Francisco de

iVIoraes.

ATURDIMENTO, s. m. ant. Perturba-

ção, desorientação ; falta do poudei'açào.

=: Kocolliido por Jloracs.

ATURDIR, V. a. (Para a ctymologia,

vid. Atordoar.) Perturbar os sentidos a

alguém ; ensurdecer com barulho ; figu-

radamente : assombrar, assustar, assara-

pantar. ^^ Jieeolhido por Blutcau.

t ATURION, s. m. Em liotanica, foto

do género asplenion. Vid.' Athyrion.

ATURQUEZADO, adj. Segundo Moraes,

corrupção de Atorquezado; figuradamente,

diílicil, intrincado, arrevesado.— «...atur-

quezado assumto não jjosso entrar com
elle. » Academia dos Singulares, Tora. ii,

p. 30.

A TUTE, loc. aãv. ant. Em abundân-

cia, de sobejo; sobejamente, exuberante-

mente. — « Esteja em Badajoz brincando

a tute. » Salgado, Dialogo III. Vid. Tute.

t ATV/OOD, s. f. Nome de uma machi-

na para explicar as leis dos movimentos

dos corpos, inventada pelo célebre physi-

co Atwood.

f ATYA, s.f. Género de decápodes raa-

eruuros, da familia dos salieoq-ues, e da

tríbu dos aphleanos.

t ATYCHIA, s. f. (Do grego ati/kia,

miséria.) Em Entomologia, género da or-

dem dos lepidópteros, famiiia dos crepus-

culares, que tem por typo a sphingo.

t ATYCHIDES, s. f. pi. Em Entomo-
logia, tribu dos lepidópteros crepuscula-

res, contendo somente o género atychia.

f ATYLO, s. m. (Do grego a, sem,

tylo, appendice.) Género da ordem dos

crustáceos amphípodes.

tATYLOPSÍA, s. f. (Do grego a, sem,

tylos, calosidade.) Em Botânica, género

da familia das leguminosas, arbusto dif-

fuso, de ramos vellosos, peculiar da ín-

dia.

ATYPICO, adj. (Do grego a, sem, e ty-

pos, typo.) Em Pathologia, nome das mo-
léstias periódicas, e principalmente das

febres intermittentes, cujos accessos se

repetem sem regularidade. — Na lingua-

gem didáctica, sem typo, sem feiçào cara-

cterística.

t ATYPO, s. m. Em Entomologia, gé-

nero da familia dos racmbraeianos liemi-

pteros homopteros, que se não pode dis-

tinguir do geneto hemyptiebo.

t ATYPOMÓRPHOSE, s. f. (Do grego

a, sem, tijpos, typo, e morphe, forma.) Em
Entomologia, espécie de metamorphose
dos insectos, cujas larvas perdem imrae-

diatamentc a sua forma primitiva.

t ATYS, s. m. Espécie de macaco
branco, conhecido pelo nome de cerco-

pitteo ferruliginoso,

t ATZEBEROSCIMO, s. «i. Em Musica
antiga, instrumento usado pelos Hebrcos.

AUATA, adv. Termo brasílico, com que
se designa que uma cousa ou pessoa está

erradia, ou anda perdida. =Recolhido por

Moraes.

AUÇÃO, s. f. ant. Vid. Acção.

t AUCEPS," s. ?)i. Em Entomologia,

terceira raça ou divisão do género myga-
le, compreheudendo uma só espécie.

f AUCHA, s. f. Um dos nomes do sa-

riga do Mississipi.

t AUGHE, s. /. (Do grego auken, pes-

coço.) Cavidade espherica, onde se faz

a cabeça ao alfinete.

t AUCHENANGÍA, s.f. (Do grrgo au-

ken, pescoço, e aijgcion, vaso.) Em Bo-

tânica, 'nome dado a um género do mus-

gos aerocarpos. "

t AUCHENATE, s. f. Em Entomologia-,

familia de insectos i^teros, comp -ehen-

dendo os que têm a cabeça distincta do

pescoço.

t AUCHENÍA, s. /. Era Historia Na-

tural, nome do género lama.

t AUCHEKION, s. ot. (Em Zoologia, re-

gião do pescoço situada sobre a nuca.

t AUCHENdPTERO,s. m. (Do grego aw-

krni, pescoço, e pteron, aza.) Em Iclithyo-

logia, familia de peixes formando a se-

gunda ordem dos holobranchios, que cor^

responde á ordem dos jugulares.

t AUCHÉRA, s. /. Em Botânica, plan-

ta do grupo das compostas cynáreas, úni-

ca espécie constituindo um género.

AUCTO, adj. ant. O mesmo que Apto.

— i.Forque quanto mais longamente este

exercido for tido em costume, será mais

adelgaçado e tornado mais aucto pêra

exercitar os ímpetos espirituaes.» D. Frei

Braz de Barros, Espelho de Perfeição,

Liv. iir, cap. 28.

AUCTO, s. m. ant. O mesmoque Acto,

e Auto. = Usado pela Infanta D. Cathe-

rina e João de Barros.

AUGTOR, s. m. (Do latim auctor.) O
que é causa primaria de qualquer cousa;

no sentido próprio, este nome só perten-

ce a Deus. Extensivamente, o primeiro

motor, o que incita outro a emprehender

uma aeeão. Inventor, creador de uma
descoberta ; o que emittiu uma opmiao,

que escreveu uma obra; escriptor, compo-

sitor.— Nos escriptores portuguczes en-

contra-se de preferencia escripto Autor e

Author, porém deve-se seguir a etymolo-

gia latina, não desprezando as outras

formas que servem para evitar a homo-

nymia.—A.uctor original, o que primeiro

tratou um assumpto, que não seguiu mo-

delo algum nem na ideia nem na forma.

— Auctores sagrados, aquelles que escre-

veram sobre historia religiosa; taes são

os prophetas, os evangelistas e os pa-

dres da Egreja.— Auctores profanos, os

que se nào occupam de matérias religio-

sas.— Auctoi-es antigos, os que escreve-

ram antes da vinda de Christo.— Aucto-

res clássicos, os que pela perfeição do

seu estylo são tidos como modelos para

os outros escriptores.—Auctores inspira-

dos, nome dos escriptores do Velho e No-

vo Testamento.

—

Auctor anonynio, aquel-

le que se não assigna nas obras que es-

creve. — Dirvitos de Auctor, gratifi-

cação concedida aos escriptores dramáti-

cos, de cada vez que inna composição

vae íl scena. = Também se applica esta

phraso a todos os escriptores pelo direito

de propriedade litteraria. — Auctor do

universo, Deus.
— Syx. Auctor, Escriptor : O primeiro

nome designa todo aquelle que deu pu-

blicidade a uma obra; escr/^for, designa o

auctor que faz profissão da litteratura ou da
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sciencia, e se distingue pelo estylo. Pó-

de-se ser bom auctor e mau eseriptor, e

YÍce-versa, e é n'esta diversão que se

comprehende a synonymia. Vid. Autor.

AUCTORIA, s.f. Vid. Autoria.

AUCTORIDADE, s. f. Vid. Autoridade.

AUCTUAL, adj. 2 gen. Vid. Actual.

AUCTUAR, V. a. Vid. Autuar.

t AUCTUARIO, s. m. Em Bibliogra-

phia, o mesmo que Supplemento e Ap-

penso.

f AUCUBA, s. m. Em Botânica, géne-

ro de plantas da família das ranoides,

do Japão.

AUCUPIO, s, m. (Do latim aucupius.)

Divertimento da caça das aves por meio

de redes.= Recolhido por Moraes.

AUDACE, adj. O mesmo que Audaz.

=

Usado primitivamente na linguagem jDOé-

tica.

.10 o sobiTbo Hippolades soltava
IJo cárcere lecliailoos furiosos
Ventos, qiii' com palavras animava
Contra os líarties auiíaces e animosos.

CAM-, LUZ., cant. vi, est. 37.

AUDÁCIA, s. /. (Do latim audácia.)
Movimento yiolento da alma, que é le-

vada a emprezas arrojadas, affrontando to-

dos os obstáculos. Atrevimento, ousadia,

coragem, valentia^ resolução, animo, de-

cisão, energia, inconsideração, estouva-

mento, ardideza, bravura, valor, affoute-

za, intrepidez, denodo ; despejo, insolên-

cia.— aPezando bem sitas obras, nelle ha-

via mais audácia, que fortaleza.» João de
Barros, Década IV. Liv. 8, cap. 5.

t AUDACIOSAMENTE, adv. O mesmo
que Audazmente.

AUDACIOSO, adj. O mesmo que Au-
daz ; temerário, intrépido, ardido, atre-

vido, ousado, resoluto, valente, deste-

mido, denodado. = Recolhido por Mo-
raes.

AUDACÍSSIMO, adj. sup. Intrepidis-

simo, bravíssimo, atrevidíssimo, cheio

de coragem. = Usado na traducção da
Jerusalém Libert. por André Rodrigues
de Mattos.

AUDAZ, adj. 2 gen. (Do latim audax.)

O mesmo que Audacioso, e unicamente
abonado pelos escriptores clássicos.) Atre-

vido, ousado, intrépido, temerário.

Que com audaz- o livre atrevimento,
Se teus olhos me derem confiança,

Seguro viviíreí comtigo em França.

M\N0E1, TUOUAZ, INSULANA, C. I, Cst. 55.

AUDAZMENTE, adv. O mesmo que

Audaciosamente ; intrepidamente, ousa-

damente, atrevidamente. — «.Estando os

exércitos romanos muito apertados dos

inimigos, que audazmente com elles fo-

rão entrando, ctc. » Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. iii, cap.

2, doe. b, n. 156.

t AUDIAN-BONICHA, s. m. Em Botâ-

nica, arbusto de Madagáscar.

t AUDIAN-BOULOHA, s. /. Em Botâ-
nica, arbu.sto do Madagáscar, cuja folha

é similhante á cynoglossa.

t AUDIBERTIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da família das labieias, tribu das

raínárdcas, originaria da Califórnia.

AUDIÇÃO, s. f. (Do latim auditio.) Ac-

ção de ouvir.—Em Physiologia, sensação

que nos faz perceber os sons. — Audição

pjussiva, ou propriamente dita, a que

consiste em ouvir os sons que nos vem
ferir o ouvido.— Audição activa, a que

tem logar quando se applíca o sentido do

ouvido para escutar ; também se lhe cha-

ma Auscultação.
— Em Escriptura Sagrada, audição,

nome dado á doutrina ouvida da bocca

do próprio mestre.— «Senhor, eu ouvi a

vossa audição {digamol-o assim, piois, a

nossa lingoa não tem outra palavra, com
que explicar a do Propheta) Senhor, eu

ouvi a vossa audição, e temi.» Vieira,

Sermões, Tom. ix do Ros., serm. 7, §
131. Segundo o Padre António Pereií-a,

audição, n'esta passagem significa orácu-

lo, revelação, palavra, aniauncio.

— Em Processo, audição das testemu-

nhas, o mesmo que interrogatório, depoi-

mento.

AUDIÊNCIA, s. /. (Do latim audientia.)

Attenção que se presta áquelle que falia.

Tempo que os ministros e authoridades

concedem áquelles que lhes pedem hora

para uma conferencia. Ceremonías que

têm logar quando os embaixadores são

admittidos perante o poder soberano para

apresentarem as suas cartas de credencia,

ou para outra qualquer coinniunicação

ofRcíal.—N'este sentido, audiência publi-

ca, recepção de um embaixador com gran-

de apparato.— Audiência j)ríuar7a, a que

tem logar sem etiqueta. — «ií per seu

mêo alcançarão do Empercídor audiência

pêra se tratar de pazes.» Frei Bernardo

de Brito, Chronica de Cister, Liv. ii,

cap. 21.

— Em Liturgia antiga, audiência, es-

tado de penitencia, usado na egreja pri-

mitiva, a qual consistia em ouvir as pre-

dicas junto ás portas da egreja junta-

mente com os catechumenos, sefido excluí-

dos depois á consagração. — «O segundo

estado (dos penitentes) se chama Audiên-

cia : aqui os penitentes estavão no pórtico

junto á 2>orta da Igreja, juntamente com

os Cathecumenos ; e se lhe permittia oxi-

vir a palavra de Deos, mas ao tempo da
consagração erão excluidos.» Padre Ma-
noel Bernardes, Nova Floresta, Tom. iii,

pag. 309.
— Em Direito, audiência, é o mesmo

que Auditório, logar destinado para as

partes requererem sua justiça ao juiz;

também, o acto de ouvir em juízo o de-

poimento das testemunhas e a pretenção

das partes e o logar em que se decide de

direito.— Audiência jmblica, aquella em
que se faz a accusação e a defeza com
plena publicidade ; contrapde-se á audiên-

cia secreta, que se íaz á porta fechada,

quando versa sobre questão pouco hones-

ta.— Audiências geraes. — Casa da Au-
diência, o mesmo que Tribunal.

AUDIENTE, adj. 2 gen. Que ouve, at-

tende, ou dá audiência ; ouvinte. = Re-
colhido por Moraes.

AUDIENTES, s. m. pi. Em Historia

Religiosa, nome dos adeptos da seita dos

Manichèos.

t AUDÍMETRO, s. m. Instrumento pró-

prio para medir a extensão do ouvido.

f AUDÍNEO, s. m. Um dos mezes do

kalendario macedoníco.

AUDI NÓS, loc. adv. Palavras tiradas

da ladainha, que significam: Ouvi-nos.

—

Eraprega-se na linguagem familiar para

exprimir supplicas, orações, pedidos, in-

stancias.

AUDITÍVO, adj. (Do latim uuditivus.)

Que tem relação com o ouvido
;
que per-

tence ao sentido de ouvir. — Bolbo audi-

tivo, sacco membranoso cheio de um li-

quido claro e albuminoso, á superfície do

qual se expande o nervo auditivo, em
volta do qual se agrupam o apparelho

dos canaes semicirculares e o apparellio

do caracol, e que forma a base da parte

sensitiva do ouvido. — Canaes auditivos
;

buracos auditivos ; artérias e veias audi-

tivas. — «Porque inda que não seja da
essência da mesma pessoa, a mesma po-

tencia accidental, pois ficando eu mesmo,

me poderá Deos dar outra potencia visi-

uae auditiva...» Frei João de Ceita, Ser-

mões, Part. I, foi. 269, col. I.

AUDITO, s. m. (Do latim auditus.) O
acto de ouvir; audição.— i- A fé que he

raiz e fundamento de todo o bem espiri-

tual, nasce, faliemos assim, do audito da
palavra de Deos. v Padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. ii, doe. 1,

cap. 13, n. 30.

AUDITOR, s. m. (Do latim auditor.)

No sentido próprio, hoje antiquado, ou-

vinte, o que attende, ou qiie dá audiên-

cia. — « Nem lhe parecia que era muito,

nem demandar, nem receber de seus audi-

tores ouro, prata, nem outra nenlmma
cousa transitória. » Frei Gonçalo da Sil-

va, Vida de Sam Bernardo, Liv. iii, cap. 8.

— Em Direito, Auditor, juiz de foro

militar, que conhece das causas em pri-

meira instancia ; cada província, na anti-

ga organisaçào do exercito, tinha um Au-

ditor geral da gente de guerra; hoje cada

brigada tem seu Auditor, que assiste aos

conselhos de guerra e sentenceia. — «O
Doutor Ignacio de Guevara, Auditor Ge-

ral do exercito. » Mercúrio de Novembro
de 1666. — Auditor da marinha, magis-

trado creado e nomeado pelo Decreto de

31 de Dezembro de 1789. — Auditores

da Rota, officiaes que os reis e os príncipes

soberanos nomeavam para serem juizes

no tribunal da Rota de Roma.
— Em Direito pontifício, Auditores da

Camará ap>ostolica, juizes da corte de

Roma, cuja auctoridade se estendia até

ao espiritual, st>bre todas as pessoas, tan-
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to cidadãos, como estrangeiros, prelados,

príncipes, etc. — Auditor da Nuncintura,

secretario ou adjunto que o Papa dava a

ura Núncio ; o mesmo que secretario de

embaixada. — Auditores conventuaes, an-

tigos officiaes que nas ordens religiosas

examinavam as contas de recaita e des-

peza de cada mosteiro. — Auditores das

causas. Auditores das excusas, authorida-

des que existiam na Ordem de Cister, os

primeiros examinavam as questões entre

os membros da congregação, os segun-

dos a validade das excusas dos que se

queriam isemptar de alguma obrigação.

— Em Historia Ecclesiastica, dava-se

o nome de Auditores aos cathecúmenos

de primeira ordem, que se preparavam
para christãos ouvindo de longe as predi-

cas. — Na seita dos Manicheos, auditores,

correspondiam aos cathecumenos dos chris-

tãos.

AUDITORÍA, s. f. Cargo de auditor; o

tribunal em que julga o auditor. Auditó-

rio, audiência. — « E eu Francisco Lopez,

Escrivão da Auditoria, gue o escrevi. »

Mercúrio de Junho de 166-1.

AUDITÓRIO, adj. O mesmo que Audi-

tivo
;
pertencente ao sentido do ouvido.

— « Tudo se coza em duas canadas de

agoa, e se tomem estes bafos por hum fu-
nil, estando a pessoa mastigando favas
seccas ou castanhas piladas, para se abri-

rem melhor os caminhos auditórios. » Cur-
vo Semedo, Atalaia da Vida, p. 342.

AUDITÓRIO, s. m. Ajuntamento de ou-

vintes ; concurso, congresso, reunião de
gente para ouvir um discurso, oração ou
prelecção. — « Accendia-se, exclamava de

maneira, que fazia temer e tremer o au-

ditório. » Frei Luiz de Sousa, Vida do
Arcebispo, Liv. i, cap. 14. —Audiência,
tribunal, sala em que os ministros de jus-

tiça ouvem as partes e julgam de direito.

—Nas ordens religiosas, chamava-se Au-
ditório, ao que vulgarmente se conhecia

pelo nome de Capitulo. — « Acabadas as

matinas, que segundo a regra, podem fal-
iar, chamou por sinal ao santo Abbade,

e o levou ao auditório, e lanqou-se aos

seus pés com muitas lagrimas, mostran-
do bem por esta tristeza de fora a dor
que sentia dentru em seu cora(;ão. » Frei

Gonçalo da Silva, Vida de Sam Bernar-
do, Liv. VII, cap. 42.

AUDÍVEL, adj. 2 gen. Que se ouve,
perceptível; que fere o ouvido. — « Em
fim, o que apenas he intelligivel, e ainda
com ajuda sua ficou pelo descenso da encar-

nação tão campiestre e humilde, que ficou
visivel, audível, gostavel e pa1j}avel....r>

Frei João de Ceita, Sermões, Part. ii

foi. 18.-^ col. I.

t AUFÉSTO, adv. ant. Acima. = Re-
colhido por Viterbo, no Diccionario Por-
tátil.

AUFUGIO, s. m.. Refugio, retiro, aco-

lheita.= Usado ua linguagem poética por
Filinto.

voi.. i-S.I.

Áufmjio impuro de loquaz Coleno.

FILINIO, OBRAS, lOm. VIU, fol. 57.

AUGADEIRO, s. m. ant. Nome dado ao
feixe de linho em rama quando pela pri-

meira vez se mette na agua para curtir.

= Recolhido por Viterbo.

AUGAMUNIL, s. m. ant. (Da baixa la-

tinidadc aqua e manile.) O mesmo que
Gomil. — nE o Arcediago dá-lhe o picho
com vinho, e augaraunil e as toalhas. »

Vercial, Sacramental, foi. 147, v. Tom.
III. — Segundo o Dicc. da Academia, é

talvez erro Augamanil. Vid. Gomil.

t AUGANAS, s. f. pi. ant. No direito

foraleiro, quacsquer aguas próprias para
regas. = Recolhido por Viterbo.

AUGE, s. m. (Do árabe aux.) Em As-
tronomia, é o apside superior, o ponto
em que o movimento do planeta é o

mais lento e em que começa a crescer.
—

• O mesmo que Apogêo. — «Porque
: naquellas partes o inverno em propor-
ção do clima he mais frio, que da parte

do Norte : e assim por rezão do auge do
Sol, como querem os Astrónomos, etc.»

João de Barros, Dscada III, Liv. 5,

cap. 9.

— Em Architcctura, auge, bloco de
pedra, ôco, de modo que possa conter

agua.
— Em linguagem náutica, auge da

maré, a sua maior altura, quando enche

;

a maior diminuição, quando vasa.

— Em Physica, auge galvanico, appa-

relho cujos discos metallicos são apro-

ximados uns dos outros.

— Em Veterinária, auge, espaço com-
prehendido entre os dous ramos da ma-
xilla inferior do cavallo.

—Em Physiologia, nome genérico, com-
prehendendo os vasos em que os liquides

estão em um movimento continuo, como
as veias, as artérias ; aquelles em que os

humores permanecem, ou reservatórios.

— Na linguagem usual, o ponto mais
elevado, o grau mais sublime a que uma
cousa pode chegar. — « Quando a pri-

vança do Bispo parecia estar no maior
auge do seu valimento, etc.» Padre lial-

thazar Telles, Chronica da Companhia,
Part. I, Liv. 1, cap. 25, n. 3.

j AUGE, s. m. (Do grego auge, bri-

lho.) Em Entomologia, género de colcó-

pteros pentámeros, familia dos malaco-

dérmes, tribu dos lampyrides, assim cha-

mados por causa da sua phospliorocencia.

t AUGE A, s. /'. Em Botânica, syno-

nymo do género lanaria, da familia das

hcmorodáceas.

t AUGIA, s. /. Em Botânica, arvore

da China, ainda não chassi ficada, mas
provisoriamente na familia das terebiur

tháceas.

t AUGITE, í. m. Em Mineralogia, no-

me da pvrnxono noo;ra dos vulcões.

t AUGiVIENTABILIDADE, s.f. Em Eco-
nomia politica, qualidade do que podo
ser auiimontado.

AUGMENTAÇÃO, s. f. (pr. aumenta-

ção.) O mesmo que Augmento ; cresci-

mento, accrescentamento, addição ou ad-

ditamento de uma cousa; engrandeci-

mento. — « Celebrei muitas vezes por
mim, e por meus amigos, e pelo estado

recd do Reino de Portugal, e swaaugmen-

tação.» Frei Pantaleão de Aveiro, cap.

XXIV.

— Em Musica, po7ito de augmentação,

é aquelle que se põe diante de qualquer

figura perfeita, o qual vale a metade da
figura ante quem está posto.— «O ponto

de augmentação se assina diante de qual-

quer figura, tirando a perfeita e lhe au-

menta ametadedo que ella valia, t Manoel
Nunes, Tratado das Explanações, p. 110,

AUGMENTADAMENTE,aáu. Accrescen-

tadaraente, eno:randecimente.

AUGMENTADO, adj. p. Accrescentado,

additado, engrandecido, exaltado, subli-

mado.== Usado por Vieira.

AUGMENTADOR, adj. Que augmenta,

accrescentador ; engrandecedor.— a Fossa

Alteza, em que claramente se ve na filha

de tal pai, por quem Deos taes cousas

obrou, e irmãa de tal irmão, conservador

e augmentador delias.* João de Barros,

Panegyrico, p. 313.

AUGMENTAL, adj. 2 gen. ant. Susceptí-

vel de ser augmentado.

AUGMENTAR, v. a. (pr. aumentar ; da
baixa latinidade augmentare ; no proven-

çal ««goíeíiíe?-.) Accrescentar, ampliar, des-

envolver, tornar maior, fazer que uma cou-

sa fique mais extensa, ajuntar, engrande-

cer, exaltar, sublimar ; melhorar, aperfei-

çoar.

Tal a praníe coloniiM enchendo augmenta,
A si, e a nuvem negra qne a sustenb.

CAM., Lcz-, canl. v, est. 21.

— Augmentar, v. n. Crescerem quali-

dade, em quantidade, em intensidade

;

adiantar-se, fazer progressos. — tE quan-

do Salomão augmentou em seu reino, dis-

serão : por ventura he este o Messias?*
Dom Gaspar de Leão, Tratado contra os

Judeos, cap. 6, foi. 28, v.

— Augmentar-se, v. refi. Adiantar-se,

crescer. No mesmo sentido do verbo neu-

tro. — d Como quem sú tratava de cres-

cer e se augmentar na graça, gastava e

consumia a natureza, t Padre Baltha-

zar Telles, Chronica da Companhia, Part.

I, Liv. 1 , cap. 20. n. õ.

AUGMENTATIVO, adj. Que augmenta

;

contrapõe-se a Diminutivo.
— Em Grammatica, certas partículas

ou terminações que servem para augmeu-
tar o sentido dos nomes ou dos verbos

:

mui, e muito, tão, tanto, são partículas

augmentativas, porque rcduplicam a es-

tons.ào do sentido dos adjectivos ou ver-

bos a que se juntam. No sentido usual,

tudo o que serve para augmentar. —
« Santo Agostinho compara a caridade <i

virtude augmeutativa, que causa varias

idades no corpo do homem. » Padre Dio-
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go Monteiro, Arte de Orar, trat. ii, ca-

piffiilo 1.

AUGMENTATIVO, s. m. Em Gramma-
tica, palavra, que além da ideia princi-

pal que encerra, exprime, por auxilio de

uma desinência particular, uma ideia ae-

cessoria de grandeza, de força. Assim se

diz &o»w)ensarrão, cã'_;sarrão, velhaca.7., mu-
IheTHÇSí, r/caço. Vid. as desinências Aço,

e Arrão. — « Augmentativos (verbos) sào

aquelles que sitjiiijicão aumunto e continuo

accretcentamento ddquiUo, que os seus pri-

nritivos signijicão : como de branquejar,

embranquecer; de negrejar, ennegrecer

;

de verdejar, enverdecer ; de doer, adoecer,

e de tremer, estremecer. » João de Barros,

Grammatica, p. 121.

AUGMENTO, s. m. (pr. aumento ; do
latim augmentum.) Accrescentamento, am-
pliação, addiçàu, additamento, desenvol-

vimento, crescimento; adiantamento, me-
lhoramento, vantagem ; melhoria, progres-

so. — «O mtsmo Bispo tendo dcUcs boa

opinião, e do cuidado, com. que tratão da
salvação das almas, e augmento da pure-

za ckristãa. » Frei Luiz do Sousa, Histo-

ria de S. Domingos, Part. i, Liv. 3, ca-

pitulo 11.

— Em Medicina, augmento, ó o pri-

meiro periodo de uma doença, ou o pe-

ríodo do oí'escimonto de uma moléstia.

— Em Grammatica, augmento sylla-

hico, o que em grego ou latim consiste

em augmcntar a palavra com uma sylla-

ba: assim mordeo, no pretérito prefeito

faz momordi. — Augmento temporal, que
consiste na mudança d(! uma breve em
uma longa.

— Era Astronomia, augmento de diâ-

metro, phenomeno produzido pelos effei-

tos da parallaxe sobre o diâmetro dos
astros.

t AUGNATHE, s. m. (Do grego au, ad-

verbio que indica repetição, e gnathos,

maxilla.) Em Teratologia, nome dado aos

monstros que têm cabeça accessoria quasi

reduzida a uma maxilla inferior presa i.

da cabeça principal.

AUGOA, í. /. ant. O mesmo que Agua.
AUGOAR, V. n. Vid. Aguar. — « CV

vallos emnMnqurcião, ãvigoavão emorrião. »

Marinho, Gflmment. das guerras, p. 202.

AUGOAZIL, .s. m. ant. Vid. Aguazil.

t AUGOCÓRIS, s. m. (Do grego auge,

brilho, e koris, persevejo.) Em Entomolo-
gia, género da familia dos scutellarianos,

da ordem dos hemípteros, de que apenas
se conhecera trez espécies peculiares da
America.

AUGOEIRO, s. m. Regueiro, enxurrei-

ro, ou logar baixo onde se ajuntam as

aguas da estrada.^Recolhido da lingua-

gem popular por Bluteau.

AUGUR, s. m. Agoureiro, adivinho;
superstição, vaticínio tirado de circum-
stancias casuaes e exteriores. No sentido

próprio, ministros da religião dos roma-
nos cujo officio era observar o vôo e o

canto das aves, e a maneira como comiam
os patos sagrados ; meio politico usado pelo

senado para governar com energia, sus-

tendo a plebe pela superstição já que o

não podiam pelas leis. — « Ha também
hum modo de inquirir o futuro por cantar

das aves, ou por o numero delias, e ad-

vertência em seu voar, que os Romanos
tivêrão por cousa mui estimada, e tam-

bém para este Jim homens deputados, a

que chnmavão Arúspices ou Augures. »

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Luzi-

tana, Part. i, Liv. 1, tit. ò. = Também
se emprega no sentido de Augúrio.

t AUGURÁCULO, s. m. Em Historia

romana, sitio em que se declaravam os

angures.

AUGURADO, adj. p. Presagiado, va-

ticinado, previsto, futurado, conjectura-

do. = Usado por Jorge Cardoso.

AUGURAL, adj. 2 gen. Que pertence ou

é relativo aos augures.

—

Sciencia, liv7'os

auguraes. — A vara augurai, chamava-se
lituus. — « Muito douto na sciencia augu-

rai. » Barreiros, Censura, p. 14.

AUGURALMENTE, adv. De uma ma-
neira augurai; por meio do augúrios.

AUGURAR, V. n. (Do latim augurari.)

Presagiar, agourar, vaticinar, conjectu-

rar o futuro por meio de deducções fun-

dadas em circumstmeias casuaes. No sen-

tido usual, prever. — a Lactando refere

que quando os Sacerdotes gentios augura-

vão, sacrificavão e consultuvào os seus

Deoses, se algum Christão se achava pre-

sente com o signal da cruz que tinha em
sua frente imprimido, lhes impedia as

respostas. » Amador Arraes, Dialogo VI,

cap. 9.

— Loc. : Não aug iro bem d'esse nego-

cio, prevejo que não dará bom resultado.

— A.\iq\ivaT felicidades a alguém, dese-

jar-lh'as, fazer votos para que lhe succe-

da sempre bem.
AUGÚRIO, s. m. (Do latim augurium.)

O mesmo que Augur ou Agouro
;
presa-

gio, signal pelo qual se conjectura o fu-

turo, tirado principalmente da observa-

ção do vôo e do canto das aves. — Na
linguagem usual, annuncio de sucesso fu-

turo, indicio, prenuncio, antenuncio.

Nem era nos augúrios menos claro

iious.,AFF. AFuic, canl II, fl.25.

AUGUSTÁL, adj. 2 gen. (Do l.itim au-
gustalis.) Que pertence ou diz respeito a

Augusto; imperatorio; régio.— Tropas
augustaes, nome que se dava a um cor-

po de cinco mil soldados que Nero pos-

tava no amphitheatro, para que o applau-

dissera quando elle tomava parte nos jo-

gos públicos. — Jogos augustaes, os que
se celebravam em honra de Augusto a

12 de Outubro. — Sacerdotes augustaes,

collegio formado em honra de Augusto
quando foi contado no numero dos Deo-
ses.— «Prefecto da primeira ala augus-

ta! dos da Thracia. » Frei Bernardo de

Brito, Monarchia Lusitana, Part. ii, Liv.

õ, cap. IC».

AUGUSTÁL, s. m. Nome dado, em An-
tiguidailes romanas, á clientella militar

sobre a qual Augusto e a familia Júlia

exerciam o patrocínio. Nome dado egual-

mente aos magistrados das cidades.

AUGUSTAMENTE, adv. Gravemente, ma-
gestosamente, sublimemente, de uma ma-
neira sagrada e veneranda.

—

«Impugnan-
do a eleição dei Rei Dom João IV, cujo

nome se dissimida, e ponderando au-

gusta e rfoiífamente os signaes, com que se

havia de justi^car para ser legitima. i>

Vieira, Historia do Futuro, cap. 8, n.

182.

t AUGUSTARIO, s. m. Em Numismá-
tica, ciM-ta moeda de ouro.

AUGUSTATICO, s. m. Em Antiguida-

des romanas, gratificação que os Impe-

radores davam aos soldados quando fa-

ziam juramento de fidelidade.

t ÀUGUSTEA, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo do género schreibérsia, da fa-

milia das rubiáceas, synonymo do género

stistia.

t AUGUSTENA, s. /. O mesmo que Au-

gustal ; festas romanas em honra de Au-

gusto.

AUGUSTINHO, s. m. Em Typographia,

caracteres entre o cicero e o gripho ro-

mano, assim chamados por terem servido

na edição da Cidade de Deos, de Santo

Asrostinho em 1465.—Na moderna cias-

sificação dos caracteres typographicos por

pontos, chama-se hoje corpo doze.

AUGUSTINIANA, s. f. Na Universida-

de de Coimbra, acto que faziam os dou-

tores na faculdade de theologia. — «O
acto de Augustiniana, que se fez logo

depois da magna ordinária, terá no-

ve conclusões de matérias dijficultosas em
Theologia, e sem Presidente. . .e far-se-ha

este acto na aula, que pêra isto está no

mosteiro de Santa Cruz da Ordem de San-

to Agostinho, donde tomou o nome de Au-
gustiniana.» Estatutos da Universidade,

Liv. III, tit. 36, § 98. — Estas questões

versavam sobre a antinomia da graça e

da vontade. Vid. Augustiniano.

AUGUSTINIANO, adj. e s. m. O que
pertence á ordem regular de Santo Agos-

tinho. Também se dava este nome aos

heréticos que sustentavam que as almas

dos santos só entravam no céo, no dia

do juizo.— Nome dado também aos Jan-

senistas porque se davam por discípulos

de Santo Agostinho e ensinavam a sua

doutrina.— Nome genérico dado a todos

os theiílogos que sustentam a incompati-

bilidade entre a graça e a vontade. —
Alphabeto Augustiniano, historia de to-

dos os mosteiros da Ordem de Santo

Agostinho. — «O eremitico híd/iti Augus-

tiniano.» Jorge Cardoso, Agiologio Luzi-

tano, Tnm. II. p. 351.

t AUGUSTINISMO, s. m. Doutrina sus-

tentada por Jansenius, acerca da graça,
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assim chauiaJa por desenvolver as ideias

de Santo Agostinho.

AUGUSTISSIMO, udj. sup. Muito subli-

me, excelso, luagcstosibsimo, altissiiuo,

sacratissimo. Applica-se prineipainientc a

Deus e ás cousas sagradas, c tanibera na

linguagem poética.— <iEra devotíssimo do

Augustissimo sacramento do Altar, ti Jor-

ge Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom. ii,

p. 110.

AUGUSTO, adj. (Do latira augustus.)

Venerável, sublime, alto, magestoso, sa-

grado, que infunde respeito ; figurada-

mente: qualquer principe protector das

letras, que as patrocina, como o imperador

romano Augusto. Titulo dado a todos os

imperadores que succederam a Augusto.

=Tambem se dava este nume a algumas

cidades por terem sido fundadas segundo

os agouros, ou por Augusto lhes dar a di-

ta denominação. — «A esta Cidade pois

(Braga) concedo Augusto César privile-

gio de Romana Colónia, e o apMido de

Augusta. » Jorge Cardoso, Agiologio Lu-

zitano, Advert. Tora. I.

t AUGUSTURA, s. /. Em Botânica,

planta da Abyssinia, que produz o mes-
mo effeito que a quina.

I AUK, s. m. (pr. ok.) Em Ornitholo-

gia, nrnie do pingoin de Liglaterra.

f AUKEB, s. m. Em Ornithologia, no-

me árabe da grande águia.

t AUKUBA, s. m. Em Botânica, o mes-
mo que Aucuba.
AULA, s.f. (Do latim aula.) Sala ou

geral aonde se professa qualquer sciencia

ou arte, nas imiversidades, academias,

institutos, ou collegios. Eschola, pateo, ou
entrada do templo, vestíbulo. No sentido

antigo hoje obsoleto, corte ou palácio dos

príncipes.

A cuja aula Real alegre chega,

De letras e scieiicias adoniado.

MANoiíL THoiiAz, iNsuL., caDt. 1, est. 36.

— LoC. : Dar aula, professar, ensinar

qualquer doutrina. — Faltar á aula, nào
frequentar a iiyào por qualquer motivo.
—Abrir aula, encetar um curso. — Con-
cluir as aulas, completar o estudo de
qualquer curso.

AULACIA, s. /. (Do grego aulax, rego,

sulco.) Em Botânica, género da família

das aurantiáceas.

— Em Entomologia, género de coleó-

pteros pentámeros, familia dos lamcllicór-

neos, tribu dos copróphagos, fundada so-

bre uma única espécie.

t AULACIDIA, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo do género salpingue, da familia

dos melactomiiceos.

t AULACIGASTRO, s. m. (Do grego
aidajr, sulco, e gastur, ventre.) Em Ento-
mologia, género da ordem dos díptcros.

t AULACINTHO, s. m. Em Botânica,

género da familia das papillionáceas, fun-

dado sobre duas espécies originarias do
Cabo da Boa Espcranya.

t AULACOCHEILA,*./. (pr. aolakoxéla;

do grego aulax, sulco, e keilos, bordo.)

Em Entomologia, género de coleótpercjs

tetráraeros, familia dos chrysomelinos, de

Java.

t AULÁCODE, s. )n. Mamiuifero da or-

dem dos roedores, fundado sobre uma
única espécie do Senegal; tem grandes
analogias com o porco espinho.

— Em Entomologia, género de coleó-

pteros pentámeros, da familia dos lamel-

licorneos, tendo por typo uma espécie do
Brazil.

AULACÕDERE, s. /. (Do grego aulax,

sulco, e dere, pescoço.) Em Entomologia,

género de coleópteros heterómeros, da fa-

milia dos melasomos formado a expensas

das nyctcleas.

t AULACÓMELA, s. /. (Do grego au-

lax, sulco, e mele, sonda.] Em Cirurgia,

nome da sonda a canallada.

t AULACÓMERO, s. m. (Do grego au-

lax, sulco, e meros, coxa.) Em Entomolo-
gia, género da familia dos ichneumonia-

nos, da ordem dos hymenópteros.

t AULACOMNION, s. m. (Do grego au-

lax, sulco, é mnion, musgo.) Em Botâni-

ca, género da familia dos musgos, divisão

dosacrocarpos,dos lugares muito húmidos.

t AULACOPALPO, s. m. Em Entomo-
logia, género de coleópteros pentámeros,

familia dos lamellicôrneos, tribu dos xy-

luphilus.

t AULÁCOPE, s. m. (Do grego aulax,

sulco, e^JOíiS, pé.) Em Entomologia, géne-

ro de coleópteros tetránieros, familia dos

longicorncos, fundado sobre uma única

espécie do Senegal.

t AULACÓPHORA, s. /. Em Botânica,

secção do género cacalia, que encerra

muitas espécies indígenas da Ilha de Ma-
dagáscar.

t AULACORHAMPHO, s. m. (Do grego
aulax, sulco, e rhamjj/ius, bico.) Em Or-

nithologia, género formado na familia

dos toucans, assim chamado para diffe-

rençar-se de Aulacorhynco, usado em Bo-
tânica.

t AULACORHYNCO, s. m. Em Botâni-

ca, género da familia das cyperáceas,

tribu das sclerieias, fundado sobre uma
única espécie do C'abo da Boa Esperança.
— Em Ornitbulogia, este nome está

substituído pelo de Aulacorhampho.

t AULACOSCELO, s. m. (Do grego au-

lax sulco, e skclis, coxa.) Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrámeros,

familia dos chrysomelinos, fundado so-

bre uma única espécie do México.

t AULACOSPÉRME, s. m. (Do grego
ftít/ax'^ sulco, e s^;<;r/)irt^ semente.) Em Bo-
tânica, synonymo do género cuidion.

t AULACÓSTOMA, s. /. (Do grego au-

lax, sulco, e ííc/i/í((, bocca.) Hirudinca, ou
sanguesuga cummum em França, de uiu

negro carregado, ou de uma côr esver-

deada.

t AULÁSTOMA, ."., /. O mesmo que

Aulacostoma, porem uào admittido.

t AULAEUM, s. m. Panno de bocca nos

theatros romafios, o qual se descia quan-
do começava a representação, ao contra-

rio do nosso, que se levanta.

t AULAQUE, s. m. (Do grego aulax,

sulco.) Em Entomologia, género de co-

leópteros tetrámeros, fundado sobre uma
única espécie da Europa meridional.

j AULAX, s. ?n. (Do grego aulax, sul-

co.) Em Botânica, gcnero da familia das

proteáceas, fundado sobre duas espécies

da Africa austral.

t AULAXANTHO, s. m. (Do grego au-

lax, sulco, e antkús, flor.) Em Botânica,

género da familia das gramine«s, tam-

bém conhecido pelo nome de Aulaxia.

t AULAXIA, s. /. (Do grego aulax,

sulco.) Em Botânica género da iamilia

das gramíneas, fundado sobre duas es-

pécies da America septentrional.

t AULAXINA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de squaramarieias epiphylles, que
cresce nas tolhas das arvores da Cayenua.

t AULAXIS, s. m. Em Botânica, sy-

nonymo do género ou sub-genero hvdá-
tico, da família das saxifrágeas.

t AULÉDIA, s. f. (Do grego aulus,

flauta, e ode, canto.) Em Musica, nome
que designava a arte de acompanhar a

voz com a flauta.

t AULÉDICA, adj. f. O mesmo que
Auledia ; como adjectivo, o que diz res-

peito á arte de acomjjanhar a voz com a

flauta.

f AULETE, s. m. (Do grego auletes,

tocador de flauta.) Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros tetrámeros, familia

dos curculionides.

AULÉTICA, s. /. O mesmo que Aule-

dia, ou Auledíca. = Recolhido por Mo-
raes.

t AULÉTRIDA, s. f. Em Antiguidades
gregas, nome das mulheres que juntas

com as citháredas, alegravam os banque-
tes : classe análoga ás bailadeiras da ín-

dia, e ás almêas do Egypto.
AULICA, s. /. (Do latira aula.) Em

Theologia, these que se sustentava pelos

licenciados, no dia cm que a Universida-

de lhes confei'ia a borla doutoral.

AULICANO, adj. O mesmo que Auiico;

palaciano, cortezào.— «.... as jnduvras..,.

desta )í(/ç(7o aulicana.» Bernardes, Flo-

resta, Tom. II, foi. 254.= Recolhido por
Moraes.

ÂULICO, adj. (Do latim aulicus.) Cor-
tcz.^io, palaciano, pertencente ao paço ou
corte

;
que se entrega ás pragmáticas e

etiquetas. — «O mais certo desta vida au-

lica hc levarem Jtuns o gidardiio de ou-

tros. t Jorge Ferreira, Aulegraphia, act. v,

SC. 0.

— Em Politica, Conselho aulico, anti-

ga corte superior da Allcmanha. que ti-

nha jurisdicç.io sobre todos os súbditos

do império e jnlgavii em ultimo recurso.

Durou ate lí>tll5. Xos tempos modernos,

Conselho aulico era um termo genérico
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applicado nos estados germânicos aos

principaes corpos da ordem politica, ad-

ministrativa, judiciaria ou militar.

ÁULICO, s. m. Gortezão que segue a

vida do paço ; o que acompanha a corte,

que exerce nella algum mister.— « Alli

está o aulico ou cortezão : oh quanta pa-

ciência, dissimulação, diligencia, Jideli-

dade, e preseveranqa lhes he necessária

no serviço do Principefy Padre Manoel
Bernardes, Floresta, Tom. i, p. 17G.

— Em Erpetologia, espécie de cobra,

á qual pertence a cobra hebé, typo do

género lycodon.

— Em Entomologia, género de inse-

ctos.

AULÍDO, s. m. (Do latim ululatus, o

uivo do cão.) Uivo, gemido, berro do

cão ou de lobo, latido, grito de qualquer

outro animal.

Donde do Tejo solo os aulidos

A pálida libre luz e campèa.

OALH., TBUri.0 DA MEMOR., caol. u. est, 213.

t AULISCOS, s. m. (Do grego aulisctis.)

Em Cirurgia, o mesmo que sonda, cânu-

la, cathcter.

AULISTA, s. 2 gen. O que aprende

em alguma aula. Em linguagem náutica,

aulista, é o praticante de Piloto. N'este

sentido usado no Alvará de 25 de No-
vembro de 170Õ. = KccoUiido por Fer-

reira Borges, no Diccionario Jurídico Com-
mercial.

f AULIZA, s. /. Em Botânica, género

de plantas j desmembrado do grande gé-

nero epidendro , na familia das orchí-

deas.

t AULOPE, s. m. Em Ichthyologia,

sub-genero do género salmão.

f AULOPÍA, s. f. iSlome dado a alguns

zoopliitos, e a um grupo dos isis, os

althropses.

AULOPÓRE, s. f. (Do grego atiZes^ flauta,

e poros, buraco. j Em Zoophytologia fós-

sil, género da tamilia das sertulárias, dos

terrenos secundários antigos.

f AULOS, s, m. (Do grego aulos, tu-

bo.) Em Anatomia antiga, orifício exte-

rior da vagina.

t AULOSTÒMIDE. s. m. e aáj. (Do gre-

go aulos, flauta, e stoma, bocca.) Em Ich-

thyologia, familia de peixes cuja cabeya

se prolonga á maneira de tubo, imitando

uma flauta.

AULÓSTOMO, s. m. Em Ichthyologia,

género formado no género fístulario, que

depois se constituía em sub-genero, con-

tendo apenas uma espécie da China.

t AULUS, s. VI. (Do grego aidos, si-

fão.) Género de molluscos contendo as

espécies tellinoideSj formando antigamen-

te parte do género solen.

AUM, adv. ant. (Do hespanhol aun.)

Também, sem embargo, tanto como. —
« . . . e aum por isso sabem os velhos me-

lhor fortunados que os mancebos. « Da-
mião de Góes, Tratado da Velhice de Ci-

cero.= Recolhido por Moraes.

t A UMA LARGA, loc. adv. Em lin-

guagem náutica, com vento favorável, de
sorte que o navio vá a caminho folgada-

mente.

AUMENTAR, v. a. Vid. Augmentar.
AUNADO, adj. ant. Junto, unido, ajun-

tado, feito em um só ; congregado, aggre-

gado. — «Com esta união tão unida e tão

huma ficaremos todos, não só unidos, senão

aunados em Christo, entre nós, e comnos-

co.» Vieira, Sermões, Tom. vii, serm.3,

§ 9, n. 123.

AUNAR, V. a. ant. (Do hespanhol unar.)

Ajuntar, reunir em um, unitícarj congre-

gar.= Recolhido por Moraes.
— Aunar-se, v. refi. ant. Unificar-se,

identiíicar-se
;
juntarem-se cousas diver-

sas, confundindo-se os seus attributos e

qualidades.

t AUNÉLI, s. m.. Em Pharmacia, an-

tiga espécie de xarope parecido com o

hydroniel.

t A UNHA, loc. adv. Voz com que nas

corridas dos touros se manda aos capi-

nhas que agarrem o animal. — Pegar á

unha, brigar.

t A UNHA DE CAVALLO, loc. adv. A
todo o correr, a qual mais 23Óde fugir.

E esse mesmo que escapou
foi a unha de cavallo.

noM. GERAL.

AURA, f. /. (Do latim aura, sopro, va-

por subtil.) No sentido usual e poético,

viração, brisa leve, vento brando e sua-

ve; favor publico, fama, nomeada, opinião

geral favorável.

E a qualcjuer nuTa do temor futuro.

Corri:! incerto o animo da gente.

.MA'rrú3, jEi\. LiB-, canl. i, est. 82.

— Na Philosophia hermética, Van-
Helinont chamava ao principio vital au-

ra vitalis. Outros chamaram aura semi-

nalis, um vapor subtil, volátil, que sup-

punham existir no fluido spermatico, e

no qual estava a propriedade fecundante.
=:; Também com o nome de aura se de-

signa uma espécie de vapor que parece

subir do tronco ou dos membros para a

cabeça antes da invasão dos ataques de
hysteria ou de ejiilepsia; assim se diz

aura epiléptica.— « Tejii (Galeno) por ve-

neno todo o que acommette membro prin-

cipahnente, e j)or isto... conta pior esse

aquella aura frigida do menino epilépti-

co. t> Duarte Madeira, Methodo de conhe-

cer e tratar o morbo, etc.» Part. ir,

qucst. 4, art. 5.

— Em Ornithologia, espécie de abu-

tre americano, também chamado cathar-

te. — AuTà-gallinaza, pássaro da Ame-
rica central, que se sustenta de reptis, o

que vôa sempre.
— Loc. : Aura jyopidar, fama, no-

meada, acceitação geral na opinião pu-

blica.

Oli fraudulento gosto, que se atiçl

Co' huma aura poímlar que honra so chama.

QAM., mz., cant. iv, est. 95.

t AURAD, s. f. Em Ichthyologia, no-

me da spada dourada do Mediterrâneo.

t AURADE, s. /. Em Chimica, maté-
ria gorda cxtrahida do óleo essencial das
fl')res de liirangeira.

t AURANNA, s. /. Em Ichthyologia

nomo do holacantho de duas cores.

t AURANTIÁCEAS, s.f. pi. Em Botâni-

ca, familia natural da classe das dicoty-

ledóneas polyptítalas hypogíneas, á qual

a larangeira (aurantiian) deu o seu nome.
=Tambem se lhes chama hesperideas. Os
seus caracteres são : flores odorantes, ge-

ralmente terminaes ; cálice monosépalo

persistente ; corolla de trez ou cinco pé-

talas.

t AURANTÍEIAS, s. f. pi. O mesmo que
Aurantiaceas.

t AURANTIÍCOLA, adj. 2 gen. Em Zoo-
logia, diz-se dos animaes que têm o pes-

coço de côr de laranja.

t AURANTINA, s. f. Em Chimica, no-

me do principio amargo das laranjas,

quando não são maduras. Synonymo de
Hesperídina.

t AURANTION, s. m. Em Botânica, sy-

nonymo do género limoeiro, da familia

das aurantiaceas.

t AURARIC, s. m. Em Chimica, syno-
nymo de mercúrio.

t AURATICOLLA, adj. 2 gen. Em Plis-

toria Natural, epitheto dos animaes que
têm o pescoço dourado.

t AURATÓ, s. m. Em Chimica, sal no
qual o peroxydo de ouro faz de acido.

fAURAUNA, s. f. Em Ichthyologia,

peixe do Brazil collocado entre a asanca-

na, mais conhecido pelo nome de holo-

cantho bicolor.

t AURELIANA, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo do género panaxe.

AURÉLIA, s. /. Em Entomologia, no-

me que os antigos davam ás nymphas dos

Icpidópteros ; hoje chama-se-lhes crysali-

das,

— Em Botânica, synonymo do género
grindélia, que faz parte da familia das

corymbíferas e da syngenésia.

— Era Zoophytologia, género da fami-

lia das medusas, que tom por typo a me-
dusa auricular.

ÁUREO, adj. (Do latim aureus.) Feito

de ouro, pertencente ao ouro, que reluz

como ouro
;
que vale como ouro. Doura-

do, brilhante, resplandecente, rutilante

;

louro, fulvo, flavo, amarello.

Cliersoneso foi dita, e d.is prestantes

Vêas d'ouro, que a terra produziu,

Áurea, por epilhelo llio ajuntaram.

CAMÕES, Loz., cant. X, est. 12'f.

Em nmea rede prezo o áureo cahello.

S.4 DE MENEZES, MALACA CONQ., cant. II, CSl. lOO.

— Em Arithmetica, regra áurea, tam-

bém chamada regra de trez; a que en-

sina a achar a trez números dados, um
quarto, genericamente proporcional. =
Também se lhe chama regra de proporção,

— iDiga-se então pela regra áurea: se a
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primeira differença dá 24 horas, que da-

rá a segunda differen^a.n Carvalho, As-
tronomia Methodica, Tract. i, cap, 8.— Ein Chronologia, áureo numero, pe-

ríodo de dezenove aiinos, em os quaes a

lua torna ao mesmo ponto d'onde saiu

naquelledia em que se completa esse pe-

ríodo. Serve para saber-se por elle as

luas novas, e cheias. O motivo de cha-

mar-se áureo este numero, expiica-se di-

versamente. Uns dizem que se chamou
áureo por Júlio César o mandar escrever

com letras de ouro nas portas das ci-

dades do Egypto, outros dizem que foi

em rasào da sua grande utilidade. — a Ao
anno depois do nascimento de Christo se

ajunte hum, e a somma se reparta por 10,
e o que ficar será o áureo numero d'aquel-

le anno. » Via Astronómica, Part. ii, ca-

pitulo 39.

— Era Pharmacia, espirito áureo, me-
dicamento que se faz com trociscos de
alaandal pulverisados e peneirados. —
Pós áureos, os que levam folhas de ouro
misturadas. Usados por Duarte Madeira.
— Unguento áureo, também conhecido pe-

lo nome de Unguento de Rei, e também
Áureo de Guido.

— Em Historia, edade áurea, diz se

do periodo primitivo da historia da hu-
manidade, e também do periodo de mais
florescência em qualquer povo, arte, seien-

cia, etc.

ÁUREO, s. VI. Em Numismática, moe-
da de ouro dos romanos, que na sua ori-

gem pesava um escrópulo, e valia vinte

sestercios, — Em Numismática portugue-
za, moeda de ouro, que ao principio va-

lia 123 reis, depois valia 55 reis bran-
cos. = Recolhido por Viterbo no Diccio-

nario Portátil.

AURÉOLA, s. f. (Do latim aureolus,

da côr do ouro.) Em Pintura e Escul-

ptura, circulo luminoso que os pintores e

imaginários collocam na cabeça dos san-

tos em signal de gloria; figuradamente,
grau na jerarchia celeste, recompensa es-

pecial que se dá aos martyres, ás vir-

gens, aos doutores, etc. Extensivamente,
brilho, fulgor, esplendor morai, gloria

;

diadema, resplendor", disco, aro do ouro,

coroa.— «jE auréola he nome diminutivo de

áurea, e he hum nume que significa me-
nos que áurea ; e a áurea e auréola 7ne-

taphoricamentehedita coroa. i> Vita Chris-

ti, Part. IV, cap. 38, foi. 181, v.

— Em Anatomia, auréola, disco ou
circulo colorido, ou roxo, que rodeia o

bico do peito, ou os botões da vaccina

;

foi proposto para substituir a palavra
aréola.

— Em Ornithologia, a terceira famí-

lia da ordem dos sylvanos, tribu dos zy-

godáctylos.

AUREOLA, adj. f. Feito de ouro. —
nCorôa auréola.» Diogo do Couto, Déca-

da V, liv. 8, cap. 14.

t AUREOLADO, adj. p. Cercado com o

diadema ou resplendor da gloria celeste;

figuradamente, cercado, rodeado, cintado,

envolvido em um disco de côr.— Olhus

aureolados de roxo, pisados de chorar.

j AUREOLAR, v. a. (De auréola, com
a teruiinaçào verbal «ar».) Coroar com
auréola, ou resplendor celeste; premiar

com a bemaventurança qualquer virtude.

Envolver em um disco. N'este sentido,

bastante empregado na linguagem jíoe-

tica.

t AURIBARBO, adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, epithcto dos animaes que têm peilos

dourados em forma de barba.

t AURICHALCIANO, ncZ/', Que dansa so-

bre ura fio de aurichalco ; funambulesco

acrobático.

AURICHALCO, s. m. (Do latim aurum,

ouro, e kallcos, cobre.) Em Chimica, sy-

nonymo de cobre amarello, hoje desusa-

do. — liOs braços e o resto do corpo até

os pés como aurichalco (metal semilhun-

te ao ouro) quando sahe da furnalha ar-

dente. i^ Vieira, Sermões, Tom. xi, serm.

G, § 5, n. 240.

AURICIDIA, s.f. Cubica de ouro, am-
biçito exaggerada de riqueza.= Recolhi-

do por Bluteau, no Supplemento ao Vo-

cabulário.

\ AURICO, adj. Que pertence ao ouro.

Em Chimica, oxydo ou acido de ouro
;

segundo grau da oxydaçào do ouro, que

apresenta tenuíssimas propriedades bási-

cas.

—

Saes auricos, os que têm por base

o oxido aurico.

t AURICO AMMONICO, adj. Em Chimi-

ca, nome de um sal duplo, resultado da

combinação de um sal aurico com um
sal ammoniaco ; tal é o chlorureto aurico-

ammónico.

t AURICO -BARÍTHICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal duplo, produzido

pela combinação de um sal aurico com
um sal barithico.

t AURICO-CADMICO.arf;. Sal duplo for-

mado pela combinação do sal aurico com
o sal cadmico.

t AURICO COBALTICO, adj.'E.m Chi-

mica, sal duplo resultante da combinação

do sal aurico com um sal cobaltico.

t AURICO LÍTHICO, adj. Em Chimica,

sal duplo formado pela combinação de

um sal aurico com um sal lithico.

t AURÍCOLLA, adj. Em Zoologia, diz-

sc dos animaes que têm o pescoço de

uma côr dourada.

t AURICO-MAGNESIO, adj. Em Chimi-

ca, nome de uui sal duplo produzido pe-

la combinação de um sal aurico cora um
sal ffsgnesico.

AURICOMADO, adj. Que tem cabellos

de ouro; do còr loura ; usado na lingua-

gem poética.=- Recolhido por Moraes.

AURÍCOMO, adj. i^Do latim auricomus.)

Que tem as comas ou os cabellos de ouro.

== Usado na linguagem [loetica.

t AURICO-MÁNGÂNICO, ndj. Em Chi-

mica, nome do um sal duplo resultaute

da combinação de um saí aurico com um
sal manganico.

t AURICO-NICCOLICO, adj. Era Chimi-

ca, nome de um sal duplo resultante da
combinação de um sal aurico com um sal

niccolico.

t AURICO-POTASSICO, adj. Em Chi-

mica, sal duplo resultante da combinação

de um sal aurico cora um sal potássico.

t AURICORNE, adj. 2 gen. Em Orni-

thologia, que tem cornos de um amarel-

lo de côr de ouro.

t AURICO-SÓDICO, adj. Em Chimica,

nome de um sal duplo, produzido pela

combinação do sal aurico com o sal só-

dico.

t AURICO-STRONCICO, adj. Em Chi-

mica, nome de um sal duplo, resultante

da combinação de um sal aurico com um
sal stroucico.

t AURICO-ZINCICO, adj. Em Chimica,

nome de um sa! aurico com um sal zin-

cico.

AURÍCULA, s. f. (T>o latim auricula,

pequena orelha.) Em Botânica, nome ge-

nérico dos appendices lateraes, curtos

ou arredondados, como a ponta da ore-

lha. — Também designa um género da

familia das primuláceas, notável pela

elegância das suas flores. — Auricula

commum ; auricula dos floristas. — Auri-

cula de Judas, certo cogumello ; auricu-

la de rafo, nome antigo do myosotis.

— Em Conchyliologia, género de mol-

luscos gasterópodes, assim chamados por

serem providos de uma concha oblonga

ou oval que tem uma abertura longitu-

dinal munida interiormente de muitas

calosidades que lhe dão a forma de uma
orelha.

— Em Anatomia, auricula, o pavi-

lhão externo collocado atraz das faces,

debaixo das fontes, e diante da apophyse

mastoidêa.— Duas cavidades do coração.

t AURICULACEO, s. m. e adj. Mol-

lusco constituindo a familia da ordem
dos cephalóphoros pulmobráuchios, que

tem por typo o género auricula.

AURICULADO, adj. :Munido de aurí-

culas. = Usado em Historia Natural.

—Em Botanica,/ciWia auriculada, aquel-

la cujo disco se prolonga inferiormente

com dous appendices separados do pe-

ciolo.

— Em Conchyliologia, concha bivalva

auriculada, a que apresenta appendices

salientes.

— Em Entomologia, eli/tres auricula-

dos, os que otferecem um prolongamento

na sua base.

AURICULAR, adj. 2 ge». (Do latira

auricularis.) Que tera relaçào cora a
orelha; que apre.^icntn a forma de ore-

lha
;
que é recebido pelas orelhas.

— Em Processo, testemunha auricu-

lar, a que sabe do facto por ter ouvi-

do contar, e repetir; contrapõe-se a tes-

temunha occular, ou presencial.
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— Em Theologia, confissão auricular,

a que se faz era voz baixa e particular-

mente a um padre. — Contrapõe-se a

confissão publica.

— Em Anatomia, dedo auricular, o

dedo minimo, cuja pequenez permitte que

86 metta na orelha. — a O ultimo e quin-

to dedo... chama-se também o auricular,

por ser mais apto pêra nos servirmos

pêra a orelha, quando alguma cousa

nella nos ofende. r> Figueiredo, Comput.

etc. foi. 23, V.

— Em Óruithologia, pennas auricula-

res, as que guarnecem as orelhas dos pás-

saros.

— Em Entomologia, fistula auricular,

insecto, vulgarmente chamado thesuura

ou cadella, que tem d jus appendices na

extremidade do abdómen. — O povo jul-

ga que elle tende a introduzir- se nas ore-

lhas, e daqui lhe veiu o nome.
— Em Oonchyliologis, Linneo auricu-

lar, concha que tem uma abertura larga

como a da orelha.

— Em Ornitholugia, abutre auricular,

o que tem adiante das orelhas um appen-

dice membranoso, que lhe pende sobi-e o

pescoço.
— Em Botânica, dá-se este nome a

um grupo de cogumellos hymenotheciá-

nos.

— Em Anatomia, músculos auricula-

res, dividiàuíi aem anterior,
posterior e su-

perior.—-Artérias e veias auriculares.

—

Canal auricular.

—

Doenças auriculares.

t AURICULARINOS, s. m. pi. Em Bo-

tânica, tribu da ordem dos hymenomy-
cetes.

t AURICULIFÓRME, adj. 2 gen. Em
Entomologia, que tem a forma de uma
pequena orelha.

t AURICULIFORO, adj. Em Conchylio-

logia, concha cujos buracos da espiral

são eriyados de tubérculos em forma de

aurículas.

t AURICULITE, s. /. Em Conchyliolo-

gia, espécie fóssil da gryphea.

t AURICULOSO, adj. Em Botânica,

que tem a forma de aurícula. = Reco-

lhido por Moraes.

t AURICULO-VENTRICULARIO, adj.

Em Anatomia, nome dos orificios, que

estabelecem a communicaçào entre as au-

rículas e os ventrículos do coração,— Val-

bulas auriculo-ventricularias, nome com
que se designa a válvula mitral, e as

válvulas tricúspidas, assim chamadas,

porque a mitral está situada na abertura

da communicaçào do ventrículo com a

aurícula esquerda ; e as tricúspidas por-

que estão na abertura por onde communi-
cam o venti-iculo direito com a aurícula

direita.

t AURIDE, s. m. Em Mineralogia, fa-

mília de mineraes que compreheudem o

ouro e as suas combinações.

AURIFAGTORIO, adj. ant. Que faz ou

ensina a fazer ouro. — <í.Vhr^sio2>ea ou,

arte aurifactoria. » Padre Bernardes, Flo-

resta, Ttnn. XV, p. 2õ4.

AURÍFERO, adj. (Do latim aurifer.)

Em Historia Natural, que tem o brilho

do ouro, como a palmyra aurífera, que
contem ouro disseminado imperceptivcl-

mente, como o telluro aurífero que tem
ouro, como uma mina ou areal. — Usado
ua linguagem poética.— «.Dominando as

auríferas correntes do Tejo, e a formosa
barra de Lisboa.» Jorge Cardoso, Agío-
logio Luzitano, Tom. iii, p. 335.

t AURIFiCAÇÃO, s. /. (De aurum, e

Jacere.) Em Cirurgia, operação que con-

siste em obturar os dentes furados com
folhas de ouro.

AURIFICIA, s. /. Officio de ourives

;

ourivesaria. — uNa aurificia e imagina-
ria...» Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. ii, cap. 1, n. 29.— UIH-
cina onde se trabalha em ouro. - .:'

AURIFICO, adj. (Do latim aurum, e

fieri.) Que faz ouro; que contém ouro. —
« Professando a aurífica arte com abun-

dância de cabedal. « Jorge Cardoso, Agio-

logío Luzitano, Tom. ii, p. 20.
— Em Chimica, tintura aurífica ; eli-

xir aurifico, ou aurífico mineral, solução

de kermes mineral no álcool, assim cha-

mado, porque a sua côr se approxima da
do ouro. — Areia aurífica, a que contem
ouro.

AURIFLAMMA, s. f. [Da. baixa latini-

dade aarifiamina.) Em Arte militar, ban-

deira antiga, espécie de lábaro ou estan-

darte, pendão larpado, que por esta cir-

cumstancia se ditterençava da orifiamme
franceza que era quadrada. A auriflam-

ma era insígnia do pi-otector do mosteiro de
íSauí Diniz, jazigo dos reis de França;
ei-a entregue pelo Abbade ao protector

das regalias e privilégios do mosteiro

quando as circumstancias o reclamavam.
— « Dahi se lhe deo o nome de Auriflam-

ma, que em se metendo nas batalhas contra

os injieis, era certa a cictoria dos Fran-
cezes.» Monarchia Luzitana, Liv. 6, Tom.
II, foi. ISiJ, col. 4.

t AURIFORME, adj. 2 gen. (Do latim

auris, orelha, e forma.) Em Conchylio-
logia, curva de uma concha bivalva, que
tem a forma de uma orelha.

AURIFRISIO, s. m. Em Ornithologia,

ave pouco menor do que a Águia; cria-se

nas praias do mar de quasi toda a Euro-
pa. —- (I Ha outras aves pouco menores que

águias, chamadas aurifrisios, que têm hum
pé brando e largo a modo de patas e ac-

commodado para nadar com elle, e outro

armado com huinas unhas 7nais cruéis e rum-
pentes que as das próprias águias. » Frei

Bernardo de Brito, Chronica de Cister,

Liv. IV, cap. 22, p. 2-49.

AURIFULGENTE, adj. 2 ge?i. Que fulge

ou brilha como ouru ; usado ua lingua-

gem poética e na oratória. = Recolhido

por Moraes.

AURIGA, s. m, (,Do latim auriga.) Na

linguagem poética, cocheiro, carreteiro,

guia ou condiictor de um carro.

Sobre o carro veloz, furioso parte

Qutí desliLiniBiiU' yui.! u vflliu auriga.

CASTiio, ULVssEA, faiil. VI, esl. 27.

— Em Astronomia, Auriga, constella-

ção septentrional, formada de quatorze

estrellas, ou segando vários authores de

vinte sete ou trinta e duas estrellas. —
« Tem mais Auriga ou Ericthonio, ou [co-

mo outros dizem) Euriocho, huma estrella

em cada joelho, e huma na mão direita, e

na esquerda duas, e sàu aquellas que Vir-

gílio chama Cabritos. » Leonel da Costa,

Georgícas, Apud., Bluteau, Vocabulário.
— Em Anatomia, quarto lóbulo do fí-

gado.

t AURIGASTRO, adj. Era Historia Na-

tural, diz-se dos animaes que têm o ven-

tre do um amarello dourado.

t AURÍGENA, s. f. (Do grego aura,

vento, e gene, nascimento. J Em Ento-

mologia, género da ordem dos coleópte-

ros pentáineros, família dos sternoxos,

tribu dos buprestjdes.

AURÍGERO, adj. Que traz ou usa ouro

sobre si. ^ Usado na linguagem poéti-

ca. — Emprega-se como substantivo, em
Botânica, para designar um lichcn, cujo

talo é coberto de tubérculos amarellos.

AURIGINOSO, adj. (Do latim aurum,
ouro, e genus, género. j Em Bathologia,

nome dado á icterícia, na phrase jeòra

aurigínosa, que também designa a febre

amarella.

t AURIGO, s. m. Em Balhologia, côr

amarella que apresenta a icterícia nos

olhos e na peile, tirando para a côr ala-

ranjada.

t AURINA, s. f. Em Chimica, princi-

pio coloraute amarello dourado, quasi

Sempre acompanhado de um princípio

crystalisavel vermelho.

t AURINIA, s. /. Em Botânica, sec-

ção do género alyssa da família das cruci-

feras, cuja espécie principal é a alyssa

sexatil.

t AURIPENNE, adj. 2 gen. Em Orni-

thologia, epitheto das aves que têm as

pennas douradas^

AURIPHRYGIATO,- adj. (Do latim au-

rum, ouro, e Flirygiatus, bordado, tira-

da a meláphora (ios moradores da Phry-

gia que se distinguiam pelo talento de

bordar.j Em Liturgia, nome dado ás ves-

tes sacerdotaes bordadas a ouro, princí-

palmenLe a mitra. — Mitra aunphrygia-

ta, a que tem apenas lavores de ouro,

mas nào pedras engastadas. — nDa Mi-

tra auríphrygíata deve usar o Bispo des-

de o primeiro Dumingo até o JS/atal.t

Andrade, Acções Episcopaes, p. 71.

AURI-ROSADO, adj. Em linguagem

poética, que apresenta uma côr de ouro e

de rosa.

Li deutre uunrosailns nuvens íurfo,

AJ.Ffi.NO LIMUIO, Poiíi-ias.

t AURISCALPO, s. fti. (I>o latim auri-
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calpium, limpa orelhas,) Em Cirurgia,

instrumento empregado para extrahir o

cerumen ou certos corpos extranhos do

canal auricular.

— Em Concliyliologia, género de bi-

valvas, que se confunde com o género

anatina.

AURISPICE, s. m. aiH. Vid. Arúspice.

t AURISTO, s. m. Em Grammatica

grega, o mesmo que Aoristo. = Recolhi-

do por Bluteau.

t AURITARSO, adj. Era Zoologia, diz-

sc dos animaes que têm o tarso côr de

ouro.

t AURITE, s. m. Em Ichthylidlogia, no-

me especifico do labro auriculado.

AURITO, adj. (Do latira auritus.) Que
ouve bem; que tem bom ouvido; usa-

do na linguagem poética por Garção e

Filinto. = Recolhido por Moraes.

t AURIVENTRE adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, o mesmo que Aurigastro.

AURÍVORO, adj. Em linguagem poéti-

ca, que devora ouro; figuradamente, gas-

tador, perdulário, pródigo.

t AUROCHS, s. m. (Do allemào aue-

rochs.) Em Historia Natural, o maior

mammifero da Europa ; espécie do touro

selvagem que ainda existe em algumas

florestas da Lithuania.

t AUROFERRÍFERO, adj. Em Minera-

logia, nome dado aos mineraes que C(m-

tém accidentalmente ouro e ferro, tal

como o tclhiro nativo.

t AUROIDES, s. m. pi. (Do latim au-

rum, ouro, e eidos, forma.) Em Chimica,

classe dos metaes que encerram ouro e

irridiíim.

t AURON, s. m. Em Erpetologia, co-

bra d:i America.

AURONIA, s. /. O mesmo que Abro-

tano.= Recolhido por Moraes.

AUROPHREGIATA, adj. Vid. Auriphry-

giato. = Recolhido por Bluteau.

AUROPLUMBÍFERO, adj. (Do latim au-

rnm, ouro, plumhum, chumbo, e fero,

levo.) Era Mineralogia, nome dado ao

mineral que contém accidentalmente ou-

ro e chumbo.

AURORA, s. /. (Do latim aurora; de

áurea hora.) Em Astronomia, luz fraca,

que começa a apparecer quando o sol

chega ao 18.° (grau) abaixo do horizonte,

que vae augmentando á medida que o

sol se eleva, e que dura em quanto este

astro se alevanta, — «A esfa parte do

tempo chamarão os Latinos aurora, f/ue

quer dizer, parte dourada, que pela par-

te donde nasce parece que está o ar dou-

rado.» Manoel de Figueiredo, Chrono-
graphia, Part. i, cap. 3.

— Em ]\I('teorologia, aurora horenl,

phenomeno luminoso que apparcce de noi-

te no c6o, do lado do norte; attril)ue-so

a sua causa á electricidade mi ao magne-
tismo terrestre.—Aurora austral, jilieno-

mono luminoso que se manifesta nas re-

giões visinluis do polo do sul, da mesma

natureza das auroras boreaes. — Aurora

polar, designação commum com que se

designa ora a aurora austral, ora a ho-

real.

— Em linguagem poética, crepúsculo

matutino, alvorada, alvorecer, madruga-

da, dilúculo ;
figuradamente, o principio

de uma cousa alegre ; infância, juventu-

de, efílorcscencia, irradiação. Em sentido

particular, nome dado á Virgem.— •iDe-

leitando-se na vista da estrella d'alva,

em saudar a verdadeira Aurora, por

quem considerava, que tivemos no mundo

todos os bens do céo.t Frei Luiz de Sou-

sa, Hist. de Sam Domingos, Part. i, Liv.

G, cap. U.

— Em Chimica, aurora consurgens,

nome com que os alchimistas exprimiam

a vegetação do seu ouro.

— Eui Botânica, rainunculo amarello.

— Eui Entomologia, borboleta diurna,

do sub-gcnero das crassicarias.

t AURUM CORONARIUM, s. m. Em
Archeologia, ofterta dos povos na accla-

mação do imperador; assim chamado

porque consistia em uma coroa de ouro.

AURUM MUSIVUM, s. m. Em Chimica,

estanho sublimado por meio do azougue

e que recebeu uma côr de ouro em con-

sequência do grau de fogo empregado

n'esta operação.

f AURURÊTO, s. m. Em Chimica, li-

ga em proporções definidas de ouro e de

um outro metal : aurureto de prata, ou

otiro argentifero; aurureto de palladium,

e de prata, ou oiiro palladifero argenti-

fero.

AURÚSPICE, s. m. Vid. Arúspice. =
Recolliido por Moraes.

t AUSCARÍPEDE, s. m. Em Helmin-

thologia, espécie de vermes de muitos

pés.

AUSCULTAÇÃO, s. m. No sentido usual

acção de escutar, de prestar attenção. —
Em linguagem medica, meio empregado

por Laennec para apreciar os ditferentes

rumores que se dão na caixa tlioraxiea,

e por eiles tirar conclusões sobro o dia-

gnostico e o tratamento das moléstias

do coração e do pulmão. A aascultação

faz-se por meio de um instrumento cha-

mado stethoscopiú, e n'cstc caso toma o

nome de auscultação mediata; a auscul-

tação immediata dá-se appiicando sim-

plesmente o ouvido sobre o peito. Por

meio da auscultação se aprecia : o so-

pro placentario, signal de gravidez; as

pulsações do coração do feto ; signal de

que está vivo ;
e finalmente o sopro das

artérias ao longo do sternun ou das ca-

rótidas.

t AUSCULTADO, adj. p. O mesmo que

Escutado, mas tuiicamente empregado na

linguagem scientifica: observado pelo me-

dico, para vc-r se pelos rumores do peito

ou do ventre se concluo sobre o diagnos-

tico.

t AUSCULTADOR, s. m. O que escuta

os ruidos do coração ou do ventre, para

conhecer se ha neurisma, se o feto está

vivo, etc.= Também se dá este nome ao

Stethoscopio.

t AUSCULTANTE, adj. 2 gen. O que
ausculta; auscultador.

AUSCULTAR, v. a. Em Medicina, ex-

plorar attentamente, por meio do ouvido,

os sons que se produzem no peito, para

tirar conclusões sobre o diagnostico. Vid.

Auscultação.

AUSÊNCIA, s. /. (Do latim absentia ;

no portuguez antigo o a b > mudava-se

facilmente em oU" como em abstinência,

awstinencia, áhsolvere, ausolver.) Afasta-

mento, falta de presença, vagatura, se-

paração, despedida; nào assistência. —
líA ausência dos negócios naturalmente

causa descuido e esquecimento delles.t

Severim de Faria, Discursos Vários, foi.

4,v.
— Loc. : Fazer boas ausências, dizer

bem, elogiar alguém quando não está pre-

sente. — Soffrer ausências, sentir sauda-

des.

AUSENTADO, adj. p. Apartado, afasta-

do, separado, ausente ; não presente ou

assistente. — « E quanto aos pilotos, que

este fogo accenderam, hum delles era au-

sentado. » João de Barros, Década I, Liv.

4, cap. 5.

AUSENTAR, v. a. ant. Apartar, retirar,

afastar, separar.

A vosso amor^sn^cito.

Que outroà raidati^is me aiufnlou do peito.

ALTARES d"0R1BSTK, LL'Z1T. TRaNSF-, fol. 97, T.

—Ausentar, r. n. Partir, sair, largar.

— a Buscou outra invenção... para afa-
zer ausentar do lugar. » Frei Leão de

Sam Thomaz, Benedictina Luzitana, Tom.
I, trat. 1, part. 2, cap. 11.

— Ausentar-se, v. refi. Apartar-se, re-

tirar-se, separar-se, despedir-se, estar au-

sente; alongar-se.

Que o mal. que senle

Hum pouco se ihe ausente ái memoria.
CAUSES, écloga ii, est. H.

AUSENTE, adj. 2 gen. (Do latim ahsens,

entis.) Não presente ou assistente, apar-

tado, afastado, distante, separado
;
que

está fora de casa, ou da terra ; remoto,

alonfjado. — <i Jlavier assim via as cou-

.las futuras'ou ausentes, e faltava nel-

las, como se as tivesse diante dos olhos. »

Vieira, Sermões, Tom. viii, p. 423.

— Em Direito commercial e civil, au-

sente não é aquelle que nào está no logar

da sua residência habitual, ou no logar em
que a sua presença se acha momentanea-

mente necessária, mas o que nào dá novas

de si e cuja existência portanto é incerta.

—

Contractos entre ausentes, cm Commercio

tratam-se por via do cartas mandadeiras.

— Ausente em parte incerta, formula da

citação poi éditos.

AUSENTE, .<!. m. Pessoa queéestá em
logar distante. — « Estas sSo como Prín-

cipes, não lhe lembrão os ausentes.» Jor-



664 AUSP AUST AUST

ge Ferreira de Vasconcellos, Aulegraphia,

act. I, SC. 10.

— Loc. : Chamar defuntos e ausentes,

invocar o nome de todas as pessoas que

não podem justificar o que se está di-

zendo.

t AUSERON, s. m. Eiu Pharmacia, dro-

ga raríssima que vem da Pérsia.

AUSO, s. m. ant. O mesmo que Ousadia;

atrevimento ; alvedrio, determinacrio. =
Recolhido por Bluteau, no Supplemento

do Vocabulário. = Usado por João de

Barros no Clarimundo.

AUSOLUTAMENTE, adv. ant. (O mes-

mo que Absolutamente, ainda usado na

linguagem popular.) Empregado por Cas-

tanheda e Ruy de Pina.

AUSOLUTO, adj. Vid. Absoluto. = Em-
pregado por Castanheda e João de Barros

AUSPICAR, V. a. ant. (Do latim auspi-

cari.) Augurar, prognosticar, predizer,

futurar.

— Auspicarse, v. refl. Prever, ante-

ver, presentir. — « Na qual (falia) bre-

ve e elegantemente lhe significou o amor e

veneração, como aquelles vassallos os re-

cebião, ai felicidades que se auspicavão

das taes bodas, e o quanto devião ser es-

timados de suas Magestades. » Mercúrio

de Agosto de 1066. Vid. Auspiciar.

AUSPICATO, s. m. Ceremonia dos au-

spícios ; consultação dos augúrios ; usado

por Barreiros. = Recolhido por Moraes.

ÁUSPICE, s. 7/i. ant. (O mesmo que

Arúspice, do latim auspex.) Prognosti-

cador, núncio. — o»S. João Bautista,

termo da Lei velha, e auspice da Lei

nova. -D Padre Manoel Fernandes, Alma
Instruída, Tom. i, doe. õ, cap. 3, n. 77.

AUSPICIAR, V. a. Prognosticar, augu-

rar ; annunciar prosperidades. = Usado
na linguagem poética e oratória.

AUSPICINA, s. /. Arte de predizer o

futuro pelo voo das aves.

AUSPICIO, s. m. (Do latim auspicium ;

de avis, ave, e spicere, observar.) No
sentido primitivo, presagio que os roma-

nos tiravam do vôo das aves ; extensi-

vamente vem a designar qualquer modo
de conhecer o futuro. — Na linguagem

usual, agouro, prognostica, presagio, in-

dicio, signal principalmente prospero ou

favorável. — Principio, começo, entra-

da, inauguração, installação.— nDebran-
dos voos se hão de tomar auspicios etc. »

Varella, Numero Vocal, p. 86.

Que vÍT-vos tiíis desditas tão ousados
Para mim lenlio por ÍL-hce auspicio.

MBN-, MALACA, CONUU- Liv. XII, CSt. 37.

AUSPÍCIOS, s. wí. i^L Protecção, pa-

trocínio, assistência, coadjuvação.

—

«Com
favoráveis auspicios authorisa Deos o

governo dos Príncipes Religiosos. v Mo-
narchia Luzitana, Tom. vii, íol. 198.

t AUSPICIOSAMENTE, adv. Sob bons

auspicios, favoravelmente, venturosamen-

te, ditosamente, felizmente começado.

AUSPICIOSO, adj. Que é começado

com bons auspicios ; esperançoso, favo-

rável, prospero, feliz, venturoso ; usado

por Filinto. = Recolhido por Moraes.

t AUSQUOY, s. m. Em Historia Natu-

ral, maminifcro, chamado caribon, ouren-

na dos Hurons.

AUSSARI, s. m. Em linguagem india-

na, usada pelos nossos chronistas, prazo

que se deixa nas gançarias, para depois

d'elle se começar a executar e praticar

alguma lei, innovação, etc.[= Recolhido

por Moraes.

t AUSSIDUA, s. f. ant. Capella mór.
= Recolhido por Viterbo.

ÁUSTAGA, s. /. ant. Em linguagem

náutica, o mesmo que Ostagas. — Ca-

bos empregados nas manobras de içar e

arrear horizontalmente as vergas de gá-

vea. = Usa-se no plural.

AÚSTE, s. m. O mesmo que: Ahuste.

Em linguagem náutica, costura que se

pratica nos chicotes das amarras, que

se querem emendar umas ás outras. —

•

« Por estar sobre huma só ancora lança-

ram outra, e depois outras até seis, que

não havia mais, e todos os austes d'ellas

trincaram, e era por se roçarem por pe-

nedos, que estavam debaixo, e pela gran-

de força, que levavam pelo pezo das an-

coras trincaram logo.» Castanheda, His-

toria do Descobrimento da índia, Liv.

VII, cap. 36.

AUSTERAMENTE, adj. Com austeri-

dade, cora dureza ; rigorosamente ; seve-

ramente. — « Sayito Antão Abbnde, aos

seus Religiosos, que vivião elevada e aus-

teramente, unicamente lhe encommendava
a alegria espiritual, como escudo e re-

médio pêra vencer todas as tentações. »

Alma Instruída, Tora. i, n. 346.

AUSTEREZA, s. f. O mesmo que Aus-

teridade.— vDe Frei Odorico, varão de

grande austereza e santidade, etc» Frei

Marcos de Lisboa, Chronica dos Meno-

res, Part. II, Liv. 8, cap. 18.

AUSTERIDADE, s. f. (Do latira auste-

ritas, no abi.) Severidade, rigidez, rigor,

dureza, perseverança inflexível em seguir

certas regras
;
pontualidade, integridade,

penitencia, mortificação, observância, par-

cimouia, simplicidade ; vida austera. —
iiE depois de algumas perguntas, que lhe

fez da sua vida e costumes, pos-lhe dian-

te o rigor e a austeridade da Ordem.»

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. I, cap. 2.

— Em Physica, chama-se austeridade

o maior grau da acerbidade ou adstrin-

gência, que produz no j)aladar uma im-

pressão desagradável.

— Em Pintura, austeridade caracteri-

sa um assumpto de composição simples

de desenho corrente, de colorido verda-

deiro e sem vehemencia, cujos eífeitos não

são exquisitos mas accumulados, e os

accessorios empregados com economia,
— Em Escuiptura, grandeza da ideia,

simplicidade e profundeza de expressão.

t AUSTERISMO, s. m. Frequência de
austeridade

; systema de austeridade.

AUSTERÍSSIMO, adj. sup. Severíssimo,
de uma grande rigidez, de uma extrema
inflexibilidade para comsigo. Duríssimo,
rigorosíssimo. = Usado por Paiva de An-
drade e Miguel Leitão.

AUSTERO, adj. (Do latim aiisterus.)

Duro, rigido, severo, inflexível, integro,

rigoroso, exacto, parco, simples, grave,
rude, áspero, desabrido, pontual, estricto;

disciplinado, mortificado, penitente.

Tomando agora outra mais certa estrada,
A morte e a dnr por vós Ião agradável,
E lao suave achei o mundo austero.
Que nem vida sem vos, rieui gosto o quero.

ALVARES d'0R1ENTB, LUSIT. THAPISF.,

foi. 71, V.

— Em Chimica, chama-se austero o

maior grau de acerbidade.

— Em Bellas Artes, caracter austero,

o que exclue^o agradável, o gracioso ou
o voluptuoso, que mira o sublime.— Uma
harmonia austera ; um edificio austero

;

uma ex2)ressão austera.

— SíN. Austero, Severo, Rigoroso :

O primeiro vocábulo, na accepção primi-

tiva do grego auein, seccar, designa uma
certa aspereza, um gosto acro e adstrin-

gente; e d'aqui se estabeleceu a relação

para o sentido moral. eferc-se sempre
ao porte e modo de viver de cada um

;

assim se diz viver austero, caracter aus-

tero, palavras austeras, o mesmo que
acerbas. — Severo, refere-se mais aos

princípios a que]se submettem os outros;

assim se diz uma moral severa, uma lei

severa. — A ideia de rigoroso traz com-
sigo a de exaggeração, de violência ao

natural que se corrige pela brandura, e

pela humanidade.

AUSTINADO, adj. ant. O mesmo que

Obstinado. E frequente a mudança do

« o » inicial por « a » ;
phenomeno phono-

logico ainda usado pelo povo.

AUSTINENCIA, s. /'. ant. O mesmo que

Abstinência; o « b » é com frequência

mudado em « u » como em .ahsmtia, au-

sência.) Jejum, temperança, parcimonia.

==Usado por Castanheda.

AUSTRAL, adj. 2 gen. (Do latim aus-

tralis.) Em Geograpia, meridional, que

pertence ao Meio Dia ; do austro, do sul.

— Latitude austral, latitude dos paizes

situados ao meio dia do equador.

—

Con-

tinente austral, o mesmo que Australa-

sia, Austrália, Polynesia, Oceania.

Jaz a soberba Europa, a que rodeia

Pela parte do Arcturo e do Oceidento

Coui suas salsas ondas o Oceano,

E pela ausirnl o mar Mediterrâneo..

CAMÕES, LUZ., c. Ill, est. 0.

— Em Astronomia, constellações aus-

traes, as que estão situadas ao meio dia

da linha do equínoxio.

—

Polo austral, o

que está opposto ao polo boreal, e é in-

visível sobre o nosso horizonte.

—

Signos

austraes, nome com que se designa os

seis últimos signos do Zodíaco.

— Em Physica, magnetismo australo,
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que domina no hemispherio meridional da

terra.

— Em Zoologia, chama-se austral co-

mo epitheto para caracterisar os animaes

que vivem nos paizes quentes.

— Em Botânica, plantas austraes, as

que se acham nas partes meridiouaes da

Europa.

AUSTRALÁSIA, s. /. Em Ornithologia,

género formado na familia dos periqui-

tos, e svnonvmo do género trichoglope.

t AUSTRÀLASIANOS, s. m. pi. Em
Entomologia, nome de duas pequenas

sub-divisões do género altus, que vivera

nas ilhas da Oceania.

t AUSTRALIANO, aclj. Que habita a

Austrália.

AUSTRÀLICA, s. f. Em Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros, farailia

dos chrvsomellinos.

t AUSTRALITE, s. /. Era Mineralogia,

areia cinzenta, composta de aluminium,

silicio e ferro.

AUSTRÍACO, ac?/'. es.w. Quehabitaoué
natural da Áustria.— «Assimlke succedeo

ao v}esmo Príncipe Austríaco.» Vieira,

Sermões, Tom. rx, do Ros. 9, p. 5, § 337.

AUSTRIANO, adj. O mesmo que Aus-

triaco. = Também se usa como substan-

tivo.— «Austrianos e Ungarus por serem

vizinhos dos Venetos, etc.» Barreira,

Chorographia, foi. 216.

AUSTRIFERO, adJ. Em linguagem poé-

tica, o que traz chuva; pluvioso.^Reco-
lhido por Jloraes.

AUSTRINO, adj. (Do latim austriuus.)

O mesmo que austral, meridional.

Levando a proa

Pêra onde a natureza tinha pósia

A ojtíla a Uíilrina da eáperaoca boa.

Cà«., Luz , caot. IX, esl. IG.

AUSTRO, s. VI. (Do latim auster; deri-

vado do grego auô, seccar.) Nome que os

latinosdavam ao vento sul, e que ainda

hoje se emprega na poesia.

Noto, ÁusiTO, Boreas, Aquiiln queriam
Arruiuar a machina do mundo.

CA.MÕES, LUZ., C.IOt Tl, esl. 77.

t AUSTROMANCIA, s. /. (Do latim aus-

ter, vento sul, e do grego manteia, adivi-

nhação.) Arte de adivinhar por meio da
observação supersticiosa dos ventos.

AUSTROMANCIANO, adj. Que se entre-

ga ás praticas da austroniancia.

AUSTRUCHE, s.f. (Do latim ostviithiam.)

Em Botânica, nome antigo, dado á impc-
ratoria.

AUSTURIANO, adj. Yid. Asturiario. =
Usado por Castanheda.

ÁUTA, s. /. ant. O mesmo que Acta.
— «...e quando as Procurações vierem,

faça-as pocr na anta do processo, e valha

o qtie hy for feito, ataa esse ponto. » Or-

denação Affonsina, Liv. iii, tit. 4õ, § 1.

f AUTALIA, s.f. Em Entomologia, ve-

nero de coleópteros tetrámeros, familia

dos bracliélvtres, tribu dos alcocharidcs.

t AUTARCHOGLOSSE, adj. 2 gen. (pr.

Toi.. 1.-84

atdarkoglossa ; do grego autos, próprio,

arkS, dominio, e glossa, lingua.) Em Zoo-

logia, diz-se dos animaes cuja lingua es-

tá solta.

AUTARCIA, s. f. (Do grego autos, si

próprio, e arkeia, bastar.) Em Pathologia,

tranquilidade moral, bem-estar, contenta-

mento do seu estado. = Também se em-

prega no sentido de frugalidade, tempe-

rança, sobriedade. Contrapõe-se a Aples-

sia.

j AUTARCITE, s. m. Em Botânica, o

mesmo que Prolifero.

j AUTEA, s. f. ant. Palavra com que

antigamente se designava a phtisica pul-

monar na espécie bovina.

t AUTECHOSCÓPIO, s. m. (Do grego an-

tes, si próprio, echo, som, e scopin, exami-

nar.) Em Medicina, nome de um stetho-

s3opio, destinado a praticar a auscultação

sobre si mesmo. O mesmo que Autescho-

copio.

t AUTEMÉSIA, s. f. (Do grego autos,

espontâneo, e emesis, vomito. 1 Em Patho-

logia, vomito idiopathico. = Também de-

signa a grande familia das gastroses.

t AUTHÉMERON, s. m. (Do grego au-

tos, o mesmo, e emera, dia.) Em Medi-

cina, remédio que alivia um doente no

mosmo dia em que o tomou.

t AUTEM GENUIT, loc. adv. Diz-se de

qualquer enumeração longa e enfadonha

das qualidades ou virtudes de alguém.

t AUTHENTICA, s. f. Minuta de um
acto ou escripto authentico; certidão, pu-

blica forma.
— Era linguagem theologica, authen-

tica, é o despacho com que se justifica a

identidade e verdade das relíquias ou mi-

lagres, para serem veneradas.— « A au-

thentica dos p>rivilegios e foros da Vir-

gem, está escrita vivamente em sua mes-

ma pessoa tão superiormente, que se ro-

ça com as três Divinas. y> Padre Bernar-

des, Meditações XII, pont. 1.

—Em Direito, Authentica, nome dado

a uma collecção de leis de Justiniano

compostas em grego e traduzidas em la-

tim ; esta traducçào foi substituída por

uma segunda traducçào mais exacta e

fiel, que Accursio, encarregado de a re-

ver, declarou que era Authentica, d'onde

lhe ficou o nome.

t AUTHENTICAÇÃO, s. /. O acto de dar

ou estabelecer a authenticidade.= Usado
no Código Civil.

AUTHENTICADO, adj. Tornado authen-

tico ; revestido de todas as f)rmalidades

prescriptas para dar fé e validade a um
documento.==Usado por Frei Pantaleão de

Aveiro.

AUTHENTICAMENTE.arfi'. Com authcn-

ticidade ; legalinontc. com todas as foi'-

malidados ; solemnomente. — «£ por con-

star authenticameute ./íz c assinei este.s

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. 111, liv. 1, oap. 17..

AUTHENTICAR, v. a. (Para a etymolo-

gia, vid. Authentico.) Dar authenticida-

de, revestir um acto com todas as forma-

lidades prescriptas pela lei; legalisar, qua-

lificar publica e juridicamente. — «Com
autoridade do Papa Gregório XIII, au-

thenticou o milagre. ri Jacintho Freire,

Vida de D. João de Castro, Liv. i, n. 58.

AUTHENTICIDADE, s. f. Qualidade do
que é authentico ; legalidade, formalida-

de indispensável para a validade de um
documento. Diz-se do caracter de um li-

vro que se nào pôde julgar apócrypho;

bem como de qualquer documento que
não soífreu falsificação.

AUTHENTICO, adj (Do latim authen-

ticus; do grego authentos, que obra por

sua própria authoridade.) Solemne, incon-

testável, legal, formal, certo, indubitável.

Dá-se este nome a todos os documentos
emanados da authoridade publica, acom-
panhados das formulas que a lei exige.

— Copia authentica, livros authenticos,

contrapõe-se &apocryphos.—«£ nào quiz

revellar, nem communicar facilmente com

os homens authenticos e grandes letrados,

elle entendia o que grandemente ignora-

va e 7ião sabia.» Frei Gonçalo da Silva,

Vida de Sam Bernardo, Liv. iii, cap. 13.

-— Etn Musica antiga, modo authenti-

co, modo ou tom cuja dominante é a

quinta da final ; na musica de egreja

ainla se empregam quatro tons chamados

authenticos, ou approvados, por terem

sido escolhidos por Santo Ambrósio, pri-

meiro creador do canto-chào ; sào elles o

primeiro, o terceiro, o quinto e o septimo.

= Também se chamam authenticos to-

dos os tons em que a melodia é regular.

— Stx. Authentico, Solemne : Na
linguagem usual estas duas palavras

divergem immensamente no sentido.

—

Era Jurisprudência, authentico, e so-

lemne) caracterisam o acto revestido de

todas as fórmulas que o tornam válido,

com a differença de que para ser authen-

tico lhe bastam as formalidades sem as

quaes a validade do acto é insanável, e

para ser solemne, nào se deixa de cum-

prir mesmo os tramites mais supersticio-

sos. — No uso comnium, diz-se que um
acto é Solemne, quando se executa com
grande ceremonial, pragmáticas e eti-

quetas ; o termo authentico só caracterisa

factos.

AUTHOR, s. ))i. O mesmo que Auctor,

ou Autor.= Recolhido por iloraes.

AUTIVO, adj. ant. O mesmo que Acti-

vo.=; Usado na Vita Christi.

AUTO, adj. ant. O mesmo que Apto.

=^Usa-o Ruy de Pina.— «...e primeira-

mente lhes convém que tenJiHo membros

i
autos, e perfeitos, que convetihão ás

olrras e feitos a que presentes forem ; os

quaes sam cscolheitos e pcra ello estre-

mados.* Ordenação Affonsina, Liv. i,

tit. 50, § 5.

AUTO, 5. «1. flíií. ^Do latim acttts,

ua forma moderna, acto.) Acy.ào, feito;
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procedimento, ceremonia, solemnidade.

—

(í-Tudo o que no entendimento entendem e

ohrão por autos exteriores, offerecem a

Deos. » Frei Simão Coelho^ Compend. das

Chron. do Carmo, Liv. i, c,ip. 8, foi. 29.

— Em Litteratura, Auto, forma nacio-

nal da litteratura dramática portugueza,

correspondente aos Mysterios e Morali-

dades francezas e inglezas do fim do sé-

culo XV. Versa sempre sobre assumptos

hieráticos, sendo os principaes entrechos

as festividades do Natal, Keis e Paschoa,

e Procissão de Corpus Christi. Era es-

cripto em verso octosyllabo da redondi-

Iha popular, sendo a estroplie geralmente

em quintilhas ; servindo a linguagem cas-

telhana para aquellas situações em que se

imitava a rudeza popular. O Auto era

sempre acompanhado de musica e de dan-

sa ; as árias chamavam-se vilancetes, e

as dansas chacotas; nunca constava de

mais de nove personagens, salvo as fi-

guras mudas ; terminava com canto de

Te-Deuiu acompanhado de órgão, ou de

outros quaesquer instrumentos ; admittia

mutações phantasticas do scenario, e ti-

nha em si todos os elementos para vir a

dar origem á Opera. Representava-se nas

Egrejas ou nos adros, e principalmente

nos serões da corte de Dom Manoel, Dora
João III, e Dom Sebastião, d'onde o Au-

to foi banido pelo Santo Officio, existin-

do ainda hoje obscuramente nos usos po-

pulares das aldeias do Minho, Algarve e

Açores. Cabe a gloria de ter creado esta

forma nacional a Gil Vicente, que com
os seus Autos trabalhou para a seculari-

sação da sociedade portugueza.

—

nE por
isso huma das cousas... com que queria

que festejássemos tamanha solemnidade, he

não com banquetes, nem com autos, etc.

»

Paiva de Andrade, Sermões, Part. i,

foi. 42, V.

— Em Historia religiosa. Auto de Fé,

acto judiciário da Inquisição, ou senten-

ça contra os que elia julgava dignos de

punição por terem infringido as leis reli-

giosas ; designa especialmente a execução

da sentença da Inquisição, quando con-

demna ao supplicio da fogueira. Havia
Autos de Fé, solemnes ou geraes, e par-

ticulares; os primeiros só se celebravam
nas grandes festas, no nascimento dos
príncipes, na coroação dos reis, ou no an-

niversario de algum feito memorável ; os

segundos tinham epochas determinadas em
que se celebravam. Fazia-se uma procis-

são publica, em que appareciam os nega-
tivos, confesso^, convictos, relapsos, os re-

laxados em carne, e os que trajavam sam-
henito e carocha, ou escapulário e mitra

com lavaredas e diabos pintados ; depois

de um longo sermão, o préstito caminha-
va para uma praça publica aonde esta-

vam promptas as fogueiras, amarravara-se
os condemnados aos postes e lançava-se

fogo. Assistia-se ao espectáculo com re-

gozijo publico.— « Quaes confio eic na Di-

vina bondade serão todos os que confessa-

dos 6 arrependidos sahem neste Auto da
Fé. » Padre Francisco de Mendonça, Ser-

mões, Part. II, p. 382, n. 21.

— Em linguagem forense, Auto, in-

strumento authentico e solemne, feito com
authoridade publica, e formalidades de

direito. — No plural, designa o feito, pro-

cesso, as peças sobre que se tem de de-

cidir um pleito. — « Que não ensinassem

aos meninos pelos Autos ou feitos que fi-

cassem das demandas. » Lucena, Vida de

Sam Francisco Xavier, Liv. vi, cap. 3.

— Em Theologia, Autos dos Apósto-

los, Vid. Actos dos Apóstolos.

— Loc. : Estar, ou não estar pelos au-

tcs, conformar-se, ou não querer acceder

ao que se propõe. — Levantar um auto,

fazer uma relação circumstanciada e au-

thentica no próprio logar em que se deu

o facto; o mesmo que lavrar um auto.

— Auto de conciliação, auto publico. —
Representar um auto, levar á scena uma
comedia popular, em verso de redondi-

Iha. — Sair em um Auto, dizia-se anti-

gamente do que era sentenciado pela In-

quisição juntamente com outros infelizes.

AUTO, pref. Prefixo tirado do grego

autos, próprio, per si só, que se emprega
no principio das palavras compostas que

exprimem a ideia de um acto próprio ou

particular. Ex. Autographo.

t AUTOBIOGRAPHÍA, s. /. (Do grego

autos, próprio, bios, vida, e grapihô, es-

crevo.) Relação que um personagem his-

tórico ou outra qualquer pessoa faz dos

seus pensamentos e actos da sua vida.

As Confissões de Rousseau, as Confiden-

cias de Lamartine, as Memorias de Além
da Campa, são Autobiographias.

AUTOBIOGRÀPHICO, adj. Que pertence

á vida daquelle que escreveu a sua pró-

pria biographia.

t AUTOBIÓGRAPHO, s. m. O que es-

creve a sua própria biographia.

t AUTOCARPIÁNO, adj. (Do grego au-

tos, próprio, e carpos, fructo.) Em Botâni-

ca, diz-se de um fructo cujo ovário desen-

volvendo-sc sem contrahir alguma adhe-

rencia com as partes que o rodeiam, e

sem ser immediatamente coberto por el-

las, não se acha modificado por alguma
addição das partes.

t AUTOCÉPHALA, s. f. Em Disciplina

ecclesiastica, cidade metropolitana inde-

pendente do patriarcha.

t AUTOCEPHALIA, s. f. Em Discipli-

na ecclesiastica, dignidade dos arcebis-

pos, não submettidos aos patriarchas.

AUTOCÉPHALO, s. m. (Do grego autos,

próprio, e kep)halê, cabeça.) Na Egreja

grega, nome dos bispos que não obede-

ájurisdicção dos patriarchas e não co-

nhecem superior.

AUTOCHTHONE, s. m. (pr. autoktone;

do grego autos, mesmo, próprio, e ctkon,

terra.) O mesmo que Aborígene ou Indí-

gena; nome dado áquelles povos que se

julgam oi-iginarios do sitio aonde vivem.
= Também se emprega como adjectivo.

— Povo autochthone.

t AUTOCINESIA, s. /. (Do grego au-

tos, próprio, e kinesis, movimento.) Em
Medicina, movimento voluntário.

t AUTOCLAVE, s. m. (Do grego autos,

si próprio^ e do latim clavis, chave.) Pa-

nella própria para cozer os alimentos sem
evaporação ; é um aperfeiçoamento da
marmita de Papin.— Digestor.

t AUTOCLYSE, s. /. (Do grego autos,

próprio, e clysis , clyster.) Espécie de

clysopompo ; seringa de mola, de jacto

continuo, e que não necessita de movi-
mento da parte do doente,

AUTOCRACÍA, s. /. (Do grego autos,

próprio, e kratos, potencia.) Em Politi-

ca, governo de um só, exercido com uma
vontade absoluta, independente, illimita-

da, irresponsável ; tal é o governo da
Rússia.
— Em Physiologia, autocracia da na-

tureza, phrase com que no systema de

Stahl se designa o império que a natu-

reza exerce no curso de uma doença.—

O

mesmo que vitalismo.

AUTÓCRATA, s. m. e adj. Em Politi-

ca, aquelle cuja potencia se não deriva

de outra pessoa ; titulo privativo do Czar
da Rússia ; déspota.

t AUTOCRÁTICO, adj. Que tem rela-

ção com a autocracia despótica.

— Em Medicina, diz-se do que succe-

de espontaneamente.

t AUTOCRATOR, s. m. O mesmo que

Autocrata.

AUTOCRATRIZ, s. /. A mulher do auto-

crata ; ou a autocracia nas mãos de uma
mulher.=Recolh ido por Moraes,

t AUTODIDACTA, s. 2 gen. O que apren-

de sem mestre
;
que se ensina a si pró-

prio. = Também se emprega no sentido

de noção innata.

t AUTODIDÁCTICO, adj. Que se apren-

de sem mestre.

t AUTODIDAGMATICO, adj. Que tem

relação com o talento de aprender sem
mestre.

t AUTODIDAXÍA, «. /. (Do grego au-

tos, próprio, e didaskò, ensinar.) Acção

de aprender sem mestre ; o talento de

quem estuda por si.

f AUTODYNÀMICO, adj. (Do grego au-

tos, próprio, e dynamis, potencia.) Que é

produzido pela força própria.

t AUTOGENEO, adj. (Do grego autos,

a si próprio, e geneõ, gerar.) Que se fez

a si próprio, que existe por si.

— Em Botânica, nome dado ao narci-

so, porque os seus bolbos dão folhas an-

tes de serem niettidos na terra.

— Em Pathologia, nome dado ás par-

tes que se desenvolvem ordinariamente

de centros distinctos e independentes. O
mesmo que Homologo.

t AUTOGNOSÍA, t.. /. (Do grego autos,

a si próprio, e gnósis, conhecimento.) Co-
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nhecimento resultante das observações fei-

tas cm si.

AUTOGRAPHÍA, s. /. (Do grego autos,

próprio, graphein, escrever.) Em Techno-

logia, processo pelo qual se pode trans-

portar do papel para uma pedra os tra-

ços da própria escriptura, ou um desenho

feito á penna, e multiplical-o depois pela

impressão.= Também se designa pelo no-

me de Fac-simile.

— Em Bibliographia, a parte que tra-

cta do conhecimento dos livros e manu-

scriptos autographos,

t AUTOGRAPHIAR, v. a. Imitar e mul-

tiplicar pela imprensa lithographica um
escripto ou desenho, com os próprios tra-

ços do auctor.

t AUTOGRÁCHICO , adj. Que é concer-

nente á autographia.

AUTÓGRAPHO, s. m. Obra escriptapelo

próprio punho do auctor. Nas Typogra-

phias chama-se Autographo, o escripto da

mào do auctor por onde se confere a cora-

posiçào antes das provas de galeão. =
Emprega-se geralmente como adjectivo,

no sentido de original.

t AUTOGRAPHGMANÍA, s. f. IMonoraa-

nia dos colleccionadores de cartas ou

quaesquer escriptos autographos.

t AUTOGRAPHOMANÍACO, adj. Que tem
monoraania de recolher autographos.

f AUTOLÁBIO, s. m. (Do grego autos,

próprio, e labis, pinça.) Em Cirurgia, no-

me de certas pinças que se apertam por

si mesmo por meio da elasticidade dos

seus ramos.

t AUTOLITHOTOMÍA, s. f. Em Cirur-

gia, arte de praticar em si a operação da

pedra.

t AUTOLITHOTOMÍSTA, s. m. O mes-

mo que Autolitóthomo.

t AUTOLITHÓTGMO, s. m. O que pra-

tica em si a operação da pedra.

t AUTOMÀCHIA, s. m. (Do grego au-

tos, a si próprio, e makomai, combater.)

Opposição,contradicção comsigo mesmo.

t AUTOMÁLITHE, s. m. O mesmo que

Gahnite, mineral análogo ú spinella.

AUTOMATÀRIO, s. m. O que fabrica

ou inventa autómatos.= Recolhido por

Moraes.

AUTOMATÍA, s. /. Estado de um autó-

mato ; espontaneidade.

AUTOMATICAMENTE, adj. Á maneira

de autómato; insensivelmente, inconscien-

temente, machinalmente.

AUTOMÁTICO, adj. Que se parece com
um autómato, movendo-se ou praticando

certos actos sem consciência e de um mo-

do machinal.

— Em Philosophia, faculdade automá-

tica, aqucUa em virtude da qual o indivi-

duo se move por si mesmo, se determina

<a afastar-se ou aproximar-sc de certos

objectos.

— Em Pathologia, movimentos automá-

ticos, 09 que dependem unicamente da

structura do corpo, e sobre os quaes a

vontade não exerce acção alguma ; taes

são a respiração, a circulação do sangue,

as pulsações do coração e das veias; os do

feto no útero, e os dos delirantes. Oswo-
vimentos automáticos diíferem dos movi-

mentos convulsivos, porque não são irre-

gulares, nem violentos.

AUTOMATISMO, s. m. Em Physica me-
dica, movimento machinal que se execu-

ta sem intervenção da vontade, nem com
consciência.

— Em Philosophia, o mesmo quei^a-

culd.ade automática.

t AUTOMATÍSTA, s. /. Immobilidade,

de um autómato ; contrapõe-se a Auto-

matia.

AUTÓMATO, s. m. (Do grego autos,

si próprio, e maô, mover.) Em Mecha-
nica, raachina que contém em si o prin-

cipio do seu movimento, com tanto que

esta potencia entre como elemento na

construcção da machina. Vid. Andróide.
— Em sentido particular, diz-se das

machinas que imitam os movimentos e

acções do homem sem deliberação, que

faz o que os outros lhe dizem, que não

tem consciência do que faz.

— Syn. Autómato, Andróide: Vid. a

palavra Andróide, aonde se trata da sy-

nonymia.

t AUTOMATURGO, s. m. (De autóma-

to, e do grego ergon, obra.) Em Techno-

logia, o que fabrica autómatos. — Vau-

canson era íim automaturgo.

AUTOMNAÇÃO, s. /. Era Physica, in-

fluencia do outono sobre a vegetação, que

se manifesta especialmente pela matura-

ção dos fructos, pela dispersão da semen-

te, e pela mudança da eôr das folhas.

AUTONO, s. m. ant. Vid. Outono.

t AUTONOMEA, s. f. Género de deca-

podes macrouros da familia dos salico-

ques e da tribu dos apheanos.

AUTONOMÍA, s. /. (Do grego autos,

próprio, e nomos, lei.) Em sentido antigo

histórico, liberdade que gozavam as ci-

dades gregas sob o dominio romano, de

SC administrarem por lei própria.

— Em Politica, espécie de governo

descentralisado, em que o povo se go-

verna por provindas.
— Em Philosophia, a palavra autono-

mia empregada na nomenclatura de Kant,

designa que em matéria do moral a ra-

zão é soberana; que as leis impostas pela

natureza á nossa vontade são univcrsaes

e absolutas. E synonymo de Liberdade.

t AUTONÓMICO, adj. Que tem autono-

mia; que usa da sua liberdade.

t AUTÓNOMO, adj. Em Historia ro-

mana, nomo dado ás cidades gregas que

gozavam de autonomia politica.

t AUTOPATHÍA, s. /. (Do grego autos,

próprio, e patJios, sensibilidade. J Em lin-

guagem didáctica, egoismo que torna in-

sensivcl para a felicidade ou desgraça dos

outros.

AUTOPHÍA, s. /. (Do grego autosj pró-

prio,) Em Pathologia, nome que se usa-

va como synonymo de Autopsia.

t AUTOPHONÍA, s. /. (Do grego autos,

próprio, e phonê, voz.) Em Medicina,

phenomeno que se dá quando aquelle

que ausculta um individuo, ao fallar alto,

sente, da parte do thorax para o ouvi-

do que está aproximado, uma resonancia

cuja força varia segundo os individues

auscultados.

t AUTOPHÓNICO, adj. Que pertence á

autophonia.

t AUTOPHÓSPHORO, s. m. Nome que

se dava antigamente em Chimica ao que

hoje se chama phospkoro.

t AUTOPLASTÍA, s. /. (Do grego au-

tos, a si próprio, e plassõ, imitar.) Em
Cirurgia, modo da prothese cirúrgica,

que consiste em substituir uma parte des-

truída, tomando sobre o próprio doente

os materiaes necessários para a repara-

ção. — Autoplastia de Celso, a que con-

siste em reparar a perda de substancia,

por meio de tegumentos dissecados e ti-

rados por differentes processos. — Auto-

plastia indiana, a que consiste em cortar

nas proximidades do logar que se repara

um pedaço em forma pediculada, torcendo-

Ihe o pedículo, para acoUocar.—Autoplas-

tia italiana, a que consiste cm tomar

uma parte em uma região distante, por

exemplo, do braço para a cara. — Vid.

Rhinoplastia.

t AUTOPLÀSTICO, adj. Que diz res-

peito á autoplastia.— Retalho autoplasti-

co, que serve para collocar na parte des-

truída.

AUTOPSÍA, s. f. (Do grego autos, exa

si próprio, e opsis, vista.) Em Medicina,

inspecção, exame attento que se faz em
si próprio. Por um abuso de sentido, e

erradamente tem-se adraittido est<i pala-

vra no sentido de Necroscopia.—Autopsia

cadavérica, exame de todas as partes de

um cadáver, e extensivamente a descn-

pção do estado d'estas differentes partes.

— A autopsia faz-se para reconhecer as

alterações mórbidas, ou em Medicina le-

gal para determinar qual é a causa da

morte.
— Em Philosophia, estado da alma,

no qual, segundo o paganismo, a alma

tinha relações immediatas com Deus. —
Iniciação dos antigos mysterios.

t AUTÓPSIDE, adj. 2 gen. Em Mine-

ralogia, classe de substancias metallicas,

que são dotadas de brilho.

t AUTÓPTICO, adj. Que tem relação

com a autopsia.

AUTOR, s. Jíi. O mesmo que Auctor.

— Em linguagem forense, o que põe ou

intenta em juizo alguma acç.^o, e a pro-

move ; contrapõe-se a Réo. — *0s Auto-

res e accusadorcs devem ser amocstados,

que se não movão jjo'* arHor ou adio, ou

cobiça a cattsar perigo d pessoa alguma

com accusaçdes maliciosas. t< Cathecismo

Romano, foi. 314, v.
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— Loc. : De má companhia guarte,

de ser autor, nem parte. -d Padre Deli-

cado, Adágios, p. 160.

t AUTORAMA, s. m. (Do grego autos,

próprio, e ovaô, vêr.j Espécie de instru-

mento óptico que parece trazer aos olhos

os próprios objectos,

AUTORGAR, v. a. Vid. Outorgar.
AUTORÍA, s. f. Em linguagem foren-

se, condição do auctor no pleito
;
quem

houve uma cousa de outro, pôde chamar
o alheiador para a defender em juizo, se

um terceiro o demanda por isso. — «E
mandamos, que se algum nomear autor,

seja theudo de jurar que nom nomea ma-
liciosamente, nem pêra perlongar o feito :

e nom querendo jurar, nom, lhe seja rece-

bida a autoria.» Ordenação Manuelina,
Liv. ni, tit. 2y. — Chamar-se á autoria,

nomear auctor á demanda.— Vir á auto-

ria ; assistir com a sua autoria, defender
a demanda comO auctor, chamado pelo

réo para essa defeza. — Sair á autoria,

defender a autoria, sustentar a demanda
como auctor chamado.

—

Receber a auto-

ria, ser nomeado auctor na demanda.
AUTORIDADE, s. f. (Do latim auctori-

tas, no abl.) Dominio, império, mando,
poderio, poder, jurisdicçào, attribuiçào,

competência, direito, acçào, força. Credi-

to, estimação, conceito, vigor, valimento,

peso. Gravidade, decoro, decência, res-

peito, veneração ; dignidade, posiç.ão ele-

vada, gerarchia honorifica. Administra-
ção, governo ; faculdade de fazer qual-

quer cousa transmittida pelo soberano ou
pela lei. Superioridade, influencia, que se

exerce sobre o espirito ; rigor da lei. —
dBem entendo que ao cargo Abbacial, que
tenho e á obrigação e autoridade, que

com elle se me concede, convinha dar a
qualquer defeito de meus súbditos hum cas-

tigo tão áspero, que, etc.» Frei Bernar-
do de Brito, Chronica de Cister, Liv. i,

cap. 3.

Julga na auloriílade grS valia.

CAH.,LDz , cant. VIII, est. 76.

— Loc. : Autoridade legislativa, a que
se encarrega de fazer as leis. — Autori-
dade constituída, nome de todos os ma-
gistrados e altos funccionarios, encarre-

gados de uma parte qualquer da adminis-
tração publica. — Autoridade absoluta,

poder de mandar tudo o que apraz, de
um modo irresponsável.—Autoridade ad-
ministrativa, poder exercido pelos agen-
tes representantes do poder executivo, taes

são os administradores, governadores ci-

vis, etc. — Argumentos de autoridade,
aquelleç que se não fundam na razão,
mas no que disse uma certa pessoa que
é tida como competente.— Dar autorida-
de a ttma palavra, admittil-ano uso, de-
pois de ter sido empregada por algum
purista. — Autoridade da fé, a que se

acceita sem formas em matéria de religião.— Systema de autoridade, principio phi-

losophico, em virtude do qual os juizos

a que nos adherimos segundo nossa illus-

tração individual, ficam incompletos com
relação á certeza até que recebam a con-

firmação do consenso humano. — Auto-

ridade dos annos, o poder respeitoso que
exercem as pessoas idosas sobre a obe-

dicncin dos novos.

—

Homem de grande au-

toridade, que encontra respeito em todos

os que o tratam. — Autoridade apostó-

lica, fórmula com que o pontífice decre-

ta para a egreja. — Autoridade ordiná-

ria, o mesmo que episcopal.

—

Exercer
autoridade, mandar, impor a sua vonta-

de. — Sustentar com muitas autoridades,

abonar a sua ideia, citando muitos loga-

res de diversos escriptores. — « Por isso

os ditos, que allegamos, se chamão auto-

ridades, porque o autor he o que lhe dá o

credito, e lhe concilia o respeito. » Viei-

ra, Sermões, Tom. ix, serm. iv, § 1, n.

143. = Também se escreve Auctoridade.

AUTORISAÇÃO, s. /. Acção pela qual

se dá auctoridade ; o acto de auctorisar

ou conceder a faculdade para que uma
cousa se faça.

— Em Jurisprudência, áutorisação é o

consentimento expresso, e ás vezes tácito,

dado a um acto feito por uma pessoa que
estava sob a nossa dependência ou não
podia obrar sem nossa participação. O
mesmo que Outorga.

AUTORISADAMENTE, adv. Com certa

auctoridade ; abonadamente, garantida-

mente ; respeitosamente, estimadamente.

AUTORISADO, adj. p. Revestido de
autoridade ; tácultado, permittido, consen-

tido, outorgado ; respeitável, acreditado,

reconhecido, abonado.— « Por huma par-
te trabalhavão alguns velhos, dos mais
nobres e autorisados da cidade, obriga-

dos das instancias de todos os mais... »

Frei Luiz de Sousa, Hist. de Sam Do-
mingos, Part. I, Liv. 3, cap. 11.

Não basta loníja idade antnrisada.

CORTE REAL, NAfFU. DE SEPÚLVEDA, C. VI, fol. Cl.

AUTORISADOR, s. m. Consentidor, que
dá permissão, que auctorisa. =Kecolhi-
do por Moraes.

AUTORISAMENTO, s. m. ant. O mes-
mo que Áutorisação ; validação, authen-

ticaçào. — « Os quaes não levarão mais
pelos taes autorisamentos do que hum tos-

tão por cada Igreja, cujos fructos se aven-

darem. » Constituições de Braga, tit.

XXIX, const. 2, § 1.

AUTORISAR, V. a. (Da baixa latinida-

de authorizare.) Dar autoridade, confe-

rir poder^ conceder, facultar, permittir,

consentir, deixar, abonar, legalisar, au-

thenticar, validar, firmar, dar fé publica,

approvar, qualificar, confirmar, compro-
var, engrandecer, illustrar. — « Com pre-
texto de continuar á sua sombra com os

desaforos costumados, que lhe autorisava
seu Capellão e amigo Gerardo cot» a digni-

dade de Legado, que lhe o scismatico Ana-
cleto concedeo.» Frei Bernardo de Brito,

Chronica de Cister, Liv. ii, cap. 16.

— Autorisar-se, v. ref,. Abonar-se, ad-

quirir auctoridade, apoiar-se, justificar-se,

firniar-se, fundar-se. — (í A gravidade da
Historia consiste no credito e reputação
dos Historiadores, com que se autorisa. »

Frei Bernardo de Brito, Monarchía Lusi-

tana, Part. I, Liv. I, cap. ái.

t AUTOSAURO, adj. (Do grego autos, a
si próprio, e sauros, lagarto.) Em Zoolo-

gia, que se parece com ura lagarto.

— Era Erpetologia, familia de reptis

saurianos.

t AUTOSITÁRIO, s. m. (Do grego au-
tos, próprio, e sitos, alimento.) Em Te-
ratologia, priíiieira ordem dos monstros
duplos, ou compostos de dous indivíduos,

que apresentara o mesmo grau de desen-

volvimento, e contribuem ambos para a
vida commum.

t AUTOSITE, s. m. Em Teratologia,

primeira ordem da classe dos monstros
unitários.

t AUTOTHÉLIA, s. f. (Do grego autos,

próprio, e theld, querer.) Em Philosophia,

qualidade de um ser que pode determi-

nar a si mesmo um fim para as suas ac-

ções.

AUTOTHÉTICO, adj. (Do grego au-
tos, si mesmo, e tithemi, coUocar.) Em
Philosophia, todo e qualquer conhecimen-
to emanado da maneira por que o nosso
espirito elabora os dados da experiência,

t AUTÓXA, s. /. Em Botânica, género
de plantas da familia dos absinthos.

AUTRE, s. m. ant. (Do latira uter,

odre.) Udre, borracha. — a E el pedio-lhe

d'agoa pela aravia, e ella deo-lha per
hum autre. » Livro velho das Linhagens,
Provas da Hist. geneal.. Tom. i, n. 212.
AUTUAÇÃO, s. f. Em Processo, a ac-

ção de lavrar um auto. = Recolhido por
Moraes.

AUTUADO, adj. p. Que está mettido
em processo; aquelle de cujo crime se fi-

zeram autos ou se abriu culpa. Instaura-

do, processado.

AUTUAL, adj. ant. O mesmo que Actual.

= Usado na Vita Christi.

AUTUALMENTE, adv. ant. O mesmo
que Actualmente.=Usado na Vita Christi.

AUTUAR, V. a. (De auto, cora a termi-

nação verbal «ar».) Processar, formar
auto, reduzir a auto judicial.

—

«.Logo pê-
ra memoria perpetua se mandarão autuar
estes instrumentos públicos de tudo o que
temos referido.» Frei Luiz de Sousa,
Vida do Arcebispo, Liv. vi, cap. lõ.

AUTUMNAL, adj. 2 gen. (Do latim au-
tumnaiis.) Que pertence ao outono, que
brota, cresce ou se manifesta no outono.
=Usado na linguagem poética.

Qual no céo claro a útí/jímna/ cslrella

Vence os densos vapores relulgentes.

CASTRO, cLvssEA, Cant. VI, est. 28.

— Em Liturgia, parte autumnal do
Breviário, aquclla que contém os officios

desde o primeiro de septembro até ao
Advento.



AUXI AUXI AVAC 669

— Era Astronomia, autumnal, ponto

da clliptica no qual o sol começa a des-

cer abaixo do equador.=Tambem se cha-

ma ponto equinocial.

— Em Pathologia, febres autumnaes,

aquellas cuja duração é longa, e as re-

caídas frequentíssimas, e as que mais re-

sistem aos febrífugos.

— Em Ornithologia, espécie de tenti-

lhão de Serinam, cuja cabeça é de côr de

tijolo, e o resto do corpo esverdeado. =
Também se escreve Autonal.

AUTUMNO, s. m.ant. (Do latim autum-

nus.) O mesmo que Outono, uma das

quatro estações, que entra no verão e no

inverno ; começa a 23 de Septembro e

acaba a 22 de Dezembro.

—

«Pêra depois

tornar por certo fio autumno, inverno,

2)rimavera, estio.» Diogo Fernandes, Con-

tinuação do Palmeirim, Part. iv, cap. 20.

AUTUNO, s. m. ant. O mesmo que

Autumno; forma intermédia de Outomno.
— «Pur aqicelle apartamento do povo no

monte sacro, que aconteceo em o equinó-

cio do autuno, não se lavraram bem os

campos. 1) Sabellico, Eneadas, Part. ii,

cap. 8, p. 177.

AUXESE, s. f. (Do grego auxo, au-

gmentar.) Em Rhetorica, figura pela qual

se amplifica uma cousa até á exaggera-

çâo. = Também se lhe chama Hyper-

bole.

t AUXESIA, s. f. (Do grego auxesis,

crescimento.) Em Medicina, crescimento,

desenvolvimento.

t AUXIDE, s. f. Em Ichthyologia, sub-

genero da família dos scombros, ordem
dos acanthopterigiános.

AUXILIADAMENTE, adj. Coadjuvada-

mente, ajudadamente, cora auxilio de

outrem.

AUXILÍADO, adj. p. Coadjuvado, soc-

corrido, favorecido.— Verbo auxiliado, o

que ó conjugado com o verbo ser, ter,

haver ou estar.

AUXILIADOR, s. m. e adj. O que au-

xilia, patrocinador, ajudador, o que coad-

juva ou soccorre.— nPouco ha que daqui

se vai Santa Ignés, logo ha de vir Santo

António, auxiliadores singulares para es-

ta hora.i> Jorge Cardoso, Agiologio Lu-

zitano, Tom. ii, p. .37.

AUXILIANTE, adj. 2 gen. Que auxi-

lia, coadjuvante; que favorece ou soccor-

re; auxiliar, adjuvante.

— Em Theologia, graí^a auxiliante, a

que é actual, que fortifica a alma para

executar o bem a que se inclinou.— a Que
são todas as graças auxiliantes,a?2íecefie?i-

tes, concomitantes, e subsequentes, y Padre
Manoel Fernandes, Alma Instr., Tora. ii,

doe. I, cap. 12, n. 8.— «Ejjicacia auxi-

liante do Espirito Santo. y> Frei António
dasChagas, Cartas Espirit., Tom. ii, p. 90.

AUXILIAR, adj. 2 gen. (Do latim au-

xiliaris.) Que presta auxilio ou coadju-

vação ; appenso, adjunto, reforço.

—

aMãe
de Deos, auxiliar c benigna padroeira

dos Christãos.y Frei Manoel da Esperan-
ça, Hist. Seraphica, Part. i, Liv. 2, cap. .3.

— Em Anatomia, músculos auxiliares,

músculos cuja acção se ajunta á de uma
outra parte.

— Em Pharmacia, remédio auxiliar,

o que se ajunta a um medicamento para

augmentar a actividade ou a ef{icacia.=

Também se lhe chama Adjuvante.
— Em Arte Militar, gente auxiliar,

ou simplesmente Auxiliares, soldados com
que antigamente se formava o exercito

portuguez, ajudando a gente de ordenan-

ça; differençavamse d'estes em terem

meia paga, tendo paga inteira quando
acompanhavam o rei á guerra. Esta milícia

era particular de Portugal ; só era occu-

pada em serviço em quanto durava a

campanha ; n'este tempo também rece-

bia pão de munição. — « Convocava a

gente assi paga como auxiliar.» Castrio-

to Luzitano, p. 105.

— Em Grammatica, verbos auxiliares,

aquellas que sorvem para conjugar os

outros, formando com elles diversos tem-

pos; facto privativo das línguas romanas
que no período de rusticaçao perderam
a flexibilidade das desinências latinas, e

apenas conservaram as modalidades dos

verbos Ser, Estar, Haver e Ter. A es-

tes verbos se ajuntam os participios e ge-

rúndios dos outros verbos, supprimindo

assim as flexões perdidas.

— Na linguagem moderna, considera-

se como um grande defeito o uso dos

verbos auxiliares, que denotam certa po-

breza e rudeza de estylo. Assim deve-se

dizer Amei, em vez de Tenho amado, ha

porém casos em que o verbo auxiliado

exprime um acto mais reflectido e calcu-

lado.

— Em Grammatica hebraica, signaes

auxiliares, nome dado aos pontos diacri-

ticos, e também aos accentos.

AUXILIAR, s. m. Na linguagem usual,

subsidio, moio, agente, razão. — Um po-

deroso auxiliar.

— Em Arte Militar, auxiliares são as

tropas que espontaneamente ou como tri-

butarias ou em virtude de uma disposi-

ção legal vem ajudar um exercito ; for-

ças que um governo presta a outra sobe-

rania. — a Morrerão do nosso exercito,

cousa de trezentos homens, em que entrou

hum Mestre de Campo dos auxiliares, i

Mercúrio de .ínnho de 1663.

t AUXILIARIDADE, s. /. Em Gramma-
tica, systema dos que admittera o uso doa

verbos auxiliares.

AUXILIARIO, adj. (Do latira auxilia-

ris.) Que serve para auxiliar; auxilian-

te, adjuvante, que presta adjutorio. —
«O que d'antes era prohibido aos não ci-

dadãos, que somente cí-ão auxiliarios, e não

legionários. r> Amador Arracs, Dialogo

IV, cap. i».

AUXILIARMENTE, adv. De uma ma-

neira auxiliar ; subsidiariamente.

t AUXILIARISTA, s. m. Em Gramma-
tica, o partidário dos verbos auxiliares,

que abona ou admitte o seu emprego.
AUXILIO, s. m. (Do latim auxiltum.)

Coadjuvação, ajuda, adjutorio, coUabo-
ração ; soccorro, amparo, patrocínio, fa-

vor, fortalecimento.

Qae exercito, ou que auxilio vos esforça.

gal., TBMPLo DA (»., cant. II, est. 198

—Em Theologia, auxilio, graça do Es-
pirito Santo.—aA Graça e seus auxílios,

ou são sujficientes sãmente, ou eficazes:

os suficientes bastão, mas não tem effeito ;

os eficazes tem o seu effeito certo e infal-

livel, e por meio delles se consegue o fim
para que forão dados. » Vieira, Sermões,
Tom, VII, serra. 12, § 6, n. 406.
— Em Arte Militar, auxilio, o mesmo

que tropas auxiliares.

E convocar auiiíios se resolve.

QOEv., App. AFB., cant. IV, foi. 56.

t AUXOMETRICO, adj. Que pertence

ou é concernente ao auxómetro.

t AUXÓMETRO, s. m. (Do grego auxo,

augmentar, e metron, medida.) Em Phy-
sica, instrumento empregado para me-
dir a força augmentativa de um appare-

Iho óptico. — Também se emprega no
sentido de augmento de força dos mem-
bros na violência; augmento da circum-

ferencia do corpo ou de uma das suas

partes.

AUZO, s. m. ant. O mesmo que Auso.
=Recolhido por Moraes.
AUZÓMETRO, s. m. O mesmo que An-

xómetro.= Recolhido por Moraes.

•f
AUZUBE, s. m. Em Botânica, arvore

da Ilha de S. Domingos, cujo género
ainda não é conhecido ; os seus fructos

são ovaes amarellos, carnosos, cheios de
ura huraor viscoso, no meio do qual está

um caroço duro como o da azeitona. São
doces, e antes de se comerem, immergem-
se na agua.

AVA, s. /. Em Botânica, nome da Pi-
per methyticsum, das Ilhas da Sociedade,

com a qual os indígenas preparam uma
bebida inebriante.

AVACHA, interj. ant, (Do francez aca-

ge.) Voz de quem diz a outro que receba

o que lhe dá ; também se emprega como
interjeição admirativa, no sentido moder-
no de : Toma, que te dou eu .'

Àiãiha ch.ío,

N.to liei dir a França, lio,
Qne esta moça bc Porln^uou.

cu VICtXT», OMIIS, lit. IT, foi, 198, T.

— Loc: «Avacha a ti, avacha a ti,

não ficará nada para mi.» Heruil Nu-
nes, Refranes, foi. 16.

AVACHE, interj. ant, O mesmo que
Avacha.

En já sabem, f lambt^m
D'hum arachf lAocar tnAOi

E opil.içíí'!

Como nJo temo, me tcíu,

rmsrij, actos, foL 138, y.

— Loc. : » Mai$ vale um avache, que
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dmis te darei. » Jorge Ferreii'a, Euphro-

sina, act. i, se. 3.

AVACUAR, V. a. ant. O mesmo que

Evacuar. = Usado por Morato.

AVAL, s. m. (Segundo Ferreira Bor-

ges, do francez valoir.) Em Direito cam-

bial, obrigação escripta que contráe uma
pessoa por meio da sua assignatura, af-

tíançando o pagamento de uma letra de

cambio independentemente do acceite e

do indosso, de sorte que não sendo paga

no vencimento, o dador do aval a satis-

faz por aquelle a quem a affiançou. Fer-

reira Borges traduzindo um mercantilis-

ta francez, diz: — «...a palavra aval

vem de faire valoir as letras ou bilhetes,

isto he fazel-as pagar no caso que não se-

jão pagas, e afiançal-as ; assim os que

as assignão ou dão o seu aval em letras

ou bilhetes não podem pretender nem re-

clamar o beneficio de divisão ou discussão,

etc. » Dicc. Jurídico Commercial, p. 49.

— Syn. : Aval, Garantia, Fiança : Em
um bilhete solidário o garante não se de-

clara com o devedor e pagador senão pelo

principal obrigado ; o aval não pode ser

dado em um bilhete á ordem, quer pelo

devedor, quer pelo indossante. O aval

distingue-se da fiança ordinária, por que

n'elle não se dá beneficio de divisão

nem de discussão. O fiador pode obri-

gar-se por uma parte da divida somente

;

pelo contrario o dador do aval é solida-

riamente obrigado, e do mesmo modo
que o saccador e indossadores e porta-

dor, tem contra elle os mesmos direitos

que contra aquelles, salvo convenção em
contrario.

AVALANCHE, s. f. (Da baixa latinida-

de avalantia, que desce; no francez ava-

lanche, no italiano valanga.) Em Geo-

logia, grande mole de neve que se des-

pede do cimo dos montes, rolando com
uma grande velocidade para as planícies,

destruindo e arrasando tudo o que encon-

tra na sua passagem. Na linguagem figu-

rada tudo o que arremette com ímpeto in-

domável. — Uma avalanche de homens,

diz-se de uma multidão aguerrida que ir-

rompe ou invade um território. — Ava-

lanche de pedra, diz-se dos grandes blo-

cos quando se destacam dos montes. —
Recolhido por Moraes ; abonado por ser

de uso scientifico.=Tambem se diz Ava-

lange.

t À VALENTONA, loc. adv. Como va-

lentão; á viva força; á turra e amassa;
violentamente,' podendo conseguir-se por

meios brandos. — «Nos milagres e ac-

ções deste prodigioso thaumaturgo, sobres-

saem huns como ressaltos que parece (se

assim soffre dizer-se) que o Santo obrava

á valentona. » Padre Bernai"des, Flores-

ta, Tom. IV, p. 208.

AVALIA, s. f. ant. O mesmo que Ava-

ria.=Usado por Lucena e Diogo de Couto.

AVALIAÇÃO, s. /. Em linguagem jurí-

dica, determinação do valei de um obje-

cto ; o preço em que uma cousa é estima-

da. Na linguagem popular também se diz

Avaluação, o que é admissível. No senti-

do usual, estimação, estimativa, arbítrio,

louvação, juizo, ponderação. — « E quan-

do se houverem de fazer as avaliações so-

breditas, etc. » Ordenação Manuelina, Liv.

I, tit. 5.

AVALIADO, adj. p. Determinado no

seu justo valor; reconhecido o seu preço;

estimado, louvado, arbitrado, julgado por

avaliadores. — No sentido usual, preza-

do, tomado como valioso, reconhecido

como bom.— « Entendendo que dos Prín-

cipes era melhor ser bem avaliado, que

bem visto. » Jacintho Freire de Andrade,
Vida de D. João de Castro, Liv. i, n. 21.

— Loc. : tíer avaliado, o mesmo que

Acontiado ; na linguagem antiga entrar no

numero d aquelles a quem se impunha o

ónus de ter besta, cavallo ou certas ar-

mas para servir na guerra segundo o

acontiamento dos seus bens.

AVALIADOR, s. m. O que avalia; no

sentido jurídico, louvado, perito, arbitro,

esperto, arbitrador. No sentido extensivo,

apreciador, o que estima, ponderador,

que attribue o justo mérito a uma cousa

;

que sabe reconhecer o merecimento ; aqui-

iatador. — « £ bem assim se alguns 2>ar-

tidores ou scvaliadores... fizerem alguma
jyartiçào ou avaliação, etc. » Ordenação
Manuelina, Liv. iii, tit. ú2.

— Loc. : Avaliadores do concelho, os

que as Camarás uumieipacs nomeam, que

determinam o valor das obras, das espro-

priaçues, dos bens inventariados.= Tam-
bém se empregava antigamente no senti-

do de Acontiador. — Chamar avaliado-

res, recorrer a louvados.

AVALIAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Avaliação. — « Se a parte aggrava-

da pela dita partição ou avalíamento

nom quizer appellar. » Ordenação Manue-
lina, Liv. III, tit. 62. == No sentido an-

tigo também se empregava como Acon-

tiamento.

AVALIANÇA, s. f. O mesmo que Ava-

liação. — « Não he aindafeita a avalian-

ça das fazendas para efieito das armas,

etc. » Provas da Historia geueal., Tom.
III, p. 247, anno 1574.

AVALIAR, V. a. (De valia, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».) Pôr

p eço, fixar o valor, arbitrar, louvar, jul-

gar, reputar, ponderar ; figuradamente :

presar, apreciar, ter era conta, conside-

rar, reconhecer o mérito. — « Em cousa

tão antiga não será de espanto faltar-nos

noticia do que erão os modios, com que

o Infante avalia cts j^^Ç'^^ 2"^ recebeo,

podendo ser algum género de moeda. «

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Tom. III, Liv. G, cap. 2.

— Avaliar-se, v. refi. Keputar-se, esti-

mar-se, prezar-se, ter-sc cm certa conta.

— (sHurn Sam Paido, que se avaliava pelo

primeiro dos peccadores a ^uem Christo

veio remir. !> Padre Balthazar Telles, Chro-

nica da Companhia, Tom. ii, Liv. 4, cap.

oU, n. 6.

AVALLAR, V. n. ant. (Da baixa latiui-

dade vallare, saltar gritando.) Gritar,

berrar ; recolhido por Jeronymo Cardoso,

e Agostinho Barbosa. = Fora do uso.

AVALLADAR, v. a. Cercar com valias,

rodear com vallado.= Recolhido por Mo-
raes.

AVALUAR, i'. a. ant. O mesmo que
Avaliar, usado na linguagem popular.=
Recolhido por Bento Pereira.

t AVAMBRAÇOS, s. m. pi. ant. Arma-
dura com que os braços eram defendidos

dos golpes e lançadas. = Recolhido por
Viterbo.

AVANADURA, s. /. ant. Vid. Abana-
dura. = Usado por João de Barros.

t AVANAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Abanadella ou Abanadura. =^ Usado
na Vita Christi.

AVANAR, V. a. ant. O mesmo que Aba-
nar. = Usado pela Infanta D. Catherina.

AVANAZE, s. m. Em Botânica, certo

fructo do Brazíl, espécie de nozes ou
avcUãs.

AVANÇADA, s. f. Em linguagem mili-

tar, arremettida, acommettimento, assal-

to, sortida.

— Em Fortificação, posto collocado

áquem da primeira barreira. — « D'ali se

pelejou, de sorte, que em algumas avança-

das, que o inimigo fez, perdeo três capi-

tães de Infanteria. » Mercúrio de Dezem-
bro de l(j(j3. Tropa de serviços que vae

na vanguarda.

AVANÇADAMENTE, adv. Com avanço;

adiantadameute, na dianteira.

AVANÇADO, adj. p. Adiantado, quasi a

findar; aperfeiçoado; ultrapassado, exor-

bitado ; aiíirmado como verdadeiro, asse-

verado, proposto
;
que se recebeu adian-

tado.

— Loc. : Sentinella avançada, corpo

de guarda avançada, que está mais pró-

xima do inimigo, para evitar as surpre-

zas.— «<7ct neste tempo começavão a pe-

lejar as vanguardas dos dous exércitos,

em particular as alas que estavão hum
pouco avançadas dos corpos principaes.v

D. Fernando de Menezes, Vida de Dom
João I, Liv. II, p, 238. — Avançado em
edade, velho, ancião. — Edade avançada,

velhice, senectude.

—

Protothorax avança-

do, diz-se do protothorax dos insectos

quando termina posteriormente em um
longo avançamento scutelliforme que co-

bre o mesothorax, o metathorax e uma
grande parte do abdómen.

—

Obra avan-

çada, em architectura, ti-abalho de forti-

ficação que não é contíguo ao corpo da
fortaleza, mas que serve para o defender.

— « Obras comutas, Cornas, Hermave-

ques, a mesma cousa com diversos nomes

são obras exteriores avançadas na cam-

panha.» Pimentel, Methodo Luzitanico,

Part. I, secç. 1, cap. 7, p. 16.

—

Propo-
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sição avançada, que se dá como verda-

deira e não sendo demonstrada ou pro-

vada.

AVANÇAMENTO.s. m. Progresso, adian-

tamento, promoção.
— Em Architectura^ avançamento é a

sacada em qualquer edifício. N'este sen-

tido, recolhido por Bluteau.
— Em Astronomia, avançamento das

estrellas sobre o sol, o excesso do dia

raedio sobre o dia sideral, ou o tempo

que uma estrella emprega cada dia de

menos que o sol, para voltar ao meri-

diano.

AVANÇAR, V. a. (No provençal e no

hespanhol avanear; no italiano auanzare;

de avante, mudando-se o «t» em iiz»

por influencia teutonica.) Adiantar, levar

avante, arremetter, sobrepujar, exceder,

levar vantagem, apostar, remover, pro-

mover, progredir, marchar, andar, ir de

frdnte, afiVontar, aproximar, apressar, ac-

celerar, dar por conta ; antecipar, profe-

rir, dizer sem fundamento
;

proseguir,

continuar, levar ao cabo; investir.

—

«Os
nossos oitenta avançaram ás ovelhas, que

estavão junto á muralJiM, e as trouxerão .i>

Mercúrio de Fevereiro, de 1666.
— Loc. : Carro que canta, a seu dono

avança.» Padre Delicado, Adágios, p 15.

— Avançar, v. n. Adiantar-sc, passar

avante, ultrapassar, exorbitar ; sair fora,

fazer sacada ,• caminhar para a frente,

continuar, espôr.— «O Conde General o

soccorreo avançando até a Horta com o

resto de cavalleria e injanteria.ii D. Fer-

nando de Menezes, Historia de Tanger,

Liv. m, art. 58, pag. 139.

— Avançar-se, v. refi. Ir para a fren-

te, adiantar- se; engrandecer-se, melhorar

de posição, desenvolver, progredir; enve-

lhecer.

—

inDe longe se avançaram ao ba-

luarte S. Thomé.» Jacintho Freire, Vida

de D. João de Castro, Liv. ii, n. 134.

AVANCE, s. m. ant. Avançada, acom-
mettimento , arremettida

,
investida. —

(iMas antes que elles o occupassem achan-

do-se descuidados da infanteria, lhes de-

rão os nossos hum avance, em que lhas to-

marão seis bons cavallos, e se recolherão.i)

Mercúrio de Outubro, de 1663.

AVANÇO, s. m. Adiantamento, aitgraen-

to, melhoria, vantagem ; lucro, usura,

premio sobie o que se emprestou.— nDe
que se segue áfazenda Real o grande avan-

ço, que já dissemos no provimento do

exercito e Praças do Alemtejo,') Mercúrio
do Scptcmbro, de 1664.
— Avanços, s. m. pi. Era linguagem

commercial, adiantamento de sommas
por conta.

—

«Os negociantes costumão fa-
zer avanços cie hu7n terço, de hiimaametade
ou mais, do valor dos bens consignados,

quando isso se lhes pede, recebendo a fa-
ctura, conhecimentos, ou ordem para fa-
zer o seguro, etc.» Ferreira Borges, Dic-

cionario Juridico-Commercial.
— Na linguagem familiar, avanços Siw

os primeiros passos para conseguir qual-

quer cousa de outrem, como uma recon-

ciliação, uma relação de intimidade. —
Avanços, em linguagem bellica, despo-

jos.

t AVANEL, s. m. Em Philologia árabe,

titulo árabe de uma obra em que se tra-

ta das cem particulas que precisam de
complemento e entram na construcção das

palavras árabes.

AVANGELHO, s. m. ant. O mesmo que
Evangelho.= Usado na Ordenação Manue-
lina.

AVANGELICO, aJj. ant. O mesmo que
Evangélico.= Usado por Barros.

AVANGELISTA, s. m. ant. O mesmo
que Evangelista. =Usado ainda na lingua-

gem popular. Abonado no Cancioneiro

de Eezende.

AVANGUARDA, s. f. O mesmo que
Vanguarda. = Usado por João de Bar-

ros.

AVANIA, s. f. (Do árabe haouan, op-

probrio, no francez avanie.) No sentido

primitivo, nome dos presentes e das mul-

tas que os pachás e aduaneiros turcos ex-

torquem dos mercadores christãos sob
pretexto de contravenção a regulamentos

que nunca existiram. Em Direito mer-
cantil, avania é um mero aggravo que o

mais forte commette contra o mais fraco

ou inipondo-lhe uma contribuição arbitra-

ria, ou privando-o do uma parte da sua

propriedade luiicamente peio commodo
seu próprio.— «Ou o Vice-Baxá me fizes-

se alguma avania.» Padre Manoel Godi-
nho, Viagem da índia por terra, p. 180.
— SvN. Avania, Avaria : Em Direito

mercantil ha uma certa relação entre ava-

ria particular, e avania. Segundo as leis

marítimas, tudo o que uma embarcação
tira a outra por simples violência e não
por um contracto de resgate de preza ou
arresto, é olhado como um caso fortuito

a cargo do proprietário, e se chama ava-

ria particular ; porém quando um navio

se liberta de uma injusta aggressào pa-

gando uma certa somma, ou uma porção

da carga que leva, n'este caso é avania,

cujos effeitos jurídicos, 6 considerar-se o

damno em avaria grossa, e respectiva-

mente suppurtado pelos seguradores.

AVANO, s. m. O mesmo que Abano.

Dilo-nos trinta mil atams,
Vão-so rindo

.

CA»C. GER.

AVANTADO, adj. p. ant. Augmontado,
enriquecido-— -Kecolhido por Mtcrbo.=
Também se emprega como substantivo.

AVANTAGEM, s. /'. ant. (Do francez

avantage.) U mesmo que Vantagem, ain-

da usado na linguagem popular.

Somos laes, como ijuoni sonha
(ir.'>niles fcíios iVagatitagein

Sem [lodiT.

CANC. CEI\ll, foi. 26, col. 2.

AVANTAJADO, adj. p. Que sobrepuja

que tom vantagem, favorecido.

Nas rendas avantajados,
Nas mercês e nos favores.

'

CÁNC. GBBIL, tom. III, p. 581. ^

AVANTAJAR, v. a. (Deavantagem, com
a terminação verbal «ar».) Dar vanta-

gem, prevalecer, sobrepujar, exceder

;

conceder melhoria.— « Avantaja V. S.

entre os maiores delia (Ilha) o credito da
Luzitania. » Jlanoel Thomaz, Insulana,

dedic.

— Avantajar-se, t;. rejl. Passar adian-

te, ir mais avante ; exceder. — « Álvaro

Fernandes como se queria avantajar dou

outros descubridjres. » João de Barros,

Década I, Liv. 1, cant. 14. Vid. Aventa-

jarse.

AVANTAJO SO, adj. ant. O mesmo que
Vantajoso.

AVANTAL, s. m. ant. O mesmo que

Avental e Vental. = Recolhido por Car-

doso c Barbosa.

AVANTAMENTO, s. m. ant. Levanta-

mento, alvoroço, revolta.= Recolhido por

Viterbo no Diccionario portátil.

AVANTANTE, adj. ant. O mesmo que

Avantado. — « Soberano (se deriva"; de so-

bre, avantante de avante. » João de Bar-

ros, Grammatica, p. 91.

AVANTAR, V. a. ant. (De avante, com
a terminação verbal «ar».) Augmentar,
enriquecer, engrandecer; adiantar, pro-

gredir. = Recolhido por Santa Rosa de
Viterbo, no Diccionario portátil.

t AVANTARIO, *. m. ant. O mesmo
que Inventario.

AVANTE, adu. Adiante, diante, para a

frente, na vanguarda.— a Onds se agasa-

lha a gente, que não pôde fazer a sua jor-

nada mais avante.» Barreiros, Chorogra-

phia, foi. 161.

— Loc. : Ir avante, effectuar-se, con-

seguir-se, realisar-se.

—

Levar a sua avan-

te, teimar, não desistir da tençÃo forma-

da. — Romper avante, passar adiante

impetuosamente. — De hoje avante, de
hoje em diante.

AVANTE, inferj. Voz de quem exhor-

ta ou anima para caminhar para a frente.

— «Avante com os fogareos, e Deos voa

(/( de bua mão direita.» Jorge Ferreira,

Ulyssipo, act. IV, se. 2.

AVANTE, prep. (Do francez ar(7)ií.)

No logar anterior ou precedente.— «Avan-

te destas ilhas dizem que ha outras de

gente mais alva.v António Galvão, Tra-

tado de diversos caminhos, foi. 35, v.

AVANTE, s. ??i. Em linguagem náuti-

ca, o lado do navio desde a casa mestra

até á roda de proa, por uma e outra

borda.
— Loc. : Por á'avante, pela dianteira.

J.i Tanger por domn/f se roosIrAra

E os lov.iutados niaro* descobriu.

MOis., AFF. im., cint. IT, t'}i. 69, T.

— Tomar por Javaute, diz-se do navio

quando enterra a sua parte anterior na

agua.

—

«A não que uâo dá pelo Ume, e

toma por dsvaute, mui arriscada vai a
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encalhar em hum baixo, ou se romper em
hum recife. ]! Vieira, Sermões, Tom. vi,

serm. 10, § 5, n. 305. — Nãv dar j^or

tí'avante, na linguagem figurada, fazer

orelhas de mercador.

AVANTEJADAMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Avantajadamente.

AVANTEJADISSIMO, adj. sup. O mes-

mo que Avantajadíssimo.

AVANTEJADO, adj. p. O mesmo que

Avantajado. Vid. Avantajado.

AVANTEJAMENTO, s. m. ant. O mes-

mo que Vantagem.— «Se alevanta (a al-

ma) per a esperança, e deseja comprimen-

to de graça e a presença do Senhor e ha-

ver hum avantejamento.» Vita Christi,

Part. I, cap. 5, foi. 20, v.

AVANTEJAR, v. a. Vid. Avantajar e

Aventajar.

AVANTESMA, s. /. ant. Corrupção de

Phantasma; Vid. Abantesma.

AVAQUEIRADO, adj. Vestido de va-

queiro; rústico.=Usado por Jacinto Frei-

re.= Recolhido por Moraes.

Á VARA, loc. adv. Um dos modos de

correr os touros ; também se diz do mo-
do de conduzir os barcos sem remos nem
velas a pouca profundidade.

AVARAMENTE, adv. Com avareza.

S5o muitos, e cruéis, e avaramenle
O queroni defender dy pobre |:eiite.

MOl'S.,AFF. AFh. Cant VIU, foi. 122.

t AVARCAS, s. f. pi. Sandálias, al-

percatas, ou alparcas de que usavam os

religiosos franciscanos. Vid. Abarcas.

AVARENTAMENTE, adv. O mesmo oue

Avaramente. — «Acabem de conhecer os

avarentamente immisericordes que estas

cousaSj que os homens tem, que vêm, e nas

quaes está aferrada a sua cobiça, são

caducas, e pela esmola se fazem eternas, ti

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. m, p. 783.

AVARENTÍSSIMO, adj. sup. Muitíssimo

avarento.=Usado por Mendes Pinto.

AVARENTO, adj. Que ama excessiva-

mente o dinheiro
;
que ambiciona rique-

zas e as guarda sem utilisar-se d'ellas;

que tem avareza ; cubiçoso, mesquinho.

Mas vingo-me que os bens mal repartidos

Por quem só doces sombras apresenta
Senio os dão a sábios cavalleiros,

D30-OS logo ã avarentos lisongeiros.

CAu., LUZ., caut. X, est. Vt.

AVARENTO, s. m. O que tem cubica

criminosa ou desordenada de riquezas.

—

(i Assi como crescem os bens a quem li-

beralmente os reparte com os necessitados,

assi se perdem e minguão nas mãos para-
líticas do avarento.» Frei Luiz de Sou-

sa, Vida do Arcebispo, Liv. iv, cap. 5.

— Loc: « ^ o avarento, tanto lhe falta
que tem, como o que não tem.» Ros., Ser-

mões, foi. 33.— aMao ê o rico avarento,

mas peor é o pobre soberbo. •» Delicado,

Adágios, p. 28. — aNa arca do avaren-

to, o diabo jaz dentro. » Idem, Ibidem,

p. 28. — «O avarento por um seal per-

de cento.v Idem, ibidem. — sO avarento

rico não tem parente, nem amigo, v Idem,

Ibidem.— «O dinheiro do avarento duas

vezes vae á feira.» Idem, Ibid.

AVAREZA, s.f. (Do latim avaritia.)

Desejo immoderado das riquezas, não

para se utilisar d'ellas, mas para as pos-

suir.—-« Tão occasionada he a pobreza pa-

ra obrar mal, como a avareza. » Miguel

Leitão, Miscellanea, dial. xviii, p. 553.
— Loc. : « A avareza é summa da vir-

tude. I) Delicado, Adágios, p. 28.

AVARGA, s. f. Vid. Varga.

AVARGAR, V. a. ant. O mesmo que

Vergar. Encurvar como se faz a uma va-

ra ou verga.

Que qual o curvo íris, ou innervado

Arco, a que o Turquesco braço averga, ele.

LUIZ PEREIRA, ELEGIADA, C. XVII, fol. 213, V.

AVARIA, s.f. (Do francez avarie; no

céltico avaria, do radical avar, deterio-

rado, corrupto.) Em Direito Commercial,

nome genérico pelo qual se designa todo

e qualquer damno que sobrevem ás mer-

cadorias em qualquer parte e em qual-

quer circumstancia que seja.— No senti-

do usual, prejuizo, damno, tributo, que

se paga para construcção do porto, em
que se lança ferro. As avarias distin-

guem-se em grossas e commims, em sim-

ples e particulares, em prop)rias c impro-

j)rias; em ordinárias e extraordinárias,

em voluntárias cfataes, cm puras e nu"x-

tas. — Avarias grossas ou communs, são

as que se fazem por bem e salvação com-

mum, tanto do navio e das fazendas, co-

mo de uma e outra cousa juntamente;

taes são o alijamento, corsários, guerra,

etc. Chamain-se conimíírts^ porque sãosup-

portadas em cominura tanto da cousa que
sofFreu o damno, como das outras que fo-

ram conservadas por virtude do damno,
que se fez soífrer voluntariamente á pri-

meira; dizem-se grossas, porque devem
ser pagas em ger^l pelo navio e carga,

isto é por grosso
;
quando a avaria per-

tence ao navio e fazendas unicamente,

! chama-se geral. — Avarias jyarticulares

ou especiaes, as que respeitam somente

ao navio ou fazendas distinctamente; a

palavra avaria por si só designa esta dis-

tincção; costuma escrever-se avaria sim-

ples e particular, para evitar toda a ideia

de contribuição e para melhor fazer sen-

tir que o damno ou dispêndio resultante

de puro caso fortuito é a carga somente

particular do dono da cousa, ou do segu-

rador que se responsabilisara por todo o

risco ou evento marítimo. — As avarias

extraordinárias, são as que resultam de

caso imprevisto ; são fataes, se represen-

tam todo o accidente damnoso, que acon-

tece por mero caso fortuito e por fortuna

do mar ; voluntárias, se procedem de fa-

cto do capitão e carregadores.— Avarias

mixtas, as que resultam de caso fortuito

e de vontade. — Avarias puras, as que

resultam de uma só causa clara e eviden-

te. — Avarias leves, pequenas ou miúdas,

as que respeitam á despeza da pilotagem

do navio na entrada ou saída de algum
porto, enseada ou rio ; n'esta classe tam-

bém entta a avaria costumada, ou prima-

gem que se paga ao capitão. — Avarias

impróprias, o complexo das despezas cha-

madas pilotagem, ancoragem, transito,

comboy, benefícios ou gratificações ao

capitão ; também se lhes chama avaria

ordinária.— « Com toda a carga tão en-

xuta, e sem avarias, cotno se o vaso da
não fora o mais bem calafetado e estan-

que. » Vieira, Sermões, Tom. viu, p.

221.
— Syn. : Avaria, Contribuição : Expli-

cando a avaria commum e grossa pelos ef-

feitos que produz com a contribuição a

que sujeita as mercadorias não avariadas,

costuma tomar-se contribuição e avaria

por synonymos, e então significam o jus-

to e proporcional egualamento entre os

effeitos perdidos e os salvados.

AVARIADO, adj. p. Damnificado, que
soffreu avaria; prejudicado; estragado.

Mercadoria avariada.

AVARIAR, V. a. (De avaria, com a ter-

minação verbal «ar».) Causar avaria;

damiiificar, estragar, deteriorar, prejudi-

car.

— Avariar, v. n. Perder-se, corromper-

se. Diz-se do peixe mal salgado.

— Avariar-se, v. refl. SofFrer avaria,

ser fácil de estragar-se ou porder-se.

AVARÍCIA, s. /. (Do latim avaritia.)

O mesmo que Avareza. — 5 Porém havia

tanta avaricia nestes Bispos Arménios,

etc. í João de Barros, Década III, Liv. 7,

cap. 11.

AVARÍSSIMO, adj. sup. Muitíssimo ava-

ro, ou avarento. = Usado por Lucena e

Arraes.

t AVARIZ, s. m. Imposto de 500 as-

pres que no império ottomano paga cada

quarteirão.

AVARO, adj. (Do latim avarus ; dcaveo,

eu desejo, e oes, dinheiro.) O mesmo, que

avarento ; o que ambiciona riquezas, que

recolhe dinheiro não para o gozar mas
para o guardar. — No sentido figurado,

mesquinho, estricto, parco, apoucado. —
« Ao qual escreveo huma carta de sua pro-

piria mão e isto não com palavras taxa-

das e avaras, segundo o uso dos princi-

pies, etc. » João de Barros, Década I, Liv.

2, cap. 2.

AVARO. s. m. Homem caracterísado

unicamente pela sua avareza, que sacri-

ca tudo a esse desejo insaciável. — <i- A
ninguém, e nunca, faz bem o avaro, senão

quando morre. » Amador Arraes, Dialogo

V, cap. 7.

— Loc: Ao avaro, tanto lhe falta o

que tem como o que não tem. » Delicado,

Adágios, p. 28. — «O avaro não tem, o

pródigo não terá. » Hernã Nunes, Re-

franes, p. 54.

AVASSALLADO, adj. p. Reduzido á obe-

diência de vassallo ; dominado, subjuga-
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do, vencido, sujeitado. — «...vai... hum
senhor livre, mais que todos os âvassalla-

dos. D Sevcrim, Noticias, foi. 183.

AVASSALLADOR, s. «i. e adj. O que
avassalla, subjuga, vence, domina ou re-

duz á sujeição. = Recolhido por Moraes.

AVASSALLAR, v. a. (De vassallo, com
o prefixo e a terminação verbal «ar».)

Reduzir á obediência, sujeitar, subjugar,

render, fazer vassallo. — « Porque não

foi a força do seu Iraço, nem a da sua

espada, a que lhe sujeitou as terras, que

possuirão, e as gentes e Reis que avassal-

lárão.» Vieira, Sermões, Tom. iii, serm.

14, § 1, n. 571.
— Avassallar-se, v. refl. Fazer-se vas-

sallo, deixar-se subjugar, entregar-se, su-

jeitar-se. — « E forão estes três Reis sá-

bios, os procuradores, porque a Gentilida-

de se começou a avassallar a Christo. »

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. ir, cap. 1, doe. 22, n. 246.

t AVATAR, s. m. Em mythologia in-

diana, a incarnação de Vishnu ; a segun-

da pessoa da trindade brahmanica.

t AVAZANE, s. f. Era Botânica, espe-

pecie de noz doce, e aromática, origina-

ria do Brazil.

AVE, interj. Voz interjectiva, usada
como saudação entre os Romanos ; em-
pregava-se na saudação da manha, como
Salve, que se dizia na saudação da tar-

de.— « Ave era a saudação de pela ma-
nhãa, e salve a de tarde.» Amador Ar-
raes. Dialogo X, cap. 25.

AVE, s.m. A primeira palavra da sau-

dação angélica, que se toma como desi-

gnação da mesma oraçãn. — Rezar uma
ave.— As ave-marias, ao cair da noito.

Dizpndu-Ie n/r o etiibiixador,

mesmo de Eva te sígnilicou.

ca VIU., onn., liv. i, cap. 30.

AVE, s. /. (Do latim avis.) Era Histo-

ria Natural, género de animaes, cober-

tos de penna, com um bico de substancia

córnea; tem dous pés, duas azas mais
ou menos próprias para voar. Classificam-

S3 em diurnas, nocturnas, granívoras,

carnívoras, insectívoras, frugívoras, ra-

paces ; terrestres, aquáticas, sedentárias,

de arribação.— « Não ha aves por ligei-

ras que sejão, que com tanto ímpeto e

ligeireza vão ferindo os inconstantes ven-

tos com os remos das suas azas, que se

possão com o velocissimo cíirso da nossa
vida comparar. » Heitor Pinto, Diálogos,
Part. I, dial. 1, cap. 4.

— Loc. : Ave agoureira, a que de nou-
te dá pios.— Ave de bicco revolto, a que
c de rapina; no aontido figurado, diz-se

de uma pessoa que tem uma velhacaria

intelligento.— Ave de Juno, o pavão. —
Ave de penna, a que é domestica e se
cria para se comer. — Ave de Vénus, o
pombo ou a pomba. — Ave do ar, a que
não ú domestica.—Ave do Sol, a Phenix.
— Ave imperial, a águia. — Com boas
aves, cora bons auspícios, ou agouros.

\oi.. 1—85.

NSo parti com boas aves

E com pé esquerdo entrei,

Pois achei males mais grarcs

De quantos phaotasiei.

CiNC.,GBR., foi. 191, col. 1.

— «Aqtiella ave é má, que em seu ninho

suja. o Delicado, Adagies, p. 31. — «Ave

de casa, mais come do que vai.» Idem,

Ib., p. 960. — (t Ave por ave, o carneiro

se voasse. » Idem, Ib., p. 31. — « Duas

aves de rapina, não se guardam compa-

nhia.» Idem, Ib., p. 21. — «O leão é ás

vezes manjar de pequenas aves.» Idem,

Ib., p. 23.— «Pelo canto se conhece a

ave.» Heitor Pinto, Diálogos, Part. i,

dial. 5, cap. 8.— «Dos homens he obrar

virtude e das aves avoar. » João de Bar-

ros, Grammatíca, p. 100.

AVE, voz de v. Segunda pessoa do im-

perativo do verbo Aver, ou Haver, Tem^
tu.

Àve do Senhor le peco.

GIL Tic, ouR., Tom. Ill, p 329.

AVÊA, s. f. Em Botânica, nomo vulgar

da Avena sativa, planta gramínea, mui-

to usual, porque a sua semente é farinhen-

ta e macilaginosa; serve de sustento de

cavallos, e em tempo de esterilidade ser-

ve para pão, — a Vós faliais nessa tábo-

la, que não joga trigo sem avêa.» Jorge

Ferreira, Ulyssipo, act. i, se. 7.

— Loc: «De trigo e de avêa minha
casa cheia.» Delicado, Adagies, p. 64.

—

«Sega sua avêa quem ganhar deseja.» Id.,

Ib., p. lõ.

AVEÁÇO, s. m. anf. Pão de avêa, usa-

do nos tempos de esterilidade. = Reco-

lhido por Viterbo.

AVEADO, adj. Que tem vêa ou veneta

de doudo, adoudado. = Recolhido por

Cardoso, e Bento Pereira.

AVEAL, s. m. Agro, ou sementeira de

avêa. = Recolhido por Moraes.

AVEGAS, s.f.pl.Wà. Aivecas.= Usa-
do por Bernardes na Floresta.

AVECHE, voz interj. Vid. Avache.=
Recolhido por Moraes.

AVEDOURO, adj. ant. Que se ha de ha-

ver, que merece possuir-se. «E estava

de noute em contemplaçom, e oraçom, 7iom

do mundo, mas ãe Deos, por as cottsas es-

pirituacs, e os bens verdadeiros avedou-

ros, 7iom pêra si, mas pêra nos.» Vita

Chrístí, Part. i, foi. 96, v.

AVEELA, s. /. ant. O mesmo que Vie-

la ; caminho estreito, azinhaga, cangosta,

travessa.^ Recolhido por Viterbo.

AVEENÇA, s. f. ant. O mesmo que

Avença. Pacto, convenção, assento entre

partes, concórdia, união. O mesmo que

Ovença, Ouvença c Avença. =>= Também
se emprega no sentido de arrecadação dos

bens reaes.

t AVEENÇAL, .<;. m. ant. O mesmo que

Ovençal, Hovençal ou Avençai. Colleirei-

ro, o que tem a inspecção sobre os man-
timentos de uma communidade. O que ti-

nha cargo de cobrar as rendas da coroa,

ora suas, ora de arrendamentos.= Reco-

lhido por Viterbo.

AVEIA, s. /. ant. Vid. Avêa.

AVEJÃO, s. m. Corrupção popular de

Visão. No sentido usual, homem alto e

monstruoso ; abantesma.

AVELA, s. f. Nome cora que na ín-

dia se designa o arroz torrado. — aCha-

mão avela aos grãos de arroz não cozi-

dos, mas mal torrados ao fogo.» Lucena,

Vida de Sam Francisco Xavier, Liv. vii,

cap. 23.

AVELHACADO, adj. p. Que tem quali-

dades de velhaco ; tratante, maroto, bre-

geiro. — «ilas porque a lei natural foi

avelhacada e feita vil por a usança e cos-

tume de peccar, etc.» Vita Christi, Part.

I, liv. 57, foi. 171, V.

AVELHACAR, v. a. ant. (De velhaco,

com o prefixo «a» e a terminação verbal

«ar».) Envilecer, rebaixar moralmente,

tornar menos digno, aviltar. — «E defe-

chão-se (nas faces) e avelhacão seus cor-

pos com hábitos e vestidos cujos. n Vita

Christi, Part. i, cap. i, cap. 36, foi.

112.

AVELHENTADO, adj. p. Tornado ve-

lho ;
apalpado pela velhice; envelhecido.

— «O rosto macilento e fraco, assi por

sur muito penitente e avelhentado.» Jor-

ge Cardoso, AgiologioLuzitano, Tom. III,

p. 588.

AVELHENTADOR, adj. Que causa o

abatimento da velhice. = Recolhido por

Moraes.

AVELHENTAR, v. n. Envelhecer, cair

na velhice, adiantarse em edade, contra-

hir os achaques de velho. = Recolhido

por Bluteau.

AVELLÃ, s. f. (Do latim avellina, noz;

de Avella, cidade de Nápoles.) Em Botâ-

nica, o fructo da avelleira ; é redondo ou

oval, com uma casca lenhosa, lisi, de cor

amarella avermelhada, e indue uma amên-

doa, mais nutritiva do que a noz, mas
de digestão mais difficil. — Avellã da In-

dia, a guilandina moringa.

Bciol;is te darei e ateliãs

BBRMSDES, eol. X, UHi.

AVELLADO, adj. p. Enxuto ou endu-

recido como a avellà depois de secca

;

diz-se dos fructos, como bolotas, casta-

nhas, quando s i despegam da casca ; fi-

guradamente diz-se das pessoas velhas,

rijas e sãs, que se movem com facilida-

de.— «Haveis de tr fallar a hiima dona
engorlada, mulher de meia edade. destas,

a que chamaes avelladas grandf. alforge

da casa. e de grande credito para tudo.»

Jorge Ferreira. Ulyssipo, act. ii, se. 6.

7 AVELLAN, í. »i. Em Astronomia,

nome da estrella Pollnx. = Também se

lhe clinma Avellar.

AVELLANA. s.f. ujií. O mesmo que Avel-

lã. — o Xa ilha de Sào Lourenço cm huma
certa jnxrte diilla ha huma fruita muito

redonda maior que avellaua com casca. »
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Graicia d'Orta, Colloquios dos Simples e

Drogas, foi. 115.

AVELLANADO, adj. Que tem a cor ou

a fijnna de avellã. — « Quinze toucas

avellanadas. » Provas da Historia Genea-

lógica, Tom. I, p. 570. — Jimça avella-

nada.

AVELLANARIO, adj. Em Geognosia,

nome dado ás rochas quando são forma-

das de grânulos como de avellãs.

AVELLANEIRA, s. /. ant. O mesmo que

Avelleira. — « /l feição da folha, a qual

lhe debuxárãu ser como o das iiossas avel-

laneiras. » Garcia d'Orta, Colloquios dos

Simples e Drogas, foi. 22.

AVELLANSINHA, s. /. Diminutivo de

Avellã. = Usado por Frei António das

Chagas.

f AVELLAR, s. m. Em Astronomia,

o niesmn que Pollux.

AVELLAR, V. a. Engelhar, endurecer,

enxugar como a avellã. Diz-se quando
um fructo se solta da casca, como a cas-

tanha ; c figuradamente de qualquer pes-

soa que envelhece resistindo á edade.
— Avellar-se, v. refl. Tornar-se enge-

lhado, enrijecer; diz-se das pessoas ve-

lhas que vivem muito.

AVELLEIRA, s. /. Em Botânica, nome
vulgar da Coryhis avellana ; arvore fru-

ctifera, cultivada nos jardins da Europa;
cresce naturalmente nos bosques ; o fru-

cto é uma espécie de amêndoa, emprega-

da em cuUinaria.

0u5o íloccmonlc açora aqui cantava
Hum rouxinol ontrc estas aveííetras,

BERNARDES, LIMA, OCl. V.

AVELLEIRAL, s. m. Campo em que se

dão avellciras ; logar plantado de avel-

leiras. = Recolhido por Cardoso e Bar-

bosa.

AVELLÓRIOS, s. m. pi. Grãosinhos de

vidro redondos e furados como contas,

dos quaes se fazem fios e meadinhas para

enfeite dos pescoços e braços das mulhe-

res e para guarnições de vestidos. — Sa-

ber bem vender os seus avellorios, encare-

cer ou fazer valer qualquer cousa própria,

ainda que seja de valor diminuto. = Re-
colhido por Bltiteau.

AVELUDADO, adj. p. Que é liso ou
macio como veludo

;
que imita o veludo.

AVELUDAR, v. a. (De veludo, com o

prefixo « a » e a terminação verbal « ar ».)

Dar á seda que se fabrica o aspecto ou

apparencia de veludo; figuradamente, ama-
ciar, tornar suave ao tacto.

AVELUTADO, adj. p. ant. O mesmo que

Aveludado
;
que tem pôllo alto, como o

veludo ; diz-se tanto dos tecidos couio das

flores. — « Com lavores altos e baixos, a

maneira que acerca de nós he a tercedu-

ra de cetim avelutado. » João de Barros,

Década l, Liv. 3, cap. 9.

AVE-MARIA, s. f. Palavras latinas com
que principia a saudação angélica ; nome
da oração chamada Angelus. Signal, ou

badaladas que se batem na torre á hora

das trindades. Conta de menor grandeza,

que o Padre-Nosso ; o tempo que se leva

a resar a oração angélica. — « £ nem j)e-

ra dizer huma Ave-Maria tenho espaço. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssi-

po, acto III, SC. 1.

— Loc. : Mal de Ave-Maria, doença a

que se chama estupor ou paralysia.

—

As
Ave-Marias, ao anoitecer

;
quando vem o

crepúsculo vespertino. — Enfiar Ave-Ma-

rias, enfiar pérolas indianas, assim cha-

madas por serem como as contas mais

pequenas do rosário. — Filhas da Ave-

Maria, congregação religiosa da ordem
franciscana, fundada por Luiz xi. — Ir-

mãos dc(, Ave-Maria, o mesmo que Servi-

tas. — O brasão da Ave-Maria, em He-
ráldica, letras azues sobre escudo de ou-

ro, que usava Garcilasso, depois que na

Vega de Granada matou um árabe que
veiu desafiar os christãos trazendo por

desprezo ao pescoço uma banda amarella

com letras azues, que diziam Ave-Ma-

ria.

AVENA, s. f. (Do latim avena.) O mes-

mo que Avêa, género da familia das gra-

míneas. Usa-se sempre no sentido figu-

rado, para designar a frauta pastoril, ou

assobio de pastores
;
privativo da lingtia-

gem poética. O canto rude e ingénuo dos

campos, nos poemas arcádicos.

—

«Huma
certa frauta dos pastores se chama ave-

na 67)1 latim : do nome de huma herva a

que nós em vulgar chamamos avêa, da
qual os pastores antigaviente costumavão

fazer frautas com que fangião. E ha dif-

fcrcnça entre avenae tibia, e fistida que se

fazia de piáo ou de canna.v Manoel Cor-

rêa, Commentarios dos Luziadas, cant. i,

est. 5.

t AVENÁCEAS, s. /. pi. Em Botânica,

tribu das gramíneas, tendo por typo o

género avêa.

AVENADO, adj. p. Que tem veia, ou

venet;», apancadado, maniaco, lunático.

—

«E sabeis porque digo isto ? porque a
rapariga he avenada, toma-lhe logo huma
contiiiua.que nunca sahe da janella.v Jov-

ge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo,

act. III, SC 6. Vid. Aveado.
AVENCA, s.f. Em Botânica, nome vul-

gar do Adianfum capillum veneris, de Lin-

neo, das cryptogamicas
;
pertence á fami-

lia dos fetos, chamado adianto branco ou

verdadeiro ; a avenca tem as frondes re-

compostas com frondiolas alternas, e as

pinulas extremas coniformes, lobadas e

pecioladas; é frequente nos poços, fontes

e nos legares sombrios e húmidos.

Agoa cozida llie dareis com avenca.

GIL VIC, OBR., liv. IV, foi. 248, V.

AVENCÃO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar do Aspleniitn trichomones, perten-

cente ú família dos fetos. Tem as mesmas
qualidades da avenca. Era empregada na
Medicina antiga, como apperitiva e peito-

ral. — «Avencão. . . he quente, temperado e

secco no segundo grão. » Gabriel Grislei,

Desengano da Medicina, cant. iii, n. 150.

AVENÇA, s.f. Concerto, pacto, conven-

ção de preço certo em logar de lucros in-

certos. Ajuste, concerto, composição, ac-

cordo. — « -E defendemos a todos os pro-

curadores que não Jação avença com os

pontos. » Ordenação Manuelina, Liv. i,

tit. 58.

— Loc. : Ser de boa avença, ser bom
de contentar, ser fácil no trato, lhano de

maneiras. — « Em fim, seja qual quizer-

des, que eu de boa avença sõií.» Jorge Fer-

reira, Euphrosina, Prol. — «Mais vale

má avença que boa sentença. i> Bluteau,

Vocabulário.

AVENÇADO, adj. p. Concertado, ajus-

tado por avença. = Usado por Lavanha.
AVENÇADURA, s. f. Em linguagem

náutica, o mesmo que Ovençadura ; o ajun-

tamento dos ovons ou pernas da enxár-

cia.
Qual voltando pela avençatUira

Na anienna maior, contra a procella

A vela grande quer vèr amainada.
M. IHOM., INS., cant. II, est. 86.

AVENÇAL, adj. ant. 2 gen. O que faz

avenças. — <i. E quando quer que as taes

pessoas forem avençaes, ou suas dividas

forem de calidade, que se paguem por

partes ou aos quartéis do anno, em taes

dividas, como estas, quando se vierem pta-

gar, escreva, o escrivão ao pé do assento

delia huma regra, em que declare o que o

tal devedor paqou.y> Regimento da Fazen-

da, cap. 202, foi. 85.

AVENÇAL, s. m. ant. O mesmo que Aveen-

çal, Havençal ou Ovençal. Official ou ren-

deiro, que anda na arrecadação das ren-

das rcaes. Celleireiro de convento ou ca-

sa religiosa. O que se ajusta para traba-

lhar por certo preço.— «... que lhes nan

dem fogo nem auga, penando aquelles que

contra esto forem; e este defedimento tal

os Avençaes d'El-Rei, e os Conselhos fa-

zennos apregoar a pregoeiros pelas Vil-

las suas e pelos outros lagares.» Ordena-

ção Affonsina, Liv. ii, tit. 1, art. 6.

AVENÇAR, V. n. ant. (De avença, com
a terminação verbal «ar».) Ajustar, con-

cordar, accordar, combinar, pactuar, con-

tractar, apressar. = Recolhido por Viter-

bo o Bluteau.

— Avençar-se, v. refl. ant. Fazer aven-

ça ;
entrar em contracto com alguém. —

Na linguagem popular emprega-se no sen-

tido Avêr-se.

AVENÇOEJAR, v. a. ant. O mesmo que

Ventilar.—

«

Nom avençoejemos ergo amiú-

de taes bens como estes, ou não os assoa-

lhemos, salvo se algum bicho q\iizesse rom-

per. )> Vita Christi, Part. i, foi. 26.

AVENDADO, adj. p. ant. Na lingua-

gem juridica, apartado dos bens, exclui-

do da herança.

AVÉNDAR, V. a. ant. Apartardes bens,

excluir da herança a uma certa pessoa,

deixando qualquer cousa como um copo

d'agua, um almo de estopa ; usado lia lin-

guagem foraleira. — «... avendo da mi-
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nha ^t?»w!Çrt...vi= Recolhido por Bluteau

no Diccion. Portátil.

AVENDIÇO, adj. ant. (Do latim adven-

titiits, adventieio ; também se escreve

Avindiço.) Vindico, forasteiro, estranho,

estrangeiro, que chegou por ultimo.

—

«E
Jicar-lhe-ka a gloria de que as Athmías se

jactavão: a saber, que os seus povoado-

res não erão já avendiços de outras ter-

ras, senão naturaes da sua.» Frei Ma-
noel da Esperança, Historia Seraphica,

Part. I, liv. 4, cap. 3, n. 5.

AVENDO, s. TO. ant. Em Direito portu-

guez antigo, apartamento, acção de pôr

fora ou excluir da herança a alguém, dei-

xando-lhe uma bagatella. Desherdaç.ao.=

Recolhido por Viterbo,no Diccionario Por-

tátil.

AVENDOIRO, adj. ant. O mesmo que

Vindouro, futuro, que está para vir. —
(I Nom somente dá aos bens terreaes, mas
a vida eternal em seu tempo avendoira.

»

Vita Christi, Part. iii, foi. 40.

AVENENADO, adj. p. ant. O mesmo
que Envenenado. = Usado por Vieira.

AVENENAR, i;. a. ant. (De veneno, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Envenenar, dar veneno, inficcionar, estra-

gar, corromper, perverter.

Por onde passa, ludo aurnenamlo,
Prados, searas, arvores seccando.

LUIZ PEREIRA, ELKGIÃUA, Cant. 111, CSt. 35

Obrando hia o veneno, com que o ingrato
Espirito a rebelde alma avenenara.

sa' dk MENEZES, MALACA co^Q., cant. í, cst. 47.

AVENHIR, V. a. ant. Avir, compor, ac-

cordar, conciliar, concertar com alguém

;

apaziguar. = Recolhido por Viterbo no
Diccionario Portátil.

AVENÍDA, s. /. (Do castelhano aveni-

da.) Estrada, caminho, passagem, meio
de communicação ; saída, logar aonde se

desemboca. — « Tenho ainda isto de sol-

dado, tomar as avenidas. » D, Francisco

Manoel de Mello, Cartas, cent. ii, cart.

15. — No sentido metaphorico, crescente

impetuosa de rio, cheia ; levada. Vid. Ad-
venida.

AVENIENCIA, s. /, ant. O mesmo que
Aveença ou Avença ; facto, contracto, ajus-

te, concerto. =Recolhido por Viterbo, no
Diccionario Portátil.

AVENIFÓRME, adj. 2 gen. (Do latim

avena, avêa, e forma.) Era Botânica, que
tem a forma e o volume de um grão do
avêa.

AVENTADO, adj. p. Agitado com gran-
des ventanias

; ventilado ; figuradamente,
e em sentido moderno, proposto, discuti-

do, asseverado ; recolhido por Viterbo. =
Usado nas Cartas do Japão.

AVENTAGEM, s. /. ant. O mesmo que
Avantageni, ou melhor Vantagem.—

«

Vuu-
ine, que não he tempo de ter pontos comii-

go, que tens tues armas de aveutagem.

»

Sá de Miranda, Vilhalpandos, act. lll,

SC. 2.

AVENTAJAR, v. a. ant. Vid. Avanta-

jar. — « Assim perdendo o reinado tem-

p)oral de seus progenitores o sublimou e

aventajou tanto mais, tanto vai das cria-

turas a Deos. » Frei João de Ceita, Ser-

mões, Part. I, foi. 30, col. 1.

— Aventajar-se, v. rejl. O mesmo que

Avantajar-se. — « Sendo os homens todos

huns, nascidos de kumpaíAdão, os que se

aventajaram em virtude se fizei'ão no-

bres. » Miguel Leitão, Miscellanea, dial.

XVIII, p. 654.

AVENTAL, s. m. Panno de seda, lã,

algodão ou estopa, que trazem as mulhe-

res para enfeite ou para resguardar os

vestidos ; também o usam os officiaes me-

chanicos.— «^s mulheres deste lugar tra-

zem aventies •dia7ite.» Provas da Histo-

ria Genealógica, Tom. iii, p. 136.

AVENTAR, V. a. Mover ou agitar ao

vento; expOr, arejar; ventilar; figura-

damente: ptesentir, perceber, suspeitar,

descobrir.

('otiio quando .se vê espessa banda
l)(í [titUados zorzaes, que o proveitoso,

.\luidn, e ne^'ro truito, por destino

Da natureza, lã no outono tiveiiíão.

CÒHrE REAL, NAUFH. UB SEP., Cant. IX,

foi. 88, V.

— Loc. : Aventar a mina, tirar a pól-

vora, que o inimigo tinha alojado n'ella.

— Aventar a sangria, desatal-a, para

que o sangue corra. — Aventar sangue,

tiral-o. — Aventar compaixão, excital-a.

— Aventar pães de assucar, tiral-o das

formas.
— Aventar, v. n. Arejar, aspirar

;
per-

ceber, presentir, tencionar, adivinhar, al-

cançar de louge, revelar.— « E estendia

já o espirito a aventar se por esta via

poderia abrir caminho pêra a índia Orien-

tal. í> Frei Luiz de Sousa, Historia de S.

Doiringos, Part. ii, liv. 6, cap. 6.

—Loc. : líAsno desovado de longe aven-

ta as pegas. y> Jorge Ferreira, Euphrosi-

ua, act. l. SC 3,

— Aventar-se, v. rejl, Descobrir-se,

manifestar-se, expôr-se. = Recolhido por

Moraes.

AVENTEDIÇO, adj. ant. O mesmo que

Avantadiço c Aventicio. = Recolhido por

JMoraos na Ordenação AfTonsina.

AVENTEJAR, v. a. ant. Vid. Avanta-

jar.

AVENTO, s. 7)1. ant. O mesmo que Ad-

vento.== Usado por Gil Vicente.

AVENTURA, s. f. (Segtmdo Beseherelle,

do céltico avantur.) Caso inopinado, suc-

cesso extraordinário e casual ; risco, peri-

go, lance, contingência, acaso. Intriga

amorosa, feito caprichoso.— n Que tens de

Ver com meu anel? houve-o de minhas

aventuras.» Sá de Miranda, Villialpaudos,

act. V, SC. 1.

— Em linguagem cavalheiresca das

novellas antigas, dava-so o nomo de aven-

turas a todos os acontecimentos sucoedi-

dos aos paladins ; nellas entravam sempre
auedoctas de fadas, gigantes c encanta-

mentos ; c designa os torneios. = Tam-

bém se dá o titulo de Aventura a certas

obras que tratam da narrativa de succes-

sos imaginários ; assim se diz Aventuras

de Telemaco, por Fenelon.
— Em Milicia antiga, Companhia da

aventura, soldados da edade média; tam-

bém chamados aventureiros. Acompa-
nharam Dom Sebastião a Africa.

t Á VENTURA, loc. adv. Arriscadamen-

te, abandonadamente, deixado ao acaso
;

sem desígnio,sem reflexão.

—

Ficou á ven-
tura, isto é abominado. — Deixou á ven-

tura, entregue a si mesmo.

Deitam sortes á ventura.

BOM. GERAL.

AVENTURADO, adj. p. Arriscado, ex-

posto, compromettido. — Emprega-se co-

mo adjectivo simples, no sentido de ven-

turoso, bem succedido. — a Fui mui bom
mancebo, e aventurado em lides. » Conde
D. Pedro, Nobiliário, Tit. 40, foi. 20.

— Loc. : Bem aventurado, feliz, dito-

so ; forma hoje uma só palavra. — Mal
aventurado, desgraçado, desditoso.

AVENTURANÇA, s. f. ant. O mesmo
que Ventura. — Emprega-se hoje sempre

acompanhado do adverbio Bem. — « Por-

que se dá a entender que Christo Jesu

muitas vezes se guarda nai adversidades,

e perde-se nas prosperidades e boas aven-

turanças. » Vita Christi, Part. i, cap. 15,

foi. 50.

AVENTURAR, v. a. (De aventura, com
a terminação verbal « ar ».) Arriscar, ex-

por, deixar ao acaso, pôr em perigo ou

eontigcncia. — a Não os quiz aventurar

á peçonha, de que elle já tinha experiên-

cia. í João do Barros, Década I, Liv. 1,

cap. 14.

— Aventurar-se, v. rejl. Abalançarse,

atrever-se, tomar ousadia, arriscar-se, ex-

pôr-se.
A coroa e a sceptros se aienlura.

QUEVEDO, ÍFFOSSO AFRICANO, Cant. V, fol. "i, V.

— Loc. : « Quem murmura, a muito se

aventura. » Delicado, Adágios, p. 107.

—

a Quem }ião se aventura, não anda a ca-

vallo, nem em mula. » Idem, ibid., p.

73. — a Q/iiem não se aventurou, não

perdeo, nem ganhou, t Idem, ibid., p.

179. — « Quem se não qv,er aventurar,

não passa o mar. » Idem, ibid., p. 3o.

— SvN. : Aventurar, »4;ríica?-; Vid.

Arriscar.

AVENTUREIRA, í. /. Mulher que cor-

re aventuras. — « Tal era o fortíssimo

si forte, de que estava a nossa valerosis-

sinia aventureira para assaltar outro mon-

te mais alto. » Vieira, Sermões, Tom xi,

serm. 1. § 7, n. 28.

AVENTUREIRO, adj. Que se arrisca,

que se expõe a perigos; que corre aven-

turas.

Ah triste do quí passa areiit»rein.

QrEVBDO, ATro\50 ArMCJtllO, cut. IT, foi. 56, V.

AVENTUREIRO, s. «i. Cavallelro an-

dante que busc^-i occasião para brilhantes
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feitos do armas ; soldados que serviam

noa exércitos da edade media, nos povos

occidentaes ; serviam por dinheiro, e nas

occasiões criticas exigiam o duplo ou o

triplo do soldo. O que é o primeiro a ex-

pôr-se aos perigos. — No sentido moder-

no, homem sem officio, nem beneficio,

sem pátria, que explora os outros ; tam-

bém se lhe chama Troca-tintas, Melian-

te, Cavalheiro de industria. — « Estes

soldados velhos (os frades) desejosos de

verem augmeniar o exercito do Senhor,

vos recebem á sua companhia, com von-

tade de vos vestirem as armas, e darem
o titulo de aventureiros de Christo, mos-

trando vós neste anno de provaqão não
desmerecer semelhante favor. » Frei Ber-
nardo de Brito, Chronica de Cister, Liv.

I, cap. 12.

Sim, hc ! responde o ouzado avenlnreiro.

CAMÕES, Lcz., cant. V, est. 35.

AVENTURÍNA, s. f. Em Mineralogia,

variedade de quartzo ou feldspath, colo-

rido de vermelho. Chama-se Aventurina,

por que se conta que um obreiro deixan-

do cahir limalha de cobre em vidro der-

retido, descobriu casualmente esta com-
binação.

AVENTUROSO, adj. Que tem o cara-

cter do aventura
;
que se expõe a aven-

turas ; aventureiro.

E morre o descoberto aveiiluroso.

cia., LUZ., catit. i, est. 89.

AVÊR, V. a. ant. O mesmo que Haver,
mais conforme com a et_) mologia latina,

habere, — « Não condemno os que escre-

vem com h o verbo anómalo haver
;
guar-

dando-lhe a origem [de haheo, es,) mas
os que o escrevem sem h, cm muitos tem-

pos e pessoas, só lhe devem pôr na segun-

da e terceira pessoa do singular do pre-

sente do indicativo, conjunctivo, e injini-

tivo, e na terceira do plural do mesmo
tempo e modo; v. g. has, ha, hão. » Pa-

dre Bento Pereira, Orthographia, Part.

III, reg. 8.

AVÊR, V. a. ant. O mesmo que Avir.

= Recolhido por Viterbo.

AVÊR, s. m. ant. O mesmo que Haver;
bens, cabedal, riqueza, algo. — «Âs Or-
dens são mui avondadas em herdamentos,

provisões e outros averes. » Ordenação
Affcnsina, Tom. i, foi. 25.

— Loc. : Aver de pieso, fazenda, eííei-

to, género que se vende a peso ou me-
dida. — Aver de pezo comesinho, effeitos

que se vendem para comer.— «...nenhum
estrangeiro compre per si, nem ptr ou-

tro nenhum aver de pezo comisinho, salvo

para seu mantimento... salvo vinhos, ou

friiifas ou sal... » Ordenação Affcnsina,

Liv. 4, tit. 4, § 2.

AVERBADO, adj. p. ant. Fallado, ajus-

tado de palavra. —: No sentido moderno,

escripto por verba ou palavras expressas.

— Declarado por verbft no livro dos as-

sentamentos dos bancos, companhias. —
Averbado em nome de alguém ; acção aver-

bada. — «...as casas que achar averba-

das.. » Inéditos da Academia, Tom. iii,

p. 577.

AVERBAR, 1'. a. (De verba, com o

prefixo e a terminação verbal « ar. ») Em
linguagem forense, escrever o tabellião

era verba, com palavras expressas. Pôr
verba ou declaração no livro dos assen-

tamentos das Companhias, dos Bancos,

etc. = Também se escrevia antigamente

Adverbar.
— Loc. : Averbar de suspeito, inten-

tar suspeição, allegando-a por escripto,

contra o juiz ou qualquer outro funccio-

nario.

AVERBAR, i'. a. (De verbo, com o pre-

fixo «a» e a terminação verbal «ar».) Tor-

nar verbo, converter um nome em verbo,

dando-lhe a terminação respectiva.

—

« E
nem por estes nossos verbos serem deri-

vados de nomes latinos, se podem chamar
também latinos, pois os Latinos não aver-

baram estes nomes e os Portuguezes sim. »

Severim de Faria, Discursos Varies, dis-

curso II, p. 74.

AVERBIO, s. m. ant. O mesmo que Ad-

verbio. = Usado por João de Barros.

t AVERÇAS, s. f. 1)1. (Do francez avers,

teres, posses.) Objectos pertencentes ao

navio. — (( Averças de náo e navios da
hidia, Guiné e Brazil e outras partes,

pertence o conhecimento d'ellas ao juiz da
índia. D Ordenação Philippina, Liv. i,

tit. 51, § .3. =: Recolhido por Bluteau.

A VERDADE, loc. adv. Com verdade, em
verdade ou verdadeiramente.

AVER DO PESO, s. ant. Fazenda, gé-

nero, f íieito, que se vende a peso.

Dirás qnc arredasle na sisa dos panos,

Ua no azeite do mrr tio peso.

GlI. MC., OBR., liv. I, foi. 76.

AVERDUGADA, s. /. ant. (Do cast.

verdugada.) Saias com varas em circulo

para as levantar ou inchar.^ Também se

escreve Verdugada. — «Buas averduga-

das, saber, htima de cetim aveludado verde

etc.» Provas da Historia Genealógica,

Tom. II, p. 481.

AVERDUGADAS, adj. /. pi. ant. Nome
dado ás saias que tem varas ou barba-

tanas para as relevar.

AVERDUGAS, adj. pi. Vid. Averduga-

das.=Recolhido porMoiaes.

AVERGADO, adj. p. Vid. Vergado.

AVERGAR, v. a. ant. O mesmo que

Vergar.— «Mas porque nas occasiões que

he necessário, averga e arquea, e logo por
si torna a endireifarse. sBeinardes,, Flo-

resta, Tom. I. p. 438.

AVERGOADO, adj.p. Cheio de vergões,

atagantado.

AVERGOAR, v. a. (De vergão, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Ata-

gantar, fazer vergões. = Recolhido por

Moaes.

AVERGONHADO, adj. p. O mesmo que

Envergonhado ; ainda usado na forma
antithetica í)ês-avergonhado.= Usadopor
Fernão Lopes.

AVERGONHAR, v. a. ant. (De vergo-

nha, com o prefixo e a terminação ver-

bal «ar».) O mesmo que Envergonhar.

—

«E que lhe rogava e pedia que os não
quizessem mais avergonhar com os ter as-

si encurralados. )i Fernão Lopes, Chroni-

ca de Dom João I, Part. ii, cap. 167.
— Avergonhar-se, v. rejl. O mesmo

que Envergonhar-se. = Usado por Sá de

Miranda.= Recolhido por Jeronymo Car-

doso.

AVERÍA, s. /. O mesmo que Avaria.=
Recolhido por Moraes.

AVERIGUAÇÃO, s./. Verificação, inves-

tigação, exame, observação
;
julgamen'o,

inquirição.— «Feita averiguação do caso

e achando ser verdade...» Frei Bernardo
de Brito, Chronica de Cister; Liv. vi,

cap. 39.

AVERIGUADAMENTE, adu. De um mo-
do averiguado, verificadamente, apurada-

raente.— «De maneira que isso possa ser

verdade averiguadamente.» Jorge Ferrei-

ra, Aulegraphia, act. v, se. 6.

AVERIGUADISSIMO, adj. sup. Certifi-

cadissimo, vcrificadissimo; fora de duvi-

da, inquestionável.

AVERIGUADO, adj.p. Verificado, cer-

tificado, tornado verdadeiro, julgado por

certo, apurado, inquirido, decidido, —
«Aquella fahxdvsa descendência do Sol,

que tem p)ur averiguada dura até hoje.»

Lucena, Vida de Sam Francisco Xavier,

Liv. II, cap. 18.

AVERIGUADOR, s. m. O que averigua,

investigadi)r, indagador, que tira a lim-

po a verdade.— «Mui diligente averigua-

dor das cousas de Portugal.» Frei Ber-

nardo de Brito, Monarchia Luzitana, Part.

I, liv. 3, cap. 27.

AVERIGUAR, v. a. Apurar, examinar,

investigar, inquirir, procurar a certeza,

verificar, certificar; concluir, decidir, ter-

minar, rematar. — «Brevemente averi-

guaremos a contenda.» Jorge Ferreira,

Aulegraphia. act. ii, se. 1.

— Averiguar-se, v. rejl. Examinar-se

com cuidado, inquirir-se,concordar-se.

—

«Da qual se averiguou que suas alfaias

derão saúde a muitos.» Jorge Cardoso,

Agiologio Luzitano, Tom. i, p. 34.

AVERMELHADO, adj. p. Tornado ver-

melho ; também se emprega como adje-

ctivo, que tem côr vermelha, rúbido, ru-

bro, rosado.— «E depois que (a agua de

cal) estiver de côr avermelhada ou ensan-

guentada, a guardareis em garrafa de vi-

dro bem fechada. » Curvo Semedo, Ata-

laya da Vida, p. 110.

AVERMELHAR, v. a. Tornar vermelho;

dar ás peças assadas um grau de cocção

a secco que as torne alouradas. Fazer

com que as faces se tornem vermelhas

de vergonha.— O primeiro romper do sol

quando torna as nuvens vermelhas.
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— Avermelhar- se, i'. refl. Fazer-se

ou tornar-se vermelho, tomar cor vermelha.

A VERMELHO, loc. adv. Diz-se do que

é pintado com a côr vermelha.

AVERNAL, adj. 2 gen. Que pertence

ao averno ; infernal.= Usado pelo Padre

Balthazar Telles.

AVERNO, s. m. (Do latim avermis.)

Na Mythologia antiga, dava-se este nome
ã todos os lugares, taes como grutas, la-

gos, antros donde saiam exhalações me-

phiticas.

— Xa linguagem poética, ainda se em-

prega no sentido de inferno.

o digno heroe, qne obrando se escutava

Do mudo Lelhes, e do negro Aitrno.
Si DB MBiVEZeS, M.1L1U COSO., CaDt. I,

est. 6.

AVERNO, adj. O mesmo que Avernal

;

que pertence ao Averno, infernal.= Usa-

da na linguagem poética.

Hettcr a clara laz do Lago aterno
£ fazer que o mortal se faça. eterno,

v. THOM-, u(S-, liv. 11, est. 30.

Persuade esics Reis malícia aterna.
LUIZ PER., ELEG., Cant. Ill, fol. 182.

t AVERNO, adj. ant. (Da baixa lati-

nidade Avernia.) Que é natural do Au-

vergne ; em Duarte Nunes de Leào, ci-

tam-se os poetas avernos, que influiram

sobre a poética portugueza no tempo de

Dom Diniz, isto é, os trovadores da es-

chola da Aquitania, dos quaes Pierre

d'Auvergne foi um dos primeiros.

t AVERRHOISTA, s. 2 gen. e adj. O
que segue a doutrina do medico Aver-

rhoes. Vid. Arabistas.

AVERRUGADO, adj. p. O mesmo que

Verrugoso, cheio de verrugas.

AVERRUGAR, v. a. ant. O mesmo que

Enverrugar.— uSem averrugar o rosto.»

Frei Thomé de Jesus, Trabalhos de Je-

sus, trab. II, foi. 354. v.

t AVERSA, s. /. Em linguagem náu-

tica, vid. Averças. = Recolhido por Blu-

teau.

AVERSAIRO, adj. ant. Vid. Adversá-

rio.= Usado no Cancioneiro Geral.

AVBRSAMENTE, adv. ant. Vid. Adver-

samente e Avessamente.= Recolhido por

Moraes.

AVERSAMENTO, s. w;. ant. Adversão,

contrariedade, opposiçào.— «E a doctri-

na dos quaes havia duas causas, s. em
aversamento de doctrina e fingimento de

vida. D Vita Christi, Part. ii, cap. 37,

foi. 87.

AVERSÃO, s. f. (Do latim aversio ; no

acc. ai-ersione»i.) Sentimento de repugnân-

cia e indisposição que aparta uma pessoa

de outra, ou de qualquer cousa. Malevo-

lencia , animadversào, malquerença. —
ííSua mulher, por nome Jeronima, quan-

to, primeiro sendo gentia, teve de aver-

são e aborrecimento ás cousas de Deos, tan-

to depois de feita Christãa, ficou, mais

forte e afeiçoada a ellas.r. Cartas do Ja-

pão, Tom. II, foi. 51, col. 2.

— Em Pathologia, aversão é a acção

de desviar os humores para uma parte

opposta, por derivação, revidsão ou re-

pulsão.

— Syx. Aversão, Antipathia, Ódio,

Vid. Antipathia.

AVERSiA, s. f. ant. (Do latim aversio;

na linguagem popular ainda se encontra

a tendência para dar esta terminação aos

nomes ; ex. : falsia, por falsidade, chris-

tandia, por christandade.) O mesmo que

Aversão, adversão, animadversào, contra-

riedade, opposiçào. — « Por confunder a

perfidia e aversia dos Judeus. i> Vita Chris-

ti, Part. II, cap. 14, foi. 44.

AVERSÁRIO, s. m. ant. Vid. Adversário.

AVERSIDÁDE, s. f. O mesmo que Ad-

versidade. = Usado por Vercial, no Sa-

cramental.

AVERSO, adj. ant. O mesmo que Ad-

verso.— nAssim como dissemos, que se

perdeo o mundo, porque Adam fez só me-

tade do que Deos lhe mandou, em sentido

averso, guardar sim, trabalhar não.T

Vieira, Sermões, Tom. vi, serm. 12, §
6, n. 334.
— Em Botânica, folha aversa, a que

está voltada para o sul.

AVESADA, s. f. Em Volateria antiga,

a correia com que os caçadores prendiam

á alcandra o falcão e outras aves de ra-

pina. — « .ás (correas) com que atão o

falcão na vara chamão avesadas. i> Fer-

reira, Arte da Caça de Altanaria, trat.

Ill, cap. 7. ^Bluteau escreve Avessadas.

AVESINHA, s. f. Diminutivo de Ave
;

usado por Camões nos Sonetos.

AVESPA, s. f. ant. Vid. Abespa.

AVESPINHAR, v. a. Vid. Abespinhar.

= Recolhido por Moraes.

AVESSADO, adj. p. Feito de avessas,

ao contrario do que deve ser. — « Por
isso se pode também a nossa natureza

chamar má e avessada. » Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. ii, se. 6.,

AVESSAMENTE, adv. Ás avessas; de

um modo avesso, contrariamente.

—

<íJid-

gárão as auroras desta (perseguição) mui
avessamente de suas cousas. » Sant'Anna

Chronica dos Carmelitas, Liv. iii, cap.

3G, n. 827.

AVESSAMENTO, s. m. Em Botânica, o

mesmo que resupinaçào.

AVESSAR, V. a. ant. (De avesso, con-

trario, cora a terminação verbal «ar».)

Corromper, contrariar, difficultar. Segun-

do Viterbo, no Dicciouario Portátil, do-

brar, induzir, subornar, peitar, aliciar.

— Avessar as testemunhas.

— Avessar-se, v. rejl. Tornar-so aves-

so, fazer-se contrario, virar-se, dobrar-se,

corroraperse. = Recolhido por Jloracs.

AVESSAS, s. /. pi. Usado mais na for-

ma de locução adverbial As avessas e As
véssas. Vid. O contrario do que deve ser;

o avesso.

AVESSÍA, s. /. ant. \0 mesmo que
Aversia, dando-se a assimilação do ar»

no « s » como em urso, usso.) Perversi-

dade, contrariedade, aversão, — « E em
os cabritos se entende a avessia dos máos
por a çugidade, e por os ses saltares e

movimentos. » Vita Christi, Part. iii, cap.

50, foi. 120.

AVESSIMÁO, s. rn. ant. Na linguagem

cómica do século xvi, mau agouro; ou
más aves, que se empregava no sentido

de desfortuna, desgraça. Vid. Ave.

AVESSÍO, adj. ant. O mesmo que Aves-

so ; contrario, infesto, malquerente, ani-

madverso. = Usado na linguagem cómi-

ca do século XVI.

Don ao decbo o franchinote,

One tão airssiõ amorio
Foi fazer c'o sea virote.

SISÃO MlCHáDO, ALFBi, aCt. I, fol. Õ6.

AVESSO, adj. (Do latim aversus.) Con-
trario, opposto, infesto ; mau, perverso,

fora do commum, extravagante ; infeliz,

adverso, desgraçado, aziago ; inverso.

—

i Como que fora elle causa de huma elei-

ção avessa, d Frei Luiz de Sousa, Vida

do Arcebispo, Liv. i, cap. 22.

Assi forão ditosos meus começos.
Como acessos os fins dos bens qae tinha

.

LOBO. PEREGttl.f o, !ir. I, JOIH. li.

—Loc. : Homem avesso, perverso, con-

tumaz. — Vontade avessa, inconciliável.

— Dar de avesso, tombar, derrubar. —
Dar a bala avessa, ir fora do alvo. —
Tiro avesso, o que se afastou do alvo.

— Sair tudo avesso, contrario, era oppo-

siçào.— 1 E comtudo tão avesso lhe sahio

o mundo e. tanto ao revez, etc. o Frei Fi-

lippe da Luz, Sermões, Part. iii, fol. 70,

col. 3.

AVESSO, s. m. O que se contrapõe ao

direito
;
parte anterior, e menos trabalhada

ou perfeita que a principal; figuradamente,

adversidade, mau successo, contratempo,

damno, prejuízo ; erro. — i Vendo o Go-

vernador que não poderá tomar Diu, de-

terminou de emendar este avesso com fa-

zer huma Fortaleza em Chalé. » Castanhe-

da, Historia do Descobrimento da índia,

Liv. VIII, cap. 43.

Andei daqnem para alem.
Terras vi, e vi lupiros,

Tudo seas arfsíjs tem.

SÁ DB HIRANDl, eCl. TI, «St, J6.

— Loc. : Avesso da medalha, usado

por Nunes de Leào no sentido de rever-

so. — Sem direito nem avesso, diz-se de

uma pessoa cujo caractere incomprehensi-

vel. — Fazer avesso a alguém, parecer-

Ihe contra o que deve ser. — Ter seus

avessos, ter seus inconvenientes. — Co-

zer pelo avesso, dar pontos de modo que

se não descubram as linhas. — Virar do

avesso, pôr um vestido com o forro para

fora. — «Ser o avesso de algu<m, sèr-lhe

inteiramente contrario nos costumes ou

qualquer outra qualidade. — Dar com al-

guém de avesso, arruuial-o. — Mostrar o

avesso, patentear o lado difficil ou esca-

broso da questão.
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t AVESTAj s. m. Nome do livro, que

encerra os dogmas e leis de Zoroastro.

AVESTRUZ, s. /. (Do latim avis stru-

thica; do grego strouthos, pássaro.) Era

Ornithologia, género da ordem dos per-

naltos, familia dos brevipennes, que en-

cerra uma única espécie espalhada em
todo o interior da Africa, desde o Egy-
pto e da Berbéria até ao Cabo da Boa
Esperança ; e na Ásia desde a Arábia

até além do Ganges. Vid. Abestruz. —
« Já as avestruzes j)odem apjwenchr com-

tigo crueldade. » Padre Manoel Bernar-

des, Estimulo pratico, exempl. 17, § 2.

AVETAR, V. a. ant. O mesmo que Evi-

tar. = Usado nos Estatutos dos Cónegos

Azues, foi. 44, v.

AVETO, s. m. ant. O mesmo que Ha-

bito. — a... ou nos Moesteiros, de cujas

Religiões tomarem os avetos, e se depois

d'isto tornarem ao dito peccado, manda-
mos que morrão porém... » Ordenação Af-

fonsina, Liv. v, tit. 19, § 8.

AVEXAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que

Vexação. — « Com grandes avexações, que

2')rimeiro fez ao inoço. » Frei Marcos de

Lisboa, Chronica dos Menores, Part. ii,

Liv. 5, cap. 34.

AVEXADO, adj. p. ant. O mesmo que

Vexado. = Usado por Couto e Vieira.

AVEXAR, V. a. ant. (Do latim vexare;

na forma moderna Vexar.) Apoquentar,
— * Dalli por diante lhe dava todos os

desgostos, que podia e o avexava em tudo.»

Castanheda, Historia do Descobrimento

da índia, Liv. viii, cap. 18.

AVEZADO, adj. p. Costumado, habi-

tuado, que tem o vezo, ou geito invete-

rado. — « Avezada a gostar as ahundan-

cias de Itália. » Monarchia Luzitana,

Tom. I, foi. 276, col. 4.

Como ? uma ave já avezada
A toda a delicadeza

E' aclljor ajuizada t

Foge á gaiola dourada,
Vai buscar a natureza.

sa' de mib\nda, cart. m, est. 66.

AVEZAR, V. a. (De vez ou vezo, com

o prefixo e a terminação verbal «ar ».)

Costumar, habituar, pôr em costume, tor-

nar atreito. — « Este nosso trato he como

quem caça aves com rede de tombo : jaz-

Ihe cevadouro, pêra as avezar ao cevo. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulyssi-

po, act. I, SC 7.

— Avezar, v. n. Costuraar-se, habi-

tuar-se, inveterar-se, contrahir habito. Na
linguagem chula, ter dinheiro, ser rico.

— <!.E por isso se disse^ que vai muito

avezar bem nella. » Frei Luiz de Sousa,

Historia de Sam Domingos, Part. iii, Liv.

1, cap. 8. — <! Em mão anno e em bom

anuo aveza teu papo. !> Delicado, Adag.,

p. 64.
—

• Avezar-se, v, refl. Habituai^-se, af-

fazer-se, acostumar-se, adquirir o vezo.

E lá n'es3e povoado
Gude tantos mal .-íf avczão,

Se és liurailde te dcsprezio,

E invejao-lc se és honrado.
LOBO, ecl. II.

— Loc. : « Avezou-se a velha aos bre-

dos, lambe-lhe .os dedos. » Padre Delica-

do, Adágios, p. 156. — «Avezou-se a ve-

lha ao mel, comer se quer. » Idem, ibid.,

p. 174.

AVEZIIVIÁO, s. m. ant. O mesmo que
Ave de mau agouro; termo injurioso usa-

do na linguagem cómica do século xvi.

Triste nvezimáo linlioso,

Lá no peccador errado.

Não, vai, não me dezimei,

Dize sabujo pelado.

GIL VICENTE, OBBAS, liv. I, fol. 51.

AVEZINHA, s. f. Diminutivo de Ave.

= Usado por Bernardim Ribeiro.

AVEZINHAR, v. a. ant. Vid. Avisi-

nhar.

AVÊZO, adj. O mesmo que Avezado.
= Usado na linguagem poética por Fi-

linto.

AVIADO, adj. p. Prompto, despachado,

disposto, encaminhado, ajudado, desim-

pedido ; apressado ; acabado, terminado.

— tMntou huma vitella muito tenra e boa,

e com amesma pressa a deo a hum moço

seu a desse a cozer
;
porque era carne tão

tenra, em huma fervura estava aviada.

»

Frei Joào de Ceita, Sermões, Part, i,

foi. 189, col. o.

— Loc. : Estar bem aviado, isto é,

corapromettido, posto em difficuldades.

—

íiEstamos bum. aviados, a velha sem vergo-

nha, Césarião sem corregimento, etc.y> Há,

de Miranda, Vilhalpandos, act. i, se. 4.

AVIAMENTO, s. m. Cumprimento, exe-

cução, ordem com que se pratica um ser-

viço ; ligeireza, rapidez, brevidade, des-

pacho, aperto, preparo, apparelho para

se fazer alguma cousa.— « Que geralmen-

te todos os ojficiaes, que erão Gentios, co-

mo os mercadores Aluuros andavão a quem
daria melhor aviamento « carga. í> João

de Barros, Década I, liv. 5, cap. 8.

— Loc. : Não dar aviamento, não dar

vasante, não ter a necessária raj)idcz para

que uma cousa se faça no tempo preciso.

— Bom aviamento, successo feliz de uma
emprcza.

AVIAR, v, a. (Do latim via, com o pre-

fixo « a » e a terminação verbal «ar» ; no

francez antigo avoier, metter no caminho.)

Pôr prompto, fazer prestes, prevenir, pa-

ra catninho ;
expedir, despachar, apres-

sar, activar, instigar, attender, acudir,

providenciar, aprestar. — «Não poderás

toj)ar em toda lioma com homem que te

assi aviasse e desenganasse.» Sá de Mi-

randa, Vilhalpandos, act. iii, se. 1.

— Aviar-se, i'. reji. Preparar-se, pôr-

se prompto, accelerar se, tornar-se expe-

dito, aprestar-se, apparelhar-se.— «Man-
dou ao mesmo, que os trouxera, se aviasse

com toda a brevidade e fizesse volta com
elles.» Frei Luiz de Sousa, Historia de

Sam Domingos, Part. ii, liv. 6, cap. 8.

AVIÁRIO, s. m. (Do latim aviarium.)

Logar aonde se criara aves.

—

nDella (ga-

leria) se vê o volliere ou aviário, que tem

trinta e oito braças de comprido, e três

de largo, onde ha muita diversidade de

aves.» João Franco Barreto, Relação da
Viagem a França, p. 104.
•

t AVÍCEDA, s. f. Em Ornithologia, gé-

nero de aves de rapina da sub-familia

das milvineas, que tem por typo uma es-

pécie única, a aviceda cucidoide.

t AVÍCELLAS, s. f. pi. Em Entomo-
logia, subdivisão do género mygale, com-
prehendendo as espécies cujas patas são

alongadas e quasi eguaes entre si.

t AVICENNIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero visinho das verbenaceas e das myo-
porineas.

t AVICENNIEIA, s. /. Em Botânica,

familia nova de plantas que tem por ty-

po as avicennias.

AVÍCENNISTA, s. m. O que segue adou-
trinha medica de Avicenna. — nPor vêr

se os avicennistas, que nesta terra curão

aos lieis, tem o costume que nós lá te-

mos em Hespanha.» Garcia d'Orta, Col-

loquios dos Simples e Drogas, coll. ii,

foi. 9.

AVICÉPTOLOGÍA, s. /. (Do latim avis,

ave, cajjere, tomar, e logos, discurso.)

Tratado sobre a arte e differentes proces-

sos para apanhar as aves.

t AVICEPTOLÓGICO, adj. Que é con-

cernente á aviceptologia.

AVICTUALHAMENTO, s. m. O acto de
abastecer com victualhas.

AVICTUALHAR, v. a. (De victualha,

com o prefixo e a terminação verbtil «ar».)

Ein linguagem marítima, abastecer, pro-

vêr-se de victualhas, recolher provimen-

tos ou munições de bôeca em uma embar-
cação qualquer.

AViCULA, s. /. (Do latim avicula, di-

minutivo de avis.) Avesinha.— «Assenta-

rão os Discipidos entre si matar esta

avicula, e assi o fizerão.» Padre Manoel
Fernandes, Alma lustruida, Tom. i, doe.

2, cap. 2, n. 78.

—Em Conchyliologia, avicula, género

de testaceos da classe das bivalvas, da
qual uma espécie produz as pérolas.

— Em Ornithologia, nome dado aopa-
pa-mosca, para designar a mais pequena
das aves.

— Em Chimica, aviculas herméticas,

pretendido sal universal, que se achava
na terra, segundo Sendivigius.

t AVICULADOS, s. m. pi. Em Conchy-
liologia, familia de molluscos, que tem
por typo o género avicula.

t AVICULAR, adj. 2 gen. Em Zoolo-

gia, que serve de alimento ás aves, co-

mo o polygonum avicular ;
que devora

aves, como o mygale avicular
;
que vive

como parasita no corpo das aves, como o

hippobosco avicular.

T AVIGULARIA, s.f. Em Entomologia,

divisão, do género mygale ; são aranhas

enormes, assim chamadas, porque o seu

tamanho faz com que ataquem as peque-

nas aves.
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— Em Botânica, synonymo do género

polvíTonum

.

ÁVICULÍNHA, «. /. Em Historia natu-

ral, moliusco qne produz as pérolas. =
Recolhido pnr Moraes.

AVIDAMENTE, aãv. Cobiçosamente, an-

ciosamente, com avidez, rapidamente.

Tal oegueira interpõe a feliz sorte,

De quem só ter império delcrmioa,
Que conquislal-o iiiteuta iividaiiteníe.

MATTOS, JBRUSAL. LIB., Oant. XIll, CSt. 6G.

AVÍD AS, s.f. pi. ant. Andas em que

se levam os deíunctos ; tumba, esquife.

= Usado nas Provas da Historia Genea-

logica.= Recolhido por Viterbo.

AVIDEZ, s. /. (Do latim aviditas.) Sof-

freguidào esaggerada de appettite ou de-

sejo
;
grande cubica ; voracidade, anciã

de ter ou gozar.= Recolhido por Moraes.

AVIDEZA, s. f. ant. O mesmo que Avi-

dez.

AVIDISSIMO, adj. sup. Que está pos-

suído de uma grande avidez; voracíssi-

mo, cubiçosissimo.= Usado na Miscella-

nea de Miguel Leitão.

ÁVIDO, adj. (Do latim avidus.) Que
tem um desejo violento de comer ou be-

ber ; voraz, cubiçoso, ancioso, faminto
;

desejoso
;
que appetece.

E qual ávido lobo quer que tome
Nas suas eolranhas cruel parto a fome.

MATTCS, JERUS. Lin , cant. MI, est. 10.1.

ÁVIDO, adj, ant. O mesmo que Havido,

melhor orthographia ; tido, possuído.

AVIDOR, *. m. ant. O mesmo que Avia-

dor, ou Avindeiro. Em Direito antigo,

concertador de demandas ; conciliador;

medianeiro da paz entre os litigantes, ou
discordes. = Recolhido por Viterbo no

Diccionario Portátil.

AVIEIRADO, adj. (De vieira, concha
de romeiro usada nos brazões, com o su-

fixo «ado».) Em Armaria, que é ornado
de vieiras ou conchas, distinctivo de ex-

pedições e viagens.— nE por timbre hum
leão rompente, faxado de três faxas da
mesma maneira avieiradas.» IMiguel Lei-

tão, Miscellanea, dial. xviii, p. 523.

t AVI-HI-AVI, s. m. Em Botânica, no-

me que se dá em Madagáscar a uma ar-

vore do género dillcnia.

AVÍL, adj. ant. (Segundo Moraes, do
saxonio evil, mau; ou melhor do latim

vilis, com o prefixo, como se vê cm avi-

lado e avileza.) Mau, abjecto, perverso.

vil. — «... era homem avil.» Nobiliário.

= Recolhido por Viterbo.= Também se

encontra erradamente Avol.
— Na linguagem popular também se

diz Avil por homonymia e corrupçrio de
Hábil.

ÁVILA, s. f. Em Botânica, nome do
fructo da FeviUca cordifol!a,o\x Nandhit-
robe das Antilhas, planta da familia das
curcubitáccas. Vid. Avela. = Usado por

Diogo do Couto, na Década VI, Liv. iii,

cap. 1.

AVILADO. adj. p. ant. Envilecido, re-

baixado pela avileza, desprezível, despre-

zado. — « Eu, diz o Senhor, já fico de

todo esquecido, avilado, e desprezado. -o

Padre Manoel Fernandes, Alma Instruí-

da, Tom. III, p. 6Õ.3. Vid. Aviltado.

AVILEZA, s. f. ant. O mesmo que Vi-

leza. = Também se encontra nos docu-

mentos antigos Avoleza.= Recolhido por

Moraes.

AVILITADO, adj. p. ant. O mesmo que

Avilado c Aviltado.

—

«Nunca hum jilho

se mostra mais honrado, do que quando

por amor de servir seu pai piarece estar

avilitado.» Padre Manoel Fernandes, Al-

ma Instruída, Tom. iii, p. 263.

AVILLANADO, adj.p. Que tem parecen-

ças de vilLào ; rústico, grosseiro, alabrega-

do, avacoado; rude.— «E Josephapresen-

tou-lhe os mais avillanados e grosseiros.»

Frei João de Ceita, Quadragenas, Tom.

I, foi. 122, col. 2.

—Avillanar-se, v. refl. Tornar-se vilão

rusticar-se, adquirir maneiras de lapão.

= Recoliiido por Moraes.

AVILTAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que

Aviltamento. = Recolhido por Moraes.

Vid. Viltança.

AVILTADAMENTE, adv. Vilmente, com

vilta ou viltança ; opprobriosamcnte. =
Recolhido por Moraes.

AVILTADO, adj. p. Vituperado, inju-

riado com vilta ou viltança ; desprezado,

envilecido.= Usado por Jorge Ferreira,

e Frei Luiz de Sousa.

AVILTADOR, s. m. e adj. O que avilta

ou causa aviltamento. Vid. Aviltante.

=

Recolhido por Moraes.

AVILTAMENTO, s. m. O mesmo que

Aviltação, Vilta ou Viltança; deshonra, op-

probrio ,
abatimento, baixeza , envileci-

mento, índígnidade.= Recolhido por Mo-

raes.

AVILTANTE, adj. 2 gen. Que produz

aviltamento; deshonroso, indigno, baixo,

vil, den;radante.

AVILTAR, i'. a. (Do latim vilita$,\'úeza,

com o prefixo e a terminação verbal«ar».)

Envilecer, desprezar, tratar como vil, re-

baixar, menosprezar. «E Deos em pena de

nossa soberba nus confunde com o vício

vil que nos afronta e avilta.» Jorge Fer-

reira, Aiilegraphia, act. i, se. 5.

— Aviltar-se, v. rejl. Euvílecer-se,

abatcr-so, tornar-se vil, rcduzir-se a vi-

leza, robaixar-se, sevandijar-se.— «Assi

a prudência de quem governa, não se aba-

te, nem se avilta por se ajudar de con-

selho dos sábios. y> Amador Arraes, Dialo-

go V, cap. 17.

AVIMENTO, s. m. ant. Vinda, advento

o avento; chegada. — «E li as escritu-

ras do avimento de Christo.-o Vita Chris-

ti, Part. I, cap. 2, foi. 10, v.

AVINAGRADO, adj. ^x Azedado, con-

vertido pela formcntaçào acética em vi-

nagre; figuradamente: áspero, maligno^

desabrido, incommodo, abespinhado. —

•

<íEm fim o fel e vinagre, em que rema-

tando-se esses corações enfezados e avina-

grados acabou a vida.» Frei João de
Ceita, Quadragenas, Tom. ii, foi. 294,
col. 2.

AVINAGRAR, v. a. (De vinagre, com
o prefixo e a terminação verbal «ar».)
Converter em vinagre, por eâeíto da fer-

mentação acética ; saturar de vinagre uma
vasilha. Azedar, irritar, exacerbar. Tem-
perar com vinagre. -i-ttHum pouco de vi-

nagre lançado em hiima pipa de vinho o

azeda e avinagra todo. » Frei Luiz de

Granada,Comp. de dout.,Part. iil, cap. 1.

— Avinagrar-se, v. refl. Azedar-sepor
efí'eito de fermentação acética ; adquirir,

o sabor ou o cheiro de vinagre ; tornar-

se próprio para mudar o vinho em vina-

gre; figuradamente ; abespínhar-se, irri-

tar-se, exacerbar-se. — «Porque está tão

mal avinhado este nosso vaso, que qual-

quer cousa por boa que seja, que lançaes

nelle,logo se avinagra e sabe á vasilha.»

Paiva de Andrade, Sermões, Part. íol.

341.

AVINCULADO, adj. p. ant. O mesmo
que Vinculado.=Usado por Frei Bernardo
de Brito.

AVINCULAR, V. a. O mesmo que Vin-

cular; prender, encadear. Xo sentidoju-

rídico obsoleto, constituído em vinculo.

—

« Dizendo que por serem bens de morgado
se não podião desanneixar da successão

e descendência de quem os avinculara.»

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Luzi-

tana, Part. ii, liv. 6, cap. 23.

— Avincular-se, v. refl. ant. O mesmo
que Vincular-se ; ligar-se, prender-se, en-

cadear-se.-— «E assi o premio, que pelos

mais 7)ieritos se dividia, também em ella

se avinculou.» Frei Joào de Ceita, Serm.,

Part. 1, foi. 56, col. 4.

t AVINÇA, s. f. ant. O mesmo que

Avença. Era direito foraleiro, composi-

ção amigável, concerto de partes litigan-

tes, conciliação.= Recolhido por Viterbo.

AVINDEIRO, s. m. ant. O mesmo que

Avindor e Avidor. Concertador de deman-

das, conciliador de partes discordes ; of-

ficio creado por Dom ^lanoel do homem
a quem competia compor as desavenças,

questões e dem.andas, como se vê pelo

Regimento de 20 de Jancir,) de 1519.=
Recolhido por Viterbo.=Tambem se da-

va este nome ao Avençai que se ajusta

por Avença.^ Recolhido por Moraes.

AVINDIÇO, adj. ant. Corrupção de Ad-

ventício; avondiço, vindico.= Usado na

Vita Christi.

AVINDIMAR, V. a. ant. O mesmo que

Vindimar.=Usado por Frei Pedi o Calvo.

AVINDO, adj. p. ant. Ajustado, con-

cordado, concorde, concertado, concilia-

do, composto
;

que está em boa on má
avença. Convencionado, contractado, pa-

ctuado, combinado: conforme, em boa har-

monia.
E como formos arindfs
Nos pregos disto, qne digo, ctc.

GIL TIC, o»5., lii. 1. foi. M, «.
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— Loc: Mal avindo, indisposto, des-

concertado, quisilado, com a amizade in-

terrompida. — (1 Philosojihos já passarão

mal avindos huns com os outros com suas

barbas e gravidade. » Sá de Miranda,

Vilhalpandos, act. iii, foi. 55, v. — Lo-

gar avindo, o que se entrega ao inimigo

para evitar hostilidades.= Recolhido por

Blutcau.

AVINDO, adj. p. Advindo, sobrevindo,

sobreveniente. Succedido, acontecido. —
o Successo avindo. » = Recolhido por Mo-
raes.

AVINDOR, s. m. ant. O mesmo que

Avidor e Avindeiro ; mediadores voluntá-

rios nas demandas, que depois se torna-

ram oíBciaes públicos no tempo de D.

Manoel. — i Norn som juiz da desavença,

mas avindor do ajuntamento da paz. »

Vita Christi, Part. ii, cap. 26, foi. 48.

AVINGAR A HERDADE, loc. adv. e s.

Reduzir a cultura ; estremar uma herda-

de, repartindo-a e demarcando-a. = Re-

colhido por Viterbo.

AVINHADO, adj.p. Saturado de vinho;

diz-se das vasilhas que já se embeberam
de vinho ; figuradamente, borracho, que

está repleto de vinho, que cheira a vinho.

— a Porque está tão mal avinhado este 7ios-

so vaso, que qualquer cousa, por boa que

seja, que lanceis nelle, loçjo se avinagra

e sabe á vasilha. » Paiva d'Andrade,

Sermões, Part. ii, foi. 341.

AVINHAR, V. a. (De vinho, com o pre-

fixo da índole da lingua e a terminaç.ão

verbal o ar».) Misturar ou temperar com
vinho ; fazer com que uma vasilha se em-
beba de vinho, para o conservar melhor

;

figuradamente, embriagar, atestar com vi-

nho ; dar a côr ou o gosto de vinho. —
o Vinho, bebia mui pouco, e tão agoado,

que mais parecia avinhar agoa, do que

agoar vinho. » Frei Bernardo de Brito,

Chronica de Cister, Liv. i, cap. 19.

— Avinhar-se, r. refl. Embeber-se, sa-

turar-se, repassar-se de vinho. Diz-se dos

cascos e vasilhas novas quando chupam
o vinho que se lhes lança. — No sentido

figurado e chulo, beber até cair, embria-

gar-se, toldar-se da cabeça, enfrascar-se.

À VIOLA, loc. adv. Próprio para ser

cantado ao som da viola ; tocando na
viola o acompanhamento do cauto.

AVIOLADO, adj. Com o som ou á si-

milhança da viola.

AVIOLADO, adj. p. Que se parece com
as flores de viola; da côr das violas;

violáceo.— « E na tal agóa desfareis pe-

vides de abóbora, melancia e pepino, ado-

çadas com huma onça de lambedor aviola-

do. » Curvo Semedo, Atalaya da Vida, p.

366.

AVIR, V. n. ant. Advir, acontecer, suc-

ceder, dar-se, effectuar-se. — « Bem cui-

dou, que não era feito leve, e por segu-

rança de qualquer cousa que avir pudes-

se, leixou a mofa. » Fernão Lopes, Chro-

nica de D. João I, Part. i, cap. 13.

AVIR, V. a. Ajustar, compor, concor-

dar, conciliar, congrassar, — a E se al-

guns Concelhos hão demandas ou conten-

das entre si, deve trabalhar quanto puder

de os concertar e avir. » Ordenação Ma-

nuelina, Liv. I, tit. 39.

— Avir-se, v. refl. Ajustar-se, vir ás

boas, conciliar-se, entender-se, acordar-

se sobre desavença; figuradamente, pro-

ceder, portar-se, cumprir, abarbar-se, en-

tender-se, dar-se, accomodar-se, confor-

mar-se. — « João Machado lhe disse, que

lhe jJÉzava muito de ver este negocio de

maneira, que se não podessem avir. » Af-

fonso de Albuquerque, Commentarios,

Part. !!,• cap. 30.

— Loc. : Lá se avenha, modo ou lo-

cução familiar de quem demitte de si o

cuidado de alguma cousa.

—

Lá vos avin-

de, o mesmo que lá te avenhas. — Não
se avem, nao se dá ou não se entende

com alguém.

t AVIROSTRO, adj. Que se parece com
o bico do pássaro.

t AVÍS, s. m. Ordem militar portugue-

za, fundada por D. Aífonso Henriques

em 1162. Segundo Frei Bernardo de

Brito, na Chronica de Cister, p. 317, foi

assim chamada, porque quando os caval-

leiros d'esta Ordem iam buscando sitio

para fundarem uma fortaleza, determina-

ram fixal-a no logar d'onde se bvanta-

lam duas águias.

AVISADAMENTE, adv. Discretamente,

com aviso; atinadamente. — ((Avisada-

mente disse quem os chamou nossos anti-

podas nos estilos antes, que no sitio. »

Lucena, Vida de Sam Francisco Xavier,

Liv. IV, cap. 7.

AVISADÍSSIMO, adj. sup. Discretíssi-

mo, atiladíssimo, ponderadissimo, bastante

sensato. = Usado por Frei Bernardo de

Brito.

AVISADO, adj. p. Que recebeu aviso;

intimado por aviso ; admoestado, repre-

hendido.=Tambem se emprega como me-

ro adjectivo qualificativo : precatado, acau-

telado, discreto, cordato, sensato, prudente,

advertido, sagaz, judicioso, atilado. —
<i Foi este Ulysses tão avisado, c tão as-

tuto e sagaz em sua vida, e modo de pro-

ceder, que lhe jicou por appellido o sá-

bio. » Manoel Correia, Commentarios dos

Luziadas, cant. i, est. 3.

Os iilos arisados, cortezSos.

sa' de MinA>DA, ari. vi.

Se cu soubera, clirisliano,

Qae eras assim aviaath.

Em (lias de laa vida

Nunca foras resgalado.

BOMA>C. GKBIL.

— Loc. : (( E' dourado, avisado e for-

moso como os tempos. » Padre Delicado,

Adágios, p. 103.

—

ResjMsta avisada, cor-

data, sensata. — Avisado em fazer, cer-

to, seguro em praticar qualquer acto.

AVISADOR, s. m. O que dá aviso. —
(( Melhor lhe estaria ser dos seus avisa-

dos, do que ser avisador. » Padre Manoel
Bernardes, Últimos fins, p. 366. = Re-

colhido por iloraes.

AVISAMENTO, s. m. ant. (Do velho

francez avisement.) O mesmo que Aviso

;

noticia,participação, advertência, admoes-

tação, reparo, censura. Descripçao, pru-

dência, sensatez, circumspecção, sisude-

za, sagacidade.— a. Porém depois de apu-

rados no ajuntar, pêra haverem de ser-

vir huns com os outros, terá tal avisamen-

to, que ajunte os mais convenientes. » Or-

denação Manuelina, Liv. i, tit. 45.

Pera vosso avisamento,
Senhora, fez hnoi assento

, Da cantiga, que se segue.

CANO. GERAL, foi.5, COl.3.

AVISANÇA, s. /. ant. (Do velho fran-

cez avisance, prudência.) O mesmo que

Aviso. = Recolhido por Moraes.

AVISAR, t'. a. (Da baixa latinidade

advisare, dando-se a syncopa do ((d»,

como em amoestar.) Advertir, dar aviso,

precaver, participar, noticiar, aununciar,

admoestar, censurar, reprehcnder, acau-

telar. — a. O qual logo avisou os Capi-

tães que em nenhuma maneira sahissem

fora. » João de Barros, Década I, Liv.

1, cap. 6.

Te avisamos, que é tempo que ji mandes
A receber de nós tributos grandes.

CAUõES, LDZ-, cant IV, est. 7J.

— Avisar-se, i-. refl. Dar-se aviso ou

noticia de parte a parte, pôr-se de aviso,

advertir-se, occorrer, lembrar-se, acaute-

lar- se. — o: Todo o sages ou discreto, an-

tes que comece a cousa, deve de escoldrinhar

até onde chega seu encarrego, assi como

aquelle que de todo se deve prover e avi-

sar. B Azurara, Chronica de D. João I,

Part. III, cap. 11.

Concerto entrí nós fui tratado e feito,

Que nenlium na fronteira doutro entrasse,

Sem que particular recado estreito

Da tenç5o hum ao outro sf avisasse.

LOBO, co\nESTAVBL, cant. xvirt, est. 32.

AVISINHAR, v. a. Vid. Avizinhar. =
Usado por Francisco Rodrigues Lobo.

f AVISO, s. 771. Em linguagem náuti-

ca, navio pequeno mas veloz, que em
tempo de guerra leva despachos que exi-

gem celeridade. = Também se dá geral-

mente este nome a qualquer navio mo-

mentaneamente encarregado de uma mis-

são,

AVÍSO, s. m. (Do italiano aviso.) No
sentido primitivo, o que se vê ou obser-

va no exame de uma questão. Noticia,

nova, participação, precaução, prevenção,

prudência; descripçao, sisudez ; arbítrio,

voto; parecer ; annuncio.— «E por haver

grande cuidado e aviso, assi na gente, que

oGovernador levava, como na que em Chi-

caça quedava, por então não nos a ou-

sarão commetter.-o Descoberta da Frolida,

foi. 84.

— Em linguagem náutica, aviso, é

qualqner navio ligeiro empregado cm
commissão de guerra, para transmittir
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ordens.— iPera que lhe mandassem bar-

cos de aviso.» Brito, Viagem do Brazil,

p. 61.— Loc. : Andar de aviso, precatar- se,

acautelar-se. — « Como os nossos andávão

de sobre aviso, etc. » Jacinto Freire, Vida

de Dom João de Castro, Liv. ii, p. 232.

— Aviso das palavras, o acerto com que

são empregadas. — Homem de aviso, o

mesmo que Avisado.

—

Ir de aviso, isto é,

com instrucções.— Carta de aviso, aquel-

la com que se dá parte a um correspon-

dente de letra sacada sobre elle. — Aviso

ao publico, cartaz, annuncio publicado

em gazeta ou folha periódica. — Salvo

melhor aviso, opinião que se adopta, em-

qnanto se não apresenta um alvitre no-

vo. — Barco de aviso, vid. Aviso. —
Aviso, participação assignada por mi-

nistro de estado em nome do rei, diri-

gida a qualquer auctoridadepela qual se

lhe ordena execute tal ou tal disposição.

— «Quando o saJideo se perdeo, o sisudo

aviso colheo.» Padre Delicado, Adágios,

p. 164.

— Srx. Aviso, Advertência, Conselho,

Anitutic io: A.VÍSO, é o voto,ou opinião acer-

ca do modo como alguém se deve determi-

nar.— A advertência é o conhecimento

que se dá a qualquer pessoa, acerca de

uma cousa que se não quer que igno-

re. — conselho, tem o mesmo sentido de

aviso, deixando menos liberdade a quem
o recebe, e exigindo da parte de quem o

dá uma certa superioridade deillustração,

edade ouauctoridade.— O annuncio, tem

em vista fazer conhecer indistinctamcnte;

não se refere em particular a esta ou

áquella pessoa, mas a quem interessa.—
Pela advertência, tende-se a fazer lem-

brar uma cousa cuja negligencia pode ser

prejudicial
;
pelo conselhu, procura-se ad-

vertir, usando para isso de uma certa au-

ctoridade de respeito, edade ou superio-

ridade; o annuncio, limita-se a uma de-

claração publica.

f Á VISTA, loc. adv. Em presença, per-

to de alcance, junto. — Á vista de todos,

ás claras. — Á vista de terra, perto do

porto de ancorar.— aSo avista terão fim,
fórmula com que nas cartas do povo se

exprime as grandes saudades do quem es-

tá longe.— Pòr á vista, estender, assoa-

lhar em logar que se veja.—Ã vista ;)a-

garã, fórmula commercial que nas letras

de cambio fixa o vencimento para o dia

da iiprpscntnoão.

AVISTADO, '('//. p. Alcançado com a

vista ; visto, enxergado, descoberto, lo-

brigado.=Usado por Nunes de Lcào.

AVISTAR, i'. a. (De vista, com o pre-

fixo e a terminação verbal «ar».) Alcan-

çar com a vista, descobrir ao longe, en-

xergar, lombrigar, descortinar, encontrar.

— a(^ii, ilido nãii avistão tirra do topo

mais a/lo <lus navios.» \'aseoncellos. No-

ticias do Brazil, p. 41.

— Avistar se, v. rejl. VCr-se de parte

voL. 1—80.

a parte, pôr-se á vista um do outro ; es-

tar ao alcance da vista ; encontrar-se
;

communicar-se. — aSahírão de suas cor-

tes para se avistarem.» Monarchia Luzi-

tana. Tora. vii, p. 25.

t AVÍSUGO, s. m. Em Entomologia,

familia de insectos apteros, que vivem co-

mo parasitas sobre os pássaros.

AVITITÀDO, adj. p. ant. (Do latim vita,

vida, com o prefixo da índole dalingua,e

o sufSxo do participio.) Aprazado, arren-

dado por vidas; que não é perpetuo. —
Praso avititado. = Recolhido por Viter-

bo no Elucidário.

ÁVITO, s. 771. ant. O mesmo que Habi-

to ; vestido, roupa própria de uma pro-

fissão ou estado. = Recolhido por Viter-

bo no Elucidário.

AVITUALHAR, v.a. (De vitualhas, com
o prefixo aa» e a terminação verbal «ar».)

Vid. Avictualhar.

t Á VIVA, loc. adv. Emprega-se para

designar o esforço ou violência com que

uma cousa se faz.— Á viva força, violen-

tissimaraente.

AVIVA, s. f. (Do hespanhol aviva, for-

mado do latim aqua viva.)Y,n\ Veteriná-

ria, glândula do cavallo que corresponde

á parotida no homem ; doença em que es-

tas glândulas se enfartam e se toraam do-

lorosas, por eíFeito dos cavallos beberem

aguas vivas, estando suados.

—

Bater as

avivas, operação barbara dos empíricos,

que consistia em contundir, ás pancadas, as

avivas ao doente, para assim obter a cu-

ra.= Recolhido por Moraes.

AVIVADAMENTE, adv. Renovadamen-

tc, retocadaiuente; no sentido antigo, com
viveza, apressadamente.— aE lo<]o come-

çou el-Reide encaminhar avivadamente o

corregimento, que pertencia j)era sua ida. a

Azurara, Chronica de Dom João I, Part.

III, cap. 20.

AVIVADO, adj. p. Tornado vivo, re-

novado, retocado, lustrado; estimulado,

ateado.

AVIVADO, adj.p. Guarnecido de vivos;

adcbruado com ura fio ou lamar, a que

se i'liama vivo.

AVIVADOR, s. m. Instrumento com que

SC estende o ouro amalgam ado.

AVIVAR: V- «• Inspirar viveza; ani-

mar, dar vigor, excitar, augmentar, for-

tificar, amiudar, nndtiplicar, fazer mais

intenso, renovar, refrescar, despertar, es-

timular, enfeitar.— i O favor aviva o ani-

mo e o entendimento. » Jorge Ferreira, Eu-

phrosiua, act. v, se. 5.

Mas i).ira que te atirn osU» mcmori» í

QUÍV., AFF0>30 AFR., Mrll. 1, fol, 16, V.

— Em Ourivesaria, avivar é dar o vi-

vo ou o ultimo polido a uuia obra, com o

vermelho de Inglaterra misturado com
álcool c com pedra pomes molhada cm vi-

nagre ou agua-.irdente.

—Entre os douradores, avivar é raspar

uma figura de bronze com o buril ou ras-

cador, passando depois com uma pedra

pomes, para que a folha do ouro pegue

com mais facilidade.

— Em Pintura, avivar é retocar as co-

res quando se vão desvanecendo ; e tam-

bém tornar uma côr mais viva ou bri-

lhante.

— Em Chimica, avivar é dar ás cores

um brilho ou lustro que ellas não tinham.

— Loc. : Avivar o fogo, atiçal-o, tor-

nal-o mais intenso. — Avivar o passo,

apressar-se, ir mais depressa.— Avivar o

descuido, despertar , chamar a attenção

de alguém, lembrar.— Avivar o cavallo,

pical-o com a espora.

—

Avivar o costume,

renovar a usança que ia no esquecimen-

to.— Avivar os golpes, tornal-os mais re-

petidos. — Avivar as cores, no sentido

usual, descrever ao vivo.

— Avivar, v, n. Cobrar animo, adqui-

rir vigor, espertar, animar-se, mostrar

vida.

ima coraçSo tSo desnaiade.

Que já Dão lens raiio de enlrislecCT-le.

BILTI. ESTICO, BIM , fol. 159.

— Avivar-se, v. refi. Augmentar-se,

crescer, fazer-se mais ou menos forte.

Dos muros da cidade os esperara

A mullidão do povo que xe arira

Em vozts, ao passar, todo bradira.

Tira o forle Nuualvres, vÍTa, rifa!

LOIO, CONDSST., caDU T, eât. 37.

Os altos alaridos mais se arirSo.

cOKTsnsti., !(iDr. os ste., caot. ii,

est. 92.

Avivar, v. a. (De vivo, com o prefixo

e a terminação verbal «ar».) Guarnecer

de vivos ; adebruar com vivos.

— Em Carpinteria, plainar em aresta

ou quina.

AVIVENTADEIRO, adj. ant. Que avi-

venta ; aviventador. — «A mão de Je-su

Christo a qual he aviventadeira,ai-ife/iít/tt

o Corpo que jazia morto.» Vita Christi,

Part. I, fol. 147, v.

AVIVENTADO, adj. p. No sentido an-

tigo, tornado vivo, resuscitado ; animado,

avivado, despertado, florescido. = Usa-

do na Écloga de Crisfal.

AVIVENTADOR, s. m. O que aviventa.

=Recolhido pnr Moraes.

AVIVENTAMENTO.s. m. ant. O acto de

aviventar ; animação, alento, esforço, vi-

gtn-, viveza, vivacidade. No sentido an-

tigo, hoje obsoleto, resurreiçào. — *E os

mortos rcsurgem quando per es/tiritual

aviventameuto resurqem.t Vita Christi,

Part. IV. lap. i;>, foi. 94. v.

AVIVENTAR, r. .i. (Nos cintos popu-

lares do Coudestavel eucontra-se Viven-

tar.) Infitndir vida; resuscitíir; moder-

namente, animar, espertar; esforç.Tr, alen-

tar, fortificar, augmentar, dar viçròr, i-o-

bustecer.

Es» tal, Dcoí tritnir.

Pois de lAo ruim somente

Aiid.1 dosinc.iiitiu a \in.\.

sutiuMACii., ifr.. lol. 59, t.

— Aviventar-se, v. rí//. Tornar-se mais

vivo, ou forte; robustecer-se, augmentar-
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se, crescer, tornar-se mais intenso; res-

taurar-se, renovar-se.

E porá que esse esforço, que íe iuclina,

Conlra meus inimigos se avhciile, etc.

Quev., AFF. *Fn., caol. i, foi. 5.

t AVIZAMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Aviso. Conselho, deliberação, juízo,

assento, prudência, moderação, sisudeza.

= Recolhido por A^iterbo no Dicciona-

rio Portátil.

AVIZANÇA, s. 7)1. ant. O mesmo quo

Avizamento. =Fóra do uso.= Recolhido

por Viterbo.

AVIZAR, V. a. Vid. Avisar.

AVIZINHADO, adj. p. Tornado visinho,

posto em visinhança ; aproximado, apro-

pinquailo, cliegado ; visinho, propinquo
;

perto, próximo,— «Extinguiu a memoria
dos Sylingos em Hespanha, ficando su-

jeitos e avizinhados entre os Godos. » Bri-

to, Monarchia Luzitana, Part. ii, liv. G,

cap. 6.

AVIZINHAR, V. a. (De vizinho, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ari^.»)

Ter por visinho e junto de si ; aproximar,

chegar, apropinquar, confinar, limitar.

Cliares com totia a terra, que avizinha.

LOBO, cONo., cant, xx, cst- 5.

— Avizinhar, v. n. Fazer-se visinho!

estar próximo, ficar contíguo ; confinar,

morar. — «O certo seria avizinhar com
ella, passando-se á villa.n Frei Luiz de

Sousa, Historia de Sam Domingos, Part.

II, liv. 4, cap. 8.— «Quem com máo vizi-

nho ha de avizinhar, com hwn olho hade
dormir^ e com outro hade velar.» Jorge
Ferreira, Euphrosina, act. iii, se. 5.

— Avizinhar-se, v. refl. Aproximar-se,
apropinquar-se, acercar-se, vir ao perto.

— <iE avizinhandose o dia que havia de

ser principio da festa, etc.» Frei Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. vi,

cap. 5.

AVIZO, s. m. Vid. Aviso.

AVO, s. m. Em Arithmetica, termina-

ção dada aos adjectivos numeraespara ex-

primir os denominadores das fracções
;

também se emprega no sentido de parte

de inteiro.— «E cada marco de ouro fica

respondendo a sessenta e sete moedas, e

duas tangas, oito grãos e dezaseis avos
de grão.» Diogo de Couto, Década VI,

Liv. VII, cap. l.

AVO, s. m. (Do latim avus, e aviohis;

o «u» mudo é que influe no «o» fechado
d'este substantivo, do mesmo modo que
avia, proiluz nutro plicnomeno glotico em
avó.) O pae d'aquelle que nos gerou ; as-

sim se diz avô paterno, e avô materno.—
II. Tinha hum avô velho e cego.» Frei Luiz
do Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. i, cap.

2. — A relação d'este parentesco são os

Netos.

— Loc. : Avô torto, nome vulgar e chu-

lo dado ao pae do padrasto ou madrasta.
—No século xvi, dizia-se no mesmo sen-

tido avô mnrmello torto, talvez contraído

na locução moderna.

—

Oh meu avô, nomo

respeitoso com que se chama algum velho.

— a Casa de pae, vinha de avô.» Padre
Delicado, Adagies, p. 62.— «Dá o neto

ao avô tí?)i que não é bom.» Idem, Ibidem,

p. 70.— « Oliveira de meu avô e a figuei-

ra de meu pae, e a vinha que eu piuzer.»

Idem, Ibidem, p. IL — Segundo avô, o

mesmo que Bisavô. — Terceiro avô, Tri-

savô.— Quarto avô, o mesmo que Tetra-

vô ; a que o povo chama Tataravô.

AVÓ, s. f. (Do latim avia; no portu-

guez antigo avôa.) A mãe d'aqaelle ou

d'aquella que tem filhos.— «Pranteavão-

no os pais e parentes, e sobre todos huma
avó que o tinha por lume dos seus olhos. »

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. i, liv. 2, cap. .30.

— Loc. : Avó torta, o mesmo que mãe
da madrasta ou padrasto.

—

«Éramos trin-

ta, pariu nossa avó.» Padre Delicado,

Adágios, p. 103.

AVÓA, s. f. ant. (Do latim avia, mais

próximo da sua etymologia, e usado na

linguagem do século xv.) O mesmo que

Avó.— «E se algum Padre ou Madre ou,

Avuo au Avôa, perdesse o siso natural, e

ou filho ou filha, neto ou neta, ou qual-

quer outro do seu divido... fosse remisso

ou negrigente, etc.» Ordenação Aííonsina,

Liv. iv, tit. 69, § 15.

AVOAÇAR, V. a. ant. O mesmo que Es-

voaçar ; voejar, volitar, bater as azas, an-

dar voando, adejar. — «O qual (falcão)

despedido da mão do caçador, se vae pjôr

na cabeça dagazella, e avoaçando com as

azas, e picando-lhe nos olhos, de tal sorte

e atordoa, etc.» Padre Manoel Godinho,

Relação do Caminho do índia, cap. xxiii,

p. 140.

AVOADOR, s. m. ant O mesmo que Voa-

dor, que vOa._ Nome de certos peixes. —
s Outros peixes achamos n'esta paragem,
chamados avoadores, da feição dos sal-

monetes.i) Frei Gaspar de Sam Bernardi-

no, Itinerário da índia, cap. 8.

AVOAMENTO, s. m. ant. O mesmo que

Vôo, adejo; no sentido mystico, elevação

do espirito.

—

«Esta sede he o avoamento,

nom de logar nem de santo, nem visivel

;

mas de dentro espiritual.» Infanta D.Ca-
theriíia, Regra da Perf., Liv. ii, cap. 1.

AVOAR, v. n. ant. O mesmo que Voar,

ainda hoje usado na linguagem popular.

= Também se diz Evolar, mas no senti-

do de diffundir-se.— «E se não basta is-

to, cortar-vos-hei as fraldas pelos giolhos,

e lançarei a avoãr.» Jorge Ferreira, Ulys-

sipo, act. I, SC. 5. — Viterbo define : fu-

gir, desapparecer quasi de repente.^ De
uso popular.

AVOCAÇÃO, íf. /. (Do latim avocatio.)

No sentido próprio, chamamento ; o acto

de assumir a si.

— Em linguagem forense, chama-se
avocação quando passa a causa de uma
jurisdicção a outra, e outro juiz toma co-

nhccimenfo d'ella. = Recolhido por Blu-

teau. Vid. Avocatura.

AVOCAÇÃO, s. f. ant, O mesmo que
Invocação.

AVOCADO, adj. p. Chamado, assumido,
passado do uma jurisdicção para outra.

AVOCAR, V. a. (Do latim avocare.) Cha-
mar a si, assumir, fazer vir, aggregar

;

transferir a causa de uma jurisdicção pa-

ra outra superior ou mais competente.=
Usado na linguagem forense. — «Avocar
pôde o corregedor da comarca os feitos e

causas dos juizes, Alcaides, Procurado-

res, Tabelliães, etc.» Ordenação Philippi-

na, Liv. I, tit. 58, § 22.

—

«E elle tinha

modos de avocar a si todalas náos dos

Mouros, que vinhão áquelle trato. » João
de Barros, Década I, foi. 101, col. 2.

AVOCATORIO, adj. Que serve para cha-

mar a juízo superior a causa que corre em
outro inferior.

—

«E veio juntamente man-
dado avocatorio, e compulsório jjara irem

todos os autos da Poma e lá correr a cau-

sa.» Frei Luiz de Sousa, Vida do Arce-

bispo, Liv. III, cap. 14.

— Em Politica, Carta avocatoria,

é aquella com que um soberano revindi-

ca algum de seus súbditos, que está sob

uma dominação estrangeira.

AVOCATURA, s. /. O mesmo que Avo-
cação.= Recolhido por Bluteau.

AVOCAVEL, adj. 2 gen. Em linguagem
forense, que se pôde avocar, ou transfe-

rir de uma jurisdicção para outra. =Re-
colhído por Moraes.

AVOCETA, s. f. Em Ornithologia, o

mesmo que Bico-revolto. Género da ordem
dos pernaltos, e da família dos palmipe-

des, cujas espécies existem na Europa e

na America.= Recolhido por Moraes.

AVOEJAR, ?;. n. ant. No jogo da lan-

ça, é o acto de rodear no braço a adarga,

tendo para esse efíeito as abraçadeiras

largas ; era um signal de destreza no jo-

go.— «As braçadeiras largas com dema-
zia são boas só para rodarem no buraco,

a que chamão avoejar e he huma destreza

que fazem qlguns cavalleiros.» Galvão

de Andrade, Tratado da Gineta, p. 188.

= Também se emprega no sentido de

Voejar.

AVOENGA, s. f. No antigo Direito por-

tuguez, direito de succeder nos bens de

raiz, que foram já de seus avós e bis-

avós, e compral-os em primeiro logar, que
outro qualquer, dando tanto por tanto

dentro do anno e dia. — «Nem poderão

os filhos nem outros descendentes desfa-

zer a venda tanto por tanto, ainda por
dizerem que foi de sua avoenga.» Ordena-

ção Manuelina, Liv. iv, tit. 25. = Tam-
bém se empregava no sentido de Avoen-

go.— «... vossas quatro avoengas.» Iné-

ditos da Academia, Liv. ii, p. 235; de-

ve entendor-se linhas Avoengas. Exprime
as qualidades atávicas, deveres, costumes

avitos. A^id. Avolenga.

AVOENGO, adj. ant. O mesmo que Atá-

vico, avito que pertence ou c concorncn-

tc aos avós.— «O que se trata como nobres
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e conserva os appellidos avoengos nohres,

se presume nobre, v Miguel Leilão, Mis-

cellanea, dial. xviii, p. 511. Vid. Avoen-

gueiro.

AVOENGO, s. m. Avô ; ascendência, se-

rie dos antepassados ou progenitores por

linha recta ; maiores, avós. = Usado no

plural.

—

«El-Rei Dom Manoel como imi-

tador deste santo e catholico avoengo,ctc.»

Joào de Barros, Década I, Liv. 4, cap.

11.— aSerei brevemente mais nomeado por

Musico, que por Poeta, com que já me
não faltarão os dous avoengos da doudi-

ce.-D Dom Francisco Jlanoel de Mello,

Cartas, p. 518.

AVOENGUEIRO, adj. ant. Que succe-

de na herança, casal, reguengo, etc, por

linha recta de pae a filho ; o que tem di-

reito avito, ou é sujeito pela lei da avoen-

ga. Também se emprega como substan-

tivo.= Recolhido por Viterbo.

t Á VOGA ARRANCADA, loc. adv. Com
toda a forya dos remos. — «£ os outros

navios, que já erão entrados, decião todos

a soccorrel-o á voga arrancada.» Pinto

Pereira, Historia da índia no tempo de

Dom Luiz d'Athaide, Liv. ii, cap. 27,

foi. 73.

AVOCAÇÃO, s. f. ant. O mesmo que

Advocação.=Usado por Frei Philippe da
Luz.
AVOGACÍA, s. /. ant. O mesmo que

Advocacia.= Usado por Vercial.

AVOGAR, V. a. ant. O mesmo que Ad-

vocar. — «... e cada hum dos ditos offi-

ciaes por elle procurar ou avogar ou re-

querer, averá as penas que sam postas no

quinto livro aos que pedem cartas de re-

gras.» Ordenação Manuelina, Liv. iii. tit.

34.= Também se escrevia Voguar.
•j- AVOIRA, s. /. Em Botânica palmei-

ra espinhosa de Guiné, da qual se ex-

tráe um óleo que serve para temperar os

alimentos e para a illuminação.

AVOL, adj. ant. Corrupçíio de Avil. O
mesmo que Vil. — cDom Fruela regnou

onze annos e foi avol homem e mão.» D.
Pedro, Nobiliário, tit. iii, foi. 2.

AVOLENGA, s. f. ant. O mesmo que

Avoenga.

AVOLEZA, s. /. aní. (De avol.) O mes-

mo que Vileza.— «Matou hum irmão por
avoleza que fez. d D. Pedro, Nobiliário,

Tit. 111, foi. 2.

A VOLTA, loc. adv. Em volta, ao re-

dor, em torno.

—

Andar à volta <r/fi alguém,

acercar-se d'elle, iraportunal-o para con-

seguir alguma cousa.

AVOLTO, adj. }:>. ant. O mesmo que
Envolto; revolto.= Viterbo define : revol-

toso, resultador de discórdias. — «E fo-
rom tirados da tormenta e de augoa avol-

ta.B Vita Christi, Part. iii, cap. 30, foi.

84. — Terra avolta, a que anda alvoro-

tada, cm bandorias.

AVOLUMADO, adj.p. O mesmo que Vo-

lumoso; que apresenta grande volume ou

enchimento; carregado, abarrotado.

—

i Pi-

cava a náo avolumada.» Godinho, Viagem

da índia, cap. 47.

AVOLUMAR, V. a. (De volume, com o

prefixo e a terminação verbal «ar».) Em-
pachar, abarrotar, encher de modo que

pareça grande volume; carregar.

—

v.... res-

gatava as prezas a miticaes de ouro por

não avolumar a náo com outra fazenda. t>

Joào de Barros, Década I, foi. col. 3.

— Avolumar, v. n. Tornar-se volumo-

so, fazer grande vulto ou tamanho, cres-

cer, encher, tomar proporções grandes.

— «... a massa he droga, que avoluma

muito. r> Diogo de Couto, Década IV, Liv.

8, cap. 12.

AVOLVER, V. a. ant. Revolver, evol-

ver.

— Avolver-se, v. refl. Mover-se, re-

volver-se.

—

«As gentes de Nuno Alvares,

já e como, e em que guisa desto souberão,

começarão de se avolver juntando-se pa-

ra ir ao paço. » Fernào Lopes, Chroni-

ca de João I, Part. i, cap. 127.

AVOLVIMENTO, s. m. ant. Alvoroto,

revolta, gritaria, turbação, bulha, conten-

da. = Recolhido por Viterbo, no Diccio-

nario Portátil. — a. ..como nem devem fa-

zer avolvimentos em concelho vogados. »

Foral de Santarém.

AVONDA, voz interj. Expressão de es-

panto, de admiração que reprova. Na lin-

guagem popular ainda se diz Bonda, tal-

vez corrupção de Abunda.

E porque era étega assim,

Foi o qae m'a mim danou,
Kronda, quella eogordou,

E fez-uie élego a mim.

GIL VICBSTB, OBUS, IÍV. I, fol . 34, V.

AVONDADO, adj. p. ant. Abundante,

abundoso, copioso; rico. — «...e queren-

do mais iguarias, e mais avondadas, e

mais vinho, que o dito Degredo manda,

etc. » Ordenação Afonsina, Liv. ii, tit.

5, p. 80.

AVONDAMENTO, s. m. ant. Abundân-
cia, copia, fartura, riqueza; abastança,

abundanea. — « Apres que o milagre d'a-

quella fartura e avondamento^c^i mostra-

do, etc. D Vita Christi, Part. ii, cap. 31,

foi. 86, V.

— Loc. : Avondamento da justiça, em
Direito antigo, assim se designavam as di-

ligencias feitas fora do que as leis ou es-

tylos prescreviam.

AVONDANÇA, s. /. ant. Abundância,

fartura, copia, abundança, avondamento,

— « Parece huma grande avondança de

coração e de virtude, que ndla tendes,

folgardes tanto de o dizer. » Carta do In-

fante Dom Luiz, apud Jacinto Freire,

Vida de João de Castro, Liv. iii. No sé-

culo XVI também se dizia Abondança.

Enchcram-me Je larRis oíí»i(í<i«|-in

O peilo de desejos e csp<!rancas.

CAUÕES, Lui., c. T, esl. 51.

— Avondanças, s. /. pi. ant. Em Di-

reito antigo, diligencias, requisitos para

alguma cousa se fazer com toda a razão

e justiça. — d... e feitas todalas as avon-

danças, que então os dêem a quem os car-

rega, etc. » Ordenação Affonsina, Liv.

IV, tit. 81, § 28.

AVONDANTE, adj. 2 gen. ant. O mes-

mo que Abundante. = Usado pela Infan-

ta D. Catherina.

AVONDANTEMENTE, adv. ant. O mes-

mo que Abundantemente. = Usado pela

Infanta D. Catherina.

AVONDAR, V. n. ant. O mesmo que

Abundar. Satisfazer, dar com abundân-

cia e fartura. = Usado por Fernão Lo-

pes, e no Cancioneiro de Resende.

AVONDO, s. m. ant. Abundância. —
« Calafetarão os (brigantins) com huma
estopa de huma herva, como abroteas... e

porque não havia avondo, com linhas da
terra, e de mantas que pêra isso desfia-

vão, os calafetavão. » Descoberta da Fro-

lida, foi. 152, V.

AVONDO, adv. ant. Vid. Avondosamen-

te ; abundantemente, com fartura, á farta.

E se Francisco de Slello

Qae sabe sciencia arovdo.

Diz qae o céo é redonda, etc.

GIL VICEME, OBiUS, llT. I, fol. 30.

AVONDOSAMENTE, adv. ant. Abundo-
samente, abundantemente. = Usado pela

Infanta D. Catherina. Viterbo define: com
largueza e sem faltas.

AVONDOSO, adj. ant. O mesmo que

Abundoso. Abonado, abastado, bastante.

— Procuração avondosa, o mesmo que

procuração bastante.— «...e dizendo que

tião trazião poder, ou trouverem Procu-

ração não sojiciente, assine-lhes dia, que

a tragão avondosa, e não leixe por tan-

to o juiz de ouvir o feito, etc. » Ordena-

ção Affonsina, Liv. ui, tit. 45, § 1.

t AVONG-AVONG, s. /. Em Botânica,

arvore da familia das araliáceas, de Ma-
dagáscar.

AVÓO, s. /. ant. O mesmo que Avó.=
Usado na Ordenação Affonsina.

AVOO, s. m. ant. O mesmo que Vôo,

cora o prefixo da iudole da lingua. —
« Bem como huma vanda, de estorninhos

desce ahwna arvore, onde se quer pousar,

assi a sua gente fui em hum avõo sobre

as tranqueiras. » João de Barros, Déca-

da III, Liv. 8, cíip. 10.

AVORRECEDOIRO, adj. ant. Abominá-

vel, digno de ser aborrecido; detestável.

— « Cousa avorrecedoira he de todo em

todo se o verme pequenino, e que ha de

ser manjar de vernus, se exalça e enso-

bervece. « Vita Christi, Part. i, cap. 16,

fol. Õ2, V.

AVORRECER, r. n. ant. Vid. Aborre-

cer. — « Porque julgando as cousas jielo

que são, não sometUe se não hão de avor-

recer os inimigos, mas pode-se contar por

dita tel-os. > Paiva de Andrade, Serm.,

Part. III, fol. 13.

Lentis fjlmas. rf»o*>5 ' tr*rriiu.

COItTi »Uk, CUCd GB DIC, ClDt. I, fol. liS.
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AVORRIMENTO, s. «2. ant. O mesmo
que Aborrimento.=Usado na Vita Christi.

AVOZEADO, adj. }>• Acclamado a gran-

des vozes. — «Avozeado e acclamado -por

ditoso. » Frei Joào de Ceita, Quadrage-

nas de Sermões, foi. 134. = Recolhido

por Jloraes.

AVOZEAR, V. a. (De voz, cora o pre-

fixo «a», e a terminação verbal «ar»;

ou da locução A vozes.) Acclamar a gran-

des brados. = Recolhido por Moraes.

A VOZES, loc. adv. Levantando a voz

;

por meio do carto ; entoadamente, acor-

demente.

AVÚDO, adj. p. ant. (Os participios

antigos tinham geralmente a terminação

em udo ; assim se dizia íeúdo por tido,

manteuáo por mantido ; saòudo, por sa-

bido.) Havido, tido; possuído. — «...«e-

jão homens fidalgos de padre e madre,

que per nossas Cartas sejão avudos por

fidalgos, taes como estes, viandamos que

non sejão avaliados. » Ordenação Affonsi-

na, Liv. I, tit. 71, cap. 2, Prolog. =^ Re-

colhido por Viterbo.

AVULSÃO, s. f. (Do latim avulsio, de

avellere, arrancar.) Em Cirurgia, syno-

nymo de extracção ; o acto de tirar com

violência ou arrancar.

AVULSO, adj. (Do latim aiulsus.) Ar-

rancado, separado, dividido, solto, desli-

gado, posto á parte, distincto sobre si,

completo em si. — » Mas pois estas ma-

térias são moraes e avulsas do fio, que

levamos da oração, de propósito as guar-

damos jKira o fim do livro todo. » Mon-

teiro, Arte de orar, trat. x, cap. 13.

— Loc. : Papeis avulsos, folhas vol-

tantes, pregos soltos, que nâo formam vo-

lume. — Noticias avulsas, vagas, sem au-

thenticidade.— Volume avulso, truncado,

desirmanado, separado da coUecçào. —
Folha avulsa, gazeta, periódico, jornal.

AVULTADO, adj. p. Corpulento, que

tem grande vulto; augmentado, grande,

considerável, attendivel.— «...que se ha-

via alguma differença no Infante, era es-

tar hum jJouco mais avultado de corpo, por

lhe faltar o exercício da campanha. »

Vieira, Vozes saudosas, Tom. xv, voz 7,

§ 9, p. 210.— a Jium globo de avultada e

proporcionada grandeza. » Queiroz, Vida

do Irmão Basto, p. 345, col. 2.

AVULTAR, V. a. (De vulto, com o pre-

fixo «a» eaterminação verbal «ar».) Dar
vulto, accrescentar, augmentar, engran-

decer, fazer tomar maiores proporções.

—

« Abre-lhe a bocca, avulta-lhe as faces,

etc. » Vieira, Sermões, Tom. iii, serm.

12, § G, n. Õ21.

AVULTAR, V. n. Crescer, tomar vulto,

augmeutar-se, tomar corpo. — « Tanto

mais avultavam os achaques, tanto mais

crescião os annos. v Monarchia Luzitana,

Tom. VII, p. 324.

AVULTOSO, adj. Corpulento, de gran-

de vulto, tamanhão. — a Das andas sa-

hio huma Dona assas grave, e de avulto-

sa presença. t> Jorge Ferreira, Memorial

da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 12.

t AVUNCULAR, adj. 2 gen. (Do latira

avunculus, tio.) Que pertence ao tio ou tia.

— Em Direito, auctoridade avuncu-

lar, aquella que pertence aos tios.

t AWAVU, s. m. (pr. auavií.) Era Ich-

thyologia, espécie de gobia, que se en-

contra cora frequência nas aguas doces da

ilha do Ottaiti.

t AVYÀTKA, s. m. Era Mythologia in-

diana, a alma universal, ura dos nomes

do Ser Supremo.

AX, s. m. ant. (pr. axis.) Ordem com

que as letras do alphabeto se ajuntara

entre si por correspondências oppostas,

isto é, a primeira com a ultima, a segun-

da com a penúltima, e assim por diante.

Equivale também ao moderno a-è-c; em-

pregava-se para significar o alphabeto sal-

teado. — « -E seguro que sabe ella já o

ax. » Jorge Ferreira de Vasconccllos,

Ulyssipo, act. xv, se. 8. Isto é, sabe o

alphabeto sem ser encarreirado.

AXA, s, f. ant. (Do árabe aixa, viven-

te ; nas linguas semíticas, principalmen-

te no hebreu ascha, nome genérico da

forma do homem.) Palavra usada para

chamar ou designar uma mulher indeter-

minadamente. = Usado nos anexins po-

pulares do século XVII, e ainda hoje em-

pregado na linguagem usual, como signal

de quem chama. — « Axa foi ao banho,

e teve que contar hum anno. » Padre Deli-

cado, Adágios, p. 135. — «Axa não tem

que comer e convida hospedes. » Idem,

Ibidem. Vid. Echadiço.

t AXAMENTA, s. m. pi. Em Poesia an-

tiga, versos salianos que os sacerdotes de

Marte cantavam.

t AXANTHO, s. m. (Do grego axôn,

eixo, e anthos, flor.) Em Botânica, géne-

ro da familia das rubiaceas, cujas espé-

cies só existem na Ilha da Sonda.

AXAR, «. m. Acepipe da medulla de

bambu, usado na índia.

t AXARCAS, s. f. pi. Em Zoophytolo-

gia, familia da sub-ordem das ascleras.

AXAROAR, V. a. (pr. acharoar ; de xa-

rão.) Termo d'art. e off. : envernizar ou

cobrir de verniz objectos de luxo de car-

tão ou folha de ferro.

AXE, s. m. (Do latim axis.) O mesmo
que Eixo, porém pouco usado, unicamen-

te na linguagem poética.

ÀXE, s. m. (Segundo Bluteau, deri-

va-se do grego axeô, doe-me, tenho uma
dôr; opinião seguida pelo Diccionario da

Academia, que o deriva do grego akso;

Moraes deriva-o do inglez ach, dôr. Mas
se nos lembrarmos de que esta palavra é

de uso popular e infantil, para de logo se

torna inadmissível a origem erudita
;
por

outro lado se attendermos a que o povo

e as crianças tendem a contrair as pala-

vras, parecerá mais natural vir Axa ou

melhor Ache, das linguas semíticas, d'on-

de derivamos Achaque e Chaga.) Ferida

pequena, dóe, arranhadura, de que uma
criança se queixa. — « Condicção de Rei

amezinhar o axe, a queixa, a chaga, ednr

pão, que comaes.y) Frei João de Ceita, Ser-

mões, Tom. II, foi. 315, col. 4. Vid. Ache.

AXEDRECHE, s. m. ant. (Segundo Frei

João de Sousa nos Vestígios Arábicos, do

pérsico xatrangue.)0 mesmo que Xadrez.
— « E seja jogando com este Dom Mar-
tim Sanches o axedreche.»

AXEDREZ, s. m. ant. O mesmo que

Xadrez, com o prefixo «a» da índole da
língua. = Usado por Franc. de Moraes.

AXENTE, s. f. ant. Prata lavrada ou

cunhada. = Recolhido por Viterbo, no

Diccionario Portátil.

AXESINHO, s. m. Diminutivo de Axe.

= Recolhido por Mornes.

t AXESTE, s. m. (Do grego a, sem, e

xestes, unido.) Em Entomologia, género

de colcópteros tetrámeros, fundado sobre

uma única espécie, originaria de Java.

AXI, s. m. Em Botânica, pimenta de

Guiné.

t AXIA, s. f. (Do grego axia, impor-

tante.) Em Botânica, arbusto trepador,

bastante estimado na Cochinchina, por

causa das suas virtudes medicinaes.

AXIACÓRNEO, adj. Em Zoologia, que

tem cornos símílhantes aos do mammifero
chamados axis.

AXÍCULO, s. ???. Diminutivo de Axe ou

Eixo.

—Em Entomologia, espécie de borbo-

leta.

AXÍFERO, adj. (Do latim axis, eixo, e

fero, levo.) Era Historia Natural, díz-se

de tudo o que é munido de um eixo, ou

que tem uma linha media.
— Em Botânica, vegetaes axíferos,

aquelles cuja organisação se compõe de

um caule ou de um eixo diversamente

modificado, no interior do qual só se en-

contra um tecido cellular, como nos tor-

tulhos e algas.

— Em Zoologia, Polypeiro axifero,

aquelles cujos polypos só existem na pol-

pa cortícíforme estendida sobre o eixo

pleno e central.

t AXIFÓRME, adj. 2 gen. Que tem a

forma de eíxo.;=Usado como epítheto em
Historia Natural.

AXÍFUGO, adj. (Do latim axis, eixo, e

fugio, fujo.) Em Mechanica, potencia ou

força em virtude da qual o corpo tende

a afastar-se do eixo ou centro em volta

do qual se move.=Emprega-se como sy-

nonyrao de Centrífugo, ainda que com me-

nos frequência.

t AXÍGRAPHO, adj. (Do grego axis,

eixo, e grajihô, descrever.) Em Minera-

logia, epítheto de uma grande variedade

de cal carbonatada.

AXILE, adj. Em Botânica, implantado

sobre o eixo
;
que forma o axe. Nome do

embryào implantado sobre o eixo ou axe

de um fructo placentarío, que se alon-

ga da base para o vértice do pericarpo
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na direcção do seu diâmetro. — Parte

axile, a parte de uma planta atravessada

por uma linha ticticia.

AXÍLLA, s. /. (Do latim axilla.) Em
Anatomia, o sovaco dos braços. ^Keco-
Ihido por Moraes.

—Em Botânica, o angulo formado pe-

la soldadura de ura orgào sobre outro ór-

gão; ex. : um ramo com um tronco, ou

um peciolo com um ramo.
— Era Ornitliologia, a parte inferior

da aza na sua base, isto é, no sitio em
que se insere com o peito.

AXILLAR, adj. 2 gen. (Do latim axil-

laris.) Em Anatomia, que pertence á

axilla.— Artéria axillar, a que continua

a sub-clavia;i'£íi*a axillar, a que continua

as vêas brachiaes, e toma na sua termi-

nação o nome de veia suh-clavia.— Glân-

dulas axillares, nome dado aos numero-

sos ganglios que se encontram debaixo

dos braços.

— Em Entomologia, axillar designa

que o insecto tem n'este logar alguma
particularidade de forma ou de côr; taes

são o cimbex axillar, o myrmothero axillar.

— Em Botânica, dá-se o nome de axil-

lar a toda e qualquer parte que nasce de

uma espécie de axilla, formada pelo caule,

o um ríimo, ou por ura ramo e uma fo-

lha. — Falhas axillares, as que em logar

de serem inseridas no angulo, o estão

abaixo, de modo que n'este caso os ra-

mos é que são axillares e não as folhas.

— Flores axillares, as que estão fixas no

ponto interno do angulo, comprehendido

entre a folha e o ramo. — Inflorescencia

axillar, systema de flores que nascem na
axilla das folhas.

t AXILLIBARBUDO, adj. Em Botânica,

dá-se este epítheto ás folhas ou pedúncu-

los que tem pellos na axilla.

AXILLIFLORE, adj. 2 gen. Era Botâni-

ca, epítheto das plantas que tem flores

axillares.

AXINADO, adj. (pr. achinado; de chim.)

Epítheto dado aos olhos que são pouco

rasgados, como o dos chins.—Usado por

Fernão Mendes Pinto. = Recolhido por

Moraes. Vid. Achinado e Achinezado.

f AXINE, s. m. (Do grego axine, macha-

do.)Em Conchyliologia, género de conchas

fosseis, cujo género é difficil de caracte-

risar.

— Em Entomologia, género de inse-

ctos coleópteros pentámeros, contendo

duas espécies do Brazil.

— Em Annelides, género de aniraaes

parasitas que vivem sobre os bronchios

do peixe chamado belono.

t AXÍNEA, s. /. Em Conchyliologia,

género de molluscos hoje conhecido sob

o nome do peronile, assim chamados por

terem o j)ó parecido com um machado.
— Em Botânica, gcncro de plantas da

familia das molastomeas, fundado sobre

cinco cspccics do Porá.

f AXINÍTE, s. /, Em Mineralogia, pe-

dra cujos crystaes se adelgaçam á manei-
ra de um machado, e se derrete ao maça-
rico ; ó um silicato de alumina e de cal.

Vid. Yanolithe.

t AXINODÉRME, s. m. (Do grego axi-

ne, machado, e derma, pelle.) Em Con-
chyliologia, género de conchas também
cliamadó axinea,

t AXINOIMÁNCIA, s. /. (Do grego axi-

ne, machado, e manteiu, adivinhaçTio.) Es-

pécie de adivinhação que se usava anti-

gamente pondo uma agatha sobre um ma-
chado em temperatura rubra; emprega-
va-se para descobrir os ladrões.

t AXINOPÁLPO, s. m. Em Entomolo-
gia, género de coleópteros tetrámeros,

fundado sobre uma única espécie da Áus-
tria.

t AXINÓPHORO, s. m. (Do grego axi-

ne, machado, e j^horos, portador.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetrá-

meros, fundado sobre uma única espécie

de Guiné. = Também se dá este nome a

um coleóptero do Brazil da familia dos

earábicos.

t AXINOPSÓPHO, s. m. (Do grego axi-

ne, machado, e j)hophos, ruido.) Em Ento-

mologia, género de coleópteros pentáme-

ros, fundado sobre uma única espécie do

Cabo da Boa Esperança.

f AXINÓTOMO, s. m. (Do grego axine,

machado, e tume, secção.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros pentámeros

da familia dos carabicos, fundado sobre

uma única espécie do Senegal.

t AXINÚRO, s. m. Em Ichthyologia,

género da familia dos acantropterigianos,

fundado sobre uma espécie da Nova
Guiné.

AXIOMA, s. ni. (Do grego axioma; de

axioô, pôr como principio, ou de axios,

digno ; na ortographia antiga, seguia-se

a transcripção phonetica Accioma.) Em
Philosophia, proposição cuja verdade é

tão clara, tão evidente por si, que não é

preciso ou se torna impossível demon-
stral-a. Ex. : O todo é viaior que cada

uma das suas partes. — Não ha effeito

sem causa. Também se chama ao axioma,

ou principio geral que serve de base a

qualquer scicncia, a designação : princi-

pio primário, verdade de primeira in-

tuição. — « Vulgar he já na experiência

aquelle antigo axioma da Philosophia,

que a virtude das mesmas cousas, posto

que iguaes, tinida obra mais facilmente.

v

Vieira, Sermões, Tom. x, do Kos. 21, §

7, n. 225.
— Em Mathematica, axiomas são os

principies em que se fundam as niathe-

maticas puras, participando por isso da

certeza das suas proposições. Ex. : Duas
quantithulcs eguaes a uma terceira, sãi>

cguacs entre si.

— Em Theologia, axioma (do grego

axios, digno) cmprogava-se antigamente

no sentido do dignidade, grau, gerarcbia.

llojc completamente obsoleto.

— <i E diz que a huns, e aos outros im-
plicou Christo comsigo, querendo que en-

tre eUe e elles houvesse huma communicação
de actiomas , titulas, e ojjicios, peraque cor-

ressem hum certo género de piarelha. » Fr.
António Fêo, Tratados quadragesimaes,
Tom. I, foi. 109, col. 3.

— Syn. Axioma, Máxima, Sentença,

Aphorismo. Vid. esta synonymiaem Ada-
gio.

t AXIOMÁTICO, adj. Que tem a clare-

za do axioma; evidente, palpável, que se

mette pelos olhos, que não admitte ques-

tão.

AXIÓMETRO, s. m. Em linguagem náu-
tica, pequena machina que serve para in-

dicar a direcção^ do leme do navio á pri-

meira vista. =E hoje pouco usada.

t AXIOMÓRPHICO, adj. (Do grego axôn,
eixo, e morjjhe, fórraa.) Em Mineralo-
logia, epítheto dado a uma variedade de
cal carbonatada que apresenta a reunião

de núcleos, do rhomboide equiaxe e de de-
dicaedro metastalico.

t AXIOTHEÁTO, s. m. (Do grego axio-

theatas, digno de ser visto.) Em Ento-
mologia, género de coleópteros tetráme-

ros, fundado sobre duas espécies da
Cayenna.

t AXIOTÍMA, s. /. (Do grego axioti-

mos, digno de honra.) Era Zoophitologia,

género de beroides, fundado sobre uma
única espécie dos mares austraes.

AXÍPETA, adj. 2 gen. (Do latim axis,

eixo, e peto, procuro.) Em Physica, po-

tencia ou força pela qual um corpo ten-

de a aproximar-se do seu eixo de revo-

lução.

—

Força axipeta.= Eraprega-se no
mesmo sentido que Centrípeta, porém
com menos frequência.

AXIPARÃO, s. 771. Jubileu oriental de
que faz memoria Fernão Slendes Pinto.

^ Recolhido por Bluteau.

AXiPETO, s. m. Vid. Axipeta.

t AXÍRIS, «. 77». Em Botânica, género
de plantas da familia das chenopódeas,
que crescem nos desertos da Arábia se-

ptontrional.

t AXIRNÁCH, s. 7,!. Era Pathologia,

tumor graxo da pálpebra superior, que
sobrevem ás crianças.

ÀXIS, 5. m. (Do latim axis, eixo.) Em
Anatomia, nome da segunda vértebra do
pescoço, assim chamada, porque a sua
apophyse odontoide coUocada entre o arco

anterior do atlas e o ligamento transver-

so, serve em certo modo de eixo aos mo-
vimentos da cabeça. := Também se lhe

chamava antigamente Axoide.

—Em Historia Natural, axis é um mam-
mifero ruminante, congénere do vcjido

;

quadrúpede manchado, com cornos bran-

cos, de um natural manso, que vivo
nas margens do Ganges ; também se lhe

chama gamo de BengaUí, c veado do Gan-
ges.

f AXNÉC, t. m. Em Botânica, género

do licheus, quo crescem sobro o tronco
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das arvores velhas, nas grandes flores-

tas.

AXÓIDE, adj. 2 gen. e s. /. (Do grego

axôn, eixo, e eidos, forma.) Em Anato-

mia, que apresenta a fónna de um eixo.

Nome da segunda vértebra do pescoço,

dado por Chausgier.

t AXOIDOATLOIDIANO, adj. Em Ana-
tomia, que pertence ao axoide e ao a-

tloide. — Muscido axoidoatloidiano, ou

obliquo inferior da cabeça. —Articulução

axoidoatloidiana, a das duas primeiras

vértebras do pescoço.

tAXOIDO-OCCIPITAL, s. m. e adj. Era

Anatomia, que pertence ao axoide e ao

occipital. — Musculo axoide-occipital, o

mesmo que o Grande direito posterior da

cabeça.

t AXÓLOPHO, s. m. (Do grego uxon,

eixo, e lophos, pennacho.) Em Botânica,

secção do género lavatero, da familia das

maíváceas.

t AXOLÓTL, s. m. Em Erpetologia, es-

pécie de reptil de pelle nua, que a prin-

cipio se tomou por uma grande larva de

uma salamandra amphibia do lago do Mé-

xico.

. t AXÓMETRO, s. m. Vid. Axiometro.

•f
AXONAS, s. f. pi. (Do grego axones,

táboas de pau.) Em Historia antiga, leis

civis e politicas dadas aos athenienses

por Sólon. As táboas da lei de Moysés, e

as leis das Doze Táboas dos romanos

confirmam a existência de um mytho ju-

rídico.

f AXONGE, s. m. (Do latim axungia;

de axis, eixo, e ungere, untar ; também,

do grego axyggion, gordura.) Em Medi-

cina, dá-se este nome á banha de porco

preparada.
— Na linguagem vulgar, cbama-se un-

to, manteiga de porco ; entra na compo-

sição de muitas pomadas e unguentos.

—

Nos Açores é empregado em vez do tem-

pero de azeite.

t AXÓNOPE, s. m. (Do grego axon,

eixo, e opôs, suco.) Em Botânica, géne-

ro da familia das gramíneas, que tem o

axe digestivo.

-j- AXONÓPHYTO, s. m. (Do grego axôn,

eixo ; e j)hyton, planta.) Em Botânica,

plantas amentáceas, cujas flores são pre-

sas a um eixo commum, que ellas cobrem,

t AXONOTÉCHO, s. m. Em Botânica,

género da familia das portuláceas.

t AXÓQUEN, s. m. Em Ornithologia,

grande ave aquática do México.

AXORADO, adj. p. ant. Segundo Viter-

bo, atracado, aferrado; diz-se de uma em-

barcação. Atirado á praia, naufragado
;

figuradamente : lançado fora, perdido de

todo. — «... finalmente que a cousa vai

de románia, e daisme por axorado de to-

do. v Jorge Ferreira de Vasconcellos, Au-

legraphia, act. i, se. 5.==Tambem se es-

creve Enxorado.

AXORAR, V, a. (Segundo Moraes, de

inglez skore, costa, praia, com o prefixo

« a » e a terminação verbal c ar » ; ou me-
lhor do castelhano ajorar, levar diante de

si enxotando.) O mesmo que Enxorar

:

segundo Viterbo, aferrar uma embarca-

ção. Lançar fora, desimpedir, fazer eva-

cuar. — « E como os nossos navios anda-

vão já todos baralhados, ferrando nos

dos inimigos, em breve espaço os axora-

ram a todos. » Diogo do Couto, Década

V, Liv. 1, cap. 10,

Assi com tal furor os aiorava.
Que [lor onde quer ir, prnfa llie fazem,

Por cíiii^ vai dos mortos, ijue ali jazom.

CORTS UBÍL, NAtJFHAG. DB SEPULV., Cailt. XIII,

foi. Ii8.

AXÓRCA, s. f. ant. (Do árabe axor-

ca • do verbo xacara, que na terceira con-

jugação significa encadear.) Bracelete,

pulseira de prata ou de ouro, da feição

de argola, que os mouros usam por ador-

no nos braços e nos tornozellos. — « Nas
7nãos dez anneis de rubis e esmeraldas,

humas axorcas de pérolas e pedrarias, tu-

do em grande extremo, rico e acabado. »

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Memo-
rial da Tavola Redonda, Liv. i, cap. 47.

= Usa-se geralmente no plural.

T AXORGADO, adj. p. ant. Ornado cora

axarcas ou braceletes. = Também se es-

crevia Ajorcado. Como as palavras ten-

dem com o tempo a exprimir ura sentido

contrario ao primitivo, como se vê nas

palavras obscenas, no século XVil axor-

cado, em vez de ornado ou enfeitado, si-

gnificava, desalinhado, desairoso. Vid.

Ajorcado.

t AXÚMICO, s. m. Em Philologia, al-

phabeto ethyope.

t AXUMiLICO, s. m. Em Linguistica,

idioma fallado antigamente no reino de

Axim, e no qual estão escriptos os livros

antigos da Abyssinia, e os seus livros li-

túrgicos. A Litteratura axumita é a pri-

meira da Africa.

AXUNGIA, s. f. O mesmo que Axonge.

Na linguagem popular esta palavra rus-

ticou-se em Enxúndia.

f AXYLE, adj. 2 gen. (Do grego a,

sem, e xylon, pau.) Era Botânica, o que

não produz madeira, epitheto dado aos

vegtítaes cellulares.

AXYRIS, s. m. (Do grego axyros, não

rapado.) Era Botânica, género da familia

das chenopodieias, do qual se conhecem
quatro espécies.

AY, interj. O mesmo que Ai. — aNão
lhe toquem o seu ay Jesu. » Jorge Ferrei-

ra, Euphrosina, act. iii, se. 3. — Voz
expletiva usada na poesia antiga, e ain-

da hoje nos cantos populares portugue-

zes.

Ày senlirigo, ay scntirigo.

TROVAS KCANfARBS, CtC.

f AYÁ, s. w. Em Ichthyologia, peixe

do género bodiâo.

AYA, s. f. ant. O mesmo que Aia. Mo-
ça de estrado, criada grave.

AYA-AYA, s.f. ant. Dixe, gala, ornato

de menino. = Recolhido por Bluteau.

AYABÉBA, s. m. Instrumento musico
dos mouros.

f AYACÁ, s. f. Em Botânica, spatula

da America.

f AYALLÁ, s. m. Era Botânica, arvo-

re das MoUucas, cuja casca costumam
mastigar os indígenas.

t AYAM, s. m. Em Ornithologia, nome
cora que em Java e Malaca os naturaes

designam o gallo e todos os gallinaceos.

— Em Politica, magistrado turco, elei-

to pelo povo para a policia das cidades.

= Recolhido por Moraes.

t AYAMAKA, s. m. Em Erpetologia,

grande espécie de largato, originário da
Cayenna, cuja carne se come.
AYAPANA, s. f. Em Botânica, planta

do género das eupatorias, considerada

por muito tempo como uma panaeêa mi-

neral. E' hoje cultivada nos jardins.

t AYBORZAT, s. m. Era Matéria medi-

ca, o mesmo que Galbanum.

t AYCÓPHOS, s. m. Era Chimica, o

mesmo que cálcio oxydado.

AYCURÁBA, s. m. Em Erpetologia, la-

garto do Brazil, cuja cauda é triangular.

t AYDENDRON, s. m. (Do grego axôn,

eixo, e dendron, arvore.) Em Botânica, gé-

nero da farailia das lauríneas, peculiar da
America meridional, sendo aromáticas a

maior parte das espécies.

AYE, interj, ant. O mesmo que Ay.

—

Usado por Vieira. = Recolhido por Mo-
raes.

t AYÉNIA, s. /. Em Botânica, género

de plantas americanas da familia das mal-

vaceas, notável pela estructura da sua co-

rolla.

t AYER, s. m. Em Botânica, arbusto

sarraentoso, cujos ramos são cylindricos
;

tem muitas analogias com a hera.

t AYET, s. m. Nome que os rausul-

manos dão aos oráculos celestes.

t AYIN, s. m. Era Philologia, decima

sexta letra do alphabeto hebraico, uma
das letras radicaes que é fortemente as-

pirada.

f AYIRAMPO, s. VI. Em Botânica, fi-

gueira da índia.

t AYLANTHO, s. m. Em Botânica, gran-

de arvore da familia das xanthoxylleas,

visinha das rutáceas e das theralitaceas,

naturalisada na Europa.

t AYLMÉRIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das amamentáccas, do
qual se conhecem apenas duas espécies

que se encontrara na Nova HoUanda.

t AYLOINÍTE, s. m. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das terebin-

thílceas.

t AYMARA, s. m. Em Linguistica, idio-

ma fallado na America por algumas trí-

bus peruvianas.

t AYNITÚ, «. m. Era Botânica, arbus-

to das Mollucas, de folhas alternas, oi^aes,

angulosas, e denteadas.
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AYO, s. m. ant. Vid. Aio.

t AYOQUANTOTOTE, s. vi. Em Orni-

thologia, pássaro do México, do tamanho

do pardal.

t AYPARHU, s. m. Em Botânica, ar-

vore das MoUucas, que perde a folha to-

dos os annos.

t AYRA, s. m. Em Historia Natural,

mammifero, que se julga uma espécie de

raposa da Guiana.

AYRADO, adj. p. ant. Vid. Airado.

AYRÃO, s. m. ant. Ramos de flores

de pedras finas; pennacho de grandes plu-

mas de garça ou outras aves, agradáveis

á vista, que as mulheres usavam como en-

feite da cabeça, sem correspondência. Vid.

Airão.

AYRÍ, s. wj. Vid. Airi.

AYROSO, adj. ant. Vid. Airoso.

fAYTIMUL, s. m. Em Botânica, ar-

vore das Mollucas, que dá um sueco lei-

toso ; e da qual os habitantes fazem pen-

tes e settas.

AYTO, s. m. ant. O mesmo que Auto;

peça dramática do periodo hierático po-

pular do theatro portuguez ; forma rústi-

ca de Auto.

• K hom Gil, hum Gil, ham Gil

Que má relentiva hei,

Hum Gil, yo iion direi.

Hum, que nãu tem nem ceitil

Qae fai os ayíos a ei-Rei.

Gir, vic, OBK., IiT. 1, foi. 25, 1.

f AYUK, 8. m. Em Astronomia, nome
da estrella chamada cabra, na constella-

ção de Bootes.

t AYULAN, s. m. Em Botânica, arvo-

re da ilha de Amboine, a que nas ilhas

Philippinas se chama hautel.

f ÃYUN, s. m. Em Botânica, arvore

da ilha de Amboine, cujos fructos aceto-

sos, servem para se comer, e para a tin-

turaria.

t AYUNTAMIENTO, s. m. Em Politica,

nome que se dá em Hespanha ás reuniões

a quem se entrega o governo economico-

politico da cidade. Em Hespanha, este

corpo é essencialmente independente pela

sua instituição, e cada anno se renova

pela eleição.

t AYVAL, s. m. Em Botânica, arbus-

to das Mollucas, cujos fructos são dis-

postos em pequenas vagens ; os naturaes

comem os seus rebentões cozidos.

AZ, s. m. (Do grego eis, um só; se-

gundo Moraes.) Carta do jogar; em jogo

de vasa, certa earta^ que tem diverso va-

lor segundo asdiíFerentes variedades dos

jogos. Assim, no jogo da bisca é a maior
carta do naipe, quo vale onze pontos

;

tanto os azes como os setes, tomam o no-

me de itscas; no jogo de wisth, era que o

baralho tem cincoenta e duas cartas, o az

é a carta de menos valor.— Nos jogos de
azar é a face do dado marcado com um
só ponto.

—

«Lancei três e az, vim a enta-

bolar em senas.» Jorgo ]"'erreira, Ulyssí-

po, act. II, .SC. 7.

— Loc. : Dar sota c az, levar a falia

ao buxo, fazer metter a viola no sacco, fa-

zer embatucar ; ser mais esperto que os

outros, excedel-os.— O az de copas, era

linguagem chula, o trazeiro, o bredo.

—

O
az de espadas, no jogo de voltarete, cha-

ma-sc a espadilha.— Az de paus, no jo-

go de voltarete, chama-se o basto.

AZ, s.f. ant. (Segundo Moraes, do la-

tim acies, ou melhor de ala, como se vê

pela forma archaica aas, em que se dà

a syncopa do «1»; no italiano azes.) Ala

do exercito
;
phalange, fileira, esquadrão,

banda.— «£ dixe a Rainha : Conde, com

vosco quero entrar na fazenda, e estarei

na az.» Conde Dora Pedro, Nobiliário,

tit. 7, foi. 27.

— Era Montaria, az, cerco que de lon-

ge se faz a um monte ou serra, vindo os

caçadore» aproxiraando-se a pouco e pou-

co, e apertando o cerco para que os lo-

bos não possam escapar. =Recolhido por

Bluteau no Vocabulário. — Fazer um az

para matar lobos.

ÁZA, s. f. (Do latim ala, segundo o

Diccionario da Academia; melhor do la-

tim axilla, abreviando-se em axla, que

no írancez antigo se dizia aisle, syn-

copando-se o «1» segundo a índole da

lingua portugueza.) Em Historia Natural,

membro que serve aos pássaros para voar.

= Também se dá este nome ás partes

pelo auxilio das quaes muitos insectos e

mammiferos se sustentam no ar ; figura-

damente, tudo o que sustenta, protecção,

amparo, ajuda; exprime todo o modo de

locomoção rápida. Parte carnuda de um
volátil, desde o alto do estômago até ás

cochas.

Azas para roar vejo no tempo.

cahDks, sextína iv, est. 6.

Na mSo de Apollo o arco e corda sôa,

E nas azas 'Ja sela a morle võa.

CASTRO, ULTSSBi, cant. VI, est. 36.

— Dá-se, era Botânica, este nome ás

duas pétalas lateraes das flores papilio-

naceas, e a appendices finos membrano-
sos ou folliaceos, que guarnecem uma par-

te qualquer de certos vegetaes.

— Em Anatomia, dá-se o nome de

azas a certas partes similares situadas de

cada lado de um órgão impar ou syme-
trico ; assim se diz azas do nariz ; as

grandes c as pequenas azas do osso phe-

noide.

— Era Zoologia, dá-se o nome de aza

aos órgãos de locomoção no ar, que umas
vezes d.ão ao animal a faculdade de voar
realmente, como os braços das aves, as

mãos dos morcegos, o as membranas ar-

ticuladas sobre o dorso de alguns inse-

ctos hexápodes ; outras vezes obram ape-

nas como uma espécie de para-qticdas,

rotai dando a qued.n dos corpos, tacs são

as expansões cutâneas do alguns mammi-
feros e de uma espécie de reptil sauria-

no, o as barbatanas poitoracs prolonga-

das dos peixes voadores ; outras vezos, fi-

nalmente, conipletamenle parecidas com

as azas dos pássaros, não podem servir

para o vôo por causa da sua pequenez, e

só tem por uso tornar mais rápida a car-

reira, como acontece com o avestruz. —
« Assi como o pássaro não voa sem azas,

assi também a alma não merece sem
obras, i Fernão Mendes Pinto, Peregri-

nações, cap. 87.

— Em Cavalleria, azas eram as cha-

pas oblongas ou quadradas representan-

do as armas do escudo do cavalleiro, e

prezas sobre cada omoplata da cota de
malha ou da couraça.

— Em Architectura, o mesmo que ala;

a parte lateral de um edificio.

— Em Heráldica, a aza emprega-se
como divisa, tendo de ordinário vários

dísticos latinos ; ex. : Serpere nescit, não
sabe rojar-se ; ou non sujjicit una, ou por-

tantem portat.

— Era Conehyliologia, nome dado a

diversas conchas ; taes são a aza de águia,

aza de borboleta, etc.

— Em Pintura e Esculptura, azas dos

anjos, attributos com que se symbolisa a

rapidez cora que executam as ordens divi-

nas e o estado de adoração profunda com
que estão diante de Deos. — aCom dous

Seraphins, cada qual com seis azas.

»

Frei João de Ceita, Sermões, Part. il,

foi. 27, col. 3.

— Loc. : As azas dos ventos, a rapi-

dez com que correm. — Cobrir a face
com as azas, diz-se quando se pratica

um grande crime, que os anjos nem ou-

sam encaral-o."— Dar azas a alguém,

ajudal-o, protcgel-o. — Bater as azas,

voar, desferir pelo ar ; também se diz

quando o gallo se prepara para cantar.

— Cortar as azas, diz-se quando se to-

lhe a alguém os meios de se desenvolver;

ou quando se combate a ambição.—Azas
brancas, a elevação da candura. — Acco-

Iher-se ás azas de alguém, tomal-o por

patrono ou defensor. — Arrastar a aza,

galantear uma mulher, namorar, fazer

avanços, tirada a metáphora do gallo ou

do perii, — Emprestar azas, communicar
rapidez. — Encolher as azas, perder a

ambição. — Comer uma aza, comer aquel-

la parte de uma ave desde o alto do es-

tômago até ás cochas. — As azas do na-

riz, as narinas ou ventas. — Ch-dem de

S. Miguel da Aza, ordem militar de Por-

tugal, instituída em llliò por Dom Af-

fonso Henriques em memoria de uma
batalha ganha no dia de 8am Miguel;

ó iioje secreta. — t ^ qvcm te der uma
passara, dalhc sua aza. i» Padre De-
licado, Adágios, pagina íi. — « Dá Deos

azas d formiga 2^ara que se perca mais

azinha. » Idem, ibidem, pagina 21. —
« Xão pôde o corvo ser mais negi-o qtw

as azas. » Idem, ibid., p. 23. — *Quan-

do o gavião lhe coe a penna, iambcm lhe

caem as azas. r Idom, ibid. — Azas </<'

jmii. arrochadas, pauladas, bordoad.is.

AZA, s. /. (Do latim ansa.) A p.arte
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externa dos vasos, ou de qualquer outro

objecto, por onde se pega com mais fa-

cilidade e segurança; annel que se pega
aos quadros para os pendurar ; azelha,

pegadeira, puchador. —• € Cântaro que

vae muitas vezes á fonte, ou deixa a aza,

ou a fonte. » Jorge Ferreira, Ulyssipo,

act. I, BC. 1.

— Loc. : Aza de cântaro, diz-se quan-

do alguém curva os braços sobre a cin-

tura. — Azas do sino, argolas fixas em
que pega o varão de ferro sobre o qual

encaixa a porca ; são singelas ou dobra-

das. — Azas do canhão, as que estão no

corpo da peça. — Azas do coração, no-

me antigo das auriculas. —• Panella sem

aza, a que está desprezada. — Pegar pe-

la aza. Vid. Ansa, Azelha.

AZAB, s. m. Soldado ottomano, que
equivale ao nosso bisonho.

AZABOMBA, interj. ant. Voz que de-

nota admiração, usada na linguagem po-

pular do principio do século xvii.= Re-

colhido por Bento Pereira.

AZABUMBADO, adj. p. Na linguagem

chula, pasmado, admirado, varado, ban-

zado.=Ainda usada pelo povo, talvez da

interjeição antiga Azabomba.
AZABUMBAR, t;. a. De azabomba, com

oprefixo «ao eaterminação verbal «ar».)

Assombrar, espantar, causar pasmo. =
Usado na linguagem chula.

AZABÚRRO, adj. O mesmo que Zabur-

ro; milho grande da índia, em maçaro-
ca. — «E assi a (beberagem') fazemde
milho azaburro.» Alves, Verdadeira In-

formação das Terras do Preste João, foi.

109.

t AZADIRÍNA, s.f. Em Chimica, sub-

stancia alcalina achada na Melia aze-

derach.

—Em Medicina, principio proposto co-

mo succedaneo do quinino.

AZADO, adj. p. ant. O mesmo que

Alado, que tem azas. — «.Pêra isto são

elles (Seraphins) azados, e o sabem mui
bem cobrir.» Frei João de Ceita, Serm.,

Tom. II, íol. 4õ, col. 4. Vid. Desazado.

AZADO, s. m. ant. Panella que tem
azas ou ansas ; calão.— iPois quem não
estimará antes sojfrer nesta vida hum açou-

te daquella vara, que em breve passa, du

que ser mettido naquelle azado eterna-

mente fervendo. yi Padre Manoel Ferann-
des, Alma Iastr,Tora. iii, doe. 5, cap. 4,

n. 191, p. 921.—Plutcau define, pote de
duas azas.

AZADO, adj. nnt. Que tem ou dá azo;

apto, idóneo, competente, accommodado,
próprio, conforme.— d Aonde lhe pareceo

mui azada para pioder ancorar, d João de

Barros, Década I, foi. 87, col. 4. — «Os
ramos de palma nos parecem menos aza-

dos para envolver ossos de defuntos.» D.
Rodrigo da Cunha, Historia do Bispo de

Lisboa, foi. 88, v.

— Loc. : «Azado he o pau para aco-
lher. » Recolhido no Dicciouario de Agos-

tinho Barbosa.— Azado 2^'^^'C' i^to ou pa-

ra aquillo, disposto, para uma certa obra

ou empreza.

—

Mal azado, desgeitoso, sem
habilidade.

AZÁDO, s. m. ant. O mesmo que Azo,

ensejo, occasião própria, opportunidade,

commodidade.

—

«Começarão de fugir el-

le e os seus, cada hum por hu melhor

azado achava.» Fernão Lopes, Chronica

de Dom João I, Part. i, cap. 11.

AZADOR, s. m. ant. (De azo.) O que

dá azo ; occasionador, motivador, pro-

porcionador, incitador, causador.— «Nem
outro desejão azadores nem consentidores,

nem encobridores dos ditos escravos fu-
girem.» Ordenação Manuelina, Liv. v,

tit. 77.

AZÁFAMA, s. /. (Do árabe azzahma;

o «h» árabe é representado no ^lespanhol

e portuguez por «í», como em alhalawa,

a/eloa.) Pressa, fadiga, rumor, bulha com
que se faz alguma cousa ; fervor. A ori-

gem árabe de grande numero de palavras

usadas pelo povo, é um documento elo-

quente do seu génio mosarabe.

—

«Flore-

cenio ainda hoje a mesma confraria na
mór fidalguia de Lisboa, com tão abra-

zada caridade^ e afervorados desejos, que

ha azáfama (folio assi) sobre quem ha de

fazer a festa da Senhora.» Frei Roque
do Soveral, Historia do Apparecimento,

etc, Liv. 1, cap. 9.

AZAFAMÀDO, adj. p. Pi-essm-oso, ata-

refado, apressado, aturdido com afa-

zeres; alvoraçado. = Recolhido por Blu-

teau

.

AZAFAMAR, v. a. (De azáfama, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Dar pressa a muitos, alvoraçar, animar,

aligeirar, erguer faina, fazer celeuma,

=

Recolhido por Moraes.

AZÀFEMA, s. f. O mesmo que Azáfa-

ma.— ííAntre muitas lembranças que 2>or

me tirarem a vida, em mim fazem aza-

fema sem ter fruito de suas diligencias,

etc. a Jorge Ferreira "de Vasconcellos,

Ulyssipo, act. 3, se. 4.

AZAGA, s. m. ant. O mesmo que Adail

ou Ofíicial de (7iíias.= Recolhido por Vi-

terbo.= Também se dava este nome á

retaguarda do exercito. = Recolhido por

Moraes.

AZAGAIA, s. f. (Do árabe alchazeca.)

Lança curta o arrojndiça, ferrada com
ossos de animaes; dardo pequeno usado

pelos mouros.— «Com suas armas que suo

dardos, e azagayas, guarnecidos nos ca-

bos de ossos e jwntas de cornos de alivia-

rias com que ferem, como se fosse de ver-

dadeiro tiqo.« Damião de Góes, Chroni-

ca de Dom Manoel, p. 21, col. 3.

Em logar de guerreiras azaf/aias

E do arro que os cornos arremeda, oic.

cia., LUZ., caul. ii, csl. 'J3.

AZAGAIÁDA, s. /. Golpe ou tiro de

azagaia.

—

«Estavão jío sobrado debaixo,

donde defendião mui bravamente a porta

com muitas pedradas e azagaiadas.» Cas-

tanheda, Historia do Descobrimento da

índia, Liv. 2, cap. 42.

AZAGAIADO, adj. p. Ferido com aza-

gaia ; assestado, dardejado.

AZAGAIAR, V. a. (De azagaia, cora o

prefixo e a terminação «ar».) Ferir com
azagaia. — «... para lhe azagaiarem os

cavallos.t Inéditos da Academia, Tom.
lll, foi. 257.= Recolhido por Moraes.

AZAGUNCHADA, s. f. ant. O mesmo
que Zagunchado.— «E alli o cercarão os

imigus tirando-lhe muitas frechadas e

azagunchadas d'arremesso.» Castanheda,

Historia do Descobrimento da índia, Liv.

3, cap. 3.

AZAGUNCHO, s. m. ant. (O mesmo que

Zarguncho, dando-se a queda do «r» me-

dial, frequente na linguagem do povo.)

]\Ieia lança, azagaia de arremesso usada

pelos cafres.

—

« Começou a gente da terra

a acudir, e per cima delles (vallos) com

settas, pedras e azagunchos d'arremesso,

tratarão muito mal a nossa gente.» Af-

fonso de Albuquerque, Commentarios,

Part. 2, cap. 16.

f AZALA, s. f. Em Botânica, nome
da garança na Turquia.

t AZALÊA, s. /. (Do grego rtzoZia, re-

gato.) Em Botânica, género de plantas

da familia das rhodoraceas, de uma gran-

de belleza, que as distingue.

t AZAMAR, s. m. Em Mineralogia,

vermelhão ou zinabre natural.

AZAMBÓA, s. /. Em Botânica, nome
de um íructo do tamanlio da laranja, mas
sem gosto ; figuradamente: parvo, tolci-

rão, semsaborão. Vid. Zambòa e Gamboa.

AZAMBOADO, adj. Que se parece com
a azainbôa; desageitado, mal conforma-

do, atoleimado.

AZAMBRÀDO, adj. p. O mesmo que

Zambro, que ajunta as pernas nos joe-

lhos, á maneira de banco ; torto das per-

nas.

AZAMBUGEIRO, s. m. O mesmo que

Zambujeiro. Oliveira brava, e a única

arvore em que se enxertam as oliveiras.

Dá uma azeitona comprida e delgada,

cujo azeite se emprega como remédio;

come-se em preparados, em calda. A
madeira é rija, e d'ella se fazem as en-

trofas e varandas dos lagares c moinhos,

KniquaiiLo do •>ei;nri» íiiiiijihutirivii

Nos pastores do Liizo houver, elr,

CASI.. ÉCLOGA 1, CSl. 8.

AZAMBUJA, s.f. Na linguagem figura-

da, sitio aonde se coinmetteni roubos e

assassinatos.= Também se diz isto é um
pinhal da Azambuja; isto é um logar

aonde se rouba ás escancaras.

AZAMBUJAL, s. m. Matta ou logar plan-

tado de azainbujeiros. — «As mais das

mattas destas serranias são mui grandes

azambujaes, de que se poderião fazer bons

olirac.'i.)) Padre Francisco Alvares, In-

formação das Terras do Preste João,

foi. IH.

AZAMBUJO, s. m. (Do árabe azzabu-
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jo.) O mesmo que Zambujeiro. Figura-

damente varapáo forte próprio para es-

paucar, e desancar.

Azamhtjos nessss costas.

GIL VIC. OBR., liv. IV, foi. 233, T.

AZAMEL, s. m. ant. Yià. Azemel, menos

conforme com a etymologia árabe azza-

mel. Almocreve. = Recolhido por Mo-
raes.

AZANZE, s. f. Era Botânica, secção do

género parice, da familia das raalváceas.

t AZAPHIA, s.f. (Do grego a, sem, e

zaphes, claro.) Era Pathologia, falta de

clareza ou suavidez na voz.

AZAQUI, s. m, ant. (Do uvaheazzaca.

)

Em Direito antigo, a decima de todos os

fructos das terras que os mouros de Lis-

boa e seu termo pagavam á corte. —
— «Dos bens assi de gado como de fructos^

antigamente pagavão os Mouros aos Rei/s

de Portugal dous direitos ; hum que cha-

mavão Áljitra (vid.) outro Azaqui, que

vinha a ser a dizima e quarentena de tu-

do o que colhião. » Monarchia Luzitana,

Tom. VI, foi. 224, coi. 2.

t AZAR, s. m. Em Chronologia, nome
do primeiro mez da primavera no calen-

dário syro-macedonico, usado pelos ára-

bes, persas e turcos.

— Em Numismática, moeda de ouro

com curso na ilha de Ormuz; corresponde

a cento e cincoenta reis, ou mais. —
«Dous azares valem hum cherajil.» João

de Barros, Década II, Liv. x, cap. 7.

— Em Botânica, arbusto que lança

muitos ramos ou varas e tem as folha?

como a da ameixieira. Talvez o nome vul-

gar da Flor d'Adónis, ou Flor de Vénus.

= Recolhido por Bluteau, no Supplemen-

to do Vocabulário.

AZAR, s. m. (Segundo Urrea e Covar-

ruvias, do pérsico zar, orbita, a que se

accrescentou o artigo arábico «a».) In-

fortúnio, desdita, contratempo, contrarie-

dade, acontecimento infausto, mau agou-

ro, principio de desgraças. Ponto no jo-

go dos dados, com que se perde.— «.Cou-

sa he vulgar e advertida dos Padres. ..que

os Primogénitos trazem comsigo não sei

que dezar ou azar da natureza. « Vieira,

Sermões dos annos da Rainha, p. 18. —
«Para desfazer este azar e tirar este tor-

peço d fortuna. -o idem, Ib.

— Loc. : Jogos de azar, ou de sorte,

contrapostos a jogos de vasa.— « Tão di-

reitos estão com as sortes, como com os

azares.» Vieira, Sermões, Tom. vii, p.

44.— Deitar azar, íicar de perda no jo-

go. — Mau azar, má fortuna. — Tomar
azar com alguém, ter antipathia, ser des-

affeiçoado a essa pessoa.— Ter azar com
algumacousa, tirar d'ella mau agouro.

—

«Homem velho, sacco de azares.» Ada-
gio do século xviil. — Por azar, casual-

mente.— «Ficar em .tccco, deitar azar.»

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, p. 182. ir ,-ii;Jit»;i ,

voL. I.—87

AZAR, V. a, (De azo, com a termina-

ção verbal «ar».) Causar, dispor, propor-

cionar, facilitar, preparar, dar azo, occa-

sionar, ageitar, accoramodar, ajudar. —
« Quanto mais trabalho ganharvos a von-

tade, tanto m'o aza o demo peor. » Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

1, SC. 5.

— Loc: «Huma hora acaba o que

muitos não poderão azar.» Jorge Ferrei-

ra, Ulyssipo, act. 1, se. 6.

— Azar-se, v. refl. Preparar-se, dis-

pôr-se, ordenar-se, proporcionar.— « Se-

gundo o negocio se azava. » João de Bar-

ros, Década II, Liv. 2, cap. 5.

AZARA, s. f. ant. Usado na linguagem

cómica do século xvi, no sentido de in-

tromettida. Vid. Zarelho.

Que falias, que falias ? azara to vêi).

GIL, MC, ODR., liv. 1, foi. 75, V.

AZARCÃO, s. m. (O mesmo que Zar-

cão ; do árabe azzairacum.) Cal verme-

lha de chumbo, ou oxydo de chumbo. —
«Alvaiade e azarcão and seis oitavas.

«

António Ferreira, Luz Verdadeira, Liv.

13, foi. 304.

AZAREIRO, s. m. Em Botânica, arvo-

re cujas folhas são parecidas com as do

loureiro; o loureiro cerejo de Portugal.

AZARIA, s. /. ant. Era Direito antigo,

serviço de cortar e conduzir lenhas e ma-
deiras, que se fazia com guarda militar e

em tempo de guerra. — «E (^'azaria e de

toda aquella cavalgada, em que El-Rei

não for, a nós a quinta parte. y> Viterbo,

Elucidário.

t AZARIA, s. f. Nome do coral que

os mercadores europeos levam a Smyr-
na.

t AZARIMIT, s. m. Em Mineralogia,

pedra que tem a mesma propriedade que

a terra sigillada.

fAZARINITE.s. /. Em Botânica, plan-

ta medicinal de Cananor.

AZARNEFE, s. m. ant. Em Toxicolo-

gia, o mesmo que Azarnete.— «Azarne-

fe não pôde vender ninguém, senão Boti-

cários por causa do officio, e a pessoas

conhecidas. » Nunes de Leão, Reportório

das Ordenações, foi. 19, v.

AZARNETE, s. /. (Do francez azarnet.)

Em Chimica, sulphurcto amarello do ar-

sénico natural ; veneno corrosivo, princi-

palmente pelos oxydos de arsénico que

contém. = Emprega-se na pintura, e é

conhecido pelo nome de Ouropimento, c

Jaldo. Vid. Azarnefe.

AZARO, s. m. O mesmo que Asaro.

—

«Laval-a mititas vezes com a cenrada fei-

ta de cinza da erva de azaro.» Curvo de

Semedo, Atalaia da Vida, p. 304.

AZARÓLA, s. f. (Do árabe azzai-ur.)

Em Botânica, synonymo do goncro aro-

nia, da familia das ponnaceas. Wá. Aze-

róia.

AZARUCHA, s. f. Na linguagem do

Alomtojo, herdade.

AZARVE, s. 711. ant. (O mesmo que

Adarve
;
pela influencia teutonica, o «d»

muda-se em «z». Também se dá o facto

contrario, mudar-se o «z» em «d» como
AAafama, azáfama.) Adarve, muro, trin-

cheira. — « E cercarão a hoste toda d'ar-

redor, fazendo de si azarve, e a hoste na
metade, que parecia assas de pouca gen-

te. j> Chronica do Condestavel, cap. 53.=
Também se encontra uma palavra árabe

azarbe, significando canal, fosso.

AZAVÃA, s. /. ant. O mesmo que Aza-

gaia.= Recolhido por Viterbo.

AZAVERE, s. m. Em Botânica, nome
do áloes em algumas partes das índias

Orientaes.

AZAZEL, s. m. Bode expiatório, usado

nos ritos judaicos.

ÁZCUMA, s. f. ant. Vid. Ascuma.=:Re-
colhldo por Moraes.

AZÊBRE, s. m. Vid. Azevre, mais usa-

do na linguagem antiga.

AZEBRO, s. m. Cavallo bravio da Ethyo-

pia, cuja pelle é mosqueada de negro e

branco. Corre com ligeireza, e difficilmen-

te se apanha. Vid. Zebra.

t AZEBUC, s. m. Em Pharmacia, dro-

ga medicinal, que os chins de Cantão

trazem da Batavia.

t AZEBUCHE, s. m. Nome hespanhol

da oliveira selvagem.

AZECHE, s. m. (Segundo Covarruvias,

do verbo árabe zebecke, ser negro, no

francez azegi.) Em Chimica, oxydo ver-

melho de ferro.= Também se escreve

Aziche. Certa pedra atramentaria, que se

acha no Egypto.

AZEDADO, adj. p. Tornado azedo

,

com gosto agro ; acerado ; avinagrado
;

figuradamente: irritado, indignado, in-

disposto, exacerbado. — «E azedado so-

bre este negocio o Çamorim, etc.» Diogo
do Couto, Década IV, Liv. 7, cap. 11.

AZEDADOR, s. m. Incitador, irritador,

provocador, acirrador. =; Recolhido por

Moraes.

AZEDAMENTE, adv. Acremente, acer-

bamente, irritadamente ; asperamente, ri-

gorosamente. — «Porque então rompia

em palavras, c azedamente reprehe7idia.í>

Frei Luiz de Sousa, Historia de Sam Do-

mingos, Part. III, liv. 1, cap. G.

AZEDAMENTO, s. m. ant. Azedume;
figuradamente : aspereza, indignação, ir-

ritação, indisposi(,\ão. = Recolhido pelo

Padre Bento Pereira.

AZEDAR, V. a. (De azedo, cora a ter-

minação verbal «ar».") Tornar azedo, aci-

dificar, fazer .acre, dar .acrimonia : figu-

radamente: exacerbar, irritar, indisjxir,

cncolcrisar, exasperar.— «*4 qual cousa

azedou mais Cachil Daroez.* Jo.ào de

Barroe, Década III, Liv. 8, cap. 10.

— Azedar, v. n. SoflVer a fermentaç.^o

acética, ficar agro. acidifiear-se.— « Tudo

aquillo he por azedar Dom Carlos pcra

que prossiga seu

Eupbrosiua, act. v, se. 8.

•jdio.» Jorge Fcrreir;»,
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— Azedar-se, v. rejt. O mesmo que

na fornia neutra. Tornar-se azedo ; irrl-

tar-se, exasperar-se, encolerisar-se. —
íi Enfermidade he do vinho engronsar-se

ou azedar-se.» Frei Luiz de Sousa, His-

toria de Sam Domingos, Part. i, liv. 2,

cap. 35.

AZEDARACE, s. w. (Do árabe azedara-

che.) Em Botânica, planta da familia das

meliáceas; composta de duas espécies, de

uma, grande belleza de folhas e ramos.

= É usado em Medicina, como vermífu-

ga.

AZEDAS, s. /. pi. Em Botânica, nome
vulgar da Rumex acetosa de Linneo

;

ou também do oxalix.— iDas hervas são

excellcntes os almeirues, as borragens, as

chicorias, as azedas, e a lingoa de vacca.n

Curvo Semedo, Polyanthea Medicinal,

Trat. II, cap. 127, p. 81.

AZEDEIRA, s. /'. U mesmo que Azedas.

— «Fuzcm os nossos trociscos com semen-

te (:í'flzedeiras. » Garcia d'Orta, CoUo-

qiiios dos Simples, foi. 196, v.

AZEDÊTE, adj. 2 gen. Diminutivo de

Azeda ; o mesmo que Azedinho. = Reco-

lhido por Blutcau ; acidulo.

AZEDÍA, s. f. (O mesmo que Azedume;

na linguagem popular, os substantivos

tomam o sufRxo em «ia» como christan-

dia jior christandade; batalharia por ba-

talha.) Azedume, acidificação.— «... nas

moendas de canas doces cumpre muito

evitar qualquer azedia.» Alarte, foi. 113.

= Recolhido por Moraes.

AZEDÍA, s. f. ant. O mesmo que Ace-

dia e Acidia.= Usado por Bernardes.

=

Recolhido por Moraes.

AZEDINHO, adj. Diminutivo de Azedo;

azedete. = Recolhido por Bluteau ; aci-

dulo.

azedíssimo, adj. sup. Muito aze

do; acérrimo.= Usado por Curvo Seme-

do, na Atalaya da Vida.

AZÊDO, adj. (Do latim acidus^muàan-

do-se o «c» em «z» como em azeám, por

acedia.) Que tem azedume; ácido, agro,

acre, avinagrado ; figuradamente: acri-

monioso, vehemente, desabrido, incommo-

do, colérico, enfadado, corrupto, dege-

nerado. — « jÇ este foi o azedo combate

d'aquella segunda vez. -d Fernão Lopes,

Chronica de Dom João I.Part. ii, cap. 12.

— Loc. : Pouco fel faz azedo muito

mel.i) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, act. i, se. 5. — Mostrar o

azedo, descobrir a natural -malignidade,

que se encobria por calculo. — Pão aze-

do, aquelle que levou muito fermento ou

que fermentou mais do que devia. —
Leite azedo, destalhado, que tem o soro

separado dos princípios butinosos
;
que

começou a fermentar por causa do ácido

láctico. — Vinho azedo, avinagrado. —
Azedo de condição, de humor bilioso. =
Também se emprega como substantivo

elliptico por Azedura.

AZEDUME, s. )í!. Acrimonia, acritude,

azedia, azedura ; acidez, a qualidade do-

que é azedo ; figuradamente ; aspereza,

bilis, malevolencia, desabrimento.— aPor
mais azedume, que o recado da Rainha
trazia, no cabo não lhe quiz mandar seu

filho.» Castanheda, Historia do Desco-

brimento da índia, Liv. vin, cap. 42.

— Em Pathologia, azedume do estôma-

go, o mesmo que Azia.

AZEDURA, s. f. ant. O mesmo que

Azedume.= Recolliido por Moraes.

t AZEG, s. wi. Em Botânica, o mesmo
que Vitríolo.

t AZEGI, s. m. Em Chimica, o oxydo

rubro de ferro.

AZEIRADO, adj. p. ant. Vid. Aceira-

do.= Recolhido por Moraes.

AZEIRAR, V. a. Vid. Aceirar.

AZÉIRO, s. m. ant. Vid. Aceiro.

AZEITADA,»./. Derramadella de azei-

te.= Recolhido no Diccionario da Acade-

mia.

AZEITADO, adj. p. Untado de azeite,

para não enferrujar; ou para ficar trans-

parente ; ou para ficar temperado.
— Loc. : «A salada bem salgada, pou-

co vinagre e bem azeitada.» Delicado, Adá-

gios, p. 221. — Pajiel azeitado, que se

torna transparente, para reproduzir qual-

quer desenho ou fac-simile ; também se

chama papel-vegetal, e papel-ladrão. —
Cabello azeitado, untado de azeite, para

assim matar as lêndeas.

AZEITAR, ('. a. (De azeite, com a ter-

minação verbal «ar».) Untar de azeite,

engordurar, temperar com azeite ;
lançar

azeite em uma fechadura, ou em qual-

quer ferragem ou eixo para que funccio-

ne com facilidade ;
engordurar as lãs an-

tes de entrarem no banho do tintureiro.

AZEITE, s. m. (Do árabe azzait, assim

pronunciado nas províncias do sul.) Dá-

se este nome especialmente ao óleo ex-

traído da azeitona; pertence á classe dos

óleos fixos alimentares ou medicinaes não

purgativos. A oliveira é o único fructo

cujo pericarpo fornece abundantemente

este óleo fixo; extráe-se pela pressão, isto

ó, sem intermédio do calor.— ti-Achou-se

também muito azeite de nozes, que, assim

como a manteiga, era charo e de bom sa-

bor.» Descoberta da Frolida, foi. 62.

— Loc. : Azeite doce, nome vulgar do

óleo de azeitonas, para o distinguir do

azeite de peixe. — Ter uns azeites, ter

uns arrebiques, um certo appetite ou de-

sejo de alguma cousa. — Apagar o fogo
com azeite, fazer o contrario do que de-

ve ser, exacerbar, querendo abrandar.

—

Mais velho que o azeite e vinagre, diz-se

de uma cousa sabida, que nos dão como
novidade. — Azeite virgem, o primeiro,

que se extráe sem pizar muito a azeito-

na.— Saber d'uma cousa como de lagar

de azeite, não ter a minima idêa; igno-

rar completamente. — Borras de azeite,

agua ruça, ou primeiro pó. — Bilha de

azeite, fabula indiana, conhecida na lit-

teratura de todos os povos e contada tam-

bém no Auto da Mofina Mendes, de Gil

Vicente. — Nódoa de azeite, mancha no

vestido. — Galheta de azeite, um dos

pares do galheteiro que vem á meza.
— Estar com os azeites, estar bêbado

;

toma-se á má parte. — Azeite de peixe, o

que se extráe principalmente da balêa, to-

ninhas, usado antigamente na illuminaçao

das cidades e hoje empregado nas machi-

nas.— Fritar em azeite, apoquentar,mor-

tificar alguém.— Cheirar a azeite, diz-se

dos escriptos de ura auetor, quando n'elles

se conhece as longas vigílias cora que o

compôz. — Azeite escaldado, o segundo

que se extráe por meio da agua a ferver.

— Perder o azeite e o trabalho, phrase

antiga, que designa, nada conseguido.

—

Um fio de azeite, a pequena porção cora

que se tempera na arte culinária.— Azei-

te rançoso, o que se corrompeu por estar

exposto ao ar atmospherico, e por se ter

misturado cora o oxygenio. — Faltar o

azeite, esmorecer, definhar-se, apagar-se

com inanição. — O azeite das almas, os

escorros das medidas que se ajuntam nas

lojas de pezo. — «^1 verdade e o azeite

andam ao de cima. » Delicado, Adágios,

p. 179.— «Azeite de oliva, todo o mal ti-

ra.» Idem, ibidem, p. 122. — «Azeite

de riba, mel do fundo, vinho do meio.»

Idem, Ibidem, p. 121.— «Azeite, vinho,

e amigo o mais antigo.» Idem, Ibidem,

p. 9.— «Quem azeite colhe antes de Ja-

neiro, azeite deixa no madeiro. i> Idem,

Ibidem, p. 13. — «Quem azeite mede, as

mãos unta.» Idem, Ibidem, p. 13. —
« Quem muito mel ou azeite tem, nas ver-

ças o deita. » Idem, Ibidem, p. 170. —
«Não deites o azeite no fogo.» Blut., Vob.

Alqueire de azeite, medida usada na Bei-

ra. — Migas de azeite, açorda usada no

Aleratejo. — Bilha de azeite, por bilha

de leite.

AZEITEIRA, s. f. Almotolia, ou galhe-

ta de azeite. = Recolhido no Diccionario

da Academia.

AZEITEIRO, s. m. O que fabrica ou

vende azeite. = Recolhido por Cardoso.

AZEITEIRO, adj. Que pertence ao azei-

te
;
que está sujo de azeite; figuradamen-

te, porcalhão, sórdido no vestido, maltra-

pido.

—

Navio azeiteiro, baleeiro. — « Cão

azeiteiro nunca bom coelheira. » Padre

Delicado, Adagies, p. 31.

AZEITONA, s. /. (Do árabe azzeitun.)

O fructo da oliveira, d'onde se extráe o

azeite pela pressão ; é ura fructo carnudo,

oval, cujo centro é occupado por um ca-

roço duro e lenhoso. A sua pelle é ver-

de antes da maturação, amollece e co-

bre-se de uma pellicula negra quando

amadurece. — « E comendo azeitonas em

huma pobre meza sem nenhum apparato,

ete. » Amador Arraes, Dialogo VII, cap.

5. = Também se dá este nome ao mes-

mo fructo que se come por condimento

ao jantar, e que não attingiu o ultimo
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grau de maturação, substituída pelo cor-

tume, em agua alcalina.

— Loc. : Azeitona sapateira, aquella

que por falta de salmoura ou por ter es-

tado muito tempo n'ella, ficou engelhada,

molle e quasi podre. — Varejar a azei-

tona, modo de a colher, sacudindo as oli-

veiras com varas, e assim estragando a

colheita futura, — Pintar a azeitona,

diz-se quando começa a amadurecer. —
Agua ruça das azeitonas, é a que a azei-

tona tem em si, a qual se accresccnta

com agua fervendo, que vae da caldeira,

e se lhe lança quando a massa das azei-

tonas está nas ceiras, e com as mesedu-

ras que lhe dão, lança a dita massa a

agua ruça de si e a que lhe lançam fer-

vendo, e azeite, tudo misturado, por força

da vara e peso que se lhe põe, e corre tu-

do para as Tarefas, e com outras aguas

ferventes que se lançam nas Tarefas, etc.

— Azeitona sevilhana, azeitona grande.

— «^ azeitona e a fortuna ás vezes mui-

ta, e ás vezes nenhuma. » Delicado, Adá-

gios, p. 5. — o Uma azeitona ouro, se-

gunda prata, terceira, mata.» Idem, ibi-

dem, p. 124. — <íNem belas de alagóa,

nem comas rnais que uma azeitona, n Idem,

ibidem, p. G9.

AZEITONADO, adj. p. Da côr da azei-

tona; esverdeado escuro.

—

<^ Armou-se de

htimas armas d'azeitonado, partidas em
escudos de ouro. » João de Barros, Clari-

mundo, Liv. i, cap. 33.

AZEITONÍ, adj. 2 gen. ant. O mesmo
que Azeitonado.=Empregase também co-

mo substantivo

:

Sobrinho, nSo vos pareça
Queitaes em \'alliaiiijli,

Ci nâo l^a^em oa cjbeça

Trez varas ^Xaieituni.

CANC. GRItAL, foi . 16i, V., Coi. I.

AZÉL, s. m. Em Ichthyologia, certo

peixe dos mares da índia. — « Dizem

mais os mesmos Avicena e Serapião, que

algum (ambre) que he engulido por hum
peixe dito azei, que morre como o come

logo.» Garcia d'Orta, CoUoquios dos Sim-

ples e Drogas, foi. 11, v.

AZÉLA, s. /. ant. O mesmo que Gazel-

la.= Usado por Tenreiro. = Recolhido

por Moraes.

AZÊLHA, s. /. (Do latim axilla.) Di-

minutivo de Aza; prezilha de fita ou cor-

del, pegadeira, argola, alça, aldraba, pon-

ta por onde se pega. — a.Hum cofre de

tartaruga... com sua chave dourada e aze-

lhas de 2>''«<a. » Provas da Historia Ge-

nealógica, Tom. III, p. 420.

t AZÉLIA, s. /. (Do grego azelos, sem
ciúme.) Em Entomologia, género de in-

sectos dípteros, voando a maior parte das

espécies sobre as umbellíferas.

t AZÉLIDES, s. m. pi. Em Entomolo-

gia, secção da tríbu dos anthomydes, na
ordem dos dípteros, que tem por typo o

género azei ia.

t AZELLOS, s. m. pi. Vid. AselIos.=
Recolhido por Bluteau.

t AZELÓINICO, adj. Em Chimica, no-

me do acitlo senanthydico.

t AZÉLPHAGO, s. m. Em Astronomia,

nome da cstrella que está na cauda do

Cysne.

t AZEMÂLA, s. /. Em Chimica, nome
do minium,
AZÉMALA, s. f. ant. (Do árabe azza-

mala.) Macho ou mula grande, própria

para carga ; figuradamente, homem bes-

tial, cabeçudo e estúpido. — «E assi ca-

da huma azemala com seu azemel. » Or-

denação Manuelina, Liv. i, tit. 70. =
Diz-se geralmente Azémola.

t AZEMAPHOR, s. m. Em Chimica, o

mesmo que Acartum.

AZEMEL, s. m. (Do árabe azzamal

;

vid. a forma archaica Azamel.) O que

guia a azemola; almocreve, burriqueiro,

azemeleiro. = Também se dá este nome
ao logar, corte ou cabeceira dos aduares

ou cabildas.— o Mandou Nuno Fernandes

a Lopo Barriga, que fosse ao Azemel

d'Ahida, que he o lugar em que os capi-

tães das cabildas e aduares tem suas ten-

das, mulheres e filhos, e família, e por

mais nobre lhe chamão em sua lingoa

azemel, que quer dizer na nossa, corte ou

cabeceira de toda a cajjitania de qual-

quer d'aquelles aduares ou cabildas. » Da-

mião de Góes, Chronica de Dom Manoel,

Part. IH, cap. 32.

AZÉMELA, s. f. ant. Vid. Azemola.

AZEMELEIRO, s. m. ant. O mesmo que

Azemel ; o que tinha a seu cargo o go-

verno e superintendência das azemolas.

— «O Magor salvou-se com muito traba-

lho, e quasi afogado em huma azemala por

ordem de hum seu azemeleiro.» Diogo do

Couto, Década V, Liv. 8, cap. 11.

AZEMÍLLA, s. f. ant. O mesmo que

Azémola.— a Diante atalaies, e charame-

las e as cannas em duas azemillas.» Mi-

guel Leitão, Miscellanea, Dialogo xii,

foi. 330.

AZÉMOLA, s. f. O mesmo que Azema-

la, porém mais usado. = Emprcga-se

sempre na linguagem figurada; diz-se de

uma pessoa estúpida mas reservada.

I AZENA, s. f. ant. O mesmo que Aze-

nha. = Também se escrevia Azéuia, Ace-

nia e Assania, nos documentos recolhidos

por Viterbo.

AZENHA, s. /. (Do árabe assaiiha, na

linguagem archaica, Acenha, Assenha e

Asenha.) Espécie de moinho movido por

uma corrente de agua, que lhe cáe per-

pendicularmente sobre a roda. — « TV-

nha na sua villa de Alemquer humas aze-

nhas, que erão quatro varas de azeite,

ou quatro pedras de moer pão, ri Frei Luiz

de Sousa, Historia de Sam Domingos,

Part. II, foi. 162, col. 1. =^ No sentido

antigo dava-sc este nome a todo e qual-

quer moinho movido por qualquer arti-

ficio. Vid, Azena.
— Loc. : « Andando ganha a azenha,

2«e não tíitimdo jueíiu. » Padre Delica-

do, Adágios, p. 56; equivale ao moder-
no anexim: Navioparado não ganha frete.

— Syn. : Azenha, Moinho : A azenha,

6 como o moinho, movida por agua, com
a diíTcrença que aquella móe com roda, e

este com rodizio ; na azenha a roda está

fora da agua, que lhe cáe de cima; o

moinho é nas margens de rio e a azenha
anda com qualquer riacho. Hoje a pala-

vra moinho, tem um sentido vastissimo,

e azenha está cada vez mais restricta.

AZÉNIA, s.f. ant. Vid. Azenha. = Re-
colhido por Viterbo.

t AZENSALÍ, s. m. Em Matéria medi-

ca, musgo que cobre ss pedras, e que é

formado por muitos lichens.

AZCO, s. m. ant. (Do latim acinus, bago,

dando-se a syncopa do «n» como em ve-

Tia, veia; corona, coroa.) Bago de uva.

—

(I E crecem cinco azeos, ou cinco bagos de

uvas, dos quaes fícão quatro ao homem,
e o quinto he devido a Deos... O quinto

azéo he a gloria e louvor de Deos.» Vita

Christi, Part. i, cap. 3, foi. 82. = Fora
do uso.

AZEQUÍA, s. f. ant. (Do árabe assa-

quiat, nome plural de saquiaton, o rega-

to.) Preza, poça, tanque, em que se re-

colhem as aguas para fazer as regas. Vid.

Acéquia.

t AZÉR, s, m. Em Chronologia antiga,

o nono mez do anno solar dos persas.

AZERAR, V. a. (De azeiro, com a ter-

minação verbal «ar».) Dar a côr de aço

ou aceiro
;
plurabear.— «Os Encaderna-

dores e outros officiaes usão d'este verbo.

Azerar as folhas de hum livro he fazel-as

quasi de cur de aço ou chumbo. » Bluteau,

Vocabulário. == Recolhido da linguagem
oral do século xviii.

t AZERBA, s. /. Em Matéria medica,
noz-muscada selvagem, quasi sem cheiro,

nem sabor.

AZEREDO, s. m. Bosque de azereiros.

AZEREIRO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar do Pronus lusitanico, de Linneo;
arvore pequena, de apparencia agradá-
vel, com as folhas sempre verdes e pare-

cidas com as do loureiro, e com os fructos

similhantes ao da gingeira. — tAs flores

e as folhas de Azereiro, tem cheiro di

amêndoa amargosa, bastanfimente agra-

dável. » Diccionario da Academia. =Tam-
bem se lhe chama Laurus jiorifera.

t AZERGAH, 5. m. Era Chronologia, o

nono dia do mez de Azer.

t AZERM, s. m. Conversão de ura in-

fiel ao Tuahometismo.

AZERÓLA, s. /, (^^Do árabe dzzarur

;

segundo Bcscherelie, do árabe azzal.) Em
Botânica, nome vulgar do arbusto deno-
minado por Linneo Crataczeus azarolus ;

também se dá este nome ao fructo, acido

e adocicado, que se usa em conserva.

Bluteau dá lhe o nome de Aronia.
AZEROLÉIRA, s. /. O mesmo que Aze-

rola. :-= Recolhido por Moraes.
AZEROLEIRO, s. m. Em Botânica, o
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género do espinheiro alvar, distinguinrlo-

se peLa maior altura do seu tronco, e pela

grandeza dos seus fruetos. = Recolhido

por Moraes.

AZERVADA, s. /. ant. (Para a etymo-

logia, vid. Azerve.) Palissada, reparo fei-

to de ramos, troncos e paus, estacada,

tapume, sebe ; caniçada. — nAlli quizerão

fazer huma azervada, em que pensavão

de se salvar, etc. « Inéditos da Academia,

Tom. II, p. 380.=Recolhido por Moraes

mesmo que Azerola; arbusto do mesmo
AZÉRVE, s. ni. ant. (Do árabe azzar-

be, o mesmo que Sebe.) Tapume, para-

vento usado nas eiras ; na linguagem po-

pular do século XVIII, designava na la-

voura, o matto que nas eiras se encosta

em uns paus sobre os encurões para res-

guardar as eiras do vento. = Recolhido

por Bluteau.

AZES, 5. /. pi. ant. Vid. Az. Corpos

de exercito bem ordenado ; alas, fileiras,

phalanges. = Recolhido por Viterbo.

AZEUMA, s. /. ant. (Corrupção de

Azeuma.) Azagaia, chuça, lança curta e

arrojadiça.— « Manda El-Rey, que sejão

escusados, se tiverem cães e azeumas, e

nem tomarem herdades alheas conluiusa-

mente, etc.» Ordenação Affonsina, Liv.

II, tit. 29, § 25.

AZEÚME, s. m. ant. O mesmo que Aze-

dume, dando-se a syncopa do « d » como
em vadum, váo. Vid. Aziume.

AZEVÃO, s, m. ant. O mesmo que

Azeúma.
AZÉVAK, s. m. ant. (Do castelhano

azibar.) O mesmo que Azevre.= Usado
por Fernandes Ferreira, Arte da Caça.

AZEVÍA, «. /. Certo peixe a que tam-

bém SC ciiania Lingoado, frequente no

Tejo.— « E abaixo matão hum peixe, que

só naquelle rio se dá, que são as mimo-

sas azevias, que se mandão dar aos doen-

tes. » Nunes de Leão, Descripção de Por-

tugal, cap. 14. Vid. Asevia.

AZEVICHÀDO, adj. p. Tornado da cor

do azeviche; figuradamente, preto como
o azeviche.— « Gentios mui pretos e aze-

vichados, mas tem o cabello corredio e

boa feição de rosto, » Frei João dos San-

tos, Ethyopia Oriental, Part. i, Liv. 1,

cap. 15.

AZEVÍCHAR, V. a. (De azeviche, com
a terminação verbal « ar ».) Dar a côr de

azeviche; tornar preto retinto.

Azcvichar intentam as cans geladas,

E encantar as faces avcliadas.

MORAES, DICC.

AZEViCHE, s. m. (Do árabe azseSaíce

;

do verbo sabbaja, tingir alguma cousa de

negro; no castelhano azavache.) Em Mi-

neralogia, o mais compacto e o mais so-

lido de todos os carvões de pedra, po-

dendo por isso ser trabalhado e receber o

mais bello polimento ; a quebradura é con-

coide, e levemente lustrosa. Encontra-se

nas visinhanças das minas de hvdha, em

massas arredondadas de vinte cinco ki-

logrammas. Encontra-se com abundância

na riespanha, principalmente em Oviedo

e Aragão ; na AUemanha e em França.
— Na linguagem poética, o que é de

uma côr preta retinta.

— Em linguagem familiar, garganti-

lhas, adornos, ou dixes das mulheres e

meninos, que servem de enfeites e nómi-

nas. — « N'elle (Portugal) não falfão

vieiros de azeviche, que os Gregos e La-

tinos chamão gagates. » Nunes de Leão,

Descripção de Portugal, cap. 23.

— Em Lidustria fabril, azeviche ar-

tificial, espécie de esmalte ou de vidro,

empregado para substituir os enfeites e

adornos de azeviche natural ; tem menos

brilho, e com o tempo chegarão a ter

maior procura.

— Loc: Figa de azeviche, figura de

uma mão feita de azeviche, resto de uma
superstição da edade media, que attri-

buia as virtudes seguintes a essa substan-

cia : o seu cheiro afugentava os demónios
;

o trazel-a constantemente, desfaz o que-

branto, desata as ligaduras e encantamen-

tos, e afugenta os phantasmas. — Cabei-

los de azeviche, na linguagem poética,

diz-se para denotar que são os cabellos

de uma cor preta lustrosa.

AZEVIÉIRO, s. m. ant. Maninello, fras-

cario, ruão, bargante, rufião, dado a mu-

lheres. — « Quero chamal-o que suba, ou-

viremos sua linguagem, porque he hum
marcado azevieiro. » Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Ulyssipo, act. IV, se. 3.

AZEVÍNHO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar do Jllex aquifollium ;

planta que

dá folhas rodeadas de espinhos, crespas e

mais largas que o loureiro. Na Medicina

antiga, as suas bagas eram consideradas

como purgantes.

Azevinhos, adornos e folhados.

M*nOEL TOOMAZ, INSULAIS.», LiV. X, CSt. 89.

t AZEVIZINHOS, s. m. pi. Bichinhos,

insectos.= Recolhido por Jeronymo Car-

doso,

AZÊVRE, s. m. ant. (Do árabe assabre;

na linguagem archaica, Azevar e Azave-

re.) O mesmo que Alces ; figuradamente,

amargura, dissabor, desgosto, mortifica-

ção. — « Azevre he o nome que na costa

da ilha Socotarn se dá commumente ao

Aloé ou Erva babosa. » Frei João dos San-

tos, Ethyopia Oriental, Liv. v, cap. 17.

—

o Tudo istq he azevre nos peitos do mundo,

para nos desterrar da conversação d'elle.«

Padre António de Vasconcellos, Tratado

do Anjo da Guarda, Tom. ii, Liv. 6, p.

823.
— Loc. : Untar os peitos de azevre,

desmmamar ou apartar uma criança.

t AZEZ-AL-SACMEL, s. m. Em Maté-

ria medica, nome árabe da hepática das

fontes.

AZÍA, s. /. (Contracção de Azedia, dan-

do-se a syncopa do «d», como em medius,

meio.) Sensação desagradável causada

pela má digestão dos alimentos, vindo do
vez em quando á bocca os ácidos que su-

perabundam no estômago.

E teu pai é Ião crael,

E lua niãi tao sandia.

Que trouxe da estribaria

Huma vara de azemel,

Pêra te tirar a azia.

GIL VIC, OBR., Liv. IV, foi. 237.

AZIAGA, s. /. ant. Contracção de Azi-

nhaga. = Recolhido por Moraes.

AZIAGO, adj. (Segundo Bluteau, do ára-

be azar, que quer dizer má sorte.) In-

fausto, infeliz, de mau agouro, pezaroso

;

agourento. — « Então deixai vós Frades
bradar do púlpito, e bracejar que não ha
dias aziagos. » Sá de Miranda, Estran-

geiros, act. II, SC. 5.

AZIAR, s. m. (Do árabe azziar.) In-

strumento de ferradores e alveitares ; con-

sta de dous ferros ou dous paus torneados

era quinas, que se lançam ao beiço supe-

rior das bestas, ou com que se lhes aper-

tam as ventas para estarem quedas, em
quanto as ferram ou lhes fazem alguma
cura ; figuradamente, constricçao, aperto,

afflicção, urgência, instancia. — « Forte

aziar/ifio da verdade, que ninguém o aguar-

da. » Jorge Ferreira, Aulegraphia, act. i,

SC. 5.

AZIBÁR, s. m. a7it. O mesmo que Aze-

var, ou Azebre.— « E da mesma maneira

se pode fazer (uma pilula) de azibar. »

Fernandes Ferreira, Arte da Caça, Part.

II, cap. 10. = Usado só por este auctor.

AZiCHE, s. m. (Do verbo árabe zebe-

che.) Sueco mineral ou sal metailico ; es-

pécie de cal canto ou vitríolo que se acha

nas boccas das minas de cobre. E' co-

nhecido na industria pelo nome de Me-
lanteria. — « Espoque, Caparrosa, Azi-

che.» Ferreira, Recopilação da Cirurgia,

cap. 99.

AZÍLLA, s. /. Era Botânica, herva com
que se curara os gados. = Recoliiido por

Sloraes.

AZÍLO, s. m. Vid. Asylo. =-= Recolhido

por Bluteau.

t AZÍMA, s. /. (Do grego azemia, im-

punidade.) Em Botânica, synonymo do

género monesia
;

qualificado após das

aquifoliaceas ou ilicineas.

AZÍMBRO, s.

pecie de junipero, de que se faz a gene-

b'-a. O mesmo que Zimbro. — «-A ar-

vore do côsto he tamanha como hum azim-

bro ou medronheiro grande. » Garcia d'Or-

ta, Colloquios dos Simples, coll. xvii, foi.

71, V. = No Tratado da significação das

plantas, de Frei Isidoro Barreira, se lê a

foi. 312: a... do junipero, que he o que

chamamos zimbro.»

AZIMELA, s. /. ant. Vid. Azemola.

ÁZIMO, adj. (Do latim azymus.) Vid.

Azymo c Asmo. Que não tem fermento;

não levedado. — « Os Innocentes, massa

ázima e sincerissima do cordeirode Deos. »

Padre Manoel Bernardes, Meditações, me-

ditação XV, part. 5.

ant. Em Botânica, es-
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— Em Historia religiosa, dia dos ázi-

mos, festa que os Israelitas celebravam

todos os annos em memoria da sua saída

do Egypto. Por esta occasião comiam pão

sem fermento, para representar a pressa

da partida, com os rins atados, em pé,

como quem está a caminhar.
— Em Botânica, azymo, genei'0 de ar-

bustos da índia, que formam um tufo

sempre verde ; cultivados era estufa.

t AZIMECH, s. í)i. Em Astronomia, no-

me árabe da estrella chamada Espigo

da Virgem. = Também se lhe chamou
erradamente Arcturus.

t AZIMENA, s. f. Em Botânica, arbus-

to de Madagáscar, referido ás volkameras.

f AZIMUDE, s. m. ant. O mesmo que

Azimuth. — « As quaes linhas chamão os

Arábios Azimudes. » Queiroz, Vida do

Irmão Basto, p. 417, col. 1. = Recolhi-

do por Bluteau.

AZIMUTH, s. m. (Segundo Besclierelle,

do árabe allezempt; Bluteau escreve Azi-

mude.) Em Astronomia, é o arco do hori-

zonte comprehendido entre a vei-tical de

um astro e o meridiano do logar da ob-

servação. — « Dejine-se o azimuth do Sol

o arco do horizonte comprehendido entre

o circulo meridiano do lugar. Este azi-

muth ou he septentrional ou austral. »

Carvalho, Astronomia methodica, trat. i,

cap. 34. — Azimuths ou circulos verti-

caes, grandes circulos que se cortam no

zenith e no nadir, e que fazem com o ho-

rizonte angulos-rectos a todos os pontos

d'este circulo. — Azimuth magnético, ar-

co do horisonte comprehendido entre o

meridiano de um logar e o meridiano ma-
gnético ; este arco determina a declina-

ção da agulha magnetisada.

AZIMUTHÁL, adj. 2 gen. Que repre-

senta ou mede os azimuths. — «Os cir-

culos verticaes, chamados dos Árabes azi-

muthaes, se tirão pelos grãos dos hori-

zonte do zenith para o nadir. » Carva-

lho, Via Astronómica, Part. i, secç. i,

trat. 2, cap. Ib.— Quadrante &z\ra\\tha\,

quadrante de ponteiro perpendicular ao

plano do horizonte.— CíVcmÍo azimuthal,

aquelle que se imagina ser tirado do pon-

to vertical sobre o horizonte com ângulos

rectos.

—

Horizonte azimutal, instrumen-

to que serve para tomar horizontes.

t AZIMUTHÁL, «. m. Em linguagem
náutica, bússola mais complicada do que
as usadas nas derrotas dos navios, e que
está disposta.de maneira que se verifique

com exactidão em que divisão dos pon-

tos cardeaes apparece ou desapparecc um
{istro observado.

t AZINABAN, s. m. Em Alchimia, fe-

zes que se separam do que ó puro.

AZINABRADO, adj. y. Ciíeio de verde-

te; liguradamunte, zangado, irritado.

AZINABRAR, i>. «. Encher de zinabrc;
figuradamente, irritar.

t AZINÉPHORO, s. m. (Do grego azcn,

barba, e phora, acção do levar.) Em En-

tomologia, género de lepidópteros da fa-

miiia dos nocturnos,

AZÍNGRE, s. m. Em linguagem provin-

cial da Beira, o mesmo que Albufeira

;

agua ruga.

AZINHA, adv. Vid. Asinha, depressa,

velozmente.

AZÍNHA, s. /. O mesmo que Azinhei-

ro.

—

vEsta serra he de muitas matas de

azinhas.» Tenreiro, Itinerário, foi. 03.

AZÍNHA, s. f. Diminutivo de Aza.

AZINHAGA, s. f. (Do árabe azzancha,

do verbo zanara, apertar.) Caminho es-

treito, que dá passagem para outra rua

mais larga; becco, cangosta, vieila, tra-

vessa, atalho, passadiço. — «Sobre algu-

ma azinhaga, que fòr tão estreita, que

nom passe de quatro palmos. » Ordenação

Manuelina, Liv. i, tit. 49.
— Loc. : Azinhaga de vara e quarta,

a separação a que uma casa deve estar

de outra para que o seu visinho possa

abrir janellas para esse lado.

AZINHÀGO, adj. ant. O mesmo que

Aziago. = Kecoihido por Cardoso, Bar-

bosa e Bento Pereira.

AZINHAL, s. m. (De azinha, com o suf-

fixo «ai».) Logar plantado de azinhas

ou azinheiros.

—

«Caminhámos com o ros-

to ao Ponente, por terras grandes e me-

donhos valles, e bosques de azinhaes.» An-
tónio Ferreira, Itinerário, cap. 21.

AZINHAME, s. m. ant. O mesmo que

Azinhavre.= Recolhido por Bento Perei-

ra.

AZINHAVRE, s. 7n. (Do árabe azzen-

jar, segundo o Diccionario da Academia,

e na Pharmacopêa Tubalense acha-se es-

cripto alzanjar.) Zinabre, verdete, oxy-

dação do cobre.— » Os outros metaes são

cujos, e crião ferrugem c azinhavre.»

Padre Francisco Alves, Informação das

terras do Preste João, foi. 101.= Tam-
bém se escrevia Asenhavre.

AZINHEIRA, s. f. Em Botânica, nome
vulgar do Quercus ilex, de Linneo

;
per-

tence ao género de carvalhos, e tem mui-

tas variedades, que consistem cm serem

de folhas mais ou menos denteadas.

K vir-mc-lioi assentir

A' sombra de huuia azinheira,

CHie está ftira do lugar.

Ao longo da ribeiVa,

Onde eu saliia andar.
iif:n>AnDiM Rin., Eci.. iii.

AZINHEIRO, s. ni. O mesmo que Azi-

nheira.— «Ao pí de hum azinheiro gran-

de e sumbrio.-o Francisco de J\Ioraes, Pal-

meirim de Inglaterra, Liv. ii, cap. 124.

AZÍNHO, s. m. ant. Contracção de Azi-

nheiro ; o mesmo que Azinheira. — «So-

varos, carvalhos, azinhos. » JMiguel Leitão,

Miscellanea, Dial. i, p. 0.

AZINHOSO, s. wi. ant. Logar plantado

de azinhos, ou azinlieiros ; o mesmo que

Azinhal. =-Hecolliido por Viterbo, no Dic-

cionario Portátil.

AZINTAL, (!(//. 2 gcn. ant. O mesmo
que Occidental; que está ou fica da pale-

te do Occidente. = Recolhido por Viter-

bo, Diccionario Portátil.

AZIR, V. a. Vid. Asir.

AZIUMADO, adj. p. Azedado, desta-

Ihado
;
que tem um cheiro ácido, pareci-

do com o da fermentação acida ; figura-

damente : exacerbado, apoquentado. =
Recolhido por Barbosa.

AZIUMAR, V. n. Azedar-se, contrair

azedume ; destalhar-se. Diz-se do leite

ou de qualquer outra substancia, como
doces, farinha, etc.

—Aziumar-se, v. rejl. Tornar-se azedo;

figuradamente : irritar-se, indispôr-se.

AZIÚME, s. m. (De azedume, dando-

se a syncopa do «d».) O que é azedo;

o gosto ou cheiro de uma cousa que se

corrompe pela fermentação acida. = Re-

colhido por Barbosa e Bento Pereira.

t AZIUS LAPIUS, s. m. Pedra sobre a

qual o nitro se torna eflorescente.

AZO, s. m. (Do latim ansa, segundo

Bluteau ; o Diccionario da Academia e Mo-
raes; melhor contracção do substantivo

Azado.) Occasião, motivo, opportunidade,

ensejo, evento.— «O qual caso foi azo de

alguns se apartar da corte e negócios

delia.» João de Barros, Década I, Liv.

I, cap. 8.

— Loc: Abrir azo, proporcionar oc-

casião. — Dar azo, animar, patrocinar,

facilitar a empreza.— « Guar-te dos azos

e guar-te-ha Deos dos iKccados . » Her-

nã Nunes, Refranes, p. .01. — Errar
os azos ás cousas, perder occasião. Vid.

Auso.
—Syn. Azo, Opportunidade, Occasião:

O primeiro termo designa o ensejo ou

momento casual para se conseguir cer-

to empenho; a opportunidade, não de-

pende do acaso, mas da conveniência, do

logar e tempo ou de outra qualquer cir-

cumstancia vantajosa que se proporciona.

— A occasião, é o mesmo que azo, mas
designa o ensejo rápido, que se perde, e

de que é preciso servir-se immediata-

niente, mesmo apezar do risco de falhar

o calculo.

AZOADO, adj. p. Tonto, entontecido,

escandecido pela embriaguez ; cansado do

cérebro por muita fadiga do trabalho in-

tellectual ; descontente.= Usado por Fi-

linto.

AZOAR, V. a. O mesmo que Zoar; fi-

guradamente: perturbar com zoeiras ou
zoadas ; arvoar, fazer tonto, causar ton-

tices. Enfastiar, agast.ar. desgostar, des-

contcntar.= Usado por Filinto. = Reco-

lhido por IMoraes.

— Azoar-se, c. rejl. Mover-se á roda
;

arvoar-sc, aturdir-se ; ag.astar-se, enfii-

dar-se.

t AZOB, s. III. Em Chimica, alúmen sa-

charinci.

t AZOBENZILO, .v-. m. Em Chimica,

corpo erystallisaveJ obtido pela acção do

aramouiaco sobre uma solução de ben-

zilo.
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f AZOBENZÓIDE, s. m. Em Chimica,

corpo formado pela acção prolongada do

ammoniaco sobre o óleo amarello extra-

ido da emulsão de amêndoas doces.

t AZOBENZOIDiNA, s. /. Em Chimica,

corpo isoraerico, obtido com o Azoben-

zoide, mas solúvel no ether, e crystalli-

savel em prismas com base de rectân-

gulo.

t AZOBENZOILE, s. in. Corpo obtido

pela acção do ammoniaco sobre o óleo de

amêndoas doces ; é ura pó branco, bri-

lhante, formado de prismas e laminas ir-

regulares.

t AZOBENZOILIDE, s. m. Em Chimica,

corpo isomerico, insolúvel no álcool, qua-

si no ether, e crystallisaudo em laminas

rhomboidaes.

t AZOCÂRBICO, adj. Em Chimica, o

mesmo que Cyauico ; nome dado aos com-

postos ternários que tem o azotide carbó-

nico ou o cyanogeueo como elemento ele-

ctro-negativo.

t AZOCARBIDE, s. m. Em Chimica,

com que também se designam os Cyani-

des.— Azocarbide hijdrico, o mesmo que

acido hydi-ijcyánico.

t AZÓCARBÓNICO, adj. Em Chimica,

o mesmo que Picrico.

t AZOCARBONYLO, s. wi. Em Chimica,

nome de um grupo de compostos chi mi-

cos (|ue comprehendem o cyanogeneo e

o mellone.

t AZOCARBURETO, s. m. Em Chimica,

nome com que também se designam os

cyanuretos.

t AZOCH, s. m. Em Alchimia, o mes-

mo que Azock e Azoth : nomes bárbaros

com que antigamente se designava o mer-

cúrio e algumas das suas combinações.

Os alchimistas consideravam o mercúrio

como a matéria prima de todos os me-

taes,

t AZOERYTHRÍNA, s. /. Em Chimica,

nome dado a uma das substancias que

constituem a urzella do commercio.

AZOINADO, adj. p. Azoado; enfadado

com o barulho ou falias de alguém ; in-

trigado, bisbilhotado. = Recolhido por

Moraes.

AZOINAR, V. a. (Do árabe zaína, me-

retriz ou zoina, com o prefixo « a » e a

terminação verbal «ar».) Encher os ou-

vidos com intrigas, bisbilhotar, descom-

por, altercar, aturdir com parouvellas
;

entontecer. = Recolhido por Moraes.

t AZOLITMINA, s. f. Em Chimica, no-

me de uma das matérias colorantes do

tornesol.

t ÂZÕLLA, s. /. Em Botânica, género

de pequenas plantas aquáticas fluctuantes,

da familia das naiades, tendo por espé-

cies principaes a azolla microphylla.

t AZOLOTLI, s. m. Em Erpetologia,

salamandra do México.

t AZOMA, s. /. Em Botânica, género

que se considera como um estado parti-

cular do clodosperme das hervas.

t AZOMÁRICO, adj. Em Chimica, cor-

po obtido pela acção do acido nitrico so-

bre o acido pimarico.

t AZOODYNÁMIA, s. /. (Do grego a,

sem, zue, vida, e Jynamis, força.) Em
Medicina, nome com que se designa a

privação ou diminuição das forças da vi-

da ; significa o mesmo que Adynamia.

t AZOODYNAMICO, adj. Em Medicina,

que pertence á Azoodynamia.'

t AZOODYNAMO, adj. Em Medicina,

que está privado das forças vitaes.

AZOÓTICO, adj. Em Geologia, epithe-

to dado aos terrenos que não apresentam

vestigios alguns de corpos organisados.

t AZOPHORA, s. f. (Do grego azen,

barba, ephora, acção de levar.) Em Bota-

tanica, synonyrao do género rhyzophoro,

da familia das rhizophoreas.

AZOREIRAS, s. f. jA. ant. Matos, moutas
ou devezas destinados principalmente pa-

ra lenhas ; soutos, capoeiras. = Recolhi-

do por Viterbo, no Diccionario Portátil.

= Também se escrevia Aztoreiras.

AZORELLA, s. /. Em Botânica, género

de umbelliferas, próprio da America aus-

tral.

AZORRAGADA, s. f. Golpe ou pancada

de azorrague ; vergalhada. — « Que ho-

mem ha que andando no theatro ás azor-

ragadas, não deseje muito de se lhe aca-

bar a contenda. i> Frei António Fèo, Tra-

tado das Festas, Tom. ii, foi. 145, col. 2.

AZORRAGAR, v. a. (De zorrague, com
o prefixo «a» e a terminação verbal «arfi.)

Ferir com golpes de azorrague; vergalhar,

açoutar, espancar. Designa uma acção in-

famante.

AZORRAGUE, s. m. (Do hespanhol zur-

riago; em portuguez Zorrague.) Açoute

de correias, pegadas a um páo ou cabo

com que se tangem as bestas ; figurada-

mente, flagello.— n Os outros arreios mui-

to ricoSj e seu azorrague, ou zerihando,

como lhe os Mouros chamão. » Castanhe-

da, Hist. do Descobrimento da índia, Liv.

II, cap. 11.

AZORRAGUINHO, s. m. Diminutivo de

Azorrague. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

•j- AZOSMA, s. f. Em Botânica, género

de cogumelos da familia das helmintho-

sporicias, fundado sobre uma única espé-

cie qvie cresce nas folhas das coníferas.

t AZOSULPHATO, s. m. O mesmo que

Nisoltrophato ; sal que se obtém pela

acção do bioxydo de azoto sobre os sul-

phitos alcalinos.

t AZOSULPHOPIGRÁMILO, s. m. Em
Chimica, coipo obtido pela acção do áci-

do sulphydrico e do sulphydrato de am-
moniaco sobre o óleo de amêndoas doces.

AZOTADO, adj. p. Que contém azoto.

— Alimentos azotados. Vid. Alimento.

t AZÓTANG, s. m. Em Chimica, com-
binação do azoto com o chloro.

AZOTATO, s. m. Era Chimicn, nome
genérico das combinações do ácido azó-

tico com as bases salificaveis. Estes sáes

têm um sabor fresco, são muito solúveis,

activam a combustão dos corpos em igni-

ção. Empregam-se como estimulantes. =
Também se lhes chama Nitratos.— Azo-

tato de ammoniaco : azotato de prata

;

azotato de bismuth; azotato de cal, etc.

AZOTE, s. m. (Do grego a, sem, e

zoon, vida; também se escreve Azoto;
no latim azotum ; no italiano azoto ; no

francez e inglez azote.) Em Chimica, cor-

po simples gazoso, incolor, transparente,

elástico, que entra por 79 centésimos na

composição do ar atmospherico ; extingue

os corpos em combustão, asphixia os ani-

maes, é insolúvel na agua, não torna ver-

melhas as cores azues vegetaes, contri-

bue para formar o ácido nitrico, o am-
moniaco e quasi todas as substancias ani-

maes e vegetaes. Chamava-se antigamen-

te Asphilogistico, moffete atmospherico,

ar mephitico, ou viciado ; ainda se conhe-

ce pelo nome de Alcaligeno e Nitroge-

neo.

AZOTENÉSE, s. f. (Do grego a, sem,

zoon, vida, e nosos, doença.) Em Medi-

cina, doença devida ao predomínio do

azoto sobre os outros princípios da eco-

nomia animal. Nome dado a uma classe

de doenças, comprehendendo a gangrena,

o cancro, o scorbuto, etc.

AZOTH, s. m. Em Alchimia, a maté-

ria prima dos metaes, mercúrio dos phi-

losophos, hydragirium ou azougue.=Re-
colhido por Bluteau.

AZÓTICO, adj. Em Chimica, que con-

tém azoto. O mesmo que Nitrico, ácido

resultante d'uma das quatros diíferentes

proporções em que o azoto se combina

com o oxygeneo.— O ácido azótico en-

contra-se na natureza combinado com di-

versas bases ; forma-se constantemente

nas habitações do homem e dos animaes

;

produz-se no ar, nas tempestades.

t AZOTIDE, s. m. Era Chimica, nome
dado ás combinações binarias em que o

azoto é o principio electro-ncgativo.

— Em Mineralogia, familia de mine-

raes dos quaes o azoto é o typo e que

reúne aos diversos nitratos naturaes, o

araraoniaco e o ar atmospherico.

f AZOTÍFERO, adj. Que contém azoto.

— Vasos azotiferos, na economia animal,

aquelles que absorvem o azoto.

t AZOTIÓDICO, adj. Em Chimica, que

é composto de ácico azótico e ácido iódico.

t AZOTISAÇÃO, s. f. Impregnação de

azoto ; o resultado d'esta acção.

AZÓTICO, s. m. Em Chimica, nome
írenerico de uma base do ácido azotoso.

= Também se lhe chama Nitrito, Hypo-

azotitos e Hypo-nitritos.

AZOTO, s. m. O mesmo que Azote.

t AZOTOIDE, s. m. Em Chimica, fa-

milia de corpos que contém azoto, phos-

phoro e arsénico.

AZOTOSO, adj. Em Chimica, que con-

tém azoto j díi-se particularmente este no-
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me á terceira combinação do azoto com

o oxvgenio para formar o ácido azotoso.

t "AZOTOXYDO, s. m. Em Mineralogia,

género de mineraes comprehendendo as

combinações do azoto com o oxygenio.

AZOTURETO, s. m. Em Chimica, com-

binação do azoto com os corpos combus-

tíveis simples.— A otureto duplo, azotu-

reto de sodium, etc.

t AZOTÚRIA, s. f. (De azoto, e do

grego oiiron, ourina.) Em Pathologla, es-

tado anormal ou mórbido, no qual a ouri-

na contém muito mais areia do que no

estado normal.

t AZOUFA, s. m. Em Historia natural,

quadrúpede carnívoro da Africa que, se-

gundo se conta, desenterra e devora os

mortos. O mesmo que Hyena.

AZOUGADAMENTE, adv. Inquietamen-

te, buliçosamente, de um modo azougado;

travessamente. = Recolhido por Moraes.

AZOUGADO,a((/'.^. Misturado com azou-

gue; figuradamente: inquieto, travesso,

buliçoso, desassocegado, traquina, bastan-

te esperto.— « Engenhoso, azougado, que

passão de expertos. v Frei Heitor Pinto,

Diálogos, Part. ii, dial. 2, cap. 9.

— Loc. : Laranja azougada, diz-se nas

ilhas dos Açores, da laranja que adquire

umas manchas rosas de um cheiro desa-

gradável, por effeito de qualquer panca-

da.— Milho azougado, o que principia

a seccar antes de ter a espiga formada.

AZOUGAR, V. a. (De azougue, com a

terminação verbal «ar».) Cobrir com
azougue, lançar azougue em alguma cou-

sa ; amalgamar; figuradamente: activar,

espertar, inquietar, avivar.

Vê-se mais nos burros
Dos Ciganos, que de modo
Os azougão quando os vendem
Que sendo huus parecem outros.

PEDRO SALGADO, OOSP. DO MCNDO, part. I.

AZOUGUE, s. m. (Do árabe azzabbaq

;

do verbo zabaca, correr de um para ou-

tro lado; ser inquieto e vacillante.) O mes-

mo que Mercúrio ou Hydragirium, metal

liquido, brilhante, de ura branco azulado,

insipido, inodoro, vulgarmente conhecido

pelo nome vulgar de azougue. E' o úni-

co metal que tem a propriedade de estar

sempre liquido na temperatura ordinária;

figuradamente, dá-se este nome a qual-

quer pessoa que é muito esperta, viva,

inquieta.— (nSnbei que he o mesmo azou-

gue, e que a trago brasa.» Jorge Ferrei-

ra de Vasconcellos, Aulegraphia, act. i,

SC 4.
Àioiígue lambem lá vai.

GABciA DB ner., Hiscei., foi. 157.

— Loc. : Vivo como um azougue, o

que é activo c esperto de mais.

t AZOVALALA, s. m. Em Botânica, pe-

queno fructo vermelho da ilha de Mada-
gáscar, cresce sobre um pequeno arbusto

similhante ao das groseliias.

t AZTECO, adj. Nome de uma raça

humana do México, cujos individues vis-

tos na Europa são notáveis pelo pequeno

volume da cabeça, pela saliência do na-

riz, depressão da frente e prolongamen-
to da maxilla inferior, etc.

t AZUB, s. 7)1. Em Chimica, nome an-

tigo do alúmen.

t AZUBO, s. m. Nome que se dava
antigamente a qualquer vaso chimico.

AZUDE, s. f. ant. O mesmo que Açu-

de ou Açuda
;
preza, mota, dique, que faz

altear as aguas para vários usos.= Reco-

lhido por Viterbo.

AZUL, s. m. (Segundo o Diccionario

da Academia, do árabe lazurd ; Biuteau

também o deriva do árabe zul, cerúleo,

com o prefixo da índole da língua.) Em
Physiea, uma das sete cores de que se

compõe um raio solar. Ha diíferentes cam-

biantes d'esta cor : azul celeste, ou pom-
binho fino; azul claro; azul ferrete, aper-

tado, fechado ou turqui ; azul loio, o que

é escuro arrochado.

Descobria Amphitoe o gesto lindo

E o atui do seus olhos Leoinoria.

CAST. DLYss-, cant. V, est. 25.

O Zíraro eNabSo ambos juntando
A agua, que em aíul se mostra tinta.

MAN. Tno.M., INS., Cant. I, est. 38.

— Em Chimica, azul inglez, nome da-

do no commercio a um sudico dissolvido

no ácido sulphurico concentrado e preci-

pitado pela potassa.— Azul de esmalte,

vidro colorido de côr azul, por meio do

oxydo de cobalto, que se reduz a um pó
finíssimo para a manufactura das louças

de porcelana.— Azul do ultramar, mine-

ral de côr azul, empregado para fundos

de ouro nas armarias. E' substituído pe-

lo azul de cobalto ou de zenard. — Azul

marcial fóssil, nome antigo de ferro phos-

phatado.
— Em Historia politica, os azues, no-

me dado pelos realistas da Bretanha e

Vandêa aos soldados republicanos.

— Em Botânica, azul dos bosques, no-

me vulgar do agarico azidado.

— Em Heráldica, o azul é uma côr ce-

leste empregada como symbolo da justi-

ça ; nos escudos dos nobres chama-se sa-

pliira, nos dos soberanos ciiama-se Jiípi-

ter.

— Loc, : Servidores do azul, nomo que

se dava antigamente aos criados da Mi-

sericórdia que andavam vestidos de um
gibão d'esta côr. — «Haverá mais na ca-

sa .servidores de azul.» Compromisso da

Misericórdia, p. 46.= Também se dava

o nome de azues aos pobres do Hospi-

tal da Trindade, de Paris. — Os azues

ou ordem dos azues, os cónegos da con-

gregação do S. João Evangelista, tam-

bém chamados de Santo Eloi ou Lóios,

— Vcr-se azul, o mesmo que vêr-se grego,

achar-se em talas, mettido cm grandes

difficuldades. — Oui-o sobre azul, ex-

pressão com que se denota a bcUeza e

perfeição extrema de alginna cousa. —
a Que fica a virtude como ouro sobre

azul, quando assenta sobre a nobreza.

t

Frei Leão de Sam Thomaz, Benedictina
Lusitana, Tom. i, trat. 1, part. 1, cap.

2. — Trazer alguém de ouro, e de azul,

trazel-a vestida cora aceio e primor. —
Vestir de azul, na linguagem popular,

pôr em evidencia a sua pureza.

—

O azul

do espaço, a amplidão.

Veste-te de azul, que é cor do céo,

Se elle te perdoar, perdoar-te quero.
ROM. GER.

AZUL, adj. 2 gen. Que tem a côr da
saphíra, ou do céo; também se applica

á côr lívida, que certas contuzões produ-

zem na pelle.

Aqui junta no branco escudo nfano.
Que agora esta victoria certiUca,

Cíqco escudos azues esclarecidos.

CAH., LDz., cant. Ill, est. 53.

— Loc. : Ser de sangue azul, isto é fi-

dalgo, nobre, aristocrata; emprega-se ir-

risoriamente. — Cónegos azues, os Lóios,

ou da congregação de Sam João Evange-
lista. — Cordão azul, insígnia dos caval-

leiros da Ordem do Espirito Santo.

—

Of-

ficial azul, o que o capitão nomêa a bor-

do do navio por necessidade imperiosa,
—

• Campo azul, dá-se em Heráldica este

nome á parte do escudo aonde assentam

os metaes. — a Os Barradas tem em cam-

po azul hãa cruz chSa de prata, » Sam-
paio, Nobilíarchia, p. 241.

—

Olhos azues,

os que apresentam a córnea d'esta côr,

— Brisas azues, phrase irónica com que
se ridicularisara os poetas sentimentalistas,

que idealísam a natureza por metáphoras

absurdas, — O céo azul, límpido, não tol-

dado de nuvens.

AZULACRE, s. m. ant. Segundo Moraes,

o mesmo que Anil. — <s...dous fardos de

azulacre.» Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, Part, iii, cap. 19.

AZULADO, adj. p. Pintado de azul, ti-

rante a azul ou de um azul claro,

E se o Sol fora ezulaiio,

D'azu! fdra a sua cor.

GIL VIC, OBB., liv. I, foi. 30, T.

AZULADOR, ,<!. í)J. o otficial que azula

as guarnições das espadas. — « Azulado-

res de cabos de espadas. i> Frei Nicolau

de Oliveira, Grandezas de Lisboa, trat.

IV, cap. 8.

t AZULÃO, •«. 7)1. Era Ornithologia, pás-

saro de Angola, tendo por côr dominan-

te um bcUissimo azul carregado.

AZULAR, V. a. (De azul, com a termi-

nação verbal «ar».") Dar a cor de azul;

tingir de azul ; anilar ; figuradamente, pa-

cificar, serenar. — «O' grande Deos, se

pêra recreai;ão dos sentidos de rida mor-

tal fazeis tantas cousas, azulais os céos,

dourais planetas, prateais nuvens, etc, »

Padre Diogo Jkíonteiro, Arte de Orar,

trat. XIV. cap. 17.

AZULEJADO, adj. p. Guarnecido de

azulejos, ladrilhado de azulejos. = Usa-

do por ."^ousa o Vieira.

AZULEJADOR, s. m, Offioial que fabri-
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ca azulejos; o que guarnece as casas de

azulejos.

AZULEJAR, V. a. (De azulejo, com a

terminação verbal «ar».) Cobrir de azu-

lejos; guarnecer as paredes com azulejos

em vez de as rebocar cora argamassa ou

cal. — « Mudarão seus ossos quando em
tempo do Arcehisj>o D. Agostinho de Cas-

tro se azulejou pêra outra, etc. n D. Ro-

drigo da Cunha, Historia Ecclesiastica

de Braga, Part. ii, cap. 29, p. 131.

AZULEJAR, V. a. ant. (De azul, com a

terminação verbal inchoativa.) Azular,

tingir de azul. — Azulejar espadas. =
Recolhido pelo Padre Bento Pereira.

AZULEJO, s. m. (Do árabe azzalujo
;

do verbo zalaja, ser liso e escorrega-

dio.) Em Arte nacional, espécie de ladri-

lho pequeno, vidrado por um lado, com
figuras pintadas de varias cores e ordi-

nariamente de azul, ou com outros quaes-

quer ornatos de fructos, flores ou arabes-

cos, muitas vezes em alto relevo ; incrus-

tam-se estes pequenos quadrados nas pa-

redes das casas, claustros e palácios, á

maneira de embrechados, dispondo-os de
modo que pelo ajustamento de cada uma
d'essas peças se venha a formar uma
grande composição. Se nos lembrarmos,

que a forma vital da arte portugueza é a

Architectura, como descobriu Raczynski,

e Roquemont, devida ao génio dos Mo-
sarabes, e que esta se distingue pela ri-

queza da ornamentação, é fácil de com-
prehender a origem árabe do azulejo.

Apezar da grande mudança dos costumes,

o azulejo ainda hoje é usado em muitas

casa do Porto, empregando-se raramente
os que representam figuras ; nas cosinhas

de Lisboa também se usa, por motivo de
aceio. Os desenhos e composições de azu-

lejos são de ordinário grandes caçadas,

pescarias, batalhas, asgumptos próprios

para serem tratados com traços largos, e

que tiram a sua bellcza, não das minu-

ciosidades, mas do vigor e lib erdade do
artista. Por estas qualidades Raczynski

louva os azulejos da Universidade de

Coimbra. No refeitório do Convento de

Sam Francisco, da Ilha de Sam Miguel

existia uma grande cópia da Cêa de Leo-

nardo de Vinci, em azulejos. — « .E mui-

tas das casas ricamente fabricadas e la-

drilhadas com azulejos. » João de Bar-

ros, Década IV, Liv. 3, cap. 13.

f AZULHINA, s. m. O bengali de Angola.

AZULÍNO, s. m. Em Ornithologia, tor-

do de Cayenna.

t AZULMINA, s.f. Em Chimica, o mes-

mo que Ulmina.

t AZULMÍNICO, adj. Em Chimica, no-

me de um deposito cinzento que com o

tempo se forma no ácido hydrocyanico.

AZUMBRADO, adj. O mesmo que Azam-
brado. = Recolhido por Moraes.

t AZURESCENTE, adj. 2 gen. Que tira

para azul.

f AZURÍCO, adj. Em Chimica, espécie

de vitriolo vermelho.

t AZURINO, s. m. Em Ornithologia,

melro da Ouiana.

t AZURITA, s. f. Era Mineralogia, um
dos nomes do lapis-lazuli. = Também se

deu este nome á klaprothina; também de-

signa o carbonato azul de cobre.

AZÚRIUM, s. m. Era Pharmacia, com-

posição de mercúrio, enxofre e sal am-

moniaco.

AZURUM, s. m. O mesmo que Azuríum.
AZURRÀCHA, s. f. O mesmo que Zur-

racha ; barco grande do rio Douro, mo-
vido por dous remos lateraes, um gran-

de leme á espadella.=Recolhido por Blu-

teau.

AZURRADOR, adj. ant. Que zurra ; or-

neador.

Todos são azurrattorfs

Estes uns que assí sSo
Se forom os servidores

Mãos andadores
A voz delle seguirão.

CANC. KBR., foi. 156, T., Col. i.

AZURRÁGUE, s. m. O mesmo que Azor-

rague, porém de uso moderno. = Reco-

lhido por Moraes.

AZURRAR, V. n. ant, O mesmo que
Zurrar; ornear.

—

«Ha também humas aves,

a que chamão sotilicairos, que são tama-
nhos como patos e azurrão como as-

nos. » Castanheda, Historia do Descobri-

mento da índia, Liv. i, cap. 3.

— Loc. : Ficar a azurrar, epigrara-

ma com que se tem verberado a Acade-
mia real das Sciencias de Lisboa, porque
desde 1793 o seu Diccionario não passou
da palavra Azurrar. Começou-se a usar

este apodo desde 1834. — « D'esta futi-

lidade fez a Academia o assumpto de
huma medalha, e o faria de huma epopea,

se não se achasse empenhada em sahir da
palavra azurrar (o braire da lingua fran-
ceza) na qual desde longos annos amuou,
tentando comjiôr o Diccionario clássico

da lingoa. y> A. H.— J. C, Repositório

Litterario, p. 29.

t AZUVERT, s. m. Ein Ornithologia,

espécie de fringillo da Ilha de Timor.

f AZYGITE, s. m. (Do grego a, sem, e

zt/gos, par.) Em Botânica, género de co-

e gumelos, assim chamado porque os pe-

ridiolos são solitários.

t AZYGOCERO, adj. (Do grego a, sem,

zygos, par, e keras, tentáculo.) Em En-
tomologia, que tem as antennas ou tentá-

culos em numero impar. — Como sub-

stintivo, secção da familia dos nereidia-

nos correspondendo ao género cunioe de

Cuvicr.

AZYGOS, adj. (Do grego a, sera, e zij-

gos, par.) Em Anatomia, nome dado a

uma veia que está situada sobre o lado

direito e anterior da porção thoracica do

rachis, e que estabelece uma communi-
cação entre a veia cava superior e infe-

rior, A' altura da septima costella, a veia

azygos recebe lun ramo considerável que

se chama veia senij-azygos.

•j- AZYMÍTA, s. m. O que communga
com pão azymo ; nome dado irrisoria-

mcntc aos catholicos romanos pelos schis-

maticos gregos.

AZYMO, adj. Vid. Asmo, e Ázimo.



s. m. (pr. hê.) A segunda le- i

|tra do alphabeto das línguas

romanas e a primeira das con-

[
soantes. Segundo o alphabe-

*to physiologico, pertence ao

grupo das labiaes, f, v, p, b, m, com as

quacs se permuta, como vemos pelos se-

guintes exemplos : biiho, bii/o ;
bubare,

bu/ar; morhus, mormo ; duhitare, ãavi-

dar; suyerhus, soberbo; lúpus, lobo. O b,

como labial pertence á classe das exjdo-

sivas brandas. A figura d'esta letra é to-

mada dos latinos, que a haviam adopta-

do do alphabeto grego. No alpliabcto

ethyope o b é a nona letra, a vigésima

sexta no alphabeto arménio, e a primei-

ra no irlandez.

— Em Arithmetica, os gregos empre-

gavam o b para significar 2, e com um
accento collocado inferiormente, 200. Os
latinos empregavam o b para representar

300, e com um til ou traço horisontal su-

periormente, 3000. Os hebreus também o

escreviam com o valor de 2. Nas Bibliu-

thecas nota a segunda estante ou serie de

obras. = Também se emprega para desi-

gnar o segundo objecto de uma serie, o

segundo logar ou a segunda parte de um
todo. Na antiga Typographia marcava a

segunda folha ou prego de um volume.
•—

• Em Musica, os antigos designavam
pelo b o tom imraediatamente superior

áquelle que formava a base do seu sys-

tema. No século xi, o b era empregado
para representar a septima nota da gam-
ma diatónica ou si. Ainda se diz b por

si bemol. Na gamma dos inglezes o b

corresponde ao re dos francezes. Os ita-

lianos, hespanhoes e outros povos expri-

mem pelo I> a nota a que os francezes

chamam st. Na musica antiga a letra B
collocada no principio de quahiuer trecho

mostrava que era próprio para o baixo

cantante. Segundo Viterbo, também se

empregava para significar muito.

— Em Chi mica, o B no antigo alpha-

beto significava o azougue ou mercúrio
;

e nas formulas alomicas da nomenclatura

moderna, representa o Boro.
— Em abreviatura, o B, nos livros

agiologicos, designa Beato, ou Bemavim-
turado. Precedido de um nome próprio

nas inscripções e medalhas romanas, in-

dica estar o personagem referido pela se-

gunda vez exercendo um cargo. O B re-

presentava o segundo anno do reinado de

um monarcha. — N. B. nas cartas mo-
dernas usa-se como Nota Bene, para fal-

lar de qualquer circumstancia esquecida.

— Nos túmulos antigos B. Q., bene quies-

cat.

— Na linguagem provincial do Douro
e Minho o b é mudado com frequência

por v: hinho herde, por -vinho verde. Já

no antigo latim se encontra amavit, por
amuhit, e amahit por amawit. Gracejan-

do sobre este equivoco, dizia o impera-

dor Aurélio de um seu general que se

embriagava: -Non natus est iit vivaf, sed

ut bibaí. Schaligero também ridicularisa-

va esta tendência no gascão.

— Na Typographia: B de versai encai-

xa alta; B de versaletes ; b de caixa bai-

xa, ou minúsculo, ou redondo ; b de gri-

fo ou itálico ; h gothico; b egi/pcio ; b

dtí normando; b de parangona ; b de phun-

tasia, etc.

f BA, s. m. Na grammatica indiana,

uma das consoantes do alphabeto sans-

krito.

— Em Chi mica, abreviaç.ão da pala-

vra Baiium.

f BA, interj. O mesmo que Baia ! ex-

pressão de quem repugna a outro, quan-

do este o.quer interromper, ou de quem
aparta de si.

B4AL, .«. m. (Do syriaco fíaal, senhor

ou Dcus.l Em IMythologia oriental, o croa-

dor do mundo, entre os Chaldeos ; o sof,

para os Thenicios. Nome de vários ide-

los dos Samaritanos, Moabitas e dos Car-

thaginezes.

t BAALITA, s. 2 gen. O adorador de

Baal. — Achab era baalita ; Jezabel era

baalita.

t BAAL-PEOR, s. m. Vid. Belphegor.

t BAALTIS, í. /. Em Mythologia orien-

tal, a Vénus ou Diana dos Phenicios; a

lua. = Também se diz de Baalis.

BAAR, s. /. O mesmo que Bar ou Ba-

bar. Peso usado em Ternate, no Achem,

em Malaca, e na China. O Baar chinez,

pesa trezentos ceitis. Vid. Babar.

BAARÁS, s. m. Era Botânica, planta

cujo nome vulgar é herva de ouro, pro-

curada pelos alchimistas. Cilada na Flo-

resta, de Bernardes. =Recolhido por Mo-

raes.

t BAARDINAN, s. m. Em Ichthyologia,

género de peixes das índias orientaes,

que tem filetes bastante longos debaixo

da maxilla inferior.

•f
BAAU, s. m. Na Mytholoj;ia orien-

tai, ura dos primeiros seres, segundo os

Phenicios.

BAAZAR, s. m. O mesmo que Bazar.

=: Usado por Lucena.

t BAAZAS, s. m. Guitarra de quatro

cordas, usada pelos selvagens da Ame-
rica.

BAB, s. 7Í1. (Do persa bab, uo sentido

litteral, pae.) Em Myth .logia oriental,

nome do fogo, considerado como pae c

principio de todas as cousas.

BABA, s. /. (No italiano e fr.incez la-

va c bavc ; no hespanhoi baba.^ Saliva es-

cumosa, espessa e viscosa que sáe da boc-

ca e que escorre involuntariamente, prin-

cipalmente das crianças e dos velhos. —
A baba é também um cnracteristico de

certas doenças, como na salivação mer-

curial ; ou a que lançnm os càcs epilépti-

cos e damnados. = Também se dá este

nome «o humor glutinoso que largam de

si o bicho da seda, o caracol, e outros

;
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figuradamente, gósma, liquido nojento e

venenoso; malevolencia, injuria.— «...e?i-

sopados na baba do ódio dos homens. »

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, cap.

116.
-— Em Historia ecclesiastica, baba, no-

me que o povo de Alexandria dá ao seu

Patriarcha.

— Era Ornithologia, baba, o mesmo
que pelicano branco.

— Em Confeitaria, baba de moça, do-

ce feito de coco da Bahia.

BABADO, adj. p. Sujo de baba; figu-

guradamente, que gosta muito de uma
cousa ; tocado por muitas boccas ; atassa-

lhado por maldizente.

BABADOURO, s. m. O mesmo que Ba-

beiro
;
panno de lençaria que se prende ao

pescoço das crianças, para que nào sujem

o vestido quando mammam ou comem.
BABAIÉS, s. m. pi. (Do grego hahazo,

grito confusamente ; segundo lloraes, da
palavra indiana buharé.) Kebate, grita-

ria, vozaria, alvoKOço. — « Amanhecemos
entre babaiés e vozes de gente e de ataha-

linhos, que... e se vião a muita pressa

chamar a gente para a guerra.» Historia

Tragico-maritima, Tom. i, p. 297. Vid.

Babaré e Babaréo.

BABÃO, s. m. ant. Golpe ou pancada
de duas bolas entre si.— Ka linguagem
chula, significou biscouto de cinco reis,

que se arrematava nos arraiaes e festas,

hoje, porem, é o próprio valor de cinco

reis. = Recolhido por Bento Pereira.

BABAU, interj. Na linguagem chula,

acabou-se, foi-se, não tem remédio. Abre-
viação da phrase Babau, senhor doutor.

= Recolhido por Moraes.

BABÃO, s. 7)1. O mesmo que tolo, ba-

boso ; figuradamente, o que se baba por

alguma cousa ; namorado ridiculo.

BABAR, V. a. (De baba, com a termi-

nação verbal « ar».) Sujar de baba; en-

xovalhar ; explicar-se mal, balbuciar. —
Babar a comida, tocal-a, de modo que fi-

que nojosa.

— Babar-se, v. rejl. Deixar correr a

baba por si ; diz- se das crianças e dos ve-

lhos, e outras pessoas quando dormem
;

figuradamente, gostar muito de uma cou-

sa. — Babar-se de gosto, sentir um vivo

prazer. — Babar-se por alguém, dar tudo

23or essa pessoa.

BABARÉ, s. m. Nome indiano de um
instrumento próprio para tocar a rebate.

— Tocar babaré, dar rebate de ladrões

na visinhança. = Recolhido por Moraes.

BABARÉO, s. m. (No francez havarde-

rie.) Palavrorio aíFectado e malicioso.

Vaia, apodo.— Usado na linguagem chu-

la. = Recolhido por Moraes.

BABEIRA, s. f. ant. Peça de armadu-
ra, que resguardava a bocca, barba e

queixadas.— «...capacete com sua babei-

ra, aliás hahote, etc. » Ordenação Manue-
lina, Liv. V, tit. 105. Vid. Barbote, Ba-

veira, e Carnal.

BABEIRO, s. m. O mesmo que Baba-
badouro

;
pequeno avental, que se prende

ao peito das crianças quando comem, pa-

ra que não sujem os vestidos.

BABEL, s. f. (Do hebraico hahel.)

Nome oriental de Babylonia ; figurada-

mente, tropel, confusão indistincta
; diz-

se tanto das cousas materiaes como das
opiniões, etc. — « D'csta babel de erros. -n

Vieira, Sermões, Tom. xv, serm. 15.=
Também se empregava como substanti-

vo masculino, como se vê no tom. ii da
Academia dos Singulares.

BABEL, s. m. ant. (De haby, panno de
algodão fabricado em Alepo.) Coberta an-

tiga, citada nas Provas da Historia Ge-
nealógica, Tom. I, foi. 223.

7 BABELA, s. f. Em Botânica, acácia

das índias ; serve para alimentar o inse-

cto que produz a laca.

f BABI, s. m. Em Ichthyologia, espé-

cie de anguia do mar.

j BABIÃ, s. m. Em Entomologia, inse-

cto da America, do género dos coleópte-

ros tctrámeros, de forma arredondada,
geralmente negio.

t BABIANA, s. f. Em Botânica, planta

liliácea.

BABILÓNIA, s. f. Vid. Babylonia; era-

prega-se no sentido figurado : grandeza
que assombra ; confusão.

•f BABION, s. m. Espécie de macaco \e-

queno.

BABIROSA, ou BABIRUSSA, s. m. (Na
linguagem malaia, significa porco-veado.)

Em Historia Natural, animal selvagem
das ilhas do archipélago Indiano, perten-

cendo á familia dos porcos.

t BABKA, s. m. Pequena moeda de co-

bre da Hungria.

BABLAH, s. m. Nome dado no com-
mercio ás cascas da acácia da Arábia.

BABÓCA, s. 2 gen. Na linguagem chu-

la, tolo bom
;
que se leva pelo que lhe

dizem. =^ Recolhido por Bento Pereira.

BABORDO, s. TO. ant. (Do francez ba-

bord.) O mesmo que Bombordo, como mo-
dernamente se diz ; o lado esquerdo de
um navio, quando se olha da popa para

a proa ; contrapõe-se a Estibordo. = Usa-
do nos Inéditos da Academia, Tom. ii,

p. oob.

BABOSA, s. f. Em Botânica, género

de plantas liliáceas ; deita umas pennas a

modo de piteiras, acompanhadas lateral-

mente de espinhas molies; segundo Gar-
cia d'Orta, do sueco da babosa se faz o

áloes. — « Também nasce aqui a herva

aloés ou babosa, a que outros chamão
azevre, etc. » Frei Gaspar de Sam Ber-

nardino, Itinerário, cap. 9. = Emprega-
se também como adjectivo: herva babosa.

BABOSEIRA, s. /. Babosice,, tolice, ne-

cedade, asneira ; dicterio, chufa' sem al-

cance.

BABOSICE, s. /. Tolice, disparate. =
Usado na linguagem chula.

BABOSO, (ulj. (De baba.) Que se baba;

I
figuradamente, estulto, estólido, como as

crianças ou como os dementes. = Empre-
ga-se também como substantivo.

Diga o baboso daoldca.

Si' DE MIRANDA, «Cl . VIU.

BABOTE, s. m. ant. (Corrupção de bar-

bote.) Peça de armadura antiga. Vid. Ba-

beira.

BABUGEM, s. f. O mesmo que Baba

;

a espuma que se forma á superficie da
agua

;
golosina com que se entretém uma

criança
;
figuradamente, a tona ou flor da

agua. — «A guleota, que era leve, anda-
va na babugem da agoa. » Diogo do Cou-
to, Década VI, Liv. 3, cap. 1.

— Loc. : Andar á babugem, diz-se dos
peixes que andam á flor da agua comen-
do o que lhes apparece. — Ir na babu-
gem, diz-se dos peixes que acompanham
os navios para comerem o que se despe-
ja ao mar. — Uma babugem, uma baga-
telia, ])ropria para attrahir alguém.

BABUÍNO, s. m. Em Zoologia, espécie

de macaco grande, o mesmo que cynoce-

phalo ; é notável pela côr amarella esver-

deada das partes superiores do seu cor-

po. E' excessivamente lascivo.

BABUJADO, adj. p. Babado, sujo de
baba; figuradamente, principiado e lar-

gado, tocado por mais de uma pessoa.

—

«...retraças babujados. » Filinto. = Re-
colhido por Moraes.

BABUJAR, V. a. (De babugem, com a
terminação verbal «ar».) tíujar com ba-

ba, enxovalhar com saliva ; tocar e lar-

gar a comida
; andar á babugem.

BABYLONIA, s. /. (Do hebraico babel,

confusão.) Em linguagem religiosa e fi-

gurada, o mundo, o século ; a confusão

da grandeza
;
qualquer grande cidade cor-

rupta. — o Me parecia, que se houveram
de armar os letrados, que receio, se mis-

turão, que em poucos annos nos achemos

em huma certa Babylonia.»— «il/e livras

se j^oy algum tempo da Babylonia e con-

fusão dos negócios. » Frei António das

Chagas, Cartas Espirituaes, Tom. ii, p.

185.

t BABYLONICO, adj. (Do latim babylo-

nieus.) Que pertence a Babylonia.
— Em Gnomica, horas babylonicas, as

que eram usadas pelos babylonicos, e ou-

tros povos da Ásia, que dividiam o dia

natural em vinte quatro horas.

BABYLONICO, s. m. Em Linguistica,

dialecto arménio, que pouco differe do

verdadeiro syriaco.

— Em Musica, estylo da musica árabe,

próprio para excitar a alegria.

t BÃCA, s. f. (Do latim bacca, baga.)

Em Botânica, planta da ordem das per-

soneas.

t BACÃBA, s. f. O fructo da baca-

beira.

t BACABÃDA, s. /. Nome brazilico de

uma bebida preparada com o sueco de

bacaba.



BAÇA BACO BACC 699

t BACABEIRA, s. /. Em Botânica, no-

me brazilico da palmeira fructifera do

matto virgem, que produz a bacaba.

t BACALAR, s. vi. ant. Prédio rústico,

que constava de dez a doze casaes, cada

um com a sua junta de bois. Os seus co-

lonos, ainda que sujeitos ao censo, eram
comtudo mais honrados por isemptos dos

cargos servis. = Eecolhido por Viterbo.

BACALHÁO, s. m. Em Ichthyologia,

sub-genero de peixes do mar, desmem-
brado do género gade; a sua maior pes-

ca faz-se nos bancos da Terra-Xova ; ó

objecto de um grandissimo commercio,
porque salgado ou secco conserva-se por

muito tempo sem se corromper.—Segun-
do Bluteau, o nome de bacalháo foi dado
pelos biscainhos, quando trouxeram este

peixe dos mares do norte.

— Loc. : Magro como um bacalháo,

diz-se paia caracterisar uma magreza ex-

trema.— Rabos de bacalháo, nome chulo

das abas da casaca, quando terminam em
bico. — Levar com um bacalháo no ra-

bo, ser posto fóra de algum logar com
ignominia e principalmente com ingrati-

dão. — Bacalháo de lastro, o que está es-

tragado e nào seiTe para o commercio.

—

Uma partida de bacalháo, uma carrega-

ção, que se distribue pelos mercadores se-

gundo as partes que têm no monopólio.
— Ficar tudo em agua de bacalháo, não
surtir effeito, nada se conseguir por falta

de actividade. — Bacalháo frescal, o ba-

dejo escalado, e curado ao sol ou embar-
ricado em salmoura. — Óleo de figados de

bacalháo, é extrahido dos géneros Mor-
rhua, Merhicias, Lota, MeAangus, Mote-
la, Brosemius, Ramiups, Phijsis e Haja;
é bastante empregado na therapeutica.=
Também se escreve Bacalhau.

BACALHÁOS, s. m. pi. Na linguagem
chula o mesmo que Baiona ; coliarinhos

altos, ou cabidos sobre os hombros, es-

pecialmente sobre o peito.

t BACALHAU, s. m. Vid. Bacalháo.

BACALHOADA, s. f. Pancada de baca-

lháo
;
quantidade de bacalháos. = Reco-

lhido por Moraes,

BACALHOEffiO, s. m. Navio que anda
á pesca do bacalháo ou que leva carre-

gação de bacalháo. O mercador ou nego-
ciante de bacalháo ; figuradamente, no-

me chulo dado aos negociantes rudes e

estúpidos.

t BACAMARTÃO, s. m. Augmentativo
de Bacamarte ; figuradamente, livro gran-
de, in-t'olio.

BACAMARTE, s. m. (Do francez hra-

quemart.) Arma de fogo, de cano curto e

largo, separada com coronha, e que se car-

rega com muitas balas c quartos. Espin-
garda de salteador.= Usado por Vieira.

— Em Botânica, nome brazilico de uma
planta medicinal.

— Eiu Bibliographia, bacamarte, livro

grande c tcUxo, in-folio maior, difficil de

manusear, cuja leitura de nada aprovei-

ta. = Usado por Macedo no Motim Lit-

terario.

BÁCARO, s. m. Em Botânica, nome que
os antigos davam ao asaro de folhas re-

dondas, planta commum de folhas verdes,

similhantes ás da hera, e de que se fazem
coroas. Citado por Fernão Alvares do

i

Oriente na Luzitania Transformada. =
|

Também se escreve Baccar e Báccaris.

f BÂCARO, s. m. (Do latim bacar, va-

so.) Em Antiguidades romanas, espécie

de jarro com que os escravos lançavam
agua sobre os senhores no banho.

j BACAZÍA, s. /. Em Botânica, géne-

ro formado no grupo das labiátifloreas, fa-

mília das svnanthéreas.

t BACBAKIRI, s. m. Era Ornithologia,

pássaro da Africa, cujo grito fez com que
os indígenas lhe dessem este nome.

t BACC A, s. f. Vid. Baça.

t BACCAR, s. m. Vid. Bàcaro.

BAGCALAR, s. m. ant. (Da baixa lati-

nidade baccalaria, espécie de prédio rús-

tico.) Nome que nas margens do Douro
se dá a qualquer pequena povoação. =
Recolhido por Viterbo. Vid. Bacalar.

BACCALARES, s. m. pi. Em linguagem
náutica, peças de madeira que seprcgam
na coberta da popa dos navios. = Reco-

lhido por Moraes.

BACCALARIAS, s. f. pi. ant. Prédios

rústicos, comprehendendo campos e vi-

nhas para cultura, tendo cada caseiro duas

juntas de bois. = Recolhido por Viterbo.

BACCALAUREATO, s. m. (Do latim bac-

ca, baga, e laureaius, coroado de louro.)

O mesmo que Bacharelato. O primeiro

grati que se obtém em uma faculdade,

para chegar ao grau de licenciado e de-

pois ao doutoral. Confere-se no quarto an-

no dos cursos académicos. = Recolhido

por Moraes.

BACCALÁURIO, s. m. ant. O senhor do
dominio útil de um baccalár, que por esse

caso ficava iscmpto de cargos servis. =
Recolhido por Viterbo.

t BACCÀREO, s. m. Em Zoologia, es-

pécie de gamo do Indostão.

t BACCAULAREA, s. /. Em Botânica,

género de Iructos compostos de muitos

ovários distinctos, bacciformes, não sol-

dados, aigurtlas vezes mais ou menos af-

fastados uns dos outros, e provindo de

uma mesma tlòr.

t BACCÁUREA, s. f. (Do latim bacca,

baga, e áurea, dourada.) Em Botânica,

género pouco conhecido, que está addido

ás rhamíneas.

t BACCHA, s. m. (pr. 6acca.) Em En-
tomologia, género de dípteros, comprehen-

dendo muitas espécies de sjTphos de cor-

po ténue.

BACCHALAUREO,(í(fy. (pr. baccaláureo.)

Que c concernente a Baccho. — «t Obras

bacchalaureas e cupidinCscas. » Primor e

houra, p. l>o. = Recolhido por ^loraes. •

BACCHANAL, s. /. (pr. baccanál; do

grego biicchos, furibundo.) Festas religio-

sas em honra de Baccho ; figuradamente,

orgia, desordem, tumulto, devassidão rui-

dosa, vertigem dissoluta, embriaguez de
uma festa.

BACCHANAL, aãj. 2 gen. (pr. bacca-

nál.) Que pertence a Baccho ; usado pela

Academia dos Singulares.

BACCHANALIAS, s. f. pi. Cpr. bacca-

nálias.; Festas em honra de Baccho ; fes-

tas de embriaguez e desenvoltura.=Usa-
do por Vieira. Vid. Bacchanal.

BACCHANEAS, s.f.pl. (pr. baccdneas.)

O mesmo que Bacchanal ou Bacchanalias.
— Recolhido por Moraes.=Usado na lin-

guagem poética.

BACCHANTE, s. 2 gen. (pr. baccante.)

O sacerdote ou a sacerdotisa de Baccho
;

figuradamente, mulher desenvolta, e sem
temperança.
— Em Entomologia, espécie de lepi-

doptéro diurno.

— Em Botânica, género da familia das
synanthéreas corgubiferas, tribu das as-

teroideias. O mesmo que Baccharide.

t BACCHARIDE, s. /. (pr. baccáride.)

Em Botânica, planta originaria da Ame-
rica, da qual duas espécies se cultivam
nos jardins : a baccharide da Virgínia, e
a de folhas de rosa.

t BACCHAROmE, s.f. (pr. baccaróide.)

Em Botânica, género de plantas fazendo
parte do grande género vernonia, da fa-

milia das synanthéreas.

BACCHICO, adj. (pr. bákico.) Que per-
tence a Baccho. — Na Poética antiga, pé
de verso latino e grego, formado de uma
syllaba breve e duas longas. — Côr bac-

chica, côr vermelha avinhada, peculiar

aos grandes bebedores.

fBACCHIDE, s. f. (pr. bákide.) Em
Entomologia, género da ordem -dos dipte-

ros, tendo por typo principal a bacchide
dos celleiros.

t BACCHÍNA, s. /. Em Botânica, plan-

tas leguminosas, das índias.

BACCHIO, adj. (pr. bákio.) O mesmo
que Bacchico.

BACCHO, s. m. (pr. bácco.) Em lingua-

gem poética, o Deus do vinho, ou pro-
priamente o vinho.

—Em Entomologia, synonymo de Rhyn-
chites.

—Em Ichthyologia, espécie de lote.

BACCIANOS, 5. m. pi. Em Botânica, no-

me dado por Mirbel a todos os fructos sim-

ples, succulcntos, contendo muitos grãos
separados, ás vezes contidos nos núcleos.

BACCÍFERO, adj. (De bacca, baga, e

ferens, que leva.) Em Botânica, que pro-

duz ou tom bagas.

BACCIFÓRME, adj. 2 gen. Que apre-

sentii o aspecto de uma baga.

t BACCIVOROS, í. m. pL Em Ornitho-

logia, nome dos pássaros sylvanos, que
se sustont;\m do b.ig.is.

t BACCIVÓRIDES^ s. m. pi. Em Orni-

thologia, pássaros da familia dos dentiros-

tros de bico deprimido.
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BACEIRA, s. f. (De baço, com o suffi-

xo dos substantivos populares neira».)

Doença do baço, cansada por beber inid-

to. Citada na Euphrosina de Jorge Fer-

reira de VasconceJlos, p. 213. — Doença
que dá nos bois. = Recolhido por Blii-

teau.

BACEIRO, adj. Do baço, ou que é con-

cernente ao baço.

BACELLADA, s. f. Em Agricultura,

plantio de bacellos ou vides novas ; o acto

de metter vides novas na terra.

BACELLAR, j. vi. ant. O mesmo que

Bacellada, ou Bacellia ; logar plantado de
bacêlio. Para a intelligencia doeste termo,

vid. Baccalar e Baccalarias. = Recolhido

por Moraes.

BACELLAR, v. a. (De bacello, com o

prefixo «a» e a terminação verbal «ar».)

Plantas de bacellos, ou vides novas.

BACELLEIRO, s. m. O que mette ba-

cello ; o que vigia o bacello para que o

gado o não coma. — Forma moderna de

Baccalaurio, o que tinha o dominio útil

de um Baccalar.

BACELLIA, s. /. O mesmo que Bacel-

lada.

BACELLO, s. m. (Do latim lacilhis,

segundo Moraes.) Em Agricultura, vara

comjjrida que se corta na videira, para se

formar ou reparar a vinha ; cortada no

pé ou na cabeça da vide, trazendo um
bocadinho d'ella, a que se chama xinha,

por ser d'csse tamanho, e estendida em
uma cova que se faz no chão da altura

de trez palmos, é calcada junto da pon-

ta, ficando esta para cima. — Nas Ilhas

dos Açores também se dá o nome de Ba-

cello a uma espécie de feno das rochas,

com que se fazem os pincéis dos caiado-

res.

— Na edade media, Bacello era a por-

ção de terra que formava um pequeno

feudo.

BACETA, s. /. ant. (Do francez lasse-

te.) Jogo de azar, ou de parar ; usado em
França; era uma espécie de Monte. ==

Acha-se prohibido pelo Alvará de 29 de

Outubro de 1696.

BACHA, s. /, ant. O mesmo que Bai-

xa. = Usado por Lucena.

BACHÁ, s. «i. (Do turquesco hasch, ca-

beça, chefe.) Titulo de honra dado na

Turquia aos chefes do exercito, aos go-

vernadores de Província, e mesmo aos

personagens importantes ainda que não

tomem parte no governo ; figuradamente,

emprega-se na linguagem chula, como
mandão prepotente, trunfo politico.

— Em Ornithologia, bachá, águia da

Africa, do género falcão.

— Em Ichthyologia, peixe a que La-

cépcde chamou triuro.

BACHALATO, s. m. Território do go-

verno de um bachá.

BACHALÉR, s. ?». ant. (Do francez an-

tigo hachdier.) Na Milicia antiga, o que

havendo conseguido a ordem militar era

ainda de pouca idade ou não tinha bas-

tante ci'ipia de riquezas para ter Pendão
e Caldeira. = Recolhido por Viterbo e

n'este mesmo sentido empregado nos Ro-

man. de la Rose, e de Garin. Vid. Bacca-

laurio.

— Em Disciplina ecclesiastica, bacha-

ler era o beneficiado de uma Cathcdral.

Vid. Assisio.

BAGHALIK, s. f. O mesmo que Bacha-

lato ; o departamento ou província gover-

nada pelo bachá.

BACHAREL, s. vi. (Sobre a etymologia

d'esta palavra tem-se romanceado á von-

tade: derivam-na de hacca, baga e lau-

rea, louro ; de bacilluvi, bastão ; de vas-

sis ou vassallarii ; e do francez has che-

valier. A causa d'esta diversidade de opi-

niões deve attribuir-se á homonymia do

Bachaler, o cavalleiro novo que não com-
mandava hoste, e do Bacharel, o que

recebeu o primeiro grau de uma faculda-

de.) O primeiro grau litterario que se re-

cebe nas universidades; confere-se no fim

do quarto anno, depois de um acto de

quatro argumentos. Depois da votação,

ficando o examinando approvado, o pre-

sidente colloca-lhe a borla doutoral na ca-

beça e tira-a depois de proferir certa for-

mula latina. — Bacharel _/'o;-»iatío^ o que

frequentou mais um anno, que não re-

cebeu novo grau, mas sim as informa-

ções de todo o seu curso; só estes são

admittidos aos lugares da magistratura

judicial. — Bacharel in utroque^ nomo
chulo, que se dava aos que tomavam o

primeiro grau nas antigas faculdades de

cânones e direito civil. — Na linguagem

chula, dá-se por zombaria o nome de Ba-

charel a um grande fallador, a um pal-

rador insupportavel, que allega muitas

razões e nada prova.

Como será discreto

Amor não entendido?
Mas amor batiiarel

Nunca loi amor Gno.
ESCODAR, cnysT. i»'almi, p. 179.

BACHARELA, s. f. Mulher que falia

muito ; tagarella, que dá sota e az, que
não pode estar calada. = Usado por D.
Francisco Manoel de Mello.

BACHARELADA, s. /. Impertinência

deslocada ; descaidella, dislate inconside-

rado; tagarellice, contra8enso.= Recolhi-

do por Moraes.

BACHARELADO, s. vi. O tempo que se

frequenta para receber o grau de bacha-

rel. O mesmo que Baccalaureato, ou Ba-

charelato.

BACHARELAMENTO, s. m. O acto de

conferir ou receber o grau de bacharel

;

o primeiro grau que se toma em uma fa-

culdade, no quarto anno, antes do grau

de licenciado no fim do sexto anno, e do

grau de doutor. = Usado nos antigos

Estatutos da Universidade.

BACHARELAR, v. n. (De bacharel, com
a terminação verbal «ar».) Frequentar o

anno em que se toma o grau de bacha-

rel
; figuradamente, fallar muito, tagarel-

lar.

BACHARELÍCE, s. f. O vicio de fallar

muito; tagarellice; verbosidade indiscre-

ta. — « Porque me não condemnem cm vão
a bacharelice. » Barreto, Pratica entre

Heraclito e Dem.
, p. 25. — « A bachare-

lice do espirito de V. M. he quasi incu-

rável. i> Frei António das Chagas, Cartas

Espirituaes, Tom. ii, p. 242. = Usado
na linguagem chula.

BACHELARÍA, s. f. ant. O cargo de
Bachaler ; beneficio de segunda ordem na
sé do Porto. Citado p>or D. Rodrigo da
Cunha no Catalogo dos Bispos do Porto.

= Recolhido por Moraes.

BACHICO, adj. (pr. háquico.) O mesmo
que Bácchico.

BACHO, s. m. Vid. Baccho.

BACÍA, s. f. (Na baixa latinidade ba-

cia; no francez hassin.) Vaso de barro ou
metal, de fundo redondo ou oval, que serve

para vários usos na economia domestica.

Em sentido restricto, prato ou covilhete

em que se recebem esmolas na egreja du-

rante a missa, ou pelas portas. — Prato
ôco, com uma pequena reentrância em um
dos bordos, que os barbeiros assentam no
pescoço dos freguezes, quando ensaboam
a cara para os barbear. — Nos púlpitos

de pedra, bacia é a pedra que serve de
pavimento, sobre a qual está o pregador.
— Prato da balança, na qual se lança o

que se quer pesar.

— Em linguagem náutica, bacia é um
logar fechado e separado em um porto de
mar, aonde os navios ficam ao abrigo do
mau tempo e mares grossos.— a Nós mes-

mos no porto de Lisboa damos o nome de

bacia ou cova da Piedade á enseada fron-

teira ao terreiro do Paço, na margem
esquerda do Tejo. » Ferreira Borges, Dic-

cionario juridico-commercial, p. 52, =
Também se cliama bacia do dique ou cal-

deira, o espaço excavado abaixo do nível

do mar, murado e com portas de fechar e

abrir, quando se quer admittir ou excluir

a agua do mar, aonde se construem e

concertam embarcações.

— Em Geologia, bacia é a depressão

á superfície do solo, para o centro da
da qual escorrem e convergem as aguas

que caem em um certo âmbito. As gran-

des" bacias geológicas são separadas umas
das outras por cadeias de montes. — Ba-

cia geológica, o conjuneto de camadas que
preenchem uma cavidade ou depressão

em um solo inferior de natureza difieren-

te, e que são dispostas de maneira a se-

rem mais levantadas para as bordas do

que para o meio da cavidade. — Bacia

hydrográphica, o conjuneto de declives ou

superfícies inclinadas, d'onde correm os

riachos e ribeiros que alimentam um rio.

— Em Anatomia, bacia, canal curvo,

de paredes ósseas, que termina inferior-

mente o tronco, ao qual serve de base, e

que presta um ponto do apoio aos mem-
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bros inferiores. A bacia é formada por

quatro ossos : o sacrum e o coccyx, por

detraz, e os illiacos pelos lados e pela

frente.

— Em Cirurgia, bacia occular, peque-

no vaso oval a que se accommoda o olho

doente.
— Loc. : Bacia ãe barbeiro, symbo-

lo ou signal que se pendura ás portas das

ofScinas de barbear. — Bacia de arame,

vaso de cobre amarello batido, que se

emprega na economia domestica para la-

var os pés e roupa. — Tirar bacia, an-

dar pelas portas tirando esmola para al-

gum santo. — Na linguagem chula, uma
bacia de barbeiro representa o elmo de

Mambrino.
BACIADA, s. /. Caldeirada ; arremesso

do liquido contido em uma bacia. Tudo
o que se contém dentro em uma bacia.

BACIASINHA, s. f. Diminutivo de ba-

cia. Tanque sequeiro ; cassoleta de espin-

garda; cavidade do candieiro onde se dei-

ta o liquido.

f BACILA, s. f. Em Botânica, planta

do género das umbellifcras, a que se cha-

ma Chriturum Tnaritimum.

t BACILAR, V. n. Vid. Vacillar. =
Usado por Frei Bernardo de Brito.

t BACILLAR, adj. 2 gen. (Do latim ba-

cillus, varinha.) Em Historia natural,

epitheto que se dá aos corpos compridos,

delgados e cylindricos como uma vari-

nha.

BACILLAR, s. m. Em Mineralogia, cer-

tos crystaes alongados e arredondados.

— Em Entomologia, também designa

certos animálculos infusorios.

t BACILLARIEIAS, s. f. pi. Em Histo-

ria natural, íamilia de animálculos infu-

sorios, classificados entre os polygastri-

cos, e a que os bacillares servem de

typo.

t BACILLIFORME, adj. 2 gen. Que tem

a forma de uma varinha.

f BACILLO, s. m. Em Entomologia, gé-

nero da familia dosphasmianos, da ordem
dos orthópteros,

— Em Botânica, nome dado ao pode-

cião dos lichens e aos bulbilhos que se

desenvolvem em certos pericarpos.

BACINETA, s. f. ant. Diminuto de Ba-

cia. — «...bacineta de latão. » Diogo do

Couto, Década IV, Liv. 4, cap. 10. •=

Recolhido por Moraes.

BACINETE, s. m. ant. (Da baixa lati-

nidad« bacinetum, no franccz bacinet.)

Morrião, chajjco de ferro ou aço para de-

fender a cabeça das armas oflensivas ; ora

a modo de elmo.— illuma das pedras deo

a Vasco Martins no bacineta fjiie trazia. )>

Chronica de D. João I, foi. 340, col. 2.

= Também se lhe chamava Capellina,

como se vê no Nobiliário. Nos poemas
francezes do século xii o Xiii ó aonde se

falia constantemente! da armadura do Ba-

cineta ; foi pela imitação da cavalleria

que 08 fidalgos do tempo de D, João i

o usaram. — Bacineta de carnal, os que

eram feitos de malha de ferro á imitação

do camnil ; esta armadura era usada na

corte de Carlos v de França. — «... ba-

cinates de carnal ou de Baviera. » Orde-

nação Affonsina, Tom. i, foi. 475. Vid.

Cervilheira.

BACÍNICA, s. f. Diminutivo de Bacia.

= Recolhido por Jloraes.

BACÍNICO, s. nx. Diminutivo de Bacio.

= Recolhido por Moraes.

BACÍO, s. VI. No sentido antigo, prato

grande, chato, covo e espalmado a modo
de bandeja ;. é ao que modernamente se

chama Travessa. Citado por Gil Vicente

no Auto da Alma. — « e»! hinn bacio de

prata. » Inéditos da Academia, Tom. ii,

p. 95. — No sentido moderno, emprega-

se á má parte: penico, bispote, calhan-

dro, ourinol, e muitos outros nomes da-

dos na linguagem chula. — « Na Provin-

da de Tralosmontes chamão ao prato,

bacio. » Bluteau, Vocabulário.

BACIRRÁBO, s. m. (Do italiano bacia-

re, beijar, e rabo, cauda, trazeiro.) No-

me antigo do Caudatário do Bispo.=Re-
colhido por Viterbo.

t BACIS, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de coleópteros tetrámeros, familia

dos chrysomelinos.

f BACóNIA, s. f. Em Botânica, género

da familia das rubiáceas, tríbu das cof-

feáceas, fundado sobre uma espécie, a

bacónia con/mbica.

t BACONÍSMO, s. m. (De Bacon.) No-

me dado á Philosophia do Novuni orga-

num, contraposta á aristoteiica.

tBACONÍSTA, s. vi. O sectário das

doutrinas philosophicas de Bacon.

j BÁCOPA, s. f. Em Botânica, género

ligado á íamilia das scrofularíneas ; cres-

ce na borda dos regatos da Cayenna.

BÁCORA, s. f. Porca pequena, de um
a dous annos.— « Ninguém mate nas cozi-

tadas... bácora. » Ordenação Affcnsina,

Liv. I, p. C)7. = Recoliiido por J\Io-

raes.

BACOREJAR, v. n. O mesmo que Baco-

rinhar. == Usado na linguagem chula no

sentido de palpitar, pulsar.

BACORINHAR, v. n. Palpitar, estuar,

sacudir, estremecer; no sentido translato,

prescntir, adivinhar. = Usado unicamen-

te na linguagem chula. = Recolhido por

Bluteau.

BACORÍNHO, s. vi. Diminutivo do Bá-

coro ; lcit?iosinho. — 9 A cada bacorinho

vem seu Sam }íartinho.y>—nQuando te de-

rem o bacorinho, bota-lhe logo o baraci-

nJio. » Adagio do século xvi. recolhido

cm (iil \'iccnte.

—

Figos bacorinhos, no-

me dado na linguagem provincial do Jli-

nho aos primeiros ligos, que sào os mais

pequenos e temporílos.

BÁCORO, s. VI. (Do árabe baqm, cria

nova do um até dous annos; na lingu.t-

gom popular, ainda so diz Bacro.^ Leitão,

porco pequeno, porcalho. — « Não quero

bácoro, nem cJiocalho. » Adagio, recolhi-

do por Bluteau, Vocabulário.— «Bácoro
de janeiro, com seu pai vai ao fumeiro.»
Idem, ibidem. — «Bácoro jiado, bom in-

verno e mau verão. » Idem, ibidem. —
«Bácoro em celeiro, não quer parceiro.»

Idem, ibidem.— « Bácoro de meias não é

meu. » Idem, ibidem. —
• « O bácoro,

a fome e o frio fazem grande roido. »

Idem, ibidem.— «A máo bácoro boa lan-

de. » Idem, ibidem.

BACOROTE, s. m. (Diminutivo de Bá-

coro.

l-'iii bucnrole orgalhoso.

sã' b& MIRANDA, ecl. Y11I.

BAÇO, s. m. Em Anatomia, órgão es-

ponjoso e vascular, similhante a um se-

gmento de ellipsoide, de côr vermelha lí-

vida, de uma consistência mole, situado

no hypocondrio esquerdo. A sua visi-

nhança do diaphragma e as suas relações

com elle explicam a dôr que se sente

quando se corre em excesso. — «O que

faz bem ao figado faz mal ao baço. »

Adagio.

BAÇO, «c^'. (Na baixa latinidade bisus;

o «i» medial mudou-se em «a», como em
canistrum, canastra.) De côr morena;
amarellado

;
pardo. Opaco, sem lustro,

sem transparência, escuro, trigueiro. —
« São os ãe aquella ilha, gente baça. »

João de Barros, Dacada IV, p. 380. —
« O vidro nem baço, «em muito crystalli-

no. » D. Rodrigo da Cunha, Catalogo dos

Bispos de Lisboa, p. 190.

— Loc. : Es baço piara espelho, voz

irónica com que se avisa alguém para que
não nos intercepte a luz,

—

Ficar baço,

embaçar, desconfiar.

t BACTÉRIA, s, /. (Do grego bactéria,

bastão.) Em Entomologia, género da fa-

milia dos phasmianos, da ordem dos or-

thópteros, tendo por typo a bactéria aru-

macea.
— Género da familia dos vibrauianos,

dos infusorios vegetaes.

t BACTRIDE, s. m. (Do grego baciri-

dion, pequena vara.) Em Botânica, gé-

nero de cogumelo que se desenvolve no
tronco das arvores.—É synonyrao do g;e-

nero erice.

t BACTRÍDIEIAS, 5. /. pi. Era Botâni-

ca, tribii da familia das uredineas.

t BACTRIS, «. m. (Do ;:rcgo bactron,

bast.ào.) Em Botânica, palmeira da Ame-
rica meridional.

t BACTRO, s, m. i^Do grego hactron,

bastão.) Em Entomologia, género de le-

pidópteros nocturnos, da familia dos tor-

tricidas.

t BACTRÓCERO, s. »>i. (.Do grego ba-

ctron, basiào, o k<ras, corno.) Em Ento-

mologia, género de diptcros, tendo por

typo o hactrocero lougicoruco.
' BACULAR, r. a. Na linguagem vulgar

e chula, adular, lisongcar. = Recolhido

por jUoraes.
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t BACULÍFERO, adj. 2 gen. (Do latim

baculum, bastão, c _/'ere)is_, que leva.) Em
Botânica, arliusto muito procurado por

causa da perfeição do caule próprio para

bengalas.

t BACULITHE, s. /. (Do latim baculus,

bastão, e litlius, pedra.) Restos de mol-

luscos fosseis pertencendo á classe dos

cephalópodes.

BÁCULO, s. m. (Do latim haculnm ; na.

linguagem rústica antiga Bago.) Bastão

alto, bordão, cajado ; symbolo da aucto-

ridade episcopal, e insígnia de cei'tos ab-

bades; tiguradamente, arrimo, apoio, sus-

tentáculo da velhice. — « Solitário e po-

bre, com o seu báculo na mão. » Vieira,

Sermões, Tom. ix, p. 44. — « Trazendo-

Ihe seu jílho, o ([uai era o bacuio de sua

velhice. » Heitor l'into, Diálogos, Tora.

II, p. 21, V.

— Lqc. : Báculo de ouro, bispo depáo,
anexim antigo. — Bacuio pastoral, o que

usavam os abbadcs antigos. — Investidu-

ra por bacuio e anuel, a posse conferida

a um bispo. — Bacuio chorai, nome dado
antigamente á batuta do regente do co-

ro. — Bacuio de pienilencia, o bordão de

peregrino. — Báculos dos cantores, sym-

bolo que os cantores têm na mào, quan-

do na Missa se abençoa o cordeiro pas-

chal.-

—

Quebrar o báculo, symbolo usado

na degradação de um bispo.

— Em Fortificação, porta levadiça.

f BÁCULO, s. m. ant. Forma positiva

do diminutivo Bacello : Vinha, cepa. =
Recolhido por Viterbo no Diccionario Por-

tátil.

BACULOiVíETRÍA, «. /. (Do latim bacu-

lum, bastão, e do grego metron, medida.)

Arte de medir os logares inaccessiveis

;

por meio de um bastão. Vid. Altimetria,

e Agrimensura.

BACULOMETRICO, adj. Que é concer-

nente á Baculometria.

BACULOMETRO, s. m. Instrumento si-

milhante a um largo bastão de que se

servem os agrimensores para medirem os

logares inaccessiveis.

f BAD, s. m. i^Jome dum dos mezes do

anno entre os Orientaes.

BADA, s. f. O mesmo que Abada; o

mesmo que hhinoceronte da Africa. —
« Muitos leões, tigres, onças, badas. » Fr.

João dos Santos, Ethyopia oriental, Liv.

2, cap. 5.

BADAJO, s. ?)i. ant. O mesmo que Ban-

dalho, vadio.— « Casai-a com algum ba-

dajo. » Jorge Ferreira, Ulyssipo, act. v,

se. 1. — Moraes também lhe dá b senti-

do de Badalo, e no sentido figurado, tolo,

fallador, parvo.

BADAL, s. »!. ant. Em Cirurgúi, instru-

mento de ferro a modo de forquilha, que

se poe por baixo da barba para segurar

a cabeça, e tem uma pá, que mettida na

bocca do doente carrega na lingoa para

se observar a garganta. — «O trépano

na cabeça, badal na garganta. » Recopi-

lação da Cirurgia, p. 2.= Recolhido por

Bluteau.

BADALADA, s. f. Pancada do badalo

•no sino ; toque ; figuradamente, erro, des-

propósito. — Cinco, seis, sete. . . badala-

das, signal de incêndio dado pelas torres,

indicando vários pontos de uma cidade.

= iSl'este sentido usa-se no plural.

BADALAR, v. a. e ?i. (De badalo, com
a terminação verbal «ar».) Dar badala-

das, repetir pancadas no sino sem dobrar

ou repicar. — Nas sinetas ou garridas,

dobrar com velocidade; figuradamente,

dar á lingua, linguarejar, se;- indiscreto,

revelar segredos. — « tíenhor relógio, ba-

delemos limpo. » D. Francisco Manoel de

Jlello, Relógios Fallantes, p. 7.

BADALEIRÀ, s. f. Argola do sino, pela

parte interior da qual está preso e se mo-
ve o braço do badalo preso com nervo de

boi. = Recolhido por Bluteau.

BADALEJAR, v. a. e n. (De badalo,

com a terminação verbal frequentativa.)

Puxar, repicar com os badalos em muitos

sinos ao mesmo tempo; figuradamente,

tremer, sacudir, como acontece com o

muito frio e com o medo ; tiritar.

—

E tre-

mião-lhe os beiços, que badalejavam. »

Sá de ]\Iiranda, Estrangeiros, act. i, se. õ.

i BADALHOUCE, s. m. ant. Corrupção

de Badajoz. = Usado nos cautos popula-

res portuguczes do século XV :

Com sua chegada
l'illiou íiaílaííioucff

Sem us;ir d'avciii"a

tiilrou sua lorrc •

E iioz-se |)CiKlonc.

CAXC. POPCLAR, p. U.

BADALIOZ, s. m. ant. O mesmo que

Badajoz; cidade sobre o Guadiana, a trez

legoas de Elvas.

BADALO, s. m. Massa de ferro, um
pouco longa e da altura do sino, suspen-

dida por uma ansa de ferro que está no

corrcado do sino. — Badalo de forquilha,

o que se ata nos sinos com nervo de boi,

e que é próprio dos sinos grandes. —
Badalo de gancho, o que se ferra em quen-

te no sino, na aza interior, na qual gira.

Na linguagem chula também se emprega
como imprecação interjectiva, quasi sem-

pre com sentido obsceno. — Badalo de

martello, o que serve para tocar pela par-

te de fora de um sino para repicar.

BADAME, s. m. Em Oarpinteria, espé-

cie de formão comprido, e mais forte

;

serve para fazer furos e vasar na madei-

ra. .— Também se escreve Bedame. =
Recolhido por Bluteau.

BADAMEGO, s. m. (Corrupção da phra-

se Vade mecum.) No sentido antigo, pas-

ta em que os estudantes levavam os cader-

nos, e os apontamentos da aula. = N 'es-

te sentido, fora do uso. Na linguagem

chula, criança atrevida, e pretenciosa

;

ente uuUo, homem sem importância.

t BADAMIA s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género terminalia, da familia das

combretaceas. Dá-se nay ilhaa Mauricias.

BADANA, s.f. (Do árabe badane, a ex-

tremidade da pelle; ou de Batana, forro,

pelle de ovelha, cortida para forrar os

sapatos.) Na linguagem antiga, carneira;

ovelha magra e que não pare; qualquer
carne magra

;
pilanca. Na linguagem chu-

la, aba cahida, belfa. — « Algumas frei-

ras chamão badanas os alentos dos seus

capellos.n Bluteau, Vocab. — O uso po-

pular d'esta palavra explica a sua origem
árabe.

t BADAROÉ, s. f. Em Botânica, syno-

nymo do género bri/onia, da familia das

cucurbitáceas.

•|- BADE, s. m. Em Ichthyologia, peixe

da ilha de Anamoka.
BADEJO, s. m. Em Ichthyologia, peixe

do género gados, de Linneo. Tem a ca-

beça grande e a bocea muito rasgada,

com varias ordens de dentes. O corpo é

do comprimento de dous ató trez pés,

chato, adelgaçado nas duas extremidades,

e coberto de grandes escamas. — «O ba-

dejo do Brazil parece ser o mesmo que a
mera. » Moraes, Dicc. Vid. Bacalháo.

BADERNAS, s. f. pi. ^Do italiano ba-

derna.) Em linguagem náutica, espécie

de botões provisórios, que se tomam nos
colhedores ou cabos similhantes, emquan-
to fixam os chicotes ou emendam as ta-

lhas. Vid. Arrebens.

t BADHAMÚ, s. m. Em Botânica, espé-

cie do milho miúdo, que se dá em Cey-
lão.

BADIANA, s. f. Em Botânica, género
da familia das magnoliaceas, tribu das il-

licêas, tendo por typo o aniz estrellado.

t BADIÁNICO, adj. Em Chimicae Phar-

macia, o mesmo que Anisico. Vid. esta

palavra.

BADINGHIZ, s. m. Nome do açafrão na
Pérsia. = Recolhido por Bluteau no Vo-

cabulário.

t BADIREA, s. /. Em Botânica, planta

da familia dos aurones, das plantas mais

espessas de Amboine.
j- BADISTO, s. m. (Do grego badistes,

andarilho.) Em Entomologia, género de

coleópteros pentámeros, familia dos ca-

rábicos, tendo por typo o badisto bipos-

tulado.

t BADUCCA, s. m. Era Botânica, nome
de uma alcaparreira do Malabar.

t BADULAM, s. wi. Em Botânica, ar-

busto de Ceylão.

BADULAQOE, s. m. (Do hespanhol ba-

dulaque.) U mesmo que Bazulaquc. Na
antiga cosinha jjortugueza, chanfana, ca-

bideila
;
guisado de ligados e bofes, e de

carne picada com o qual se faz um cal-

do espesso; no mosteiro de Alcobaça fa-

zia-se um guizado de forçuras de carnei-

ro, com cebola, toucinho, azeite e vina-

gre, coentro, hortelã, e outros ingredien-

tes, que se dava como cêa aos monges.
— V. Assim te ficarás para toda a vida

pizando esses teus badulaques.» Miguel

Leitão, Miscellanea, dial, xvii, p. 502

;
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figuradamente ; moxínifacla, cousas miú-

das o de pnuco valor.

BADULAQUE, s. in. Cosmético que no

século XVIII as mullieres usavam no ros-

to para apresentarem melhor côr ou ama-
ciarem a pelle. — « Nu rosto não põe côr,

Item badulaque. » Academia dos Singula-

res, Tom. II, p. 422. = Becolhido por

Moraes. Na linguagem chula moderna,

homem gordo, cachacipansudo; pipote,

phoca.

BAÉ, s. f. Nome indiano, com que se

designam as mulheres canarins, que se-

guem o christianismo, para as differcnçar

das gentias. = Recolhido por Moraes.

t BAÉA, s. /. (Do grego baia, peque-

na.) Em Botânica, planta da China e da

Nova Hollanda, que tem as flores em pa-

niculo e a corolla azul. Género da fami-

lia das irlandráceas.

t BAECKÉA, s. /. Em Botânica, arbus-

to da Nova Hollanda. Género da familia

das myrtiiceas.

t BÀENAK, s. m. Era Ichthyologia, es-

pécie do género bodião.

t BAENODÁCTYLOS, s. m. (Do grego
haind, eu marcho, e dactylos, dedo.) Em
Erpetoiogia, espécie de reptis que se ser-

vem das patas para andar; familia de
reptis saurianos.

tBAENOSAURIÁNOS, s. vi. pi. (Do gre-

go hainô, eu marcho, e smcro.s, lagarto.)

Saurianos cujas patas fazem as funccõcs

de órgãos ambulatórios.

t BAÉOBOTRYS, s. f. (Do grego òaia,

pequena, e hotrys, cacho.) Em Botânica,

género da familia das ericeias.

BAÉOMYCÈAS, aâj. Em Botânica, tri-

bu da familia dos lichens, que tem por
typo o género boémyces.

•j- BAETA, s. /. (Do italiano laietta, a

frisa ou avesso dos pannos de lã.) Panno
de lã, a que com o uso ou com instru-

mentos se levanta o jjêllo. — Baeta caste-

lefe, a que é de cincocnta c quatro tios.

— Baeta cossal.— Baeta de conta nova.
— Baeta de barca. — Baeta cacheira. —
Baeta imperial. Nomes usados nas fabri-

cas portuguezas no fim do século xviil,

=::: Tambcm se classifica a baeta segundo
as terras d'onde vem : Baeta de Hollan-
da, de Barcelona, ctc.

BAETAL, adj. 2 gen. Que pertence ou
é feito de baeta.— i'^aízoía baetal.=Re-
colhido por Moraes.

BAETÃO, s. m. Baeta grossa; panno
grosso e forte, próprio para capotes e

saiaes.

BAETILHA, s. /. liacta fina; espécie

de fianclla. Também designa o fato feito

d'este panno. — « Baetilha soqueixada. n

= Francisco Rodrigues Lobo.
BAETÍNHA, ,9. /. O mesmo que Baeti-

lha. — Baetinha de Bestable. tecido usa-

do no século xvii.= Recolhido por 151u-

teau no Vocabulário.

BAFAGEM, s. /. (De bafo.) Aragem,
sopro brando o interrompido ; viração.

— (í... alguma bafagem do outro rumo.v
João de Barros, Década II, foi. 191, col.

3. — « Conduzida de algumas bafagens

de Nordeste. » Dom Francisco Manoel de

Mello, Epanaphoras, p. 228. Vid. Bafu-

gem.
BAFAR, V. n. ant. (Do italiano beffa-

re, chasquear.) Corrupção de Bufar ou

Bofar, basoliar-se, jactar-se. — «... bafar

privan^a. » Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. I, se. I. = Recolhido per Moraes.

BAFARÍ, s. m. (Do árabe bohari, se-

gundo Bluteau, que vai tanto como ultra-

marino. ») Em Ornithologia, ave de ra-

pina, que passa o mar ; falcão menor que

o nebrí ; a ouo tambcm se chama Taga-

rele. — <( Os falcões Tagarotes seio con-

tados e tidos por Bafaris ; ci-ião na Ilha

de Cabo Verde e na Africa ; os caçado-

res os estimão por Bafaris por serem to-

dos de hmna condiccSu. )> Arte da Caça,

p. 42.

BAFEJADO, adj. p. Aquecido com o

bafo ; acalentado ; figuradamente : favore-

cido, inspirado. — n Jesits no presépio

desamparado dos homens e bafejado dos

animaes. » Vieira, Sermões, Tom. ii, p.

lõG.

BAFEJADOR, s. e adj. O que acalenta;

favorecedor. = Recolhido por Bento Pe-

reira.

BAFEJAR, V. a. (De bafo, com a ter-

minação verbal frequentativa.) Exalar o

bafo vagarosamente sobre alguma cousa

para a aquecer ; soprar brandamente

;

acalentar, favorecer, ajudar; inspirar, va-

porar.

bafeja

O Tybro inda ca'sangue que vericinos.

ENEIDA, liv. xii, cst- 9.

BAFEJO, s. m. 8ôpro, alento, hálito,

expiração ; aragem, viração, menção. —
«...bafejo dos zephj/ros. )> Filinto.

BAFETÀ, s. m. Mais usualmente Bofe-

tà
;
grande panno branco de lençaria que

vem das índias orientaes, principalmen-

te de Serrate, Bengala e Bonarcs.= Re-

colhido por Moraes. Diogo do Couto es-

creve Bofetá.

BAFÍO, s. 7)!. Cheiro mcphitico, resul-

tante de humidade e de falta de renova-

ção do ar. Dá-sc principalmente nas va-

silhas que se taparam estando molhadas.

Môfo.= Usado por Barreiros, c ainda ho-

je na linguagem popular.

BAFO, s. m. (Do ilrabc bahar, evapo-

rar, segundo Bluteau; de uso popular.")

O ar húmido cxiialado pelos pulmões na

expiração; bafagem, bafejo, sopro vaga-

roso e quente ; figuradamente, calor, fa-

vor, protecção, pequena distancia a que

se estíl de alguém, abrigo, conchego. —
Pnssada a militar inosira o severo
lUn ao sasai Rrandio, que da privança
Gosava o bafo, eliama o disse, quero.
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«... ús dentes tão ruins, que lhe cheira

muito o bafo. » Jorge Ferreira, Ulyssipo,

act. III, se. 1.

BAFORADA, s. /. Bafo forte ; arroto de

quem bebeu em excesso ; figuradamente,

pachouchada, parouvella, impropério. —
<i Lembra-te, que dando-nos huma bafora-

da de vinho te desculpaste dizendo que ti-

nhas hum achaque que te obrigava a usar

de medicamento em que entrava o vinho? »

Ciccro, In Pisonem, trad. de Bluteau.

BAFOREAR, s. n. ant. (Do italiano ba-

gordare; no francez behourder.) Em Es-

grima, atirar ao tablado com bafordos,

ou lanças curtas arroj adiças, correndo a

cavallo. Encontra-se este verbo nos ve-

lhos romances de cavalleria. Justar, tor-

near, lancear. — «... bafordarey por ci-

ma daquella torre. » Sá de Miranda, Vi-

Ihalpandos, act. iii,. se. 1. Modernamen-
te: Bafurdar, Barafustar.

BAFORDO, s. m. ant. (Do italiano ba-

gordo, lança, pica ; no francez bthourd,

também do italiano bigordo.) Lança sem
ponta com que os cavalleiros se exerci-

tavam ; canna própria para correr em gi-

neta. — Andar no bafordo, seguir a ap-

prendisagem. Citado no Cancioneiro de

Resende como usado no século XV ; foi.

3, col. 6.

BAFOREIRA, s. /. e adj. Em Botâni-

ca, nome vulgar da figueira brava, usa-

da nas superstições populares.— « Outros

cortão Solas em figueira baforeira. » Or-

denações, Liv. i, tit. 3, § 3.

BÁFOREIRO, adj. Que pertence á fi-

gueira baforeira, oii brava.— I^igo bcrfb-

reiro.» Jorge Ferreira, Aulegraphia, foi.

10.= Recolhido por Moraes.

BAFORINKA, s. f. O mesmo que Bu-

farinha; ninharia, artigos de pouco va-

lor que trazem em arqueia os bufarinhei-

ros.= Recolhido ])or Moraes.

BAFORINHEIRO, s. m. ant. O mesmo
que Bufarinheiro e Belíurinheiro.

,

BAFUGEM, .s. /. O mesmo que Bafagem;

usr.do por João de Barros.

BAGA, s. /. (Do latim bacca, descen-

do o «c»á media «gn como em lacus, la-

^0.) Fructo miúdo, que dão os loureiros,

as murtas, a era
;
granulo ; figuradamen-

te: o que se assemelha ao fructo destas

arvores e arbustos.— Suar cm bagas, o

mesmo que Bagadas.

BAGACEIRA, s. /. O logar aonde se lan-

ça o bagaço ou bròlho. ^Recolhido por

Moraes.

BAGACEIRO, s. m. O que lança o ba-

gaço da canna para fora da moenda nos

engenlios do assuear.

BAGACEIRO, adj. Que se sustenta com
bagaço de cannas cosidas.

—

Boi baga-

ceiro.= Recolhido por Mor.ies.

BAGAÇO, s. "I. Brolho ; a cisca, bagu-

lho c «raipo ou engaço que fica depois da

uva espremida no lagar ; também se diz

da azeitona e da canna do assuear. —
Ter alguma cousa coi» bagaço, em abun-

dância, com fartura. = Usado por Frei
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Agostinho da Cruz, e ainda hoje usado

pelo povo.

BAGADAS, s. f. 2/I. Diz-se das lagri-

mas que caem em bagas ou cio tamanho
de bagas e copiosas.

—

CYiem as lagrimas

ás bagadas. = Usado na linguagem pro-

vincial do Jlinho.

t BAGADAIS, s. m. Era Ornithologia,

género da ordem dos pardaes, fundado
sobre uma única espécie do Senegal.

BAGAGEIRO, s. m. Azemel ; o que trans-

porta bagagens. = Usado no Alvará de
24 de Novembro de 1645. = Recolhido

por Moraes. = Também se dá este nome
ás azémolas de carga.

BAGAGEM, s. f. (Do francez hagacje,

segundo Bescherelle derivado do allemào

pack; na baixa latinidade segundo Du
Gange, baga, significa arca.) Em geral,

toda e qualquer equipagem de jornada;

saccos, saccaria, fardagem, cargas que
vão adiante ou acompanham um exercito.

Introduzido na linguagem portugueza
por meio das locuções militares.— <i.Sen-

do as bagagens muitas não se ponhão no

centro do exercito. » Vasconcellos, Arte
Militar, p. 147.

— Loc. : Partir com armas e baga-

gens, sair repentinamente de um sitio, pa-

ra nào tornar a elle. — Bagagem littera-

ria, diz-se da collecçiio das obras de um
auctor ; toma-se no sentido irónico.

— Syx. Bagagem, Equipagem : Dá-se
o primeiro nume a tudo que pertence a

um particular, e que elle transporta com-
sigo para seu uso particular.—^A equipa-

gem é o conjuncto das cousas necessárias,

apparelhos, aprestes para realisar qual-

quer empreza. Na guerra ha bagagens e

equipagens, as primeiras pertencem a ca-

da soldado, e da perda d'ella não depen-
de a sorte da guerra ; as equipagens são

os petrechos e instrumentos próprios pa-

a as differentes circumstaucias da guerra
e cajá perda compromette ura exercito.

BAGANÇÁL, s. m. Nome que se dá na
índia ás lojas e ai-mazens.— «... dos ba-

gançaes que esiavão ao longo da agoa. 11

João de Barros, Década II, Liv.ili, cap. 4.

BAGÂNHA, s. /. Nome vulgar do capi-

tulo do linho, dentro do qual está conti-

da a semente ou linhaça.

BAGATELLA, s. /. (Do francez haga-
telle, formado do diminutivo de bague.)

Cousa de pouco valor, e que se pode dis-

pensar sem com isso soffrer privação. Ni-
nharia, futilidade, frivolidade.=Tambem
se emprega absolutamente ou como inter-

jeição, para denotar a indifierença, a du-
vida, a incerteza, quando nos annunciara
um mal que está para acontecer.

— Em Litteratura, o Génio das baga-
tellas, ficção de Diniz no seu poema o

Hyssope; é este génio que instiga a pen-
dência entre o Deão Lara e o Bispo Len-
castre. = Também usualmente se diz Ba-

catella, o que se conforma com a etymo-
logia primordial bacca.

BAGATELLEIRO, s. m. e adj. O que

se occupa de liagatellas, fútil, frivolo.

BAGATELLINHA, s. f. Diminutivo de

Bagatella, ninharia frivola e sem impor-

tância.

BAGAXA, s. 2 gen. e adj. (No francez

bagasse, mulher de má vida; este termo

é de uso ]iopular em França. Segundo Mo-
raes do pérsico hagha, meretriz.) Mulher
ou homem que se prostituo ; lascivo, tor-

pe, obsceno, frascario, maniuello.— «... os

Turcos que pelas ruas achão miãheres pu-

blicas ou rapazes bagaxas...» Mascare-

nhas, Relação da perda da Nau Conceição,

p. 39.= Recolhido por Moraes.

BAGE, s. f. O mesmo que Bagem ou

Vagem ; na linguagem popular, designa

o feijão novo todo casca, e com o grão ain-

da em leite, que se guisa.

BAGEM, s. f. Vid. Vagem.
BAGLATTEA, s. f. Em Musica, instru-

mento usado pelos árabes, consistindo era

trez cordas estendidas sobre uma taboa;

toca-se cora uma penna.

BAGO, s. m. (Do latim bacca, pérola re-

donda.) O grão suecoso do cacho das uvas;

qualquer grão meudo.

—

«...bago de chum-

bo. v Padre Manoel Bernardes, Floresta,

Tom. II, p. 74.

BAGO, s. m. (Contracção de baculum.)

Em Disciplina ecclesiastica, insignia pon-

tifical ; cajado episcopal, que representa a

jurisdíceào superior. = Também se lhe

chama Cabuta, Gambuta, Grossa, etc. —
Mas olha lium oalfsiaslico guprrciro

yue em lança de aço torna o liayu ie ouro.

CAM., LDZ.,carU. Vdi, cst 23.

BAGOADO, adj. p. Feito cm forma ou

á similiiança de bagos. — «... assi vosso

rosto me parece cheio de lagrimas bagoa-

das.» Frei Filippe da Luz, Vida Contem-
plativa, p. 246.

BAGRE, s. m. Peixe comprido e rabi-

forcado, de côr prateada; as feridas que

se fazem com as suas espinhas são diffi-

ccis de curar e bastante dolorosas.— «.4

invenção d'esta peqonha he dos moradores

da ilha de Çomatra, que conqwe com a

espinha do peixe, a que neste reino cha-

ííiftnioíf bagre.» João de Barros, Década II,

foi. 142, col. 4. = Este peixe constitue

modernamente uma espécie do género si-

luro.

t BAGUARÍ, s. m. Era Ornithologia, es-

pécie do género cegonha.

BAGULHADO, adj. Que tem bagulho. =
Recolhido por Moraes.

BAGULHENTO, adj. ant. Diz-se da uva
ou gaipo que tem muito bagulho. = Re-

colhido por Bento Pereira.

BAGULHO, s. m. Granulo ou sementes

que contêm no bago da uva; na lingua-

gem popular se lhe chama Grainha e Grau-

lho.

—

Syn. Bagulho, Grainha: Na lin-

guagem oral do século xvui, dava-se o no-

me de bagidho ao bagaço ou brolho ; e

grainha, ao caroço raiudo de certas fru-

ctas.= Modernamente estes dous vocábu-

los restringiram-se e aproximarara-se.

BAGULHOSO, adj.'Y^m Botânica, tra-

duz o epítheto scientifico acinosos ; o mes-

mo que Bagulhado e Bagulhento.= Usa-

do por Brotero.

BAHAR, s. m. Peso usado em Terna-

te, em Malaca, no Achem e até na Chi-

na. O babar chinez pesa trezentos catís.

— «Quinhentos bahares de pimenta para
a carga da armada, que fez cada bahar
trez quiniaes, trez arrobas e desouto arrá-

teis do nosso pezo.s Damião de Góes,

Chronica de Dom Manoel, foi. 60, col.. 3.

Este nome também apparece contraído na
forma Bar.

BAHARÍ, s. m. (Do árabe bohari.) O
mesmo que Bafari e Bufarí. = Usado por

Nune.s de Leão na Descripção de Portu-

gal.

BAHÍA, s. f. (Segundo Moraes, do cél-

tico baiya, porto ; no francez baie.) Em
Geographia, pequeno golpho, espaço do
mar contido entre duas terras ou costas

que se prolonga deixando entre si uma
grande abertura.

— Syn.: Bahia, Porto, Barra, Angra,

Enseada, Golpho: Vid. Angra.

BAHIANO, adj. O natural da Bahia, ri-

ca e vasta província do Brazil.

BAHINILHA, s. f. Vid. Baunilha.

t BAHIR, s. m. Titulo do mais antigo

livro dos Rabinos.

BAHÚ, s. VI. (Do francez ia/iiií; no cél-

tica bahu, cofre, caixa.) Cofre de madei-

ra, com a tampa curva á maneira de abo-

bada ou lombo, guarnecido de couro cru

e pregado com grandes tachas amarellas.

Vid. as formas Abahulado e Abahular.
— Loc. : Não ser bahu de ninguém, não

querer guardar um segredo ; não querer

andar com arcas encouradas.

BAHUL, s. m. O mesmo que Bahu
;
po-

rém mais frequente na linguagem popu-

lar.= Frei Luiz de Sousa, escreve Baul.

BAHULEIRO, s. m. Fabricante, ou ven-

dedor de bahus.

BAIA, s. f. Trave suspensa pelas ex-

tremidades por duas cordas, ou fixa na

mangedoura e em um pau vertical, que

serve para separar as cavalgaduras nas ca-

vallariças.==Tambem se escrevia Baya.=
Recolhido por Bluteau, no Vocab.

t BAICLAKLAR, s. m. Porta-bandeira

no exercito turco.

t BAIDAR, s. m. Barco formado de al-

gumas taboas forradas de couro, usado

em Kamschatka-
BAILA, s. /. Usa-se unicamente na lo-

cução adverbial. Vid. À baila. — « Tra-

zendo lugo àiaila Galeno e Avicena.» Aze-

vedo, Correcção de Abusos, p. 220. Vid.

Balha, de uso popular.

BAILADEIRA, s. f. Nome portuguez

d'onde se derivou o de Bayaderc, dado
ás mulheres indianas, que exercem a dan-

ça e canto por mister. Dançadeira, bai-

larina. As bailadeiras, dividem-se em
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quatro classes ; as devadachis, as natchês

as vesfiatris e as caucenis. As primeiras

vivem nos terapias e são consagradasá di-

vindade; as segundas, sào como as deva-

dachis, mas não estào adscriptas ao serviço

de nenhum templo; as vestiatris e as cau-

cenis, occupam-se nos divertimentos dos

palácios dos grandes. Todas estas baila-

deiras requintam pelos segredos da vo-

iuptuosidade, que exploram como modo

de vida. — «...e ás suas bailadeiras cin-

co. D João de Barros, Década 11, foi. 235,

col. 3.

7 BAILADO, s. m. Em Choreographia,

dança, que se representa nos intervallos

das Operas.

BAILADOR, s. vi. O que baila; Baila-

rino, Dançarino. — « Deos punio a fera

impiedade da malvada bailadora. » Ama-
dor Arraes, Dialogo VII, cap. 17.

BAILÃO, s. m. O que baila muito. Mo-

raes traz a forma feminina Bailona, nun-

ca usada.

BAILAR, V. 11. (De baile, com a termi-

nação verbal « ar » ou da baixa latinida-

de ballare.) Dançar, saltar, pular; fol-

gar só, com par, ou com muitas pessoas;

executar as danças que constituem um
baile. — «...bailando os mackatins. » Ca-

mões, El-Rei Seleuco, Prolog.

— Loc. : Quando te casares hei de te

bailar na boda, promessa futura, e quasi

sempre irrisória. — Bailar de terreiro,

em desafio ou á compita. — 'i Baila bem,

deitei-me do carro. » Anexim do século

XVIII. — '< Bein baila a quem a fortuna

faz o som. » Idem ; recolhidos por Blu-

teau

.

j BAILARÍCO, s. m. Pequeno baile

;

dança popular ao som da banza.

BAILARÍM, s. m. Bailarino ;
dançarino,

dançador, bailador. = Usado por Filin-

to. = KecoUiido por Moraes.

BAILARÍNO, s. m. O que dança nos

theatros, em composições choreographicas

chamadas bailetes.

t BAILARIQUEIRO, s. m. Nome chulo

dado ao que anda sempre em bailaricos.

BAILE, s. m. (Da baixa latinidade bal-

lare.) No sentido antigo, qualquer dança

em geral; no sentido moderno, partida;

assemblêa de pessoas que se reúnem pa-

ra dançar, ao som de piano e de musica

de camará.

Com liailrx, e rom fuslas de alegria,

l*cla praia arenosa a nós vieram.
CAM. , l,l)Z., c. v-, est. CiS.

— Loc. : Dar um baile, proporcionar

em sua casa uma partida aonde se dança
e| so joga, apresentando ao mesmo tem-

po vários rolrescos. — Rainha do baile,

diz-se da seniiora mais bem vestida e ga-

lante que apparece em uma partida. —
Biale de mascaras, o que se dá pelo en-

trudo cm casas particulares e theatros.

—

Baile ciimpcstre. — Baile em forma.
— 8vx. Baile, Dança: O primeiro

termo designa folguedo constituído esscn-

voi. II — 89.

cialmente por diversas danças ; mas res-

tringe-se sempre ao sentido de partida,

assemblêa, reunião em que se dança.

—

A dança tem um sentido extenso, com
que se designa a parte scientitica ou co-

reographica que forma uma das manifesta-

ções do bello, e portanto estudada tam-

bém ))cla Esthetica.

BAILÉO, s. m. (Do grego hallô, cu

danço.) Espécie de andaime, sustido por

escoras entre as bastes de pau da grua e

a roda dos guindastes; cerca o peão.

—

Também designa o palanque ou cada-

falso.

— Em linguagem náutica, espécie de

castello nos navios antigos que os fazia

mais alterosos, e de cima dos quaes se

pelejava. — Banco ou assento fixo na pa-

rede. Varanda.— «Mandou fazer humhai-

léo « caravella ião alteroso, queficasse egual

da fortaleza. » João de Barros, Década

IV, p. 600. — Homens de bailéo, o mes-

mo que marinheiros combatentes, distin-

gulam-se da chusma, e dos homens da

maí'<;'íção. = Também se escrevo Bailéu.

t BÀlLETE,s.?n. (Do írancozballet.) Di-

minutivo de Baile. Em Choreographia,

dança figurada, executada por muitas pes-

soas, de modo que com seus passos ou

gestos representam uma acção qualquer.

— Acção cómica ou trágica, representa-

da por gestos e pelas attitudes dos dan-

çarinos. Na Hi-storia do Theatro portugucz

do século XVII chamava-sc Bayle, a este

espectáculo, introduzido pela imitação da

corte franceza.

BÁILHA, s. f. ant. O mesmo que Ba-

Iha.

BAILHAR, V. a. ant. O mesmo que

Bailar. (Assim como gainhar de ganhar.)
— II. ..comer, beber, bailhar e folgar, v

Paiva, Sermões, Tom. i, p. 112, v.; ser-

mão primeiro, da quarta-feira depois da

primeira dominga.

f BAILHE, s. m, ant. O mesmo que,

Baile. — « Nestas noites fazem grandes

festas e bailhes. » Padre Manoel Godinho,

Relação, cap. 26, p. 167.

BAILHÉIRO, adj. ant. Ligeiro. Diz-se

dos navios. — « Jhus bateis bailheiros. n

Fernão Lopes, Chronica de D. João I; ci-

tado por Viterbo.

BAILIA, s.f. (O mesmo queBalia; quanto

áetymologia, veja-se Bailio.) Antigamente,

em certas ordens militares, commenda prin-

cipal. — «Nos documentos do mosteiro de

Vairão de 1347 se chama Baylia a com-

menda de Lessa. E com eJ[feito na ordem

do [Hospital (hoje de Malta) e mestno na
do Templo (sobre cujas minas se levan-

tou a de Christo) já desde os jins do sé-

culo XII se chamaram Baylias, Balias e

Bailias as principaes commcudas. » Vi-

terbo, Elucidário.

BAILIÁDO, s. »i. (De bailio com o suffixo

» ado. 1'^ Dignidade de bailio; o território

do bailio.— <i Hje he commenda c bailiado

da mesma ordem ^dos Freires do jMalta). >

Jorge Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom.
I, p. 7, col. 1.

BAILÍO, s. m. (De balio ; esta palavra,

á qual corresponde etymologicamente o

francez bailli, é um derivado de um pri-

mitivo representado no francez antigo

por bail, tutor, preceptor, administra-

dor, no italiano por bailo, balio, e ba-

lia, e no provençal por baile. Como ori-

gem d'este primitivo admittese geral-

mente a palavra latina bajulus, homem
de fretes, portador, a qual no baixo la-

tim foi empregada na aecepção de guarda,

aio, pedagogo, e mais tarde na de admi-

nistrador, ecÓQomo, director. Do mesmo
primitivo deriva o portuguez bailia, cor-

respondente etymologieo do francez bail-

lie.) Antigamente, commendador de bai-

lia, commendador de uma das commen-
das principaes em certas ordens milita-

res. — « Mereceu por suas heróicas proe-

zas na giisrra, e virtudes na paz, ser

nella (na bailia de Lessa) bailio e grão

commendador. » Jorge Cardoso, Agiologio

Luzitano, Tom. i, p. 2. — Na Ordem de

Malta os bailios capitulares estavam logo

abaixo dos grão-priores e assistiam nos

capítulos da ordem da língua da sua na-

ção ; os bailios conventuaes eram os pri-

meiros conselheiros da ordem.
— Também pela palavra bailio tra lu-

zem os nossos, escriptores os vários equi-

valentes et3'moIogícos d'este vocábulo e

seu primitivo nas outras línguas, os quaes

têm tido diversas accepções segundo os

tempos e os povos.

t BAILLIÉRIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero estabelecido por Aublet para um ve-

getal da Guiana, da família das syuan-

thereas, tríbu das senecíonidcs.

BAILO, s. 7)i. ant. O mesmo que Baile.

Canários já se ajantSo os nsailos,

Bailos e danças ligo se appareibão.
coRTS USAI., xivr. he stpiLt , Câul. v.

BAINHA, S.f. (Do latim vagina; asyn-

copa de) og» autes de ai» e o abranda-

mento do «n» em «nh» na desinência «ina»

são regulares. A mudança do «v» inicial

em ob» é rara ; ha, porém, exemplos, alem

do que apresenta esta palavra, taes como

hcxiga de wessica; bodo de \otum, e o an-

tiquado bibira de \ipera.) Espécie de in-

vólucro longitudinal em que se mette a

folha de uma espada, estoque, punhal ou

outro objecto análogo, para que uào se

embote, desponte ou oxyde.

E da hainhtt tS cm (onlinpntc

Arranca fora a rulilan le e^pad*.

BtantTO/.i^tiD. K)»T.. IÍT. I, esl, 116.

—Metaphoricamente,vagem. Bento Pe-

reira, Prosódia, p. 1022 <ia nona odio.ão.

— «... o (friicto) do ébano ^c) como bainhas

de ervilhas. » Duarte Madeira Arraes, Me-

thodo, Part. ii, quest. 29, p. UG.— Do-

bra com costura da extremidade do pau-

no que nào tem ourela, ticaudo as pontas

dos tios recolhidas, para que o panuo

não se desfie.— «... o governador... lha
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manchu dar de comer e hum pedaço de

panno vermelho e hua bainha de facas. r>

Chronicade D. João ÍIÍ, de Francisco de

Andrade, Part. ii, cap. 47.

— Loc. : Não caber nas bainhas, ser

muito presumido. — Não cortar ns bai-

nhas, ser pouco agudo, ter engenho pou-

co vivo.

BAINHAR, V. a. O mesmo que Embai-

nhar.— ííBom será que estejaes duas ho-

ras faliando de modo que nem gOsto nem
proveito nos deis e que nós estejamos sem

torcer nem bainhar.» Martim Atibnso de

Miranda, Tempos de Agora, Tom. i, dial.

1
,
p. 31, cdiç. de 1785.

BAÍNHEIRO, s. m. Official que faz bai-

nhas do espadas, ete.

—

Ha mais hum fras-

queiro e bainheiro do mesmo armazém.

v

Frei Nicolau de Oliveira, Grandezas de

Lisboa, foi. 162.

t BAINÍCA, s. /. O mesmo que Bauni-

lha.— KComo o chocolate estiver em mas-

sa, deitem-lhe oito bainicas pisadas, i> Ar-

te da Gosinha, citada porBluteau.

BAINÍLHA, s. f. O mesmo que Bauni-

lha. — lí Plantem e cultivem cacáo, baini-

lha., anil e as oxitrus drogas.» Vieira, Car-

tas, Tom. 11, p. 177.

t BAILOMANÍA, s. f. (Composto de
baile e mania.) Paixão pelos bailes leva-

da a ponto do loucura.

t BAILOMANÍACO, adj. (Composto de

baile e maniaco.) Pessoa qne ama os bai-

les, com paixão que toca na loucura.

BAÍNO, s. m. ant. O mesmo que Banho,
no sentido de pregão.= Recolhido por Mo-
raes, que, todavia, não allega texto algum.

BAIO, adj. (Do latim badius; a synco-

pa do «d» entre vogaes é regular; ex. :

cruel, cruáelis ; úei, Jidelis ; meio, me-
àium; moio, moáius ; raio, radius ; roer,

rodere ; váo, vadum.) De côr de tâmara.

Diz-se oídinariamente dos cavallos. —
«Cavallo baio, baio claro, baio escuro ou
castanho, baio dourado.-» Bliiteau, Voca-
bulário.

—

<f... botas bayas e chapeo de fel-

tro com fita encarnada.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Aulegraphia, act. i, se.

4, p. 12, V., ediç. de IGIU.— ^Quando
o escudeiro se enfeitava com brozeguins

baios, barrete vermelho com fita azid.»

Idem, Ibidem, act. iv, se. 1, p. 118.=
Também se emprega substantivado, como
os demais adjectivos que designam cores.

•j- BAIO, s. m. Em Botânica, nome ma-
labar da canafistula.

t BAIOCO, s. m. Moeda de cobre ita-

liana que vale a decima parte dojulio.

—

<i...no theatro das freiras aonde se entra

por poucos baiocos.» Cyrillo Volkmar
Machado, Collecção de Mem., p 174.

BAIONETA, s. /. (Do francez baionct-

te.) Espécie de adaga em forma de lan-

oeta, tendo em vez de punho um cabo
ôco que se fixa na boca das espingardas.
— Loc. : Armar a baioneta, fixar a

baioneta na boca da espingarda.— Bdio-

neta calada.

BAIONETÁDA, s.f. (De baioneta, com
o suffixo «ada» que entra na formação de
estocada, punhalada, facada, etc.) Golpe
com baioneta.

t BAIONINHO, s. m. (Diminutivo de
baio.) Cavallo baio (provavelmente tiran-

do para branco). D. Diniz, Cancioneiro,

CXLIII.

t BAIONISMO, s. m. Em Theologia,

systema theologico contido em setenta e

seis proposições condemnadas por Pio v,

tiradas na maior parte dos escriptos ou
colhidas das lições de Miguel Bay, mais

commumente conhecido pelo nome alati-

nado de Daius.

fBAIONISTA, s. 2gen. Pessoa sectária

do baionismo.

BAIRAM ou BAIRÃO, s. m. (O mesmo
que Beiram ou Beirão.) Nome de duas fes-

tas religiosas solemnos que os mussulma-
nos celebram annualmente. — O bairam
grande, no fim do ramazan ou opoclia do
jejum. — O bairam pequeno, solemnisa-

se setenta dias depois do bairam grande.
— «Este dia he o da sua paschoa a que

chamão Bayrão... Esta Paschoa tem duas
outavas, em que se dão a jogos ti passa-

tempos. Setenta dias depois d'esta Paschoa
celebrão outra sem proceder Quaresma a
que chamão Cuchi Bayrão.» Padre Ma-
noel Godinho, Relação, cap. 26, p. 167.

t BAIRE, s. m. Género de peixes que
se cria nas Antilhas Hespanholas.

BAIRRISTA, s. 2gen. (De bairro, com o

suffixo dista».) Morador ou moradora de

um bairro.

BAIRRO, s. m. (No hespanhol barrio.)

Do baixo latim barriam, ajuntamento de

casas nos arrabaldes de uma cidade, o

numero das casas dentro dos muros de

uma cidade, os muros da cidade, segundo

Du Cange. A attracção do « i » da desi-

nência pela vogal accentuada, dando ori-

gem a um diphthongo, é regular.) Cada
uma das partes cm que se divide uma ci-

dade ou villa ; assim Lisboa está actual-

mente dividida em quatro bairros : o

bairro de Alfama, o bairro do Rocio, o

bairro Alto, e o bairro de Alcântara.
— Em geral, certa extensão do ter-

ritório de uma povoação.— «Na mui no-

bre e mais que cidade de Lisboa, no mais

celebre bairro e alegre sitio, que he o

mesmo que entre Nossa Senhora do Lo-

reto e São Roque nasci. » Martim Aftbn-

so de Miranda, Tempos de Agora, Tom.
I, dialog. I, p. 5. — No primeiro cyclo

da nossa historia havia bairros coutados.

— «...vossos Fidalgos e Vassalos dizem
que som muito agravados, por quanto

seus bairros lhes sovi descontados. » Or-

denação Affonsina, Liv. ii, tit. 59, § 10.

— « Defendemos que nenhum Senhor de

terras. Prelado, Fidalgo, nem outra pes-

soa de qualquer estado e condição que seja

não faça novamente coutos nem Bairros

coutados, nem acolha, nem couta nelles

nem em outros antigos e honras, poeto que

approvados pelos Reis nossos antecesso-

res, nenhuns malfeitores.» Ordenação Phi-

lippina, Liv. v, tit. 104. — A palavra
bairro acha-se nos livros antigos fre-

quentes vezes reunida a pousada. —«...os
vossos Vassallos e Fidalgos som agrava-
dos, dizendo, que em temj)o de vossos

avoos... chegavão aas Villas e lugares do
Reyno e demandavão aas Justiças Bair-
ros e Pousadas, cada huns como as me-
recião. » Ordenação Affonsina, Liv. ii,

tit. 59, § 8.

— Os arrabaldes de uma povoação.
Nas partes de Santarém ainda é termo
corrente que se apiDlica aos arrabaldes
d'esta cidade.

t BAITARIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero não classificado : é constituído por
uma só espécie; ó uma herva a caule in-

dígena do Peru.

BAIÚCA, s. f. Taberna ordinária onde
se dá de comer; ó bodega. = Termo do
estylo baixo.

BAIÚQUEIRO, adj. (De baiuca, com o

suffixo «eiró».) De baiuca, relativo a

baiuca, próprio de baiuca.

— Emprcga-so substantivadamente no
sentido de pessoa que tem baiuca ou vende
em baiuca

;
pessoa que frequenta baiucas.

BAIXA, s. f. O mesmo que Baxa. E'

o adjectivo baixo substantivado na forma
feminina.) Parte do mar em que ha pou-

ca altura do agua. — a Se acharão subi-

tamente hãa noite tão metidos 7ia baxa
que ficava a náo com a proa já sobre a
pedra. » Lucena, Vida de São Francisco

Xavier, Liv. v, cap. iv.

BAIXA, s. /. O mesmo que Baxa. De
baixar, como lavra de lavrar, rega de

regar, sega de segar.) Abatimento, dimi-

nuição de altura. Diz- se em jiarticular da

descente ou vasante da maré.
— Metaphoricamente, quebra do metal

quando se funde.

— Figuradamente, depreciação da moe-

da ; descida no preço ou valor de uma
cousa que é objecto de compra e venda.

— «De huma grande falta e carestia de

trigo se seguiu immedlatamente huma tão

gravide baxa nos mantimentos.» Bluteau,

Vocabulário. — Diminuição, quebra, da

consideração, estima, poder, riquezas,

opulência, etc. — Descaimento de costu-

mes.— «...nella (índia) os costumes chris-

tãos vieruo em muitos á baixa que dis-

semos. » Frei João do Lucena, Vida de

S. Francisco Xavier, foi. 74, v.

— Na linguagem militar, o despedi-

mento do serviço militar. — Dar baixa,

diz-se tanto de quem a concede como de

quem a recebe. — Baixa de posto, pena

que consiste na perda do posto ao qual

já se tinha subido. — Dar baixa de pos-

to, iinpôr a pena de posto.— Dar baixa

ao hospital, entrar em tratamento.

— Na linguagem jurídica, baixa na

cidpa, é a revogação da culpa.

— Emprega-se em estylo chulo signi-



BAIX BAIX BAIX 707

ficando a evacuação mensal das mulhe-

res, regra, menstruo.

BAIXAMAR, s. /. (O mesmo que Ba-

lamar. Composto dos substantivos bai-

xa e 7nai'. A segunda palavra faz as

vezes de um gcnitivo, como em riba-mar,

Campolide.) A descente ou vasante da

maré.— «... ha hum transito difficultoso

que se vadeia na baixamar. » Francisco

de Brito Freire, Historia da Guerra Bra-

sílica, p. 287.

BAIXAMENTE, adv. (O mesmo que

Baxamente. Do adjectivo baixo, com
o suffixo «mente».) Com baixeza, fal-

lando de sentimentos e de procedimento
;

humildemente, apoucadamente , fallando

do conceito ou opinião que se forma de

alguém ou alguma cousa. — «... cum
ser santo, sentia de si tão baixamente,

que se havia pulo mais indigno e maior

2}eccador de toda a familia. » Sousa, Vida

do Arcebispo, Liv. ii, cap. 18. ^Tam-
bém se emprega para significar humilda-

de de nascimento, origem. — «Baxamen-
te nascido. V Bluteau, Vocabulário.

BAIXÃO, s. m. (Derivado de baixo, á

imitação do íVancez basson, derivado de

bas, e do italiano bassone, derivado de

husso.) Fagote, instrumento musico de

pau, de sopro e palheta, que constituo o

baixo dooboé.^Bento Pereira, Prosódia.

Termo actualmente em desuso.— a Usam
ás vezes em Allemanha d'um contra-basso

do fagote que se chama baixão; suas pro-

porções são maiores que as do fagote e

soa a oitava inferior d'este.v Fétis, A Mu-
sica ao alcance de todos, Trad. de J. E.

de Almeida, pag. 131.

BAIXAR, v. a. O mesmo que Baxar;

de baixo, com a terminação verbal «ar».)

Pôr em iogar menos alto ; fazer descer,

puxar para baixo ; inclinar para baixo
;

metaphorica e figuradamente, disse Ca-

mões na Canção V :

Os dourados cabellos

Em tranças de ouro linas,

A queui o Sol os raios seus baixou.

«abatioles éus rayosí) diz Faria e Sousa

commentando este legar. Confronte-sc o

seguinte passo de Vieira, que explica a

origem da metaphora.— «... as milicias

2)ostas cm alas quando hia passando, lhe

abatião as armas e as bandeiras.» Serni.,

Tom. X, p. 359. Metaphoricamente, de-

stituir alguém de um posto a que estava

subido; abater, apoucar, humilhar, que-

brantar, apear. — «... he lugar accom-

modado não menos para confirmar e es-

pertar os homens pobres e baixos que pa-

ra refrear e baixar a soberba dos ricos

e poderosos.» Cathecismo Romano, p. 093.
— Baixar, v. n. Descer do alto para

sitio inferior; diz-se particulariui nte do

que desce do coo, tanto no sentido pró-

prio, como no mctaphorico o no figurado.

KUa Toa, o com luim furor violoiilo

Ã' Urr^ baUií.

Binn <T0, IMilDÀ, lÍT. XII, cst, ^iúi.

A alma ontJo dcscontent(!, polo ar puro
Ilíiixou, deixando o corpo no escuro.

BARRETO, ENEIDA, 1ÍV, X, eSt. 200.

Ser expedido; diz-se metaphoricamente das

portarias, provisões, despachos e oíficios

que do governo são enviados ás auctorida-

dcs e corpos inferiores. Descer por um rio

ou costa para chegar a um ponto que fica

abaixo.-— «... para o qxie mandou baixar

a Goa mais gente e capitães.» Francisco

de Andrade, Chronica de D. João III,

Part. IV,cap. 118.—Descer, diminuir em
altura

;
diz-se particidarmente -da maré,

e dos rios quando lhes diminuo o cabe-

dal de aguas com que haviam engrossa-

do ; figuradamente: diminuir em valora

moeda, descer em preço ou valor uma
cousa que é objecto de compra e venda

;

diminuir o credito, estima, poder, rique-

za, opulência ; descair, fallando dos cos-

tumes
;
perder a elevação, fallando do

estylo
; ser inferior, ficar abaixo.

Quem, senliora, presume de louvar-vos

dom discurso que baixi: de divino,

De tanlo maior pena será diiio,

Quanto vós sois maior ao contemplar-vos.

CAM., SOM. cvi.

— Baixar-se, v. refl. Pôr-se em lugar

menos elevado, descer; inclinar-se, curvar-

se, particularmente por cortezia ou em
signal de inferioridade.

Os ramos se l/aixavão.

Ou de inveja das liervas que pisavSo,

Ou porque tudo autella se buxiiva.

cvMõKS, canção v.

— Figuradamente, humilhar-se, aba-

ter-se ; descer a practicar actos contrá-

rios á dignidade ; ser inferior, não correr

parelhas.

Da matéria se me baxa o iiigenbo.

eAMõKs, canção vii.

BAIXEL, s. m. O mesmo que Baxel. Do
latim vascellum, que, com a siguitícação

de pequena urna cineraria, se encontra em
uma iuscrijíçào de Orelli. No francez Vais-

seau. Vascellum é um diminutivo de vas.

Quanto á mudança de significação, compa-
re-se o termo porcuguez vaso que também
significa navio. Da permutação do «v» ini-

cial em «b» ha exemplos, ainda que ra-

ros : veja-sc a palavra Bainha. A combi-

nação média latina «se» acha-se repre-

sentada por «ix», como em algumas ou-

tras palavras, quando seguida de «e» ou

«i», por exemplo /tíia,'e do fascis ; pei.ve

de piseis. Na variante Baxel é a combi-

nação «SC» representada simplesmente

por «X», como em varias outras palavras.

A desinência «um» cahiu inteiíamcntc,

facto de que ha exemplos.) Xavio de gran-

deza mediana. — « ii vendo que se hãa
vez perdião os baixeis, ou por contras-

tes do mar ou por força do contrario,

ficavão sem forças. » Frei Bernardo de

Brito, Chr. de Cister, Part. u, cap.xxi.

— No cstylo elevado c no poético, na-

vio, em geral
;
particularmente navio de

guerra que tem trez cobertas, que prote-

gem trez baterias. — Guiar o baixel, di-

rigir bem os seus negócios.

BAIXÉLLA, s. /. O mesmo que Ba-

xella. Do latim vascella, plural de vas-

cellum: Veja-se Baixel, egualmente de-

rivado de vascellum. Quanto ao género e

numero, dá-se a mesma mudança que em
arma comparado com o latim arma, e em
acta comparado com o latim acta. O re-

presentar a palavra Baixella um plural

latino explica a significação collectiva do

termo portuguez.) Todo o género de va-

sos de preço usados na mesa, como pra-

tos, copos, de ouro ou prata.— a.. ..para

vos assegurar, não tinha outras tapeça-

rias nem baixellas. » Jacintho Freire,

Vida de João de Castro, Liv. iv, p. 330,

da edição de 1839,

BAIXÉTE, s. m. O mesmo que Ba-

xete. Banco de forma curta em que os

tanoeiros descançam as pipas quando as

concertam.

BAIXEZA, s. /. (De baixo, com o suflGl-

xo «eza», que a par de «iça» represen-

ta o sufiixo latino «i-tia».) O estado de

um objecto coUocado em Iogar de baixo.

— «...p)or o beneficio da idtima baixeza

em que Deos a fez (a terra) a base do

mundo.» Vieira, Sermões, serm. da do-

minica sexta post pentecostem. Tom. 5,

p. 217.—A qualidade de ser baixo, apou-

cado em altura; figuradamente: humil-

dado, inferioridade, pouquidade, peque-

nez, mas sem a ideia accessoria de infân-

cia ; contrapõe-se á qualidade do que é

notável pela sua grandeza, eminência e

sublimidade.— lA conversão admirável,

que Christo, vindo á terra, obrou em a

baixeza da lei moisaica, a qual converteo

em alteza do Evangelho.^Amador Arraes,

Dialogo X, cap. 54.— «Aquella (humilda-

de) (consiste) em o conhecimento da, nossa

baixeza.» Idem, Ibidem, cap. 33.— Por

metonymia, cousas pequenas, apoucadas,

que só prezam os homens de alma peque-

na. — «A humildade he virtude própria

e natural dos magnânimos, que não olhão

baixezas mas piZem os olhos em cousas al-

tas.» Idem, Ibidem, Dial. vii, cap. 7.

—

Humildade de nascimento, em opposiçào

á nobreza. — aSabião a baixeza do san-

gue e vil fortuna da sua mocidade. vld.,

Ibidem, Dial. iv, cap. 30. — Humildade

do posição social.— «-:1 baixeza do servo

não he obra ou injuria da natureza, se-

não da fortuna.» Vieira. Sermões, Tom.
IV, p. 329, sermão do Mandato,— Com
sentido desfavorável, falta de dignidade,

de alteza razoável nos sentimentos e no

procedimento; por meuotvmia, acções bai-

xas, a que nào desce o homem de bem
que preza a sua dignidade.

—

* Antes mor-

rer do que fazer estas baxezas.» Bluteau.

Vocabulário. — Descahimento de costu-

mes ; a qualidade do estylo que é rastei-

ro, o nào tem a elevação razoável.

BAIXÍA, s. /. O mesmo que Baxia. De
baixo com o suffiso «ia».) O mesmo que

baixio, paragem no mar era que ha pou-

ca altiua do agui\i — «...íixía a costa hc
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baixias. » Diogo
cap.

muy suja e cheia de

Couto, Década IV, Liv. iii,

Vasante da maré, baixa-mar,

BAIXINHO, ad). O mesmo que Baxi-

nho. Diminutivo de Baixo. — « Caio Li-

cínio Calvo... era tão bayxinho que kãa
vez, jmra ser ouvido, se atrejiou a hum
cepo. » Manoel Bernardes, Floresta III,

tit. V, § 52.

BAIXIO, s. m. (O mesmo que Baixia

;

de baiXO com o suffixo « io ».) Baixo de

arêa. — « Faz o cabo de Comorini com a
vizinha ilha de Ceilão hum estreito cheio

de muitos baixios, restingas, parceis, co-

roas de areia e recifes de pedra. » Vieira,

Sermões, Tom. x, p. 187, Xavier acordado,

serm. ii. = Usa-se geralmente no plural.

BAIXÍSSIMO, adj. U mesmo que Baxis-

simo. Superlativo de Baixo. — «A natu-

reza a todos os homens fez eguaes, a for-
tuna he a que faz os altos e os baixos

e os baixíssimos, quaes são os servos. »

Vieira, Sermões, Tom. iv, p. 329, ser-

mão do iMandato.

BAIXO, adj. O mesmo que Baxo. (Do
baixo latira bflssus, que como sobrenome
romano e até nome próprio se encon-

tra cm Gruter. A mudança do n s

»

dobrado latino na spirante palatal for-

te « X » é normal. O diphthongo resul-

ta de puro alongamento da vogal latina

accentuada, como em íreio de frenum,
aveta de avena; ca.dei(i de catena; estou

de sto, dou, de do.) Que se acha a pouca
altura acima de um plano. Que se acha
mais próximo da terra, fallando de uns
corpos celestes comijarados com outros.

— «O mais baxo dos planetas he a Lva.«
Bluteau, Vocabulário.—Que se acha mais

próximo da terra, fallando de um astro

em tempos diversos. — «Andando o sol

mais baxo.» Idem, ibidem. — Inclinado

para o chão.— Cabeça baixa.— Olhos bai-

xos. — Que vae declinando, fallando do

dia. — «...0 dia he já muito baxo, qiie

he acerca de horas de vespora. » Fernão
Lopes, Chronica de D. João I, Part. ii,

cap. XXXV. — De altura menor que o re-

gular, que se levanta sobre um plano me-
nos do que o regular. — Homem baixo.
— Arvore baixa.

— Em Geographia, diz-se das partes

de uma região que relativamente a ou-

tras distam mais dos montes ou do nas-

cimento dos rios ou se avisinham mais
do mar. — Beira Baixa.

—

Alsacia baixa.

—Baixo Egypto.—Que não tem bastante

elevação, alagando-se facilmente, fallan-

do de legares. ^

—

«Lagares baxos e apau-
lados. i> Vieira, Dicc. Portuguez-Inglez.
— Profundo, que desce muito, fallando

de poços, cisternas, adegas, valles, etc.

— Que não attinge o nivel ordinário

;

minguado
; diz-se dos mares, rios, poços,

cisternas, dos liquides contidos n'um vaso,
— Que tem poucos quilates, fallando dos
metaes preciosos. — Que sôa pouco, es-

cassamente erguido, fallando da voz.

— Em Musica vocal e instrumental,

que não chega ao tom ordinário. •— Voz
haixa.—Instrumentohaixo.— Cordadema-
siado baixa.—Nota demasiadohaixa.—

O

contrario de agudo ; diz-se da voz e dos
sons de um instrumento.

— Em Historia e Litteratura, que per-

tence ás derradeiras epochas. — Baixo
latim, o latim usado vulgarmente depois

da queda de Roma. — Baixo império, o

império romano na epocha de decadência;

era p.irticular, o império grego de Con-
stantinopla ; tiguradamente, de humilde
posição social, ou que se refere a uma
humilde posição social.— «A natureza a
todos os homens fez eguaes; a fortuna he

a que faz os altos, os baixos e os baixís-

simos, quaes são os servos. » Vieira, Ser-

mões, Tom. IV, p. 329, serm. do Man-
dato.—Humilde quanto ao nascimento.

—

Ordinário, de pouco valor, de qualidade

inferior. — «... avaliava tudo quanto fa-
zia por baixo e imperfeito. » Frei Luiz
de Sousa, Vida do Arcebispo, Liv. i, cap.

II. — Inferior em hierarchia. — Camará
baixa, em Portugal é a caraara dos de-
putados. — Baixo clero, os membros in-

feriores na hierarchia ecciesiastica.—Que
não tem magnanimidade, que não tem a

elevação das grandes almas. — Que não
tem nos sentimentos e no proceder a di-

gnidade própria do homem honrado.

•f
BAIXO, s. m. Em JMusica, nome ge-

nérico dado a todas as vozes ou instru-

mentos que, em uma reunião qualquer
de partes harmónicas, occupa aparte mais
grave do diapasão geral.

— Em Harmonia, Baixofundamental,
nota que em um accorde no estado dire-

cto, isto é, não inverso, occupa o grau
mais grave dos sons que formam este ac-

corde. Ha outras espécies : Baixo conti-

nuo, baixo figurado, ctc. Baixo cantante,

aquolie para quem o compositor faz ura

canto melodioso, vivo e ligeiro, capaz de

responder ao canto dos tenores.= Tam-
bém se dá este nome ás cordas grossas

ou bordões de certos instrumentos.
-— Era linguagem náutica, baixo, o las-

tro ou fundo onde ha pouca altura de

agua, de sorte que o navio lhe toque com
a quilha ; o fundo de areia ou penhasco,

que tem por cima pouca altura de mar.

BAIXO, adv. (Quasi sempre precedido

de qualquer das preposições Por, De, Em,
Para, A.) Ficar abaixo, estar em logar

inferior ; rua abaixo. — Debaixo de ruim
cap)a se esconde o bom bebedor. — Purga
pjor baixo, clyster. — Dar para baixo,

desancar com pancadas. Vid. Abaixo.

BAIXOTE, adj. (O mesmo que Ba-

xote.) Diminutivo de baixo. — Algum
tanto baixo. = Só se emprega fallando

de indivíduos do sexo masculino,

BAIXÚRA, s. /. (O mesmo que Bai-

xeza. De baixo, com o suffixo «ura».)

Falta de sufficiente elevação, fallando de

terras
;
por metonymia, logar baixo, que

por falta de sufficiente elevação facilmen-

te se alaga.— «... ambas (ilhas) tem bai-

xuras qtiB se alagão com as marés, v An-
tónio Pinto Pereira, Historia da índia,

Liv. II, p. 84, V. — Inferioridade em
quilates, fallando dos metaes preciosos.

—

«... nem se fizesse n^ellas mudança pola
valia do ouro ou prata : ou baixura de
moeda. D Ordenação Manoelina, Liv. iv,

tit. 1, § 2.

f BAJA, s. /. Em Botânica, nome Ín-

dio de uma espécie de campainhas da cos-

ta do Malabar.

t BAJANA, s. f. Nome chulo de babo-
so, lorpa.

t BAJANLOOR, s. m. Em Botânica, es-

pécie de sumagre da Ilha de Java.

BAJAR, V. n. (O mesmo que Bajear; de
baje, cora a desinência verbal «ar».) Lan-
çar vagens, fallando dos legumes.

t BAJASAIO, s. m. Em Botânica, espé-

cie do trepadeira do Malabar.

BAJE, s.f. O mesmo que Vagem, de
que é variante.^ Não se usa actualmen-

te na linguagem polida, mas é frequente

na linguagem popular.

BAJEAR, v. n. (O mesmo que Bajar;de

baje, com a desinência verbal «ar» prece-

dida de um «e» como em Cox-e-ar, guer-

r-e-ar.) Lançar vagens, fallando dos le-

gumes.

t BAJÊTO, s. m. Em Zoologia, espé-

cie de ostras que se encontra nas costas

occidentaes da Africa entre a ilha de Go-
rea e Cabo Verde.

BAJÓ, s. m. Vestido aziatico á manei-

ra de jaqueta. — «... ti-nha (el-rei de

Ceilão) vestido hum bajo de seda, que he

huma vestidura de Jeição de jaqueta çar-

rada.)> Castanheda, Historia da índia,

Liv. II, cap. 24.

BAJOUGICE, s. /'. Vid. Bajoujice.

BAJOUJICE, s. /. (De bajoujo, com o

suffixo «ice».) A qualidade do que é lison-

jeiro. — «E que chegue a tanto a bajou-

jice do homem afeiçoado.)^ Jorge Ferrei-

reira de Vasconcellos, Aulegraphia, act. i,

SC ò, p. 17, V. e 18 da edição de 1619.

= Termo da linguagem tamiliar,

BAJOUJO, adj. Baboso; ridiculamente

tolo ; diz-se em particular do que em
amores se torna ridículo pelas suas lou-

curas, dando azo a que se aproveitem

d'elle.— «A molhcr não gaynha em tra-

tar com discretos... digo-vos que antes os

queria bajoujos para me ajudar d'elles.-a

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Aulegra-

phia, act. I, SC 9, p. 33, da edição de

1619.= E' termo do estylo familiar, e só

se costuma empregar na forma masculina.

— A tradição dramática do século xvi,

torna crivei o derivar-se este nome de Ba-
zoche.

BAJÚ, s, 9)1. O mesmo que Bígó.

—

«Fi-

les (os reis das ilhas de Maluco).,, se ves-

tem ao modo malayo e os bajús são de se-

pa rica com botões d'ouro. í) Castanheda,

Historia da índia, Liv. vi, cap, 10. —
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Usado nos Cantos populares do Archi-

pelago Açoriano.

BAJULAÇÃO, s. /. (Do latim hajulatio,

com ura sentido methaphorico.) Attenção

servil, servilismo, baixeza aduladora, li-

sonja vergonhosa, para conseguir alguma
cousa ; cortezia interesseira.

BAJULADOR, s. m. O que faz bajula-

ções; adulador interesseiro, louvamiuheiro

venal.

BAJULAR, V. a. (Do latim lajulare, le-

var um peso ; segundo Moraes, do italia-

no haciolare, beijar os pés.) Adular ser-

vilmente, louvar com vistas de interesse

fazer serviços sem dignidade, grangear

por baixeza o favor de pessoas de impor-

tância.= Usado na linguagem familiar.

BAJULÍA, s. f. ant. (Do latim bajulus,

protector.) O mesmo que Bailia ; bailiado,

ou balindo. = Recolhido por Viterbo.

BAJULO, s. m. (Do latim lajulus.) Em
Historia antiga, aio, que no Baixo-impe-

rio, estava encarregado da educação de

um príncipe.

—Na Historia da cdade media, minis-

tro da puridade.

— Em disciplina ecclesiastica, nome
dos que nas procissões levavam a cruz

ou os candelabros. = Moraes emprega-o
no sentido de mariola, homem de carretos

e também na forma de adjectivo.— ;<...a

eloquência de Crysoloçp, bajula do nome
de Maria. y> Vieira, Sermões, Tom. viii,

p. 55, col. 2.

t BAKARITE, s. m. Ramo da seita

imanita.

t BAKELEY, s. m. Espécie de bois ou

bisões da índia e do Cabo da Boa Espe-

rança.

t BAKKA, s. m. Em Botânica, varie-

dade do cánamo da índia.

BALA, s. f. (Do latim bulia, bolla.) Em
Arte militar, bolla de ferro fundida, de
differentes dimensões, com que se carre-

gam as peças ; também se fazem de pe-

dra.—Bala de desertor, as que na milícia

se usavam á maneira de grilheta para

castigar os que fugiam do serviço mili-

tar.—Bala vermelha, a que c arremessada
depois de ser reduzida ao rubro cereja.—Amarrar uma bala aos pés, modo de
lançar ao mar as pessoas que morrem a

bordo.— Tiro de bala, contrapõe-se a íiro

de pólvora secca.= Também se emprega
no sentido de pelouro.—Balas de papel,

censuras da imprensa periódica.

BALA, s. f. (Do grego hallô, eu lanço;

no francez 6«/Ztí.) Em linguagem commcr-
cial, nome dado a todos os corpos que
recebem uma forma esphcrica ; mercado-
rias envolvidas em serapilheira, c aperta-

das com cordas, notadas com letras c nú-
meros.— Bala de algodão. = Usado por

João de Barros, c na Ordenação AfTonsi-

na.

— Em Typographia, balas, eram uns
instrumentos com que se estendia a tinta

da impressão e se dava tinta nos typos

por meio de pancadas ; eram sempre duas
para desfazerem a tinta uma na outra

;

tinham a forma das espheras de Magd-
burgo. = Estào hoje substituídas pelos

Rolos ou Cylindros..

BALACHE, s. m. (Do árabe halaxa, lu-

zir, resplandecer.) Em Mineralogia, es-

pécie de rubim vermelho alaranjado. —
d ... rííi/«s balaches. » Duarte 13arbosa,

foi. 38G. — Também se emprega na for-

ma de adjectivo. = Recolhido per Mo-
raes.

BALÁÇO, s. m. Tiro de bala; balasio.

BALADO, s. m. (Do latim lalatus.) O
mesmo que Balato, e Balido. = Usado
por Leonel da Costa na traducçào das

Georgicas.

BALADOR, s. m. Em Botânica, ana-

cardo ou fava de Malaca. = Recolhido
por Garcia d'Orta, nos Colloquios dos

Simples.

BALAES, s. in. ant. (Do francez balai.)

Vassoura ou instrumento jDroprio para a

limpeza dos cavallos. == Citado no Regi-

mento do Estribeiro-mór, de D. Joào ii.

BALÁFA, s. m. Vid. Balaio.

BALAFO, s. m. Instrumento musico dos

negros da Costa do Ouro, á maneira de

cravo, com sete cordas de arame que se

tocam batendo com baquetas.

BALAGÁTE, s. m. ant. (De Balaghat,

província do Indost.uo.) Panno grosseiro

da índia, pintado de branco e azul. Ci-

tado por Frei Nicolau de Oliveira, nas

Grandezas de Lisboa.

BALAGATÍNHO, s. m. Diminutivo de

Balagate; panno mais estreito do que este.

BALAIO, s. m. Cesto de palha e vimes

;

alquicé, filele, que o povo usa para lan-

çar a farinha antes de peneirada.=Tara-
bem se usam no Brazil, matisados de co-

res, e nas Ilhas.

iM.indci fazer um balaio
l*ara botar aljicdão.

VAKNH. FLOnlLBC, tom. I, |) . XJIil.

BALAIS, s. m. o a'd.j. (Segundo Blu-

teau, do latim ballatius.) Em Jlineralo-

gia, espécie de rubim côr de vinho pa-

lhete, menos ardente e incendido que o

rubim espincl.

BALALA, s. /. Talvez corrupção de Ba-

lela. — «...f.ite dos bixos balala. » Aca-

demia dos Singulares, Tom. ii, p. 4.

t BALALEIGA, s. f. Instrumento musi-

co, espécie de guitarra de trez cordas

usada pelos Russos.

BALANÇA, s. /. (Do latim bilan.v; de

bis, duas vezes e laiur, bacia, tara ; no

francez balance.) Em Physica, instrumen-

to destinado para determinar o peso dos

corpos. Compõe-se de travessão ou cute-

lo, e ao meio o Jiel; das extremidades
dos braços pendem as bacias, pratos ou
taras. Para a sua pcrfciçiio é necessário

que se evite o minimo attrito do cutello

sobre o ponto do apoio; c que por clíeito

do seu próprio peso os braços estejam em
perfeito equilíbrio.—A balança reduz-se

a uma alavanca do primeiro género, ten-

do o seu ponto de apoio no meio, repre-

sentando uma das extremidades a resis-

tência, e a outra com o peso que faz o
equilíbrio e a potencia. — Ha as seguin-

tes espécies de balanças : ordinária, de
Eoberval, eléctrica, hydrostatica, magné-
tica, romana, aereostatica, elástica, de
torsão, etc.

— Em Commercio, balança, a differen-

ça entre as exportações e as importações
commerciaes em um paiz. Theoría econó-
mica hoje rejeitada.

— Em Astronomia, Balança ou Libra,
signo do zodíaco opposto a Aries ; assim
chamado por que os dias e as noites são
eguaes, quando o sol entra n'este signo.— Em Politica, balança é o equilíbrio

que resulta entre os estados, de suas for-

ças, allianças e tratados.

— Em Iconologia, balança é o sym-
bolo da equidade.

— Loc. : Estar em balança, na con-
tingência do que deve acontecer. — Pôr
o credito em balança, fazer mudar a opi-

nião. — Fazer pender a balança, decidir

a questão para o seu lado ; apoiar com
successo.

BALANÇADO, adj. p. Pesado em ba-
lança

; tareado, equilibrado, ponderado.
— Em Commercio, examinada a re-

ceita com a despeza, o deve e ha de haver.
BALANÇAR, v. a. e n. (De balança, com

aterminação verbal oar».) Agitar um cor-

po de modo que penda ora para nm lado,

ora para outro. — Dar balanço, estabele-

cer a relação entre o debito e o credito.— Tornar incerto.

— Balançar, v. n. Osciliar, ter movi-
mento do vaivém. Hesitar.

— Balançar-se, v. rejl. Embalar-se, ba-
lançar-se, bamboar-se, librar-se.

BALANCE, s. m. (Do francez balance.)

Em Choreographia, passo de dança, bam-
boando o corpo de um pé para outro, em
tempos eguaes. — Usado na linguagem
familiar. == No sentido chulo e bastante

frequente, baile modesto. sarambeque.=
Usado por Diniz, Dythyramos.
BALANCEAMENTO, .?. m. Acç5o de b.v

lancear, balanço, movimento de um cor-

po que pende ora de um lado, ora de ou-

tro. Oscillação.

— Em Jlusica, synonvmo de trémulo.
BALANCEAR, v. a. e n. O mesmo que Ba-

lançar.= Usado por Braz Garcia de Mas-
carenhas, no Viriato Trágico.
— Balancear-se, r. njL O mesmo que

Balançar.

t BALANCEIRO, í: m. Enorme alavanca
de ferro que serve para a cunliagem da
moeda.

BALANCETE, «. m. Em linguagem com-
mercial, balanço pequeno, parcial, resu-

mo do balanço geral ou annual.

BALANCÍM, í. m. Em Mechanic*. qual-

quer parto de uma machina que tem um
movimento de oscillaçAo, e que serve para
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moderar ou regular os movimentos das

outras partes.

— Em linguagem náutica, cordas amar-

radas nas pontas das vergas, para as fa-

zer abaixar da parte d'onde vem o vento.

= Recolhido por Moraes.

BALANÇO, s. 7)1. Em Botânica, nome
vulgar da, /estuca egyleps ; lierva que nas-

ce entre a cevada e a afoga.

— Em linguagem náutica, embarcação
asiática que se rema de pangaio. Citado

por Castanheda.

BALANÇO, s. m. (Para a etymologia

vide balança.) Movimento oscillatorio, de

vae vem; abalo, sacudidclla ; encontrão,

contratempo, alteração, agitação, mudan-
ça, revolta. , 67)1 tempo de tantos

desvarios e balanços. » Inéditos da Aca-

demia, Tora. I, foi. 353.
— Em "Commercio, balanço, c o esta-

do do passivo e activo de uma casa de

negocio; tem um sentido mais restricto

do que inventa7-io. O balanço deve con-

star de cinco quadros ou contas : a enu-

meração dos bens ; sua avaliação ; o es-

tado das dividas activas e passivas
; o

quadro dos ganhos e perdas ; e das des-

pezas. — d O balanço e útil ao negocia7i-

te, porque lhe 7)\ost7'a o seu estado i-eal,

etc.» Ferreira Borges, Diccionario Juri-

dico-Commercial.

—Loc. Balanço volante : o mesmo que
Balancete ; folha resumida do balanço ge-

ral, contendo a somma das dividas na
totalidade.

—

Dar balanço, operação pela

qual se descobre o credito e debito do
estado do negociante.— Te7' ou dever um
balanço, isto é, a diíFerença que se encon-

tra entre o activo e passivo ou o saldo.

BALÀNDRA, s. /. (Do francez halan-

ã7'e, no inglez balender.) F^mha,rcaçTio de

tilhá, ou descoberta, de um só pau. =
Recolhido por Moraes.

BALANDRAU, s. w. (Do italiano ;ja-

la7idrano.) Vestidura antiga, com capuz
e manga larga, hoje desconhecida. —
«... Titias, seiíhor 7neu, isso jmssou já
coTTi a soberba dos balandraus.» Jora-eo
Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 1.

— Na linguagem moderna, dá-se este

nome ás opas de seda roxa das irmanda-
des da Misericórdia e dos Passos ; no sen-

tido chulo, qualquer capote largo.

t BALANGUE, s. «i. Em Botânica, fru-

cto da ilha de Madagáscar,

t BALANIDE, adj. 2 ge7i. Em Ento-
mologia, que se parece com os molluscos

da familia dos cirrhipedes.

t BALANÍNA, s. /. (Do grego baianos,

grande.) Em Entomologia, insecto que fu-

ra as nozes e aí depõe o seu ovulo
;
que

se transforma em nympha.

t BALANÍTE, s. w. Em Botânica, ar-

vore de que se conhece uma espécie,

abundante na Nigricia.

— Em Medicina, inflammação da mem-
brana mucosa que cobre a glande e a fa-

ce interna do prepúcio.

— Molluscos revestidos de uma concha
cónica e trocada, cuja base se fixa a

qualquer corpo, tendo na outra extremi-

de uma abertura de quatro batentes tes-

taccos, que se abrem e fecham a capri-

cho do animal. = Recolhido no Diccion.

de IMoraes.

BALANO, s. 7)1. (Do grego baianos,

glande.) Mollusco da familia dos cirrhipe-

des.

—Em Anatomia, nome da extremidade
do membro viril, citado na Cirurgia, de
Ferreira.

t BALANÓIDE, adj. 2 gen. Em Botâ-

nica, que tem a apparencia de uma
glande.

t BALANOMÓRPHO, s. wi. (Do grego ba-

ianos, glande, e morplú, forma.) Em En-
tomologia, género de coleópteros tetranie-

ros, contendo seis espécies.

t BALANÓPHAGO, adj. O que come
glandes; epitheto dado aos pássaros que
se sustentam de glande.

t BALANÓPHORO, adj. (Do grego ba-

ianos, glande, e phoro, que leva.) Em
Botânica, epitheto das arvores que dão
glandes. = Também designa o typo da
familia das balanophoreus.

i BALANOPHOREAS, s. f. Em Botâni-
ca, pequena familia de vegctaes monoco-
tyledoueos; são parasitas, e parecem-se
com as oi-obanchas e as hypocystes.

BALANORRHAGÍA, s. f. (Do grego baa-
710S, glande, e 7-heô, correr.) Em Medi-
cina, corrimento mucoso pela glande.

t BALANORRHÁGICO, adj. Que é con-
cernente á balanorrhagia.

BALANTE, adj. 2 gen. Que dá bali-

dos. ^ Usado na linguagem poética. =
Recolhido por Jloraes.

t BALANTION, s. m. (Do grego balati-

tion, bolsa.) Em Botânica, género da fa-

milia dos fetos.

t BALANTIOPHTHALMO, adj. (Do gre-

go bala7ition, bolsa, e ophthahnos, olho.)

Era Zoologia, què tem as pálpebras em
forma de bolsa.

t BALAON, s. 7)1. Em Ichthyologia, no-

me que se dá a um pequeno peixe dos
mares caraibas.— Espécie de barco das
tilhas.

BALÁO, s. m. Espécie de panno de lã

azul.= Recolhido por Moraes.
BALÃO, s. wi. Espécie de embarcação

asiática, ligeira, como bergantina.=Cita-
do por João de Barros, na Década II. Vid.
Balaon.

BALÃO, s. 7n. (Do francez ballon.) Em
Physica, machina aerostatica, da qual se

extráe o ar, ou se enche de qualquer gaz,

tendendo por isso a subir, em virtude do
equilibrio na ordem de densidades.
— Em Chimica, balão, globo de vidro

munido de um gargalo, e algumas vezes

de tubuladuras, próprio para conter os li-

quides e as substancias, que se pretende
aquecer sem evaporação.

— Na linguagem familiar, balão, ar-

cos de aço ou decanna da Lídia, com que
as mulheres enfonam os vestido.

— Loc. : A direcção dos balões, ma-
noraania scientifica. — Balão de ensaio,

insinuação pérfida. — Subir n'uni balão,

fazer uma viagem aerostatica.

—

Saia ba-

lão, saia enfonada por meio de arcos.

BALAR, V. 7). (Do latim bala)-e.) Dar
balidos ; diz-se da ovelha quando berra;

e também de todo o gado. — «Chiar de

aves, balar de gado.» Lobo, Corte na Al-

deã, p. 55.

t BALASIÃO, s. /. ant. Pescaria de

baleias ; o azeite que d'ellas se tira. =
Também se escrevia Baleiação, e Bale-

nação.= Recolhido por Viterbo.

j BALASSA, s. /'. Jarra de barro, do

Alto Egypto parecida com a alcaraza.

BALATA, s. f. O mesmo que Bailada;

usado de preferencia para designar uma
forma musical. A principio a Balata era

uma narrativa simples, e versificada ; tor-

nou-se depois cantada, dançando-se ao

som d'ella.

BALATO,s. ?)i. ant. (Do latim balatus.)

O balido ou berro da ovelha. Vid. Balado.

>= Citado na Lusitânia Transformada, foi.

277, V.

t BALATAS, s. /. Em Botânica, arvore

da Guiana, da qual se conhecem trez es-

pécies.

— Em Zoophytologia, producção do
mar das Philippinas de que se faz com-
mercio na China.

BALAÚSTA, s. m. O mesmo que Balaus-

tia.= Usado por Duarte Madeira.

t BALAÚSTE, s. ?«. (Do grego balaus-

tio7i.) Em Botânica, o cálix da flor da
romeira selvagem ; c de um vermelho

vivo. Nome commum de todos os fructos

hoterocarpianos cujo caracter é a adhe-

rencia ao cálice. =Recolhido por Bluteau.

BALAÚSTE, s. 7n. O mesmo que Balaus-

tre ; columna pequena de madeira, usa-

da nos balcões, eirados ou varandas. —
(íCerrava-se este Cães coni balaustes de

madeÍ7-a, torneados, dourados, etc. -d La-
vanha, Viagem de Philippe II, p. 8, v.

t BALAUSTEIRO, s. ?h. Romeira selva-

gem, cujo cálix se chama balaúste.

BALÁÚSTIA, s.f. (Dolatim balaustium.)

Em Botânica, a flor da romã, ou da ro-

meira silvestre.

—

«As balaustias são frias

e seccas 7io segundo grau.v Recopilação

da Cirurgia, p. 269.= Também se toma
pela romã agreste.— « Usarão do cosi-

7ne7ito das 7'omãs agi^estes, a que chamão
balaustias.» Luz da Medicina, p. 315.

t BALAUSTINO, adj. Na linguagem

poética, similhante na côr á tíôr da romã.

BALAUSTRADA, s. /. (Do italiano ba-

laustrata.) Os varões ou columnatas que

acompanham os lanços de uma escada;

gradaria.= Recolhido por Moraes.

BALAUSTRADO, adj. p. Cercado do

balaustres ; avarandado, gradeado.

BALAÚSTRE, s. m. (Do italiano balaus-

tro.) Columnata de madeira, pedra ou me-
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tal, de que se usa nos peitoris das varan-

das, ao longo dos maineis de escadas, e

por adorno se vêem nos leitos de lavor

antigo, e que sustentam o sobre-cco.

— Em linguagem náutica, balaustre

pilares de pau ou de ferro a prumo que
sustentam os corrimãos da trincheira;

as barras dos alforges, e do jardim ; da
meia laranja, dos pavezes de gávea, etc.

BALAX, s. m. (Do árabe balaxa, luzir,

resplandecer.) Kome que os lapidarios dào
a um rubi côr de vinho palhete. Vid.

Balais e Balache.

BALÁZIO, s. m. Golpe de bala ; damno
repentino. = Usado na linguagem chula.

— Mandar um balazio, escrever a al-

guém uma carta de descompostura. =
Recolhido por Moraes.

fBÁLBIDE, s.f. Em Antiguidades gre-

gas, linha traçada no hj-ppodromo para
servir de ponto de partida a todos os con-

correntes.

t BALBÍSIA, s. f. Em Botânica, géne-
ro de plantas pertencendo á familia das

synanthereas
;
planta annual do ilexico,

com longos pedúnculos.

BALBÕ, adj. (Do latim halbus.) Gago,
balbuciante . — « Não sendo balbos os

gagos, o são em tal occasião.v Recopi-

lação da Cirurgia, p. 336. = Recolhido
por Moraes.

BALBÓRDA, s. f. O mesmo que Bal-

búrdia. -= Usado nos Tempos de Agora.
BALBUCENTE, adj. 2 gen. O mesmo

que Balbuciante. == Usado na Academia
dos Singulares.

BALBUCIAÇÃO, s. f. O acto de balbu-

ciar. Vid. Balbucie, Balbuciencia.

BALBUCIANTE, adj. 2 gen. Vid. Bal-

buciente.

BALBUCIAR, v. a. e n. (Do latira halbus;

no francez balbutier.) Pronunciar tarta-

mudeando, proferir as palavras com diffi-

culdade, articular a custo ; extensivamen-

te, fallar confusamente. Gaguejar.

BALBUCIE, s. /. (Da baixa latinidade

halhuties.) O defeito do que balbucia, ou
pronuncia a custo.

BALBUCIENCIA, s. f. Defeito dos que
gaguejam ou pronunciam mal as letras b
c 1. Defeito da palavra que é hesitante,

intercortada e pouco distincta ; é acciden-

tal ou habitual ; contráe-se ás vezes nas
febres nervosas.

BALBUCIENTE, adj. 2 gen. c s. Balbo,

gago por defeito natural ou habito, ou
por effeito de alguma paixão momentâ-
nea. — O menino que começa a articular

palavras. — « Ei'a algtim tanto balbu-

ciante e tarda no jn-onunciar. » Cardoso,
Agiologio Luzitano, Tom. iii, p. 63G.

BALBÚRDA, s. /. O mesmo que Bal-

búrdia^^ Recolhido por Moraes.

BALBÚRDIA, s. /. Algazarra, alarido,

gritaria, confusão, desordem. — Moraes
attribue-lhe uma origem céltica, mas de-

ve-se antes julgar de f(Srmação popular

ou de giria.

BALBUTIR, V. a. e n. (Do latim balbu-

tire.) O mesmo que Balbuciar.

t BALBUZARD, s. m. Em Ornithologia,

pássaro negro, que pertence á familia dos
accijiitrinos ; sustenta-se de peixes.

BALCÃO, s. m. (Da baixa latinidade

jHílcus; no italiano balcone.) Varanda cora

balaustrada, com grades ou parapeito, or-

dinariamente nas trazeiras das casas. —
Também se dá este nome ao mostrador,
ou armação de madeira que nas lojas

serve de teia dentro da qual estão os ob-

jectos que se vendem. Antigamente era

o passadiço entre duas casas separadas
por uma rua. Nos engenhos de assucar,

balcão é um taboleiro grande no qual se

expõe o assucar ao sol para seccar; an-

da sobre corredeiras ou banzos, e está

assentado sobre roletes.

Aos seus estava Ulvsses esperando
Quaniln já ite Latona o lillio ardente
Pelos /uíícOrs da Aurora passeando
Mostrava a clara luz á repa fíciíte.

CASTBO, UI.YS.SEA, caot, I, esl, 44.

BALCARRIÁDA, s. /. ant. Segundo Ben-
to Pereira, fatuidade prejudicial ; na lin-

guagem cómica do século xvi, empregase
no sentido de alardo festivo, tocata:

E vós fazeis foliadas

E não paiíaes ao ííaítciro ?

Isso são hiilcnniaita^

GIL VICENTE, PAIlÇi DOS ALMOCniTi».

BALÇA, s. /. Vid. Balsa e Barça.

BALCÃO, s. /. Vid. Balsão.

BALCEIRA, s. f. O mesmo que Bal-

saira.

BALCEIRO, s. m. e adj. O mesmo que
Balsaira.

BALDA, s. f. Defeito, falta habitual,

monomania, veneta. Bastante usado na
linguagem familiar. — Ter balda certa,

ter ura certo numero de preoccupações
por onde algum indivitluo pôde ser ex-

plorado. — Levar alguém jjela balda, ie-

val-o pelo fraco. — Dar na balda, no
jogo de cartas, diz-se quando se lança

naipe que o parceiro nào tem, ou a que
não serve.

BALDACHÍNO, s. m. (pr. baldaquino

;

derivado de Baldaco, sitio aonde se fa-

bricavam tecidos de varias cores.) Sitiai,

docel, pallio. Vid. Baldaquino. = Usado
por Frei Pantalcão de Aveiro, no Itine-

rário. Vid. Baldaquim.

t BALDADA, s. f. Caldeirada, arre-

messo da auua que está em balde.

BALDADÀMENTE, adv. Debalde, em
vão, inutilmente, sem resultado, frustra-

damente. = Usado por Bernardes, na

Floresta.

BALDADO, adj. j). Inutilisado, gorado,

frustrado, improfícuo, falho, inútil, baldo.

NSo ouç» e qiii> 11:^0 veja tanta» cts.

Tanto tempo òalduílo e não vivido ?
ia' Dl Hii\:fPA, soneto tu.

BALDÃO, s. m. (Segundo Bluteau e

Moraes, do árabe valde, cousa vã e de
ncnhtmi preço.) No sentido antigo, im-

propério, doesto, bravata alíroutosa, cou-

vicio dito era brados ; no sentido moder-
no, contratempo, trabalho frustrado, in-

certeza da sorte. — « Rosto alegre com
jyerdão, vingança he de baldão. » Padre
Delicado, Adagies portuguezas, p. 30.-=
Usado também por Jacintho Freire de
Andrade, e Vieira.

t BALDAQUIM, s. m. Vid. Baldaquino.

BALDAQUÍNO, s. wi. (Do italiano bal-

dachino; na forma antiga, usada por Fr.

Pantaleão de Aveiro, baldachíno; no fran-

cez baldaquin.) Pallio, sob o qual se le-

vava o sacramento nas procissões; sitiai,

docel, umbella; obra de architectura, em
forma de coroa, sustentada por columnas.

=Tambem se dá este nome a um pequeno
docel que se fecha em forma de livro e

que se arma na casa dos enfermos aonde
é levado o Viatico. = Usado na Monar-
chia Lusitana.

BALDAR, V. a. (Do árabe batata, ser

inútil, sem préstimo.) Frustrar, inutili-

sar, gorar, tolher, falhar. — «...7ião po-

dia ser maior sandice, que baldar /ruiío

de muitos trabalhos.» Frei António Fêo,

Tratado das Festas, Tom. ii, foi. 18-4, v,

— Baldar, v. n. Estar baldo ; lançar

fijra um certo naipe, descartar-se, para

fazer jogo cortando. Contrabaldar. — Bal-

dar a copas, lançar íóra todas as cartas

deste naipe, para nào servir a tirada do
parceiro.

— Baldar-se, v. rejl. O mesmo que a
forma neutra. Em jogo de vasa, descar-

tar-se, ficar falho ao naipe.

BALDE, adv. Mais usado com as pro-

posições De ou Em : Debalde, Embaída
;

n'esta forma usado por Camões e Arraes.

BALDE, s. 7)!. (Da baixa latinidade ba-

tellus, dando-se a metathcse do ulu.) Va-
so de madeira á maneira de cêlha, com mais

profundidade, com um pau atravessado nas

extremidades de duas aduellas oppostas

;

serve para tirar agua dos poços ; também
se chama ao vaso que recolhe nas cosi-

nhas a lavagem para os porcos. — Balde

ao poço, diz-se quando se esgota o vi-

nho de uma garrafa, pela soffreguidào

com que foi bebido.

BALDE, s. m. (Do latim batillum.) Em
Agricultura, instrumento rústico para ba-

ter a terra amassada, fazer valias, reguei-

ros ou sargentas.

BALDEAÇÃO, s. f. Em linguagem náu-

tica, a lavagem que se faz a bordo dos

navios, logo pela manhã, atirando baldes

de .agua ao convés, e esfregaudo-o com
vassouras

;
pertence este serviço aos mo-

ços e marinheiros.

Antfs (t.i taldfãfllo

Varre o niixo, apanha o liio.

CA.1C. wrcL., p. 14".

— Em Commei-cio, despacho por bal-

deação, ó o dos cffcitos que vão logo ex-

portar se para fora do reiuo, passando do

navio que os importa ao que os vae ex-

portar.

BALDEAR, v. a. (De balde, com a
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terminação verbal «ar».) Passar um
liquido de ura vaso para outro; passar a

carga de um navio para outro ; figurada-

mente : desembarcar ; atirar baldes de

agua. — «... baldear o Elepkante em Ca-

nanor.í) João de Barros, Década I, Liv.

V, cap, 6.

Baldear-se, v. refl. Lanyar-se, pas-

sar-se para outro lado ou parcialidade;

bandear-se.— «... os Mouros se baldea-

vam da ilha para a terra firme.)) Joào

de Barros, Década I, Liv. iii, cap. IL
f BALDEIRO, adj. O mesmo que Baldo,

falho ; desoccupado, vadio, vagabundo.
— Na linguagem chula, freguezía bal-

deira, a que nào deixa lucro, que apreça

e não compra.

BALDIAMENTE, adv. ant. Debalde,

embalde.= Usado por Frei Luiz de Sou-

sa, na Historia de Sam Domingos.
BALDIO, adj. O mesmo que Baldeiro,

usado na linguagem moderna ; inútil, frus-

traneo; ocioso, sem proveito. — tnQuanta

fazenda baldia...» Lobo, Ecl. IV.= Usa-

do também por Sá de Miranda.

BALDÍO, s. m. (Segundo Moraes, do

árabe baledon, terra inculta, lugar agres-

te, sem cultura.) Terreno por esmoutar,

deixado sem cultura, ou pela sua exten-

são, ou por causa de logradouro commum,
ou por systoma pratense.

BALDO, adj. (Do italiano baldo; no

francez baude.) Falto, falho, carecido de

algum naipe, no jogo de vaza; na lin-

guagem antiga também se usava no senti-

do de vadio ou valdo, ocioso, desoccupa-

do, sem modo de vida.— «... homees de

pees ezcudados se lanção 7ias matas e con-

tinuamente andão valdos poía terra, co-

mendo o alheo pelos chãos.» Ordenação
Affonsina, Liv. y, tit. 96, § L
BALDOÁmO, s. m. ant. Livro de la-

dainhas e oraçijes que se cantavam nas

egrejas.= Recolhido por Viterbo.

BALDOAR, V. n. (De baldão, com a ter-

minação verbal «ar».) Dizer baldão ; bra-

vejar, doestar, bradar.

— Na linguagem provincial da Beira,

gritar fallando, berrar.= Recolhido por

Moraes.

BALDREJADO, adj. ant. Significação con-

jectural: folheado, revolvido: — «... que

a outra he mais baldrejada que breviário

de clérigo. y Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. V, se. 2.

BALDREU, s. m. (Do hespanhol baldres.)

Pellica para luvas, de cujas aparas se faz

colla ; no francez baudruche, é a pclle em-
pregada pelos douradores. = Citado na
Arte da Pintura.

BALDRÓCA, s. /. Na linguagem chula,

engano fraudulento ; trapaça. Empalma-
ção que os prestidigitadores fazem com
as cartas de jogar.

— Loc. : Fazer trocas e baldrocas, fa-

zer contractos fraudulentos e lesivos, pre-

gando logros e embustes.

BALDROCAR, v.a. (De baldroca, com a

terminação verbal «ar».) Em Prestidigi-

tação, passar a parte superior do baralho

para baixo, sem que se conheça.

Tal mii(lani.a v.ie; lai troca,

Se o IrmiK) lanye o pandeiro
O mundo todo balttioca.

D. FBA%C. MVN,, ODR . UETR1CA5.

BALÊA, s. f. (Do latim balama, dan-

do-se a syncopa do « n » como cm vena,

vêa.) Em Historia Natural, mammifero
da ordem dos cetáceos, cujo signal cara-

cterístico é ter a maxilla superior guar-

necida de oito ou nove grandes laminas

córneas, prismáticas, levemente recurva-

das em forma de fouce e inferiormente

nua, e sem armadura ; um dos maiores

animaes que habitam no mar ; chega a

ter vinte e cinco metros de extensão ; an-

da doze kilometros por hora.

—

Pesca da
balèa, os trabalhos e processos para ma-
tar este cetáceo, e extrair-lhe depois o

azeite.

— Em Commercio, chama-se balêa, as

laminas córneas, prismáticas da maxilla

superior, com que se fazem as varas dos

guarda-sóes, e dos espartilhos das mulhe-

res, bengalas, e varetas de espingarda.

—Em Astronomia, balêa, grande con-

stcllação do hemisphcrio austral ; segun-

do o catalogo de Ptolomeu, consta de vin-

te oito estrcllas ou de setenta e oito, con-

forme o catalogo britânico.

t BALEÁRICO, s. m. Em Ornithologia,

género particular da espécie de gorus,

que se chama pássaro real, por causa da
sua coroa sentinea.

BALEÁTO, s. m. O filho da balêa, a

cria que ella pare. = Usado por Vieira.

Vid. Baleote.

BALEEIRA, s. f. Em linguagem náuti-

ca, nome dado ás barcas, ou navios de

trez mast''os que andam na pesca da ba-

lêa.

f BALEEIRO, s. m. e adj. Pescador de

balêa ; navio comprido, estreito, e veloz

empregado na pesca da balêa.= Empre-
ga-se também como adjectivo: Iliate ba-

leeiro.

BALEGÕES, s. m. pi. ant. Espécie de

calçado hoje desconhecido. = Recolhido

por Moraes.

BALEIA, s. f. Vid. Balêa.

t BALEINAS, s. m. O membro genital

da baleia.

tBALEINÍDE.acZ;'. 2 gen. O que se pa-

rece com a balêa.= Também se emprega
como substantivo para. designar uma fa-

mília de mamraiferos.

t BALEINOLOGÍA, s. f. (Do grego pha-

laina, cetáceo, e logos, discurso.) Em
Historia Natural, a parte que trata das

baleias ou dos cetáceos em geral.

t BALEINÓPTERO, s. f. Género de ba-

leias, tendo uma barbatana adipera sobre

o dorso, e a cabeça mais alongada e acha-

tada que os outros baleinides, comprehen-
de o gibbar, a jubarte, o rorqua!, e ou-

tras muitas espécies.

BALELA, s. f. Na linguagem vulgar,

dito sem fundamento, asserção vaga, boa-

to, noticia infundada.

BALEMAS, s.f. pi. Em linguagem náu-

tica, cabos nas vergas, onde se fixam as

pontas das ostagas.

BALEÓTE, s. m. O mesmo que Balea-

to.

BALESTEIROS, s. m. pi. ant. (Do fran-

cez hulcstrier.) Peças de madeira, que á

borda dos navios formara os bailéus. —

•

«Os quaes se estenderão j^ela galé de pop-

pa ájrrõa, por cima dos balesteiros.

»

Diogo do Couto, Década IX, Liv. 13.

BALESTILHA, s. /. ant. (Do francez

balcstrille.) Em linguagem náutica, in-

strumento que serve para tomar no mar
a altura do sol e dos astros. = Também
se chamava Radiómetro, Raio astronó-

mico, Bastão de Jacob, e Vara de ouro.

Foi depois substituído pelo Outante e Sex-

tante.

BALESTILHA, s. /. Espécie de bes-

ta pequena, empregada pelos alveitares

nas sangrias ; também se distingue por

ter varias pontas para sangrar.— (í...nem

alveiiar mais seguro no sangrar da ba-

lestilha.» Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. I, SC 1 .
.

BALÉSTRA, «. /. (Do latim arcus ba-

lista, no francez arbalcte.) Na Milícia an-

tiga, trabuco, arma de arremesso por

meio da qual se lançam projectis.

Tanih(>m do artilhoria cxlranlia usavam,
Trabucos, com que um forte muro abriam,
OnagroB e hd/f.slrus iiiio deitavam
Pedras de dous (|uiiitaes onde as (lueriam.

MASC, VIRIATO TRACICO, Caill. 11, CM. 14.

BALHA, s. /. Vid. Baila, Bailia, c a

locução adverbial A baila.

BALHAR, V. a. Forma popular de Bai-

lar; usado por Arraes, e ainda hoje fre-

quente nos Açores.

BALHÀTA, s. /. Forma rústica de Ba-

lata e Balada.
-— Em Poética antiga, principalmente

na franceza, peça lyrica composta de

trez coplas, estancias ou estrophes, ter-

minando com um verso que serve de re-

tornello, e com uma estrophe chamada
Volta.

— Na litteratura ingleza e allema, é

uma narrativa em verso disposta em es-

trophes regulares. Não existe na poética

portugueza apezar de citada na Arte de

Versificação de Fonseca.

BALHESTA, s. f. (Do francez baleste.)

Balesta pequena ou de mão ; besta. =
Usado na locução popular : — Cesta por

balhesta, alhos pior bugalhos. d Recolhido

na Arte de Furtar.

BALHESTEAR, v. n. ant. (O mesmo
que Ballestar.) Caçar com tiros de besta

ou ballista. — «... qualquer que agaza-

Ihar bestei/ro de monte em sua casa, hyn-

do para balhestear, jxigue 300 reis.n

Inéditos da Academia, Tom. iv, p. 494.

Vid. Ballestar.

BALHESTEIRA, s. /. Ameia da Torre
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ou muralha, por onde se observa e se ati-

ra ao inimiffo.

BALHESTEIRO, s. m. Forma interme-

diaria entre Ballistario e Besteiro. O que

trabalhava nas machinas de guerra cha-

madas balista ; o que lançava tiros de

besta.

BALHO, s. TO. ant. Forma popular de

Baile.^= Usado no Cancioneiro Geral :

Doce òalho da Mourisca
Mil senlidos íii perder.

BALHOTE, s. m. Bailador, bailão. Cor-

rupção de Bailote.= Usado por Frei Mar-

cos de Lisboa.

t BALI, s, m. Lingua erudita dos po-

vos indo-chinezes, empregada no culto,

como o latim entre nós.

BALIA, s. /. Revolta permanente com
que os povos da Itália se defendiam do

excessivo poder imperial e papal.

BALIA, .<!. /. ant. O mesmo que Balia-

do.= Recolhido por Moraes.

BALIADO, s. m. O território da júri s-

dicção do Balío.

BALIDO, s. m. (O mesmo que Balado

ou Balato ; a mudança do «a» é um ca-

racter próprio da influencia das línguas

do norte ; ex. : Amadas, Amadis, laz, li-

ga.) O grito da ovelha; figuradamente:

a queixa dos parochianos. = Usado na

linguagem poética por Francisco Rodri-

gues Lobo.

t BALIGARAB, s. m. Em Botânica, ar-

busto das Philippinas.

t BALIGASSE, s. m. Em Botânica, ar-

busto das Philippinas.

t BALINGASAN, s. m. Em Botânica,

arvore das Philippinas.

BALÍO, s. m. ant. (Para a etymologia

vid. Bailio.) O commendador de uma pri-

meira e principal commenda.—Balios con-

veiitiiaeSy são os primeiros conselheiros da

ordem conventual de Malta. — Balios ca-

pitulares, são os que assistem no capi-

tulo da ordem de Malta, na lingua da sua

nação ; trazem cruz grande e tèm titulo de

senhoria. — « Mereceu por suas heróicas

proezas na guerra e virtudes na paz ser

n'eUe Balio, e Grão Commendador . » Jor-

ge Cardoso, Agiologio Luzitano, Tom. i,

p. 2.

BALISA, s. /. Vid. Baliza, orthogra-

phia maia usada.

f BALI-SAUR, s. m. Animal carnívoro,

das montanhas do Indostão; tem o porte

do urso, c focinho, olhos e cauda de porco.

BALÍSTA, s. f. (Do latim balista.) Em
Arte militar, machina antiga de guerra,

que servia para arremessar pedras, antes

da invenção da pólvora ;
também se lhe

chamava Catapulta, Frondibalo, Tormen-
to, Onagro, cte.^—Balista dr m'w, Balista (fe

roda, Balista de torre, Balista de campa-
nha, Balista tricuhital, Balista tripalmar,

variedades empregadas na edade media.
— Em Ichthyologia, Balista, peixe da

familia dos sclórodermes, de corpo com-

voi. II -- 90

priraido, coberto de escamas, e de forma

muitas vezes rhoinboidal.

t BALISTARIO, s. m. Soldado que tra-

balhava nas balistas; esta classe era divi-

dida em il/aíuíbalistarios, iárrobalistarios,

.árcjtbalistarios.

BALÍSTICA, s. f. (Do radical balista.)

Em Mechanica, designa geralmente a theo-

ria e a pratica dos corpos sólidos lança-

dos ao ar, por meio de um motor qual-

quer. Depois da invenção da artilheria,

este nome dá-se especialmente á theoria

dos projectis lançados pelas boccas de

fogo, e sob este ponto de vista forma uma
das partes mais importantes da arte da

guerra. Balística é a arte de calcular o

arremesso dos projectis modernos, as li-

nhas das trajectórias, o tiro das boccas

de fogo, a direcção das bombas, das ba-

las, a arte de avaliar o alcance calculan-

do-o sobre a distancia conhecida do fim,

sobre o pezo da carga da arma de fogo,

sobre a disposição da atmosphera, e a me-
dida das camadas de ar.

BALÍSTICA, adj. Que pertence á theo-

ria do movimento dos corpos pesados lan-

çados no ar. — Curva balística, a traje-

ctória do movei pela acção combinada do

impulso e da gravidade. — Armas balís-

ticas, ou /)?/?'o -balísticas.

BALÍZA, s. f. (Do scandinavo balaz ;

no francez balise.) Estaca, marco ; limi-

te, termo, fim, remate. Pão mettido era

certas paragens dos rios, para se vadear;

signaes que indicam os bancos de areia

ou os baixios. — «Da torre de Hercides,

mais notável baliza d'aquella costa. « D.
Francisco Manoel de Mello, Epanapho-

ras, p. 20G.
— Era linguagem náutica, balizas, são

todos os madeiros de que se compõe o

esqueleto do navio, os quaes desça nçando
sobre a quilha, formam com ella ângulos

rectos. — Balizas das quatro partes, as

que equilibram a configuração dos navios,

situadas em distancias eguaes, entre as

balizas das perchas, e as da casa mestra

e entre estas e as ultimas da ré. — Bali-

za do pau da percha, é a ultima que fica

para o lado da proa do navio.

— Em Oavalleria, os pdos fincados na

liça para designar o logar onde começa a

carreira ao desafio, em barcos, cavallos,

etc, charaam-se balizas. Citado no Pal-

meirim de Inglaterra.

— Em Arte militar, baliza é o solda-

do que fa/. o manejo de arma para ensi-

no, e signal dos movimentos, quando ha

exercicio.

BALIZADAMENTE, adv. Com balizas;

exprime sempre um sentido material, co-

mo Abalisadamente exprime um sentido

moral.

t BALIZADO, adj. p. Demarcado com
balizas. \'i(l. Abalizado, que exprime um
sentido moral.

BALIZADOR, >'. »i. O que serve de ba-

liza^ o que põe balizas.

BALIZAR, V. a. (De baliza, com a ter-

minação verbal «ar».) Plantar balizas,

demarcar, dividir, circumscrever, limitar,

pôr termo, traçar o caminho. — «... ba-
Íizar e divisar o logar onde houver de xer

assentado o arrayal. » Ordenação Affon-

sina, Liv. i, foi. 290.

t BALLANCHISMO, s. m. (pr. balan-

kismo.) Em Philosophia, systema de re-

novação social, fundado no principio da
queda e da rehabilitação do homem.
BALLÃO, s, m. (Do laiim ampulla ; no

francez ballon.) Nos laboratórios chimicos,

nome de um vaso de vidro de forma es-

pherica, munido de uma ou muitas aber-

turas das quaes cada uma tem um gargalo

cylindrico ou cónico.=Empregam-se com
o recipientes.

BALLÀRIA, s. f. Em Botânica, o mes-
mo que candelária ou rosa grega.

t BALLERUS, s. m. Em Icthyologia,

certo peixe de agua doce.

BALLESTAR, v. n. O mesmo que Ba-

Ihestear. — <i...jingião destreza no bal-

lestar. » D. António Pinheiro, Obras por-

tuguezas, Tom. ii, foi. 141.

t BALLIARDA, s. /. Em Astronomia,

nome de uma das manchas da lua.

BALLÍSTA, s. f. Vid. Balista.

BALLISTARIO, s. m. Vid. Balistario.

BALLÍSTICA, s. f. Vid. Balística.

BALLÓTA, s. /. íDo grego ballote, de

Dioscórides, e de Plínio.) Em Botânica,

género de plantas labieias, cujas flores

são avermelhadas, as folhas ovaes e cor-

diadas, denteadas
; também se lhe chama

Marroio.

t BALLOTÍNA, s. /. Em Chimica, prin-

cipio amargo, particular da ballota ou mar-

roio.

BALNEAÇÃO, s.f. (Do latim balnetim.)

O mesmo que Banho ; usado propriamente

na linguagem medica. = Encontra-se no

Portugal medico. = Recolhido por Mo-
raes.

BALNEAR, v. a. Banhar. = Usado uni-

camente na linguagem medica ; acha-se

no Portugal medico.

t BALNEAVEL, adj. 2 gen. Diz-se da
agua que é própria para banhos; assim

como potável, a que é própria para se

beber. = U.^adn na linguagem medica.

jBALNEOGRAPHÍA,"*. /. (.Do latim

balneum, banho, e graphê, escrever.) Tra-

tado dos banhos.

fBALNEOGRÁPHICO, adj. Que perten-

ce á Balneographia.

t BALNEOGRAPHO, s. 771. O que escre-

vo e estuda a hvgíene dos banhos.

t BALNEOLOGÍA, s. /. O mesmo que
Balneographia.

t BALNEOTECHNÍA, s. /. (Do grego

balDCuiu. banh'1. e ttchne, arte."' Arte de

pre] arar os banhos.

t BALNEOTÉCHNICO, adj. Que perten-

ce á arte de preparar os banhos.

t BALNEO-MARIA, •!. /. Em Chimica.

vaso cheio de agua quente, que csti ao
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fogo e dentro do qual se rnette uni outro

vaso em que está a matéria sobre que se

quer operar. — « Ao cosimento de duis

vasos chamão os authores Balneum Ma-

riae. » Madeira, De Morbo gall., Part. i,

p. 67, col. 2. Vid. Banho-Maria. = Re-

colhido por Bluteau.

BALO, s. m. O mesmo que Balido. =
Usado por Francisco Rodrigues Lobo

;

reeolliido por Moraes.

BALOFO, ndj. Fofo, vão, timido ; figu-

radamente, adiposo, molle. — Ca r?!es ba-

lofas ;
pão balofo. = Recolhido por Blu-

teau. = De uso popular.

BALONA, s. f. (Do hespanhol valona
;

para aetymologia, vid. Abalonas.) Volta

que cae para traz sobre os hombros, a

que vulgarmente se chama Bacalhàos. As
mulheres usavam-a como trajo de roupa

somente, e antigamente como guardin-

fantes, = Também se dava este nome a

uns calções com folhos largos e franzidos

que se atavam por baixo do joelho. —
« Parece que este género de calções se cha-

maram Balonas, ou Valonas, porque os

Valões os introduziram em Hespanha, »

Bluteau, Vocabulário.

BALORDO, s. m. (Do italiano balordo

;

no francez balourde.) Homem estúpido,

grosseiro, que não observa as conveniên-

cias, nem prevê as consequências do que

faz. = Recolhido por Moraes. = Usado
na linguagem chula.

BALÓTE, s. m. (Do francez ballot.)

Diminutivo de Bala.= Recolhido por Mo-
raes.

BALOUÇADOR, adj. Diz-se dos cavai-

los que choutam ou andam de trote e aba-

lam o cavalleiro.=Recolhido por Viterbo.

BALOUÇAMÉNTO, s. m. Balanço suc-

cessivo ; solavanco, saçudidura ; abalo.

=

Recolhido por Viterbo.

BALOUÇAR, V. a. O mesmo que Emba-
lançar; usado na linguagem poética. Aba-
nar, sacudir.

Crerá que balouçavam as col umnas.

FiLr>To, ORRAS, tom. TUI. p. 5t4.

BALOUÇO, s. m. O mesmo que Balan-

ço ; usado na linguagem poética.—Trote,

chouto, passo irregular do cavallo, que

sacode o eavalleiro.

BALRAVÉNTO, s. m. (Do italiano ver

il vento; vid. Abalravento.) O lado d'on-

de vem o vento. Na querena é o lado op-

posto á barcaça.

Forca e manha os de Lnzo exercitaram
Procurando ganhar o balravento.

NBNEZES, MALACA. GONQ., IÍV. IV, CSt, 56.

BALROA, s. /. Em linguagem náutica,

as amarias do navio, fixas no logar das

abatocaduras, ou n'aquellas partes em que

fiquem direitas com as costanhas da bar-

caça, e nas quaes se fazem fixas cada uma
com a sua malha: servem para ajudar a

alanta, dando-se-lhes talhas, se o navio se

deitar demasiado sobre a barcaça.—Mo-
raes também define : Instrumento ou ap-

parelho de abalroar uma náo com outra,

de harpeu com fateixa, ou talingndo em
cabo. = Usado por Fernão Mendes Pin-

to e João de Barros.

BALSA, s. /. Silvado com que se ta-

pam os campos, sebe, tapume, tapigo

;

figuradamente, terra inculta. — « Huma
grande e espinhosa balsa. » João de Bar-

ros, Década I, foi. 59, col. 3.— Balsas de

coral, ramaes de coral que, arrancados

pela força das ondas, vão por meia agua
nos mares onde se criam. — «Estas bal-

sas, de coral, por serem de matéria pe-

zada, não surdem acima. » João de Bar-

ros, Década II, foi. 187, col. 4.

— Em Vinicultura, balsa, uvas que
depois de pisadas se deixam a ferver em
uma dorna para se curtirem, e tornarem
o vinho tinto. Dorna ; no Minho ainda se

lhe chama Bassa. = Também designa o

funil de madeira de baldear vinhos.

— Em Cavalleria, Balsa, diminutivo

de Balsão, estandarte de que usavam os

templários nas suas expedições militares

contra os mouros ; era quarteado de co-

res branca e negra, Monarchia Luzitana,

Tom. VI, p. 10.5, col. 1.

—•• Em linguagem náutica, balsa, paus

e pedaços de madeira atados em modo de

jangada ; deriva-se de barça, junco ou
palha própria para amnrrar. — «Alguns
se salvarão em huma balsa que fizerão. »

Vasconcellos, Noticias do Brazil, p. 80.

— « Das madeiras do naujragio e7ige-

nhárão huma balsa. J> Vieira, Xavier acor-

dado, p. 368.

— Loc. : Balsa de ourinol, invólucro

de palha ou junco, tecido em volta de

qualquer vaso de vidro, para que se não
quebre a qualquer choque.

—

Lenha de

balsa, a que vem pelos rios não em bar-

co, mas na corrente, atada ou embalsada.
— Balsas de fogo, espécie de brulotte, ou
jangada cheia de madeiras untadas de

resina, para lançar fogo aos navios. —
a Sobre is^o lançar muitas balsas de fogo,

que na descente da maré viessem queimar
a nossa frota. » João de Barros, Década
II, foi. 110, col. 1.

t BALSAMADÍNA, s. f. Em Botânica,

glândula subcutânea, dos vegetaes, que
segrega um liquido oleo-resinoso odorante.

t BALSAMÁRIA, s. f. Em Botânica,

arvore das Grandes-Indias.

t BALSAMÊA, s. /. O suramo do bál-

samo.

t BALSAMÉLEON, .5. m. (Do grego bal-

samon, balsum, e leon, leão.) Em Phar-

macia, óleo impregnado de princípios bal-

sâmicos.

BALSÂMICO, adJ. (Do latim balsami-

CH.s.) Que tem a propriedade do bálsamo
;

figuradamente, que anima, que conforta,

que rescende ou derrama eíHuvios que
suavisam.

t BALSAMÍFERO, a.ãj. Em Botânica,

uma das plantas que produzem bálsamo.

t BALSAMÍFLUAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, secção da familia das amentáceas,
Contendo o género liquidambar. São gran-

des arvores da America do Norte e da
Ásia, notáveis pela abundância de sueco

resinoso da natureza dos bálsamos, que
segrega a sua casca.

t BALSAMÍFLUO, adj. Que derrama
bálsamo.= Usado na linguagem poética.

BALSAMÍLA, s. f. Em Botânica, ge-

nei'o de plantas balsâmicas. = Recolhido

por Moraes.

BALSAMÍNA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas herváceas, do qual se co-

nhecem trez espécies ; Brotero chamou-lhe
Melindre.

t BALSAMINACEAS, s. /. pi. Em Bo-

tânica, tribu da familia das garanieias, de

que se formou uma familia á parte, co-

nhecido pelo nome de Impatiens.

BALSAMÍNEAS, s. /. pi. Em Botânica,

o mesmo que Balsaminaceas, familia de

plantas dicotyledoneas de corolla poly-

petala e de estâraes hypogyneos, também
conhecida pelo nome de hydrocereas.

BALSAMÍNHO, s. m. Em Botânica, nome
vulgar áo Hierosolt/mitanum pomum^her-
va que dá umas folhas e sarmentos como
de vide, e flores como as do pepino ; o seu

fructo é uma espécie de calabaça peque-

na, escabrosa e quasi de côr de laranja,

também se lhe chama Caraciar ou Ca-

ranciar. = Recolhido por Bluteau.

BALSAMÍTA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas synanthéreas, assim cha-

madas por causa de seu cheiro balsâmico;

pertence á tribu das senecionideias, e

d'elle se conhecem doze espécies, per-

tencentes ao antigo continente. O seu nome
vulgar é Hortelã romana; e também a

outra espécie se chama Hortelã aquática,

segundo a authoridade de Brotero.

BÁLSAMO, s. m. (Do grego balsamon\

Bluteau deriva-o do árabe belsan, qual-

quer óleo aromático, porém os árabes to-

maram o vocábulo dos gregos.) Na lingua-

gem usual, alivio, conforto, remédio ; fi-

guradamente, effluvio, aroma, perfume.

Unguento, pomada.
— Em Botânica, planta parecida com

os goivos, do tamanho do alfeneiro; dá

poucas folhas, parecidas com as da arruda,

e de um verde alvadio. Do seu talo pen-

dem as flores a modo de coroa; são bran-

cas e em forma de estrellas, e aromáticas.

A agua que distilla também se chama
bálsamo.— Bálsamo rfoPe ri?, bálsamo To-

letano, ou de Honduras, Bálsamo novo,

espécies de bálsamos naturaes.— Ha bál-

samo artificial, composto de gálbano, myr-

rha, therebintho, cravo, e outros ingre-

dientes.— «... ellas foram o bálsamo . .

.

e as outras espécies aromáticas celestiaes,

que o conservarão incorrupto.-» Vieira,

Sermões, Tom. x, p. 352.

t BALSAMODENDRON, s. m. (Do grego

halsamon, bálsamo, e dendron, arvore.)

Género da familia das therebintháceas,

contendo apenas quatro ou cinco espécies,
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das qnaes uma produz o bálsamo da Ju-

deia, e outra o bálsamo de Meca.

BALSÁNA, s. /. ant. Firma ou nastro

com que se adebruava a extremidade dos

hábitos fradescos.

BALSÃO, s. m. ant. Estandarte, ban-

deira, pendão; insignia ou balsa, que se

levava tendida quando o exercito mar-

chava. Citado no Regimento de guerra

portuguez.

BALSEIRA, s. /. O mesmo que balsa e

balseiro ; matagal, tapume, silvado ema-

ranhado.— «... quero-me ir lançar traz

d'aqueUaba\seira, escutarei o que dizem.n

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphro-

sina, act. v, se. vii.

BALSEIRO, s. m. Silvado basto ; logar

aonde ha muitas balsas, matagal. Dorna,

ou balsa em que se lança o mosto com
folhelho das uvas pretas, para se fazer

vermelho e sair melhor; deve estar pelo

menos vinte e quatro horas.—O que di-

rige a jangada ou balsa.

BALSEIRO, acZj. Que vive nas balsas ou

matagaes, que é bravio e sombrio.— í/t-a

balseira, a que se cria entre os matagaes,

6 é azeda. — Cão balseiro, nome que os

caçadores dão aos cães que fazem sair os

coelhos das balsas.— Terra balseira, ter-

ra lenteira, aonde a agua empoça.

BALSELHO, s. m. Em linguagem náu-

tica, panno cassado por causa do dema-
siado vento, ou para navegar pouco. =
Também se escreve Bolselho.-=Recolhido

por Moraes.

BALSO, s. m. Em linguagem náutica,

seio de cabo do tamanho sufficiente ao

objecto a que é destinado ; e cujo chico-

te se faz fixo no prolongamento d'elle por

meio de um nó que nâo possa correr. —
Balso dobrado, dous ou mais seios de um
mesmo cabo, cujo chicote se faz fixo por

meio de um nó que não recorra ; serve

para diversos usos, v. g. para descerem

ao costado os calafates ou carpinteiros a

fim de tapar os rombos feitos pelo inimi-

go, paia os marinheiros rasparem os mas-

tros oumastareos, etc.— «... ba.\so dobra-

do. ji Mascarenhas, Relação da perda da

Nau Conceição, cap. 9.

BALTAR, adj.2gen. Nome de uma ce-

pa estéril, que estraga os vinhos.= Em-
pregado por Alarte ; recolhido por Moraes.

BALTEO, s.m. (Do latiui balteiis.) Cin-

to guarnecido de tachões de metal ; zona

ou facha com que os Bispos e Ministros

apertavam as vóstes ; banda cem que o

Poutifice se cinge quando consagra. =
Também era uma insignia militar; cingu-

lo, talim. — «... o baltéo da milícia ce-

leste. v Citado por Vieira e Bernardes.

=

Recolhido por Moraes.

t BALTIMÓRE, s. m. Em Ornithologia,

género de pássaros sylvanos, do Canadá
e da Virgínia.

— Em Botânica, planta annual de flor

radiada que se dá em Marvland.

t BALTIMÔREAS, *. /. pi. Em Botâ-

nica, grupo de plantas de flores compos-

tas.

BALUARTE, s. m. (Do italiano baluardo,

segundo Míjraes.) f^m Fortificação, obra

avançada do repairo, delineada em qua-

tro lados e trez ângulos exteriores, além
de dous que formam as cortinas. No sen-

tido figurado , fortaleza inexpugnável,

sustentáculo, cousa que defende.— «...a

este se entreçjou hum baluarte chamado
Samtiaffo.v Segundo Cerco de Diu, cap.

Ill, 35.

—Em Technologia, baluarte é um fer-

ro de lagar, de pouco mais de um palmo

de comprido, chumbado na pedra; é fura-

do no meio, ficando-lhe por cima o pé do

fuso da vara. Vi d. Balurdo.

BALÚGA, s. /. ant. O mesmo que Bor-

zeguim ; contracção de Balegões.= Reco-

lhido por Viterbo.

BALÚMA, s. /. Em linguagem náutica,

cordinha delgada que corre por uma bai-

nha na extremidade das velas latinas. =
Recolhido por iMoraes.

BALURDO, s. wi. (Contracção de Baluar-

te.) Nome que nos lagares de azeite se

dá ao peso ou pedra, e que a prende ao

fuso per meio de uma chave ou peso.=
Recolhido por Bluteau.

BALVÉRQUE, s. m. ant. Significação

desconhecida
;

item mais trazéraa
Balvergue em lium geolho.

CANC. GERAL, fol. 20.

BAMBALEÁNTE, adj. 2 gen. Que bam-
balêa

;
que se menea ou ginga.= Reco-

lhido por Moraes.

BAMBALEAR, v. n. (De bambo; segun-

do Moraes, do grego bamballô, eu tremo.)

Não estar com o corpo firme, gingar, me-
near.— «/Se o cavalleiro for bambaleando
na sella.» Rego, Instrucção da cavalle-

ria, p. 133.

—

Reputação que bambalêa,

que não é segura. = Também se escreve

Bambaleiar.
— Bambalear-se, v. refl. Mover as ná-

degas dançando o landú; saracotear- se;

gingar. = Usado por Tolentino na Satjra

Funcção dos burrinhos.= Recolhido por

Moraes.

BAMBALHÃO, adj. Augmentativo de

Bambo.=^ Recolhido por Moraes.

BAMBAR, V. a. Tornar bambo; afrou-

xar.— Usado por Filinto Elysio.== Reco-

lhido por Moraes.

BAMBINÉLLAS, f:.f.pl. Espécie de sa-

nefa, franjada ou guarnecida de folhas

com que se ornam as janellas ou portas

interiormente. = Recolhido por Moraes.

Vid. Bambolins.

BAMBO, adj. Frouxo, flascido, lasso,

murcho, froxo, não tezo, infirme.— D<j)i-

çar na corda bamba, diz-sc dos acrobatas;

c figuradamente: quando alguém se vê

mettidii om trabalhos.

BAMBOAR, V. a. Abanar, sacudir, co-

mo C(uisa que está bamba. -- Usado ua
linguagem popular. Vid. Bambar.

BAMBOCHATA, s. /. Em Pintura, gé-

nero do quadros representando scenas bur-

lescas,festas aldeãs, com uma certa graça
;

esta designação deriva-se de Bamboccio,

nome que os italianos deram a Van Laar,

que inventou este género grotesco.

— Na linguagem familiar, bambocha-
ta, equivale a tertúlia, comezaina, festa

lúbrica, patuscada, troça, pagode.

BAMBOLEAR, u. a. O mesmo que Bam-
balear.

BAMBOLÍNA, s. f. Parte do scenario que

une os bastidores lateraes na extremida-

de superior; serve de tecto e está pen-

dente á maneira de bambinellas.

BAMBOLINS, s.f.pl. Sanefas ou galerias

que ornam interiormente as janellas e por-

tas, e cobrem os sitios em que se pren-

dem as cortinas.

t BAMBORÉ, s. m. Era Botânica, arvo-

re fructifera do matto virgem ; o fructo é

similhante ao limão.

BAMBU, s. 7)1. Em Botânica, nome vul-

gar que os portuguezes deram á Bambu-
sa arundinacea, gramínea gigantesca da

índia, que se eleva até á altura de ses-

senta pés. Cannas que crescem como ar-

vores, duras como ferro, ôccas por dentro
;

d'ellas se fazem canos e aqueductos ; a

casca dá esteiras, caixas e alfaias.— <iEn-

Jião e amarrão cordas de bambu.» Ver-

gel das plantas, p. 202.
— Loc. : iSó com um bambu, ameaça

de quem deseja espancar.— «... a poder

de tantos bambus.» Lucena, Vida de Sam
Francisco Xavier, Liv. x, cap. 26.

BAMBUÁL, «. m. Bosque de bambus.
— tTinhão armado cilada em hum bam-
huáí fronteiro. D Queiroz, Vida do Irmão

Basto, p. 306, col. 2.

BAMBUCADA, s. f. Pancada com bam-
bu ; Moraes propoz a forma Bambuada,
a primeira é authorisada pelo Padre Bal-

thazar Telhs, na Historia da Ethyopia.

BAMBUEIRA, s. /. A planta que pro-

duz os bambus.

t BAMBULA, s. ?íj. Espécie de banza

feita de bambu, com que os negros acom-

panham as suas danças.

BAMBURRAL, s. m. Logar lenteiro aon-

de ha herva de pasto. = Recolhido pelo

Padre Bento Pereira.

BAMBÚZ, 5. VI. O mesmo que Bambu.
— «...bambuzes que se acharam na praia

de alguns que servirão na nau de baldes.*

Hist. Tragico-Maritíma, Tom. ii, p. 237.

t BAMBDZACEAS, s. /. pi. Em Botâ-

nica, famili.i de plantas grammineas, tendo

por typo o género bambii.

t BAMIA, s. wi. Planta malvacca da
Ásia.

BANAL, adj. 2 gcn. (Da baixa latini-

dade /)ii)i)t«í)i ; no francez banal.) No sen-

tido primitivo, nome dado ás cousas p.v

ra o uso das quaes o senhor feudal con-

stituiu em servidão os seus vassallos ou

súbditos. — «... seria pois muito provi-

dente á libirdacU e uiilidadi dos ^ovof,«
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supposição de hum tal seminário de deman-

das, hanirem-se de hurna vez taes Moinhos,

Lagares, e Fornos bannaes, franqueando-

se a todos os habitantes a sua liberda-

de. ..i> Lobão, Discurso sobre a reforma

dos Foraes, p. 20.— Na linguagem usual,

commum, que serve a todos, trivial, in-

significante, corriqueiro; o primeiro sen-

tido está obsoleto ; o segundo emprega-se

sempre á má parte.

BANALIDADE, s. /. (Do francez bana-

lité.) O sentido primitivo, está obsoleto.

Na linguagem usual, trivialidade, insigni-

ficância ; semsaboria ; logar commum ; na-

riz de cera, frivolidade. Applica-se para

caracterisar certos escriptos fúteis, ou ra-

zões que nada provam.

BANANA, s. f. Em Botânica, fructo da

bananeira; é redondo, oblongo, grosso

como pepino, e disposto em cachos ; ser-

ve de alimento agradável em todas as re-

giões intsrtropicaes. Ha varias espécies

no Brazil : banana pacova, banana prata,

banana maçã; jigo banana, espécie com-

mum, unctuosa, farinácea, e assucarada;

banana a?ia?i, indiana, cayenna, roxa. As
bananas compridas chamam-se da terra,

e as curtas, de S. Thomé, e quando são

grossas demasiadamente, àe farta-te ve-

lhaco.

— Na linguagem familiar e chula, ba-

nana é pessoa tola, lorpa ou insensata,

que se deixa imbuir facilmente, que não

sabe resistir. Também designa um nariz

grande, a penca.

— Loc. : Forte banana I o mesmo qua

grande parvo.— Assoar a banana, puxar

o monco.— Gostar de cousa como macaco

por banana, fórmá adverbial, com que se

exprime a grande predilecção por uma
cousa.— n Vae açoutando esse infeliz ba-

nana.» Tolentino, Sonetos, pag. 56.=
Também se emprega como adjectivo. Vid.

Abananado.

t BANANAL, s. m. Terreno plantado de

bananeiras.

BANÁNÇA, s. f. ant. Corrupção de Bo-

nança.= Usado no Cancioneiro de Kesen-

de.= Recolhido por Moraes.

BANANEIRA, s. f. Em Botânica, nome
vulgar da Musa, de Linneo; planta com-

mum nas índias orientaes e occidentaes,

nos terrenos humosos, ao pé dos regatos

e ao abrigo dos ventos. O tronco é uma
espécie de canna grande e esponjosa, que
sobe até á altura de doze a quinze pés

;

é verde e luzente, cheia de um sueco que
lhe vem de uma grande cebola, cheia de

radiculas brancas que a prendem á terra.

Ha varias espécies de bananeira, taes são

a de fructo longo, a figueira, a traglodyta,

a escarlate, a da China, etc. Vid. Caité.

t BANANÍVORO, adj. Que se nutre prin-

cipalmente com banana.

BANANZÓLA, s. 2 gen. Pessoa de pouca

conta; banana, parvo, lôrpa.= Recolhido

por Moraes.

t BANARO, s. Ml. Em Botânica, género

da família das bixaceas, pertencente á
America septentrioual.

BANAZÀ, s. m. Animal quadrúpede, da
grandeza do cavallo, cheio de conchas da
côr do sardão, com trez pontas no meio
da testa, e com uma ordem de espinhos

no lombo.= Descripto por Fernão Mendes
Pinto.= Recolhido por Bluteau.

BANCA, s. f. (Da baixa latinidade ban-

cus.) Espécie de meza tosca e baixa ; bu-

fete, próprio para estudar ou escrever.

Chamou-se antigamente banca ao que hoje

se chama banco, no sentido commercial

;

e por esta palavra se entendia a meza
onde estavam os cambiadores de moeda
nas praças publicas, e na qual davam ex-

pedição ás letras e bilhetes de cambio.

—

« O pescador no mar , o letrado na banca. »

Vieira, Sermões, Tom. ii, p. õ.

—Loc: Abrir hancdi, diz-se do advoga-
do quando se estal>elece e abre o seu es-

criptorio.— Estar á banca, diz-se do tem-

po emquanto se estuda.— Jogo da banca,

jogo de parar, que consiste em o banqueiro

ir tirando para dous montes uma apoz

outra todas as cartas do baralho, c quem
aponta ganha quando sáe para a esquerda

a carta sobre que se põe o dinheiro, e per-

de quando sáe para a direita.— Banca da
cosinha, pedra excavada aonde se despe-

jam as lavagens.

BANCADA, s. f. Grande porção de ban-

cos compridos, dispostos em ordem, como
nas aulas, ou egrejas.— O banco em que
está muita gente assentada.

— Loc: Fazer uma bancada, botar

duas cartas para o mesmo monte, faltando

a alternativa no outro.

BANCÁL, s. m. (Do italiano bancali, se-

gundo Moraes ; na baixa latinidade ban-

cale.) Panno de cobrir mezas e bancas.

— « Ha bancaes azues grandes, e peque-

nos, bãucaes de Miranda, e de Carrapi-

chana. a Bluteau, Vocabul.

BANCAL, adj. (De banco.) Ferro, que

nos lagares de azeite está chumbado na

pedra ou peso, pela parte superior, e aon-

de assenta o balurdo.

BANCÃO, s. m. Nome indiano de uma
embarcação usada na China. Citado por

Lucena e Fernão Mendes Pinto.

BANCARIA, s. /. O meneio dos ban-

queiros de Roma na negociação das Bul-

ias. — Também designa o dinheiro que

se empregava para conseguir a preten-

ção. = Recolhido por Moraes.

BANCÁRIO, adj. Que pertence ou é

concernente ás operações de commercio

de Banco. = Citado nas cortes de D.

João IV.

BANCA-ROTA, s. /. (Do italiano ban-

carotta, tirado do symbolo que consistia

era quebrar a banca do mercador insolú-

vel.) Em Commercio, cessação do paga-

mento e do commercio por causa da in-

solubilidade real ou apparente. No sen-

tido politico diz-se do estado financeiro

de um paizj quando a receita não cobre

as despezas, e quando não tem credito

para negociar empréstimos vantajosos.
— Syn.: Banca-rota, Fallencia: Restri-

ctamente fallando, e segundo a jurispru-

dência mercantil moderna franceza, Fal-
lencia e Banca-rota, não são a mesma
cousa. A banca-rota é a quebra d'aquelles

que por sua culpa, como por se haverem
envolvido em emprezas temerárias ou es-

peculações indiscretas, se puzeram em
estado de desarranjar os seus negócios, e

não pagarem aos seus credores.—A Fal-

lencia, é a quebra de boa fé ; os senti-

dos complexos que encerra, é que a con-

fundem com a Banca-rota. = Também
se escreve Bancarrota.

BANCO, s. m. (Da baixa latinidade

bancus.) Assento comprido de madeira

;

quando tem encosto, chama-se Archiban-
co ; taboa ou prancha assente sobre qua-

tro pés, em que os carpinteiros e ferra-

dores trabalham. Escabello, usado nas

aulas, nas assemblêas. egrejas e tribu-

naes. Mocho, tamborete. Taboa que atra-

vessa ura barco, sobre a qual se assen-

tam os romeiros. Logar em que o réo se

assenta nos tribunaes. Sala de acceitação,

nos Hospitaes portuguezes, aonde um ci-

rurgião por turno receita para a gente

pobre, que alli se apresenta.

— Em Geographia, Banco, ajuntamen-

to mais ou menos considerável de areia,

que as aguas fluviaes e as correntes de
mar formam sobre o solo submerso. Estes

bancos compostos de matérias moveis au-

gmentam-se em certas paragens, particu-

larmente nas embocaduras doa rios, aon-

de formam cabedelos. — « Foi dar em
secco em hum banco de areia.» João de

Barros, Década I, foi. 66, col. 3.

— Em Geologia, banco, é o strato for-

mado de substancias consistentes.

— Em Cirurgia, Banco de Hippocra-

tes, machina inventada por Hippocratea

para reduzir as luxações e as fracturas

das coxas ; está fora de uso.

— Em Armaria, banco de pinchar, di-

visa dos Infantes de Portugal, porque an-

tigamente não se assentavam em cadei-

ras, que só competia ao rei e príncipe

herdeiro ; nas cortes e actos públicos sen-

tavam-se em bancos, que se tomai-am seu

distinctivo, porque os fidalgos ficavam a

pé. O Banco de pinchar, dos infantes, era

representado de ouro, e o das infantas de

prata.

Em cujas tarjas lobre quinas elegantes

O iaiico lhe ilehuia dos Infnnles.

GALHEGOS, TBMPLO DA MEMORIA, liv. IV, eSt. 78.

— Em Commercio, Banco, estabeleci-

mento erecto com o fim de guardar di-

nheiro com segurança, de facilitar o seu

pagamento por um individuo a outro, e

ás vezes para com empréstimos servir o

publico. Os Bancos dividem-se em bancos

de Deposito, e de Circulação ; os primeiros

tomara dinheiro de indivíduos, e só esse

dinheiro circula ; os segundos não se li-
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mitam a essa circulação, mas emittem no-

tas suas próprias, pagáveis quando pedi-

das. — Commercio de banco, tráfico ou

negocio de moedas, que se faz em remes-

sas de praça a praça e de uma cidade a

outra por meio de correspondência, que

os banqueiros estabelecem entre si, e com
o soccorro das letras de cambio. Em sen-

tido geral, Banco é o logar aonde se reú-

nem os banqueiros, a que também se cha-

ma Bolsa, Cambio, e Loja. Os bancos sào

de origem árabe.

— LiOC. : Levantar o banco, mudar de

terra, levando bens de outrem. — Pedra
de banco, a que está em pedreira, e por

quebrar ; contrapSe-se a pedra solta. —
Banco de sardinha, de arenques, de ba-

calhau, etc, diz-se dos grandes cardu-

mes d'estes peixes. — Passar banco, sof-

frer roda de varetas por castigo nas anti-

gas galés. — Banco dos réos, mocho em
que os réos se assentam no tribunal, du-

rante o debate do julgamento. — Banco
de ensamblage, segundo Bluteau, banco

liso, sobre o qual se lavram as madeiras

que se hão de ajuntar.

—

Frequência de

banco, na giria da Universidade, diz-se

dos estudantes que não faltam á aula mas
que não cumprem as suas lições.—Banco
de pinchar, insígnia dos infantes portu-

guezes. — Banco de ferrador, cepo sobre

o qual se batem escravos; figuradamente,

mulher feia, que se resguarda de qual-

quer ataque. — Ir ao Banco, consultar o

cirurgião da acceitaçSo, nos hospitaes por-

tuguezes. — Nota de Banco.

—

Pé de ban-

co, nome que na giria académica se dá

aos estudantes do quarto anno jurídico.

— Banco de sobras, banco que se forra

por parcimonias.

BANCOA-CARRAPICHANA, s. /. ant.

Droga de lã com mr.tizes e listras varia-

das. = Recolhido por Moraes.

BANDA, s.f. (Do italiano, segundo Mo-
raes.) Lado, parte; ilharga, costado, ala,

flanco.

N5o sojas tSo Tindo d handa,
Tcni-te á volta c/s deseju^, ele.

SÀ UB MIRANIIA, ecl. I, n. 23.

— Loc. : Da outra banda, nome chulo

de Cacilhas. — Mandar á outra banda,
mandar bugiar, etc.

—

Da banda de além,

do lado fronteiro. — Doze canhões por
banda, diz-se dos navios armados de ar-

tilheria.— Da minha banda, do meu par-

tido, do meu parentesco. — Chapéo á

banda, á fadista, com certo garbo. —
Furar de banda a banda, através, de lado

a lado.— Ter-se à banda, conservar-se na
sua ideia, não ir com a multidão.

—

Esta
de banda, não conservar boas relações.

BANDA, s. f. (Na baixa latinidade

banda; no allemão band, laço, charpa.)

Pedaço de seda mais comprido do que
largo com que as mulheres cobriam os

hombros ; faxa, fímbria, franja, que se

cose nos vestidos; ligadura; cinto de se-

da que usam os officiaes de patente su-

peiior. Venda, faxa do cobrir os olhos das

victimas.

— Em Armaria, banda é uma peça que

representa o talira de cavalleiro, que se

lança do alto do angulo do escudo direito

á parte esquerda que lhe fica opposta no

fundo do escudo. = Também se dá o no-

me de banda á postura da taboa, escada

ou engenho por onde se comraetteu al-

guma obra de valor, ou difficultosa en-

trada com risco de'vida. —Divide-se em
banda direita, e sestra. — «Os Noguei-

ras trazem em campo de ouro huma banda
empequetaãa de prata.» Sampayo, Nobi-

liarchia portugueza, p. 301.
— Em Historia, Cavalleria da banda,

ordem militar instituída por Affonso xi

;

traziam por insígnia uma faxa de seda

vermelha ou parda atravessada do hom-
bro direito ao esquerdo.
— Em Astronomia, Bandas de Júpi-

ter, seis faxas que se notam no disco

d'este planeta, sendo quatro obscuras e

duas brancas.—Bandas de Saturno, aná-

logas ás de Júpiter, porém mais largas

e menos apparentes ; são paralisias ao

plano do annel.

— Em Anatomia, dá-se em geral o

nome de banda a tudo o que é delgado,

estreito e alongado, como banda apiene-

vroiica, banda ligamentosa.

— Em Cirurgia, banda, é uma liga-

dura comprida de panno usado, cortado

a fio direito, sem ourella nem costura,

tanto quanto for pussivel; também se usam
de malha.

BANDA, s. /. O mesmo que Bando;

multidão, cohorte, horda.

Os N;iires sós são dados ao perigo

Das armas ; sós di-fcndem da contraria

Banda o seu Rei, trazendo sempre usada

Na esquerda a adarga, na direita a espada.
CAMÕES, LUZ., cant. vil, est. 39.

— Loc. : Banda de musica, companhia
de instrumentistas marciaes. — Bandas
negras, nome das tropas de João de Me-
díeis, que vestiram lucto na morto de

seu chefe.

BANDÁDO, adj. p. Guarnecido com
banda; n'este sentido usado em Heráldica.

Franjado.— í(Huma onça de azul bandado
de prata. » Sampayo Villas Boas, Nobi-
liarchia, p. 2?)õ.

BANDALHiCE, s. /. Acção própria dd
bandalho ; segundo Moraes, designa tam-

bém o traje ajjeraltado, ridículo o atVccta-

do. Talvez corrupção de Baudarríce. =
Recolhido por Bluteau.

BANDALHO, s. m. Corrupção de Ban-
darra, e de Bandarro, usado ainda nos

cantos populares. Homem som brio nem
pundonor. Moraes considera este termo

como formado do augmentativo de Ban-
da e por isso o define farrapo, e figura-

damente, casquilho rafado, pinga.= Re-

colhido por Bluteau.

— Loc: Pei.ve bandalho, o que está

moído, o quasi a cair cm pulrefacçào. :

BANDAR, V. a. (De banda, com a ter-
|

minação verbal «art .) Pôr bandas aos ves-

tidos, não os forrar de todo, mas pôr uma
banda nas dianteiras de uma capa, jubao
ou outra qualquer vestimenta.= Recolhi-

do por Bluteau.

BANDÁRA, s. m. Nome malaio do re-

gedor da gente da terra.— « Tio d'el-rei

de Tidore, que serve de baudara, que he o

mesmo que regedor da gente da terra, t

Lemos, Cercos de Malaca, p. 44, v.=Re-
colhido por Bluteau.

BANDARILHA, s. /. Diminutivo de ban-
deira ; bandeirinha vermelha com que se

acena ao touro na praça. A companhia dos
bandarilheiros.

BANDARILHAR, v. a. (De bandarilha,
com a terminação verbal <i ar »

.
) Em Tau-

romachia, farpear os touros a pé, passan-

do-lhes o pé e a capa já de uma e já de
outra banda.

BANDARILHEIRO, s. m. Capinha, ho-

mem que pica os touros, ou os bíindari-

Iha ; farpeador.

BANDARÍM, s. m. Nome dado na Índia

ao homem que tira a seiva ás palmeiras.

= Recolhido por Jloraes.

BANDARRA, s. m. (Talvez do verbo
bandurrear, por isso que é de formação
de giria.) Homem vadio, ocioso

;
pessoa

de pouca conta, guapo, namorado. —
«D'este substantivo sejormouo verbo bàa-

durrear, e o nome bandurrice que são ou-

tros termos vulgares, que cada qual ap-
plica a alguns dos ditos sentidos.» Blu-
teau, Vocab. — Na linguagem moderna,
sebastianista.

— Loc. : .ás prophecias do Bandarra,
quadras populares, julgadas apocryphas
nas leis de Pombal, mas que se encontram
citadas nos Index Expurgatorios de lõ84;

referem-se á futura grandeza de Portugal.
— E' também o titulo de uma comedia de
Garret.

BANDARREÃR, i-. n. (Corrupção de
Bandurrear, que serviu para a formação

do substantivo.) No sentido primitivo, to-

car bandurra; extensivamente: vadiar,

andar por tertúlias, estroinar.

BANDARRiCE, s. /. Vadiação, estroini-

ce, pandega, estúrdia, patuscada de ban-

darra. = Recolhido por Bluteau, no Vo-
cabulário.

BANDARRÍNHA, s. /. (Talvez corrupção

de Bandurrilha.^i Companheiro nos diver-

timentos, bandarilha.— «... ficamos unhas

e carne, almas c bandarriuhas. i' Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Ulyssipo, act.

V, SC. li.

tBANDARRINHAS,s./.i>Z. ant. Tripas,

bandulho, intestinos, entranhas, vísceras.

= Usado na linguagem cómica do seca-

lo XVI.

Que nasço ms tfícirinktf.
ca Tic, OM., lom. ii, p. 307.

t BANDARRO, s. m. ant, O mesmo que

Bandarra, o BauduiTÍlha. = Usado noa

Cantos populares do Archipelago açoriano.
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BANDEADO, adj. j}. Rebeliado, unido
a outro partido.

BANDEAR, v. a. (De bando, com a ter-

rninaçào verbal «ar».) Pôr alguém doban-
do e parcialidade de outrem ; favorecer

alguém um partido. — a... não ha pay
que bandeie mãy contra filhos. v Jorge
Ferreira, Ulyssipo, act. i, se. 1.— «...io-

deis os senhores nossos comarcãos estão

prevenidos para o bandearem.» Lopo de

Sousa Coutinho, Cerco de Diu, foi. 44, v.

= Recolhido por Moraes.
— Bandear, v. n. Mudar de parecer,

passar a outro bando, pender para um la-

do ou parcialidade. — «... dois extre-

mos.., qualquer d'elles, que bandeamos
sobejamente, estamos perdidos. v Paiva,

Sermões, Tom. iii, p. 103, v.

—Bandear-se, v. refi. Unir-se em ban-

do, colligar-se ; mudar de parcialidade
;

corromper-se, vender-se. — «... os pri-

cipes estavão em propósito de se bandear
com elles.n João de Barros, Década IV,

liv. 10, cap. 3.= Recolhido por Moraes.

BANDEIRA, s. f. (Da baixa latinidade

bannerium; no ÍYa.noe2,banniere; no italia-

no bandiera.) Estandarte, pendão, pavi-

lhão ; insígnia que se usava antigamente
nas procissões, e ainda hoje se chama
Guião. Nos usos feudaes, osignalque reu-

nia todos os vassallos de um senhor. —
No sentido moderno, peya de lã ou de se-

da, que se prende a um cabo de manei-
ra que possa fluctuar para fazer reconhe-

cer a nação que a arvora.— Insígnia mi-
litar de um regimento.— n Tu serás meu
Capitão, e eu teu soldado, quero seguir

tua bandeira.» Vieira, Sermões, Tom. i,

p. 1085.
— Em linguagem náutica, bandeira, é

uma peça de lenço com armas ou pintu-

ras, ou esquartelada de cores, de diver-

so tamanho e forma, que os navios usam
para indicar o paiz a que elle ou o capi-

tão pertence. Este nome é genérico, e

comprehende não só o estandarte do na-

vio, mas as Flammulas, Galhardetes e em
geral os Signaes, que se usam a bordo.
— lA declaração da bandeira e uma da-

quellas particularidades substanciaes e de

rigor que devem declarar-se no contracto

de seguro, e identificar-se na execução dei-

te.» Ferreira Borges, Dicc. Juridico-Com-

mercial.

— Em Historia Brazilica, bandeira,

designa um indeterminado numero de ho-

mens, que providos de armas, munições
e mantimentos necessários para sua sub-

sistência e defeza, entram nas mattas vir-

gens com o intento de descobrir minas,

reconhecer o paiz ou castigar os selvagens

que assaltam as propriedades ruraes e os

viajantes, ou ainda para os civilisar. =
Também se dava este nome antigamente

aos que iam descobrir indígenas.= Usa-
do nas Cartas, de Vieira. Vid. Bandei-

rante.

— Loc. : Cobrir com a bandeira da

Misericórdia, no sentido antigo, cobrir

com a insígnia d'esta corporação o corpo
do enforcado ; na linguagem moderna, pro-

teger, perdoar tudo, ter uma extrema be-

nevolência. — Bir a bandeiras despre-
gadas, rir escancaradamente, sem rebu-

ço, tirado do antigo uso de levar a ban-
deira tendida ao sair de uma praça que
se entregou. — Içar ou mainar bandei-

ra, saudação ou salva, que a bordo dos
navios se diz por guindamaina, e que na
repetição denota respeito. — Jurar ban-

deiras, assentar praça de soldado.—Ban-
deira de janella, é sobre os postigos, que
se fecham e se abrem, uma vidraça ou
cousa similhante que toma de lado a lado

a janella, e de ordinário não se abre. —
Bandeira do candieiro, folha de latão, an-

teparo que se põe entre a luz e os olhos,

para a claridade não cansar a vista. =
Bandeira do milho, espécie de pennacho
que sáe do talo sobre as folhas, e espigas;

também se lhe chama coruto.— Escrever
em bandeira, assim chamavam ás cojn-

pridas titãs de pergaminho em que se es-

creviam de uma só lace Foraes e Privi-

légios, antes do século xiii. — Capitão
de bandeira, sota-capitão a bordo de al-

guns navios.

—

Alferes da Bandeira, o que
nos regimentos leva a bandeira

;
porta-

estaudarte.— Armas dos bandeiras, ban-

deira de prata em campo vermelho, com
um leão negro dentro d'ella ; appellido

dado a Gonçalo Pires por ter arrancado

na batalha de Toro uma bandeira portu-

gueza das mãos de ura castelhano.

—

Fa-
zer do rabo bandeira, diz-se dos gatos

quando roubam e fogem.

—tíYN. Bandeira, Estandarte, Galhar-
dete, Flammula, Pavilhão, Pendão: O pri-

meiro termo comprehende todos os outros,

que se distinguem entre si, segundo as

suas formas e usos
;
primitivamente, era

o signal que unia uma corporação, depois

veiu a ser insígnia militar nas marchas e

batalhas ; hoje distingue as nacionalida-

des. — O estandarte, no sentido primi-

tivo era a bandeira privativa do sobe-

rano; toruou-se depois o distinctivo de
toda a cavalleria. — O galhardete, é

uma bandeira farpada e triangular, que
serve para fazer signaes. — Flammula,
é um galhardete bicolor mui comprido

e estreito; é o distinctivo de OfReial de
Marinha; iça-se no mastro grande de

qualquer navio. — Pavilhão, espécie de

bandeira que forma ura quadrado, ten-

do por fim dar a conhecer a que na-

ção pertence o navio que a arvora ; iça-

se sempre no mastro de ré.— Pendão, no-

me árabe da bandeira farpada ; insignia

feudal dos ricos homens, que indicava

poderem levantar hoste.

t BANDEIRANTE, s. m. O affiliado da

bandeira, ou companhia deexploraçào das

mattas virgens.

t BANDEIRISTA, s. m. O mesmo que

Bandeiraute,

BANDEIRO, adj. Que se volta para qual-

quer banda; parcial; Bandoeiro. — 'O'

grande natureza, como foste tão bandeira

por parte dos começos das cousas. » Sá de

Miranda, Vilhalpandos, foi. 226.
— Loc. : Juiz faandeiro, parcial, venal.

= Citado nas Ordenações de D. Duarte.

BANDEIRÓLA, s. /. Diminutivo de Ban-

deira; meios piques delgados e direitos,

em cujo extremo se íixa uma bandeira
;

serve para demarcar os terrenos, os aquar-

telamentos. — Aquillo que se pende na

trombeta quadrada, da mesma côr e fei-

tio do estiindarte.

BANDEJA, s. f. Peça de charão, ma-
deira ou metal, a modo de taboleiro com
borda baixa, empregado no serviço da

mesa, e particularmente para doces, chi-

caras, etc.

— Era linguagem náutica, pequena ca-

lha de madeira, aonde os marinheiros co-

mem em. rancho.

— Em Agricultura, espécie de abano

grande de palha, para aventar o trigo e

apartar-lhe as alimpaduras.

BANDEJAR, v. a. (De bandeja, com a

terminação verbal «ar».) Abanar o trigo,

para o vento levar-lhe as alimpaduras.

BANDEL, s. m. Nome indiano dado aos

bairros ou arruamentos de estrangeiros

consentidos era alguma cidade, de commum
murado e com portões fechados. Equiva-

le ás Mourarias e Judearias da edade me-

dia da Europa. = Usado por Diogo do

Couto.= Recolhido por Moraes.

BANDÍA, s. f. Nome da seita budhica,

na índia.

t BANDIDO, s. m. (Do italiano bandi-

to.) Ladrão de estradas, salteador, assas-

sino, malfeitor, vagabundo ;
bandoleiro.

BANDÍDO, adj. p. Banido, expulsado

por lei ou bando. — n-Entre os bandidos

do campo foi Jovini ipo.» Sermões, Tora.

I, foi. 59, V. — « Perseguido, fugitivo,

desterrado, bandido, sempre leaLn Vieira,

Sermões, Tom. iv, p. 477.

BANDÍM, s. m. Nome que se dá na ín-

dia ás divisões ou porções de terreno de

várzeas, que se fazem na distribuição da

principal ; equivale a geiras e substituo

as tangas na divisão das rendas em cer-

tas aldeias. ^ Recolhido por Moraes.

BANDINHA, s.f. Diminutivo de Banda.

= Recolhido por Bento Pereira.

BANDIR, V. a. ant. O mesmo que Ba-

nir. Desterrar, exterminar, degradar,

expulsar de uma certa garantia politica

;

proscrever por meio de bando. — nE ao

filho bandiu do reino. » Eschola de Ver-

dades, p. 235. = Recolhido por Bluteau.

— Publicar por bando.

BANDO, s. m. (Da baixa latinidade

bannwn, estandarte ou insignia militar de

uma companhia.) Partido, parcialidade,

facção; chusma, ajuntamento, multidão.

— No sentido antigo, recolhido por Vi-

terbo, bando, era o pendão ou qualquer

insignia para reunir os sediciosos. —
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t... pelo fazer á mão e ào nosso bando.»

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. ii, se. 2.

— Loc. : Bando de aves, diz-se quando

muitas aves se alevantam e voam junta-

mente. — Tomar bando por alguém, tor-

nar-se faccioso. — Fazer bando j^or si,

não se levar pelo que os outros dizem.

BANDO, s. m. (Da baixa latinidadeiaji-

dum.) Pregão de guerra, ao som de cai-

xa, cora pena imposta aos transgressores

de alguma lei militar. Proclamação, pu-

blicação solemne; banho ou proclamas d*

casamento. Annuncio que se faz ao som

de musica na véspera de uma festividade.

— t Os bandos sei-ão só para as cousas

pertencentes á ordem da guerra. » Vas-

concellos, Arte militar, foi. 196, v.

— Loc. : Pôr em bando, abandonar,

desamparar. — n... depois de me alheiar

a mim mesmo, tudo o mais puz em ban-

do. » Mendonça, Jornada de Africa, foi.

145. — Publicar por bando, forma anti-

ga de decretar. — Bando episcopal, ex-

communhão.
BANDO, s. m. Nome indiano do valla-

do da várzea. =^ Recolhido por Moraes.

BANDÓ, s. m. (Do francez bandeau.)

Faxa, venda que cinge a cabeça sobre a

testa. = Recolhido por Moraes. — Espé-

cie de penteado, transformação das anti-

gas pastas, mas enchumaçadas.

BÃNDOEIRO, s. m. ant. O mesmo que

Bandeiro. — Usado por Paulo Palácios,

Summa Caetana.=Recolhido por Moraes.

BANDÓLA, s. /. (Da baixa latinidade

bandelhis.) Correia grande da largura de

dons dedos, guarnecida de canudos depen-

durados, em que antigamente o soldado

trazia a pólvora para carregar o mosquete.

Na linguagem moderna, polvarinho, car-

tucheira. — « Para o que, terão as ban-

deias, e os mosquetes. » Brito, Viagem do

Brazil, p. 310.
— Em linguagem náutica, vir o navio

em bandolas, diz-se, quando quebrados

os mastros, se armam uns paus, com uns

pedaços de velas, para assim marcar. —
Cl Vinkão alguns navios nossos em ban-

dolas, e sem guarnição.» Queiroz, Vida

do Irmão Basto, p. 320, col. 4. — Re-

colhido por Bluteau. = Também se es-

creve Guindola, isto é, a antena e mais

apparelho que se arma provisoriamente

no navio desarvorado ou desmastreado,

a fim de velejar convenientemente.

BANDOLEIRA, s. f. (De bandola.) Bol-

drié de couro, que passa por cima do

hombro direito, vindo as duas extremi-

dades prender-se debaixo do braço es-

querdo; servia para trazer pendurada a

clavina. — Na linguagem moderna, cor-

roas qua estão presas á espingarda, ser-

vindo para a prender ;ls costas, cm qual-

quer passagem difficil.

BANDOLEIRO, s. m. (Do francez ban-

doulier.) Nome dado propriamente aos la-

drões quo habitavam nos montes Pvre-
neos ; extensivamente ladrão, vagabundo,

salteador, bandido, malfeitor, que anda

em bando ou quadrilha. — n Salteadores

e bandoleiros, qrie neste passo accomettiào

os caminhantes. 1) Carvalho, Chorographia,

Tom. I, p. 402. = Na linguagem chula,

maninello, galanteador ocioso, ruão. —
Soldado bandoleiro, sem brio militar.

BANDOLIM, s. m. O mesmo que Man-

dolim. Instrumento musico composto de

uma caixa ovóide, sonora, e de um braço

sobre o qual estão estendidas quatro cor-

das, afinadas como as da rabeca. Toca-se

ferindo as cordas com iim palito ou pen-

na ; é usado na Itália e na Hespanha,

aonde se conhece pelo nome de Bandola.

E' maior que a bandurra e menor do que

a guitarra.

BANDORÍA, s. f. (De bando.) Plostili-

dades, devastações commettidas por ban-

dos ou facções
;
parcialidade, partido, dis-

córdia de bandos. Ajuntamento, a gente

que forma um bando; aggravo, desordem.
— «Fidalgos... vão simplesmente sem ou-

tra assuada, nem outra bandoria, e fal-

lem onestamente ao juiz » Corte de Lis-

boa, de 1389. = Recolhido por Viterbo.

Vid. Banduria.

BANDORRÍLHA, s. /. Diminutivo de

Bandurra. Melhor orthographia, Bandur-

rilha. Viola pequena de trez cordas, se-

gundo Bluteau. Vadio que anda cm pa-

tuscadas.

BANDÓUBA, s. /. ant. Redenho, do

ventre da rez morta, quando se debulha

e branquea. = Recolhido por Barbosa e

Bento Pereira. Vid. Bandulho.

BANDÓUNAS, s. f. pi. ant. Redenhos

dos intestinos, partes inúteis dos animaes,

que ficam no logar aonde elles se matam
ou alimpam. = Usado na Ordenação Af-

fonsina. ^Recolhido por Viterbo.

BANDULHO, s. m. Nome chulo do ab-

dómen ou ventre : pansa, búzara, bar-

riga. — Encher o bandulho, comer muito,

trocar todos os prazeres pela comida.

—

Dar assentadas no bandulho, dar panca-

das na barriga.— Co7no lhe cresce o ban-

dulho, engordar muito.

—

Furar o bandu-
lho, ferir a barriga.— Pôr o bandulho á

mostra, descobrir ou ferir o ventre.

— Em Typographia, bandulho, cunha
de madciía com a parto mais delgada

cortada era angulo, bifida; servia de aper-

tar e bater as cunhas, que fixam as le-

tras assentadas quando estão imprimindo.
r=r^ Recolhido por Moraes.

BANDURÍA, s. /. ant. O mesmo que
Bandoria; pendência, descomposição de

palavras. = Sentidos recolhidos por Vi-
terbo.

BANDURRA, í. /. (Do latim pandura,
citado por Varro, Isidoro, e outros.) In-

strumento musico, A mancir.'\ de viola de
trez cordas ; os russos têm ura instru-

mento similhante, chamado bandora. —
Modo chulo para ridicularisar qualquer
instrumento inusico de cordas.

BANDURREAR, v. ii. Tocar bandurra,

vadiar por tertúlias
;
patuscar, rusgar.=

Usado na linguagem chula.

BANDURRÍLHA, s. f. Diminutivo de

Bandurra; figuradamente, pandilha, me-

liante, falante, gajo, malandro. = Usado

na linguagem de giria. Vid. Bandorri-

Iha.

BANDURRÍNHA, s. f. Diminutivo de

Bandurra.—Amigos e bandurrinhas, diz-se

dos sócios e companheiros em funcções,

e que se entendem na patuscada. = Re-

colhido por Moraes.

BANEANES, s. m. pi. Casta indiana,

do reino de Cambaya, que crêem na me-

tempsychose; são entre os islamitas o

mesmo que os judeus entre os christãos,

isto é, são mais uma raça commerciante

e industrial, do que uma seita religiosa.

— « Vierão certos homens a que chamão

Baneanes. » João de Barros, Década I,

foi. 72, col. 2. Bluteau traz um excel-

lente artigo histórico sobre esta seita.

t BANG, s. m. Em Botânica, arvore

de Africa, cujo fructo fermentado serve

para fazer o raakersi, espécie de vinho.

BANGI, s. /. Em Botânica, espécie de

canamo das índias, que tem um cheiro

como tabaco.

BANGUE, s. m. (Do árabe bang, mei-

mendro.) Nome vulgar indiano do canna-

his indica, que se prepara por meio de

siccação para uso dos fumadores.^^Tam-
bem se lhe chama ganja, ou gumjah. Ci-

tado em Gouvêa, Jornada do Arcebispo

de Gôa. = Recolhido por Moraes.

— Na linguagem brazilica, bangué, for-

nalha aonde assentam os tachos nos en-

genhos de assucar. = Também se dá es-

te nome á liteira rasa em que o viajante

vae deitado ; coche de couro.

BANGUÉJO, s. m. Significação conje-

ctural de Moraes : Tambor, thalamo nu-

pcial. — «...vamos, que eu vos vejo no

banguejo. » Jorge Ferreira, Euphrosina,

act. .0, SC 5.

t BANGULA, s. /. Nome brazilico de

uma embarcação de pescaria.

t BANHA, s.f. A gordura dos animaes,

que se contém nas aréolas do tecido cel-

lular. E uma substancia raolle, branca,

inodora, insípida, oleosa, infiammavel,

que se derrete facilmente e se altera ex-

posta ao ar, tornandose rancida pela fi-

xação do oxygenio : tem grande uso nas

artes, na preparação das iguarias e egual-

niente na Cirurgia, que a emprega como

excipiente dos unguentos e lenimcntos.

= Também se emprega no sentido de

Pomada, como cosmético, composição un-

tuosa preparada para uso do toucador, e

ordinariamente aromatis.ida. Unto, gra-

xa, gordura.
— Loc. : Ter banhas, ser nimiamente

gordo. — Derreter banhas, faror torrea-

mos.

BANHADO, .«. "1. P.intano alagadiço;

nome nsad.i no Rio Grande do Sul.

BANHADO, adj. p. Immergidoemagua;
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mergulhado, molhado, regado, alagado
;

ensopado. -7- «Banhado em espiritual ale-

gria.» Jorge Cardoso, Agiologio Luzi-

tano, Tom. i.

— Loc. : Banhado em suor, vertendo

suor ás haga.da.s.—Banhado em lagrimas,

suffocado com o chGro. — Banhado em
sangue, que está bastante ensanguentado.

BANHAR, V. a. (Da baixa latinidade

baluare ; no francez hagner ; no italiano

hagnare .) Molhar; mergulhar, alagar,

regar, ensopar ; metter em banho ; ex-

tensivamente, diz se de um mar ou rio

que toca certos legares ; inundar, alegrar.

o pranto a cada qual banhava o rosto.

MEMiZIiS, MALACA CO.NQ., 1ÍV. Hl, eSt. 107.

— Em Pintura, banhar, é dar uma côr

sobre outra, de modo que tique transpa-

rente a debaixo.
— Banhar, v. n. Tomar banhos.
— Banhar-se, v. refl. Usar de banhos

;

metter-se em agua, lavar-se; refrescar-se.

— «Pa7-a que gosasse as delicias e se ba-

nhasse nellas.i) Vieira, Sermões, Tom.
I, p. 828.
— Loc. : Banhar-se em agua de flor,

diz-se quando se falia do grande gosto

que alguém toma em alguma cousa. —
Banhar-se no sangue do inimigo, tirar um
grande prazer da vingança.

BANHEIRA, s. f. Tina de tomar ba-

nhos, feita de folha de ílandrcs, zinco ou
de pau, esquentador para aquecer a agua.
= Também se usam de mármore e azu-

lejo, mas são fixas.

t BANHEIRO, s. m. Homem que entra

na agua para suster os que tomam banhos
de mar.

t BANHÍSTA, s. m. O que concorre na
estação própria a uma praia de baiihos.

BANHO, s. ?)i. (Do latim balneum , no

hespanhol bano, no italiano bagno.) Per-

manência mais ou menos prolongada do

corpo ou de uma parte do corpo em um
liquido. Assim dividem-se em banho ge-

ral, banhos de assento, pediluvio, e 7?ia-

niduvio. Com relação á temperatura, di-

videm-se em muito frios, frios, mornos, e

quentes ; os dous primeiros são tónicos, o

terceiro é meramente hygienico, o quen-
te augmenta a transpiração, determina
uma excitação geral, e um estado de fra-

queza. Praia ou sitio aonde concorrem
banhistas ; banheira. — « Os banhos de

caldas, e )iitrosos,7ião convém nas febres.»
Luz da Medicina, p. 101.

—

aVestigios de

banhos antigos. » Monarchia Luzitana,

Tom. II, foi. 2, col. 1.

— Em Medicina, banho de vapor, es-

pécie de estufa que se faz expondo o

doente ao vapor quente de uma agua me-
dicinal ou de uma decocção de hervas
boas para a doença que se tracta. — Ba-
nho sulp)hureo. — Banho alcalino. — Ba-
nho chhrurado. — Banho mercurial. —
Banho de ar atmospherico, etc. — Banho
russo.

— Em Physica, banho eléctrico, estado

de um individuo collocado sobre um iso-

lador, por meio de uma vara metálica,

cora o conductor principal da machina elé-

ctrica, em quanto eila está em acção.

— Em Chimica, banho, massa de uma
natureza qualquer que rodeia o corpo ba-

nhado, prestando-se pela pouca aggrega-

çào das suas moléculas, a todas as suas

formas ou deslocações.— Banho de areia,

vaso de ferro ou de barro, cheio de areia,

empregado para garantir os vasos de vi-

dro da acção immediata do fogo, ou pa-

ra lhes servir de sustentáculo. — Banho

mar ia, dá-se este nome quando em vez

da substancia ser areia ou cinza, é agua

que se emprega. = Também se diz que

lun metal está no banho, quando se reduz

a estado de fusão.

— Em Tinturaria, banho, é a tina em
que se mergulham os estofos que vào ser

tingidos ; também se dá este nome ás

substancias que estão dentro da tina. —
Banho de tintureiro, a tinta quente em
que se embebem os tecidos.— Banho de

cochonilha.

— Em Artiiheria, banho, é a resina,

pólvora, breu e outros ingredientes com
que se untam vários artifícios de fogo,

para que entrem em combustão com fa-

cilidade.=: Recolhido por Moraes.

BANHO, s. m. ant. (Da baixa latinida-

de bannum, ou bandum.) Bando, pregão,

proclamação, divulgação. N'este sentido

está fora do uso ; ainda se emprega no

sentido restricto dos pregões ou procla-

mas que o parocho lè antes da missa

aos domingos, declai"ando o nome dos

noivos, a fim de alguém vir oppôr os im-

pedimentos canónicos ou civis que hajam

contra o casamento

—

«...efeitos os banhos

oi-denados...» Ordenações, Liv. v, tit. li),

§2.— Correr os banhos, apregoar-se pa-

ra se poder casar.

BANHO, s. TO. (Do francez bagne.) No-

me dado na Turquia ao logar em que se

fecham os escravos depois do trabalho.

Nome que se dá em França ás prisões

dos forçados ou galerianos. Bastante usa-

do pelos escriptores do século xvii. —
«... nãovi banho de Argel mais povoado

de cativos. » D. Francisco Manoel de Mel-

lo, Apologos Dialogaes, foi. 80.

IrÃo por mau conselho manietados

Da torpe Argel aos lanhos condemnados.
THOM-, INS., liv. II, est. 180.

T BANIANO, s. m. Em Botânica, ar-

vore dos banianos, arvore da índia e da

Pérsia, cujos ramos pendem até á terrd

e tomam raiz, rebentando novamente até

formarem uma floresta cerrada de mil e

seiscentos passos de circuito. Sob este te-

cto de verdura a seita dos banianos faz

os seus templos. Vid. Baneanos.

t BANIÇÃO, s. f. O acto de banir; a

pena imposta ao desterrado; interdicção

de tecto, lar e agua.

BANIDO, adj. p. Expulso, repellido,

posto fora, desterrado, expatriado, degra-

dado por sentença. — líGuiado por con-

selho de homens banidos.» Monarchia Lu-

zitana, Tora. vii, p. 122.

BANIDO, s. m. O que sotfreu a pena da
baniçào ; consistia era destruir-llie a ca-

sa, apagar-se-lhe o fogo e entulhar-se-lhe

o poço; em seguida lançava-se o bando de

que o criminoso estava fora da garantia

politica, e que era equiparado ao lobo no-

cturno, sobre o qual se podia impune-

mente descarregar. Esta é a penalidade

dos povos germânicos, que apparece con-

stantemente nosForaes portuguezes, crea-

dos pela raça mosarabe.— «O ascendente,

o irmão do banido ainda que o encubra,

não tem pena alguma. n Ordenação, Liv.

v, tit. 127, § 10. Vid. Bandido.

BANIR, V. a, (O mesmo que Bandir

;

da baixa latinidade òfOMín-í.) Condemnar
por auctoridade judicial a sair de um es-

tado, de uma província, ou de um logar

qualquer. Expulsar, extirpar, desterrar,

exterminar, expatriar, excluir, pôr fora;

arredar, afastar
;
prohibir, não admittir.

— No direito portuguez antigo, lançar

sobre o criminoso o grito ou bando de

que podia ser morto impunemente. N'es-

te sentido usado na Ordenação Affonsina,

Liv. i, tit. 23, § 59.

t BANISTAU, s. ?)!. Em Botânica, raiz

de certa planta das Philippinas, usada con-

tra a asthma, e febre.

BANISTERA, s. /. Em Botânica, plan-

ta americana das Antilhas e do Brazil

;

dá-se nos logares quentes, e cresce como
hera.

BANISTÉREAS, s. /. j^^- Tribu da fa-

mília das malpighiáceas.

t BANISTEROIDE, adj. 2 gen. Em Bo-

tânica, epitheto dado ás plantas que se

parecem com a banistera.

BANIVEL, adj. 2 gen. Que deve ou

merece ser banido.= Recolhido por Mo-
raes.

t BANKARETTI, s. m. Em Botânica,

arvore espinhosa do Malabar
;
parecida

com o bonduc da índia.

+ BANKSIA, s. f. Em Botânica, arbus-

to da Nova Hollanda, da familia das pro-

teáceas.

BANNALÍSTA, s. m. Soldado escolhido

do exercito austríaco.

BANQUE, s. m. O mesmo que Bangué,
= Fijrma recolhida por Garcia d'Orta.

BANQUEIRO, s. m. No sentido geral,

pessoa que por meio de letras de cambio

e por um certo premio ou preço se obri-

ga a fazer dar dinheiro em um logar di-

verso ; homem de negocio, que se dá ao

commercio de banco ; o banqueiro pôde

ser de conta própria, ou de cc/»ií)!íSsão.

—

No portuguez antigo, encontra-se o termo

Cambiador, para designar esta classe de

comtnerciantes por grosso. — Na lingua-

gem usual, o que dirige ou preside a to-

dos os actos que se praticam em um Ban-

co. — No jogo, banqueiro é o que talha

ou tira as cartas, a que os parceiros
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param ou apontam.— «... os pobres são

banqueiros, por quem as boas obras se

passão ao céo. » Leào, Descripção de Por-

tugal.= Recolhido em Moraes.
— Em Disciplina ecclesiastiea, ban-

queiro apostólico, o que em Roma tem

a seu cargo a expedição de bulias ou bre-

ves de dispensas matrimoniaes, ou sobre

quaesquer outros objectos.

— Em Pescaria, nome dado ao na-

vio que anda na busca do bacalhau no

Banco da Terra-Xova, e que o conserva

em sal ; diíiere do navio Bacalhoeiro, que

se conserva costeiro e secca o bacalhau

sobre a praia.

BANQUETA, s. f. Diminutivo de Banca;

em sentido restricto, assento de pedra,

servindo de parapeito em qualquer logar

alto.

— Em Fortificação, é uma pequena al-

tura de terra á roda do pé do parapeito

pela parte interior, onde sobem os solda-

dos para descobrir e atirar ao inimigo por

cima d'aquelle.

—

iHuma grvssa trincheira

de terra, e faxina com banqueta e para-
peito. D Portugal Restaurado, Part. i, p.

219.

BANQUETÁÇO, s. m. Augmentativo de

Banquete. Regabofe, jantarão, comesaina.

BANQUETE, s. m. (Do italiano ban-

chetto.) Festim, jantar sumptuoso ; co-

mida opipara e com apparato, dada a

muitos convidados.

— Em Direito feudal, o mesmo que
Baptismo de fogaça.
— Loc. : Banquete de Platão, dialogo

em que este philosopho discute o amor.
— Banquete dus sete sábios, titulo de uma
obra de Piularcho. — Banquete symboli-

co, jantar dado por uma loja maçónica.
— O Banquete sagrado, a communhiio.
— Devagar, para parecer banquete, diz-

se no sentido irónico, quando os creados

servem á mesa com vagar.

BANQUETEADO, adj. p. Festejado com
banquete. = Usado por Vieira.

BANQUETEADOR, s. m. O que dá ban-
quete; o que festeja algum acontecimento
com jantares lautos.

BANQUETEAR, i'. a. (De banquete, com
a terminação verbal « ar ».) Dar banque-
tes, festejar em jantares opiparos um per-

sonagem ou um acontecimento. — «Ban-
queteou o céo a Christo vencedor com
iguarias da terra. » Vieira, Sermões,
Tora. I, p, 838. — « Alli banquetea-se ao
Governador. í, Jacintho Freire, Vida de
D. João de Castro, Liv. i, n. 39.
— Banquetear-se, v. refl. Eegalar-se

com banquei es. Tratar-se á grande, ou
com fartura. Comer em banquetes. =
Citado pelo Padre Manoel Bernardes.

_t BANTAM, s. m. Em lehthyologia,

peixe das ilhas Mollucas, pertencente ao
género anguia.

— Em Ornitiiologia, variedade de gal-
linaceas, originaria de Java.

t BANTIALE, s.f. Em Botânica, planta

TOL. 11.—9i

parasita das Mollucas, dá-se nos troncos

e ramos grossos das arvores.

BANTÍM, s. m. Embarcação da índia,

de pequenas dimensões. — «Seis galeotes

e cinco bantins.i) Queiroz, Vida do Irmão
Basto, p. 246, col. i.

BANTINEIRO, s. m. Homem que traz

bantim e navega. — «...pelas mãos de

quatro bantineiros de Malaca. » Diogo
do Couto, Vida de Paulo de Lima, p.

199. = Recolhido por Moraes.

t BANULAC, í. ?)!. Em Botânica, planta

das Philippinas.

t BANUS, s. »i. Em Astronomia, um
dos cães que fazem parte da Constella-

ção de Actéon.

BANZA, s. /. No sentido primitivo, es-

pécie de guitarra usada pelos negros. Na
baixa latinidade, cncontvíx-sc Bansatrices,

no sentido de bailadeiras. Na linguagem
popular e chula, banza é a viola portu-

gueza de cordas de aiarae, usada pelo.?

fadistas; tem um som melancholico c aba-

fado, que torna mais plangentes as canti-

gas que acompanha. \'id. Banzo.

Ponde no braço da banza
Um iaço de negro fumo . .

.

CANC. POfULln.

t BANZADO, adj. p. Na linguagem po-

pular e de giria, pasmado, estupefacto,

tranzido, varado, desilludido. — Ficar
banzado.

BANZAR, r. n. Na linguagem chula,

pasmar com pena, apezarar-se. = Reco-

lhido por Bluteau,

t BANZÉ, s. rn. Na linguagem chula,

estardalhaço, rusga, briga, motim.— Ar-
mar um banzé, fazer desordem. =Usado
pelos fadistas.

BANZEAR, i.-. a. ant. Balancear, dar
balanço. ^ Recolhido por Moraes. Vid.

Vanzear.

BANZEIRO, adj. Em linguagem náu-
tica, diz-se do mar quando não faz gran-

des ondas, mas se agita vagarosamente;
quando não está manso nem tormentoso.
— «Mas como o mar com a calmaria an-

dava banzeiro.» Joào de Barros, Década
I, foi. 27, col. 1.

— Loc. : Jogo banzeiro, diz-se quando
nem uma nem outra parte ganha. = Re-
colhido por Bluteau, no Vocabulário.

BANZO, Ji. m. Melanchoiia, que ataca

os negros captivos ; espécie de nostalgia

mortal, resultante da saudade da pátria.

BÀNZOS, s. wí. pi. Na escada de mão,
as duas peças parallelas, onde estão em-
bebidos os degráos.—Nas serras braçaes,

também se chama banzes os dous cabos

dentro dos quaes está a folha. As corre-

deiras dos bastidores.

BAOBÀB, s. »i. Em Botânica, arvore,

gigantesca da Africa, da America e da
Oceania, da fumilia das malváeeas. Vid.
Adansouia. E' o maior dos vegetaes co-

nhecidos. O seu fructo chama-se pão de
macaco, ó do tamanho de uma abóbora,

com uma polpa acetosa assucarada e re-

frescante; todas as partes d'e8ta arvore
abundam em mucilagem ; as folhas sec-

cas á sombra servem de alimento ; a cin-

za do fructo dá um excellente sabão. O
tronco do baobab apresenta grandes cis-

ternas.

BAONEZA, adj. p. Nome dado a uma
espécie de maçã azedinha, de côr parda.

= Recolhido por Bluteau.

BÁONÍLHA, s. f. (Do hespanhol vainilla;

vid. Bainilha.) Em Botânica, género de
plantas monocotyledoneas, de flores in-

completas, irregulares, da familia das or-

chideas. Distingue-se pelo seu cheiro bal-

sâmico.

t BAPEIRA, s. f. Em Botânica, noma
de uma arvore do matto virgem, cuja

madeira é empregada na construcçào de
casas.

t BAPTE, s. VI. Em Entomologia, gé-

nero de lepidópteros nocturnos da tribu

dos phaletites ou geómetras, que corre-

sponde ao género corycia.

t BAPTÍSIA, s.f. Èm Botânica, géne-

ro da familia das leguminosas, hervas

vivazes, de folhas simples e trifolliadas
j

tem as flores em gaipo e são originarias

da America.

BAPTISMAL, adj. 2 gen. O mesmo que
Baptista hoje obsoleto

;
que pertence ao

baptismo.

—

«Por meio da agua baptismal

se lhe abrem as portas do céo.n Vieira,

Sermões, Tom. i, p. 102, col. 1.— Túni-

ca baptismal, veste branca usada duran-

te oito dias pelos que tinham recebido o

baptismo.— Innocencia baptismal, a gra-

ça conferida por esta ceremonia e sa-

cramento.—Pia baptismal, o mesmo que
fonte de baptismo.

BAPTISMO, s. m. (Do grego baptizo,

eu lavo.) Em Historia religiosa, um dos

sete sacramentos da egreja catholica; si-

gnal pelo qual se faz christào, derraman-

do-se agua benta sobre a cabeça do que
recebe o sacramento. — « Entre todos os

Sacravwitos só o baptismo e o martyrio

{que também é baptismo de tal modj pu-

rificão a alma que...s, Vieira, Sermões,

Tom. I, p. 102, col. 1.

— Em Lithurgia, baptismo por infu-

são, o que se usa geralmente na egreja do
Occidente, excepto na de Milão.— Baptis-

mo por immersào, consiste em mergulhar

na agua todo o corpo do que se bapti-

za.—Baptismo de um sinj, ceremonia que

consiste em impor o nome a um sino
;

ceremonia admiravelmente descripta em
uma Ode de Schiller. .

— Em linguagem náutica, baptismo de

um navio, ceremonia religios;i, cm que

se benze o navio que pela primeira vee

se lança á agua. pondo-se-lhe o nome
por que é depois conhecido. — Baptismo

dos trópicos, ceremonia burlesca, prati-

cada na passagem de um navio nos tró-

picos ou no equador, que consiste cm
alagar aquellc que pela primeira vez por

alli passa
;
quem se quizer livrar desta



722 BAQU BARA BAKA

ceremon ia, dá algum dinlieiro aos mari

nheiros.

— Loc. : Baptismo de sangue, no sen-

tido primitivo, o martyrio; na linguagem

moderna, diz-8e do que pela primeira vez

entra em combate. — Baptismo ãe fogo,

na linguagem figurada, desejo ardente

;

grande sacrifício.— Baptismo de fogaça,

no direito foraleiro, banquete esplendido

por occasiào de algum baptizado, para o

qual se concorria com dinheiro ou comes-

tíveis.

BAPTISTÉRIO, s. m. (Do latim haptis-

terium, a bacia em que se toma banho.)

Local destinado para a administração do

baptismo. Capella ou arca com grades

junt» ás portas principaes da parte de

dentro das egrejas, á m.ão esquerda dos

que entram pela porta em que está a pia

baptismal. No sentido antigo, egreja ba-

ptismal, destinada unicamente para este

sacramento. — «As Igrejas ermas, os ba-

ptistérios fechados, í> Vieira^ Sermões,

Tom. IV, p. 502.
— Em Antiguidades romanas, a ba-

nheira dentro do edifício dos banhos.

BAPTIZADO, s. VI. O mesmo que Ba-

ptisino ; a ceremonia cm que se confere

este sacramento. — fA boda, nem a ba-

ptizado não vás sem ser convidado. » Ane-

xim popular.

BAPTIZADO, adj. p. Sanctificado com o

sacramento do baptismo ; nomeado, deno-

minado, cognominado, appellidado. —
«... ambição baptizada em zelo... d Paiva,

Sermões, Tom. i, foi. 87.— Vinho ou lei-

te baptizado, que levou agua.

BAPTIZANTE, adj. 2 gen. O que ba-

ptiza.^ Recolhido por Moraes. Substituo

o adjectivo Baptista que não temos.

BAPTIZAR, V. a. (Do latim bajjtizare.)

Ministrar o sacramento do baptismo; figu-

radamente, nomear, dar nome, cognomi-

nar.— (í...não sejaes desconhecido ou des-

cuidado, ou não sei como vos baptize...*

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Euphro-

sina, act. I, SC. 1.

— Baptizar-se, v. rcfí. Receber o ba-

ptismo.

—

«... os olhos de Sam Pedro se

baptizaram em suas lagrimas...» Vieira,

Sermões ; recolhido em Moraes.

BAQUE, s. m. (Do árabe vaqáo, queda,

segundo Moraes.) Queda, pancada de um
corpo que cáe em cheio. Tombo, viravol-

ta. camba-pé ; escorregadella.— « O 7min-

do quando levanta os seus, não he para os

sublimar, mas para que dêem mor baque.»
Heitor Pinto, Diálogos, Tom. ii, p. 9.

BAQUEADO, adj. p. Caído com estron-

do
;
precipitado, ruído, vindo a terra.

BAQUEAR, V. n. (De baque, com a ter-

minação verbal «ari)) Dar baque; cair,

ruir, vir a terra ; tombar, desmoronar-se.
— «... avia que era pouco baquearem
seu peito por terra. » Arraes, Dialogo X.

— Baquear-se, V. re/í. Abater-se, abai-

xar-se; apear-se, descer.— «Se baquea-

ram em terra por não ser vistos.» Jaciu-

tho Freire, Vida de D. João de Castro, p.

154.— «As nuvens selhe baqueavam...»
Godinho, Viagem da índia, p. 179.

BAQUETA, s. /. (Da baixa latinidade

baculetta, no italiano Bacheta.) No sen-

tido primitivo, pequena vara ou ponteiro;

em sentido restricto, nome de dous pe-

daços de páo torneados, tendo de tama-

nho pouco mais ou menos quinze polega-

das, e serve para tocar tambor, ou caixa

de rufo. = Também ha baquetas de tim-

bales, de psalterios e de tympano.

BAR, s. m. Nome dado a um certo peso

usado em Ternate, em Malaca, no Achem,
e também na China. — Divide-se em
grande e jíequeno Bar ou Bahar, o primei-

ro consta de dezeseis arrobas. — nCem
Bares de marjtm, e que tem cada inn de-

zaseis arrobas.» Frei João dos Santos,

Historiada Ethyopia, Part. i, foi. 90, col.

1.— O bar pequeno, pesava 401 livras e

7 onças. — «Que desse logo ao Mata cin-

co bares de ouro, que fazem da nossa moe-

da duzentos mil cruzados.» Fernão Men-
des Pinto, Pereg., p. 13, col. 1.

BARAÇA, s. f. Faxa de couro com que
se enleia e aperta o linho na roca.—Fios

de linho ou estopa tosados e torcidos, ser-

vindo de atilho.

— Loc. : Baraça desatada, pessoa iner-

te, sem desembaraço.

BARACEJO, s. m. Nome vulgar da stipa

arenaria, da qual se fazem esteiras, cor-

das, e ceiras para lagares de azeite.

BARÀCHA, s. f. A caldeira nas mari-

nhas de sal.

BARACINHO, s. f. Diminutivo de ba-

raço ; atilho, cordel, guita.

— Loc. : « Quando te derem o bacori-

nho, acode logo com o baracinho.» Gil

Vicente, Obras, vol. 2, p. 4GG.

BARAÇO, s. m. (Contrahido da baixa la-

tinidade verberuculum.) Atadura do feixe

de trigo ; corda de enforcar ; cordão posto

ao pescoço dos vihjes, que iam a açoutar,

ou que eram condemnados a percorrer as

ruas, ouvindo lôr a sentença infamante.

— Loc. : Senhor de baraço e cutelo,

magnate independente em seus domí-

nios, exercendo a sua vontade sem re-

stricção.

—

Pòr o baraço, pôr em aperto
;

affrontar.— Estar com o baraço na gar-

ganta, muito apertado, sem recursos. —
Por uma braço, dar um baraço, correspon-

der ingratamente a um favor.— aEin easa

de ladrão não se falia em baraço. » Ro-

drigues Lobo, Corte na Aldeia, p. 189.

— Partir bens jjor baraço, fazer parti-

lhas, compellido pela justiça.

t BARACOOTO, s. m. Ení Ichtbyologia,

peixe ainda não classificado, que se en-

contra nos mares das Antilhas.

f BARADAS, s. pi. Em Botânica, uma
variedade de especiaria aromática, da fa-

mília das catyophilHas, vulgarmente cha-

mada cravo da índia, de côr vermelha

escura.

BARAFUNDA, s. f. Multidão de gente

em desordem; motim, confusão.— «...pa?-a

vir ter ás orelhas de meu senhor, que fará
barafundas.» Jorge Ferreira.—Barafunda
no Arraial, Francisco de Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, cap. iii, foi. 175, v.

— Loc. : Metter-se em barafundas, em
negocio para que se não está apto, ou de

resultado pouco seguro.—Barafunda, obra

de rendeira imitante a crivo, feita em li-

nho, desfiando ao alto e ao largo, a peça

que se quer bordar; urdc-se depois apa-

nhando á agulha os fios, deixando os cru-

zamentos livres. — Barafunda em arco,

quando no bordado se curvam os fios do

tecido, simulando com a nova urdidura li-

nhas curvas. — Barafunda de crumellos,

em hastes ramificadas, como troncos es-

galhados.—Barafunda de cruzes, quando
os fios são apanhados nos seus cruza-

mentos. — Barafunda de farpão, diz-se

quando o lavor é encrespado. — Bara-

funda de rosas, em círculos, rendilhados

nos centros.

BARAFUSTAR, v. n. Menear, mecher
com força. — «Assim barafustou com a

fúria da dor. » João de Barros, Década
I, foi. G6.— a Huma estaca barafustou. »

Idem, Década II, foi. 45.— «Barafustando

com o corpo fez estremecer a nau.» Idem,

Década III, foi. 53. — «Barafustou o pe-

louro para o ar. » António de Freitas, Pri-

mores políticos, p. 2, foi. 31.=Tambcm
no sentido translato significa pensar acinte

em alguma cousa. — Anda sempre a ba-

rafustar na vida.

BARÁLA, s. /. ant. Altercação, desor-

dem, bulha.= Recolhido por Viterbo.

BARALAR, v. n. ant. Brigar, altercar.

BARALHA, s. f. As cartas que fícam

em monte depois de repartidas as com que

se ha de jogar. — Perturbação da ordem,

briga. — « Não lhe deixariam prender

D. Jorge em baralha.» Fernão Lopes de

Castanheda, Historia da índia, Liv. vii,

cap. GO.

—

«Implora com grandíssima ha.-

ráihdi tumultuosamente o povo irado.» João

Franco Barreto, Eneida Portug. — Enre-

dos, meadas, cousa confusa, como as cartas

que em baralha se encontram sem ordem
conhecida.

—

«Os tempos fizeram csía ba-

ralha. » Bernardes, Floresta, vol. 4, p. 447.

—Loc. : Jogar com toda a baralha, ser

lisongeiro e cortezão, aproveitando o en-

sejo para engendrar louvainhas
; confun-

dir sem escolha as matérias de que se

tracta.—«O voto he que se jogue com toda

a baralha.» Rodrigues Lobo, Corte na

Aldèa, dial. I, p. 11. — Metter alguém

na baralha, frustrar-lhe o intento.

—

Met-

ter-se na baralha, desistir ostensiva ou

apparentemente do começado.— Virfora
da baralha, facto succedido inopinada-

mente, sem ser esperado. — « Bocca fe-

chada, tira-me da baralha.» — «Não bu-

las baralhas velhas, nem metas mão entre

duas pedras. » Auexins do século XVIII.

BARALHADAMENTE, adv. Confusamen-

te, em desordem.
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BARALHADO, adj. ]\[isturado, posto

contiisauiente, embrulhatln. — Diz-se ba-

ralhado, quando o baralho tem as cartas

postas eui confusão. — No sentido trans-

lato, vale tanto como em ãesorJ-em; em
confusão. — o Baralhados são os dados. >^

Sá de Miranda, Vilhalpandos, act. iv,

SC. 7. — Negocio baralhado, complicado,

de vantagens factícias, embrulhado. —
e.Foi a cousa tão baralhada, que não se

pôde particularisar o que cada humfez. »

Joào de Barros, Década III, foi. 245.

BARALHADOR, s. m. O que baralha,

por seu turno no jogo
;
perturbador, quasi

faccioso, o que pòe em desordem.

BARALHAR, v. a. Em jogo de cartas,

mistural-as antes de repartil-as pelos jo-

gadores. — Misturar alguma cousa, pôr

em confusão, confundir umas pessoas com
outras. — «Sempre o interesse baralhou

o mundo. y> Amador Arraes, Diálogos, dia-

logo I, cap. 13.

— Baralhar, v. n. Altercar, renhir, en-

tender uns com outros, disputar, causar

embrulhadas. — «Quando um não quer,

dois 7ião baralham.» Manoel Bernardes,

Luz e Calor, vol. i, p. 271.
— Baralhar-se, v. r. Misturar-se, con-

fundir-se, envolver-se. Inimisar-se.

BARALHO, s. m. O conjuncto de car-

tas de jogar, dividido em quatro naipes,

e de numero variado de cartas, conforme
o jogo a que se destina. Para o boston, cas-

sino, ivhiste, comprehende 52 cartas
;
para

o voltarete comp3e-se de 40; para oécarté,

piquet, e outros jogos francezes hoje em
uso entre nós, o baralho tem apenas 32

;

para a zanga, voltarete jogado futre dous

parceiros, o baralho rcduz-se a 30 cax"-

tas. Em alguns jogos, as cartas que res-

tam, depois de repartidas as com que se

joga. — Ajuntamento, conjuncto do cou-

sas misturadas.

— Loc. : Ter o baralho « direita, ser

o primeiro a jogar, nos jogos do volta-

rete, manilha, bisca, e outros ; ser o pri-

meiro a dar cartas, — Pôr o baralho á
esquerda, collocar as cartas, depois de ba-

ralhadas, á direita do parceiro da es-

querda; ou o resto d'ellas depois de re-

partidas as com que se joga, quando se

não joga com todas.—Baralho cnaipado,
postas as cartas pela ordem dos naipes.

— Baralho ripado, preparado para logro,

por tórma conhecida do que o manusêa,
sem precisar de ver as pintas das cartas.
—^Baralho emmassado, sem ser baralhado,

juntas as cartas conforme se encontrara.

t BARALIAZ, V. n. aid. O mesmo que
Baralar ou Baralhar. = Recolhido por Vi-

terbo. —Altercar, raliiar, contender, não
só com palavras, mas com pancadas.

t BARALÍPTON, s. wi. Em Philosophia,

termo antigo, quo designava o syllogismo

do qual as proporções maior e menor
eram aflirmativas, e a conclusão, uma
proposição aftirmativa.

t BARAMARÉCA, s. f. Em Botânica,

planta do Malabar, ainda não classificada

;

presume-se que as sementes sejam úteis

para combater o mal da gotta.

BARAMBÀZ, s. m. Em sentido familiar,

cousa que pende por impulso natural. Es-

pécie de bambinella de theatro.

—

«...vae

o pingado e esfarrapado panno acima,

em que eternas teas de aranha formam
ou barambazes ou bambolinas.D J. A. de

Macedo, As Rateadas, p. 16.

t BARAMECA, s.f. Em Botânica, planta

vivaz, originaria dos trópicos ; cresce em
terrenos areentos. É uma trepadeira que

se desenvolve abraçada ás arvores ; flo-

resce no fim do inverno, e dá uns fru-

ctos verdes no verão.

t BARANGAY, s. m. Embarcação mo-
vida a remos de que usavam os habitan-

tes primitivos das índias.

BARÃO, s. m. (Da baixa latinidade

haro, onis; no francez baron.) Titulo de no-

breza, immediatamente inferior ao de vis-

conde, e o primeiro na escala nobiliária.

Aos esforçados cavalleiros que se mais

distinguiam nas guerras, honravam os

nossos reis com o titulo de barão, outor-

gando-lhes os privilégios e isenções dos

ricos homens, e lhes davam terras, cha-

madas então baronias. Foi por largos an-

nos o titulo de barão d'Alvito, único con-

cedido por D. Atfonso v a João Fernan-

des da Silveira. A qualificação é hoje pu-

ramente honorifica, e nem traz haveres

nem concede isenções. — Homem esfor-

çado, aptopara empreza arriscada.

As armas e os /'ífròcsassignalados

Que (ta occiíientai praia lusitana,

Por mares nunca d'antes navegados.

CAMÕES, LUZ., cant. I, est. í.

Em opposição a, fêmea; o mesmo que va-

rão, homem. — u André de Resende ba-

rão 7nurj douto. y> Gaspar Barreiros, Cho-

rographia, foi. 2.

— Em Ichthyologia, barão, peixe do

género dos escareos, que se encontra no

mar das índias, e no dizer dos naturaes,

de gosto saboroso.

BARATA, s. f. (Do grego blapto, faço

mal.) Em Entomologia, insecto orthóptcro

de côr loura, abdómen chato, que vive

nas habitações, exhala um cheiro desa-

gradável, foge da luz, e roe livros, pan-

nos, etc. No Brazil ha uma espécie da

mesma familia, que roe a canna de assu-

car.

BARATA, s. f. ant. Venda, permuta-

ção, alhcaç.ào de alguma cousa, escambo,

troca. = Uocolliido por Viterbo.

BARATAMENTE, adv. Com barateza,

por preço inferior ao coramum.

BARATAR, v. a. (,Do italiano barat-

tare, tornar barato.) Diminuir de preço al-

guma cousa, vender por preço inferior ao

usual, vender vilmente. — "Baratar a

honra por dinheiro.i' Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Ulyssipo, act. iv, se. 7.

Permutar, trocar uma cousa por outra.

—

« Qiíi; baratasse a sua rcndiíão. » Fernão

Lopes, Chronica de D. João I, part. I,

cap. 105.—Desbaratar, destruir, dar por

barato.
—•Baratar-se, v. r. Dar sem fundamento,

vulgarisar diminuindo o preço.— «tO qual

dom se foi baratando, como vedes. t> Mi-

gtiel Leitão d'Andrade, Miscellanea, dia-

logo XVIII, p. 586.

BARATARIA, s. f. (Do italiano barat-

teria.) Permutação mutua, troca de mer-

cadorias, negocio de mercado ; mercancia,

troca.

— Loc. : Barataria de patrão, troca

dolosa de fazendas feita pelo capitão ou

patrão de navio para enganar o dono,

consignatário ou carregador ; alteração oa

substituição de fazendas; derrota simu-

lada feita por capitão de navio para sub-

trair ou trocar com dolo ae fazendas que

transporta. — Fraude de capitão ou pa-

trão de navio. Vid. Ribaldia, Ribaldaria.

BARATEAMENTO, s. m. Abatimento do

preço trivial de cousa exposta á venda

;

abaixamento do valor vulgar.

BARATEAR, v. a. Regatear sobre o

preço, porfiar na compra, instar para ob-

ter por preço inferior, vender ou comprar

barato.

— Baratear, v. n. Abater o preço, di-

minuil-o.

— Loc. : Baratear iio preço, procurar

adquirir barato por compra.

BARATEIO, s. 7?!. O mesmo que Bara-

teamento.

BARATEIRO, adJ. Aquelle que venda
barato. — nE Deos tão barateiro dos seua

dons de salvação, que dá liberal. t Antó-

nio Fèo, Quadrag. — O que compra ba-

rato, regateando. — Barateiro, o que nas

casas de jogo recebe o barato.

BARATEZA, s.f. Diminuição de preço.

BARATÍSSIMO, adj. sup. Excessiva-

mente barato.= Usado na Floresta, pelo

Padre Jlanoel Bernardes.

BARATO, s. m. i^Da baixa latinidade har-

atum,nú italiano òaraíío.) A quarta parte

dos lucros que o jogador entrega ao do-

no da casa onde joga. Percentagem tira-

da dos ganhos a beneficio do que tem ta-

bolagem. A porção que os jogadores dão

aos mirões, que decidem as duvidas a fa-

vor d'elles. O que se concede facilmente,

sem custo nem reparo. — *Houverão por
seu barato deij:ar a guerra. > Frei Ber-

nardo de Brito, Monarchia Luzitana, vol.

I, foi. 101.— a-Ter mal barato de viim.t

Sá de Miranda, Obras, foi. 129.— tMet-

tião a barato a honra de I\os.* Frei

Bernardo de Brito, Monarchia Luzitana,

vol. I, foi. 188.

— Loc. : Dar de barato, dar facilmen-

te, sem qucstiouar; conceder gratuitamen-

te.— Mítter a barato alguma cousa, dal-a

por menos do seu valor por desprezo

delia.— yào dar baratos, abster-se de

jogar ; conservar-se neutral.— Tomar por

barato, pelo melhor caminho, na alterna-

tiva.— Espirtir barato da fortuna, cspe*
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X&T favor imprevisto e indeterminado.

—

Haverpor seu barato, ter por bem.
BARATO, adj. De pouco preço, de pou-

co custo, a bom mercado, em opposiçao a
caro : que se pode comprar sem grande
dispêndio. U que se obtém por preço in-

ferior, ou se adquire sem canceira.
— Loc. : Faze barato, venderás cento,

isto é, vender com pouco lucro, para in-

citar os compradores.—O barato sae caro.— O caro é barato, e o barato caro. —
Quer)i se veste barato, veste -se duas vezes

no anno. — A fructa anda barata, quasi
de graça.

—

Mercadoria barata, roubo das
loisas. — Mais barato é o comprado, do
que o pedido emprestado.

BARATO, adv. A bom preço ; vender
baratamente alguma cousa. — « Vender-
nos-hào barato.» Diogo de Paiva de An-
drade, Sermões, foi. 110, v.

.BÁRATRO, s. m. Vid. Barathro.
BARATHRO, s. vi. (Do grego harcdhron,

abysmo da Attica no qual se precipita-

vam' os condemnados á morte.) Cova pro-

funda; abysmo.— «.Depois do corarão ser
templo do Esjnrito tíanto, não seja bara-
thro </o Espirito Maligno.» D. ^'ernando
Corrêa de Lacerda, Vida de S. João da
Cíuz, p. 137.

— Na, linguagem poética também se

emprega no sentido de Inferno.

Por horror próprio do baTaíhro escuro.

•ti'ÍS'j\i "*" luo"-! '"«i liv. 111, esl. 56.

BARÁZA, s. /. Braça, medida; dez pal-

mos.= Kecolhido por Viterbo.—Baraza,
baraço pequeno, laço de caçar veados,
etc.= Kecolhido por Viterbo.

BARBA, s. f. (Do latim harha.) Em
Anatomia, a parte inferior e media do
rosto abaixo da boca ; é a parte anterior

e inferior do queixo Hiacraneano. Queixo.
— Loc. : Ir sobre a barba cVoutrem,

seguil-o de pei-to.— Trazer a barba so-

bre oshombros, andar cauteloso, prevenido.
-=- Cova na barba; adagio popular. —
Metter a barba no cálix, chegar a dizer
missa, conseguir alguma cousa por astú-

cia. — Ãíal vae ao fuso quando a barba
7ião anda em cima, isto é, quande a fian-

deira se descuida.

BARBA, s. /. O cabello que nasce de-

baixo dos queixos, e nas faces.

—

<s.Os ca-

bellos da barba.» Camões, Luz., cant. vi,

est. 17.

A cor d.i pelle baça e denegrida
A barha husula, intonsa, luas comprida.

CAM., Luz., cant. iv, est. 7i,

'-'•— Em Fortificação_, bateria á barba,

a tateria descoberta, na qual as peças jo-

gam desabrigadas de canhoneiras por cima
dos parapeitos.

— Em Botânica, barba, o lado infe-

rior de uma corolla.

— Loc. : dA barba cã se entrega moça
louçã. -o-— «Ajites barba branca para tua

filha, do que moço de barba partida.»—
Estar barba a barba com alguém ou al-

guma cousa, estar fronteiro, á vista. —

«Pelejando barba a barba com o inimigo.

^

Diogo do Couto, Década VII, Liv. vii,

cap. 3. — Barba feita, rapada recente-

mente. — Barba malhada, meia rapada.—Barba coin dinheiro honra o cavalleiro,

Phrase adagiai que demonstra sobre-sair

o merecimento, quando se tem haveres.
— Assim tal barba tal toalha, isto é,

conforme o merecimento se deve honrar
a pessoa.

—

Barba de cores, baiba de trai-

dores. — Cerrado de barba, cum muita
barba, e espessa. — Começar a vir a
barba, ser púbere

;
quando a barba come-

ça a apontar,— Comer á custa da barba
longa, viver á custa d'outrem, ser para-

sita.— Cor?-er a mão pela barba, anedial-a.

— Dia de barba, semana de porco, anno
de casado. — De barba a barba honra se

cata, quer dizer, pela aproximação, pela

convivência. — Fazer a barba, rapal-a,

illudir alguém com embuste.— Falso por
natura, cabello negro, barba ruiva. —
Barba mal semeada, pouco abundante,
branda.— Fazer tremer a barba, atemo-
risar. — a Estas sós palavras lhe Jizerão

tremer a barba.» Amador Arraes, Diálo-

gos, dial. VI, cap. 7.— Fazeme a barba
que eu te pentearei, pagar favor por ía-

vor. — Homem astroso, barba até o olho.—Mais barba do que honra.— Mais vale

migalhas que pêlo na barba.— Navalha
de barba, instrumento de corte íino, pró-

prio para barbear.

—

O ferreiro com barba
e as letras com baba, denota este provér-

bio, que para aprender officio mechanico,
basta começar em edade maior, emquanto
que a proíissào das letras se deve prin-

cipiar na adolescência. — Pouca barba,

de edade tenra, inexperiente.— Rapar a
barba, cortai-a cercea com a navallia. —
a Queixadas sem barba, não merecem ser

honradas.» — «Mais honrado ha, que a
barba.»— «Bem sabe o gato cujas barbas
lambe.» — «Oução de palma, não o tira

toda a barba.» — «Na bai^ba do néscio

apprendem todos a rapar.»— «iVas bar-
bas do homem astroso se ensina o barbeiro

novo.» — "Barba remolhada, meia rapa-
da.

t

— ^Faltem cartas, calem barbas.»—
« Quando vires arder as barbas do visi-

nho, deita as tuas de remolho.it Anexins
recolhidos por Bluteau. •— Empenhar as

barbas, ameaçar outrem, pondo a mào na
cara.— Melhores barbas, pessoas de mais
valimento.— Barbas de alho, homem sem
força nem coragem.— Dia da benção da
barba, assim se denominava o dia em que
alguém entrava solemnemente para a vida

monástica.— Nas barbas de alguém, em
sua piresença. — Não é para as íua6 bar-

bas, é superior ás tuas forças. — Barba

de balêa, fasquias de espartilhos das mu-
lheres.

t Á BARBA, loc. adv. Estar á barba de

alguém, na pessoa, na presença d'ella,

acintemente.

BARBACÃ, s. /. (Do 'úaWano barbacane.

,

Em Fortilicaçào antiga, muro construído

diante das muralhas, mais baixo do que
ellas, para defender o fosso. — «Mandou
fazer huma tranqueira mui forte com
huma cava á maneira c/e barbacãa a/ím do
muro da fortaleza.» Joào de Barros, Dé-
cadas da Ásia, dec. ii, foi. 15.

— íva Fuititicaçào moderna, barbacãs,
sào as obras avançadas de uma praça for-

tificada, construídas nos pontos onde as

muralhas api-esentam menor resistência.

BARBAÇAS, s. m. (Do italiano barbac-

cia.) Augiuentativo de Barba. O que tem
muita barba ; o que traz barba comprida.

t BARBACENIA, s. m. Em Botânica,
arbusto originário do Brazil, do género
das lemedoiaceas. Parece-se com o picca.

BARBAÇÓTE, s. m. (Diminutivo de bar-
bacã.y Obra de muros no antigo systema
de fortificação. = Citado por iy'unes de
Leão.

t BARBACÚ, s. m. Em Ornithologia,

ave trep.idora, do género das pegas, da
America meridional.

BARBAÇÚDO, adj. Que tem muita barba.
— «Rostos largos e barbaçudos.» Diogo
do Couto, Dec, dec. v, liv. 1, cap. 13.

BARBADA, s. f. O beiço do cavallo, que
a barbella aperta.— «O cavallo que tiver

a barbada redonda, dura e com muita
carne sobre o osso, terá no freio que se

lhe poser a barbella delgada.» Francisco

Pinto Pacheco, Tratado da Gineta, p. GO.—-«O caicdlo formoso deve ter a barbada
descarnada.» Autouio Pereira Hego, Tra-

tado da Cavallaria de brida, p. i!l.

BARBADAO, adj. aug. Homem barba-

do, muito barbado.

BARBA DE BODE ou DE CABRA, s. /.

(Em latim barba caprina.) Herva de fo-

lhas ponteagudas e compridas, que parece

arremedar na sua disposição, a barba de

cabra. Dá flores brancas pentapetalas, e

cresce nos mattos em terreno húmido.

—

«A raiz de barba de cabra cozida e con-

certada com espargos, ajuda a digerir. í-

Grisley, Desengano do Medicina, foi. 130,

v.—Barba hespanhola, planta parasita que
nasce nas arvores próximas do mar, nas

Antilhas, no Brazil, e na Viiginia,

BARBADÍNHO, adj. dim. Que tem pouca
barba.—Como substantivo, religioso fran-

ciscano, que trazia a barba comprida.

BARBADO, adj. p. (Do latim barbatus.)

Que tem barba, que já usa barba. Diz-

se do homem e de alguns animaes.
— Loc: Homem barbado, que é de

maior edade e tem responsabilidade. —
Cometa barbado, que gira em orbita ex-

cêntrica, e ajiparece e desapparece perto

do %o\.— Planta barbada, que tem fila-

mentos ou arestas que o cobrem em partes

ou lhe são appendice.

— Em Agricultura, pôr de barbado,
plantar com raiz, as plantas ou renovos
que nascem junto ao nascimento dos tron-

cos, e teem raizes.— «Sovereiros se pÕem
de barbado em janeiro.» André do Avel-
lar, Chorographia, p. 205.
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t BARBADOS, s. m. pi. Em Náutica, a

moldura que forma a continuação da gri-

nalda, no encontro da popa com a borda,

e usada nas embarcaçòes de pequeno lote.

BARBÁLHO.s. vi. Diminutivo de Barba.

Em Botânica, barbalhos são as raizes

das plantas.

BARBALHÓSTE, adj. De pouca barba,

de barba de talripas
; sem préstimo.

— Loc. : Um barbalhoste, um homem
que por ainda nào ser sufficientemente bar-

bado, nào merece consideração.

BARBANTE, s. m. (Segundo Moraes, do

casteliiano bramante.) Cordel de atar e

enlear
;
guita rija e torcida.

BARBANTE, s. m. Vagabundo, vadio,

birbante. — Kecolhido por Bluteau.

BARBAR, V. n. Começar a ter barba,

deitar barba. — «Barbou no berço. y> D.
Francisco Manoel de Mello, Apologos Día-

logaes, foi. 61.

— Loc. : Principia a barbar, diz-se do

homem que entrou na edade púbere;
que lhe aponta a barba, característico de
virilidade.— Barbar alguém, pungir-lhe a

barba, arrepellar-lha.

— Em Agricultura, barbar, lançar bar-

bas, crear raizes.

BARBARA, s. f. Em Lógica, o primeiro

verso technico, que representava as liguras

do syllogismo ; syllogismo de três propo-

sições universaes. — «A consequência co-

lhe em barbara.» Duarte Madeira Arraes,

Methodo de conhecer e curar o morbo
gall., parte ii, p. 96.

— Em Náutica, Santa Barbara, é o paiol

da pólvora ; camará onde ella se guarda.
— Loc. : Chamar por Santa Barbara

quando troveja, lembrar o perigo na oc-

casião d'elle ; não ser preventivo.

BARBARALÉXIS, s. m. Figura de Rhe-

torica, consistmdo a ajuntar ao vocábulo

próprio da lingua uma palavra estran-

geira.

BARBARAMENTE, adv. Cruelmente,

íom barbaridade, contraposto a humana-
mente ; tractar como fazem os bárbaros.

— Loc. : Faltar barbaramente, sem
conhecimento da lingua, com improprie-

dade, sem correcção.

t BARBAREA, s. /. Em Botânica, plan-

ta herbácea bisannual, da familia das cru-

cíferas, folhas lyradas, e florinhas ama-
rellas e odoríferas.

BARBARÈSCO, adj. Que é de bárba-

ros, que lhe pertence ou é próprio d'cl-

les.— Estados barbarescos; navio barba-

resco ; lanças barbarescas.

t BARBARÈSCO, s. m. Natural da Bar-

baria, ou pertencente á Barbaria; da terra

de bárbaros.

BARBARIA, s. /. (Do latim barbaria,

barbaridade.) Crueldade, deshumanidadc
própria de bárbaro.— «Não só a tomou

entre a caridade dos Jieis, senão entre a

barbaria dos gentios.)) Padre Vieira, Ser-

mões, vol. I, p. 4;54.— ii(7í«í)v/e- nos JJeos

dat barbarias dos reis turcos em Bythi-

nia.i) Amador Arraes, Dial., iv, cap. 20.

B/RBARÍA, s. f. No sentido genérico,

terra de bárbaros, multidão de bárbaros.

Ves o conde Dom Pedro, que sustenta
Dou$ cèiros contra Ioda a Barbaria.

c«MõB«, mz., cant. viii, est. 38.

— Barbaria, ignorância, falta de ci-

vilisaçào, rudeza de costumes. — «Pela
grande barbaria e descuido de todas as

letras.» D. Rodrigo da Cunha, Historia

dos Arcebispos de Braga, p. 133.— «Nes-
tes tempos como tudo era barbaria, pouco
sabemos dos Jeitos luzitanos. i> Amador
Arraes, Dialogo II, cap. 5. — « Nevoei-

ros da ignorância e barbaria.» Fr. Luiz

de Sousa, Vida do Arcebispo, foi. 32.—
nNão Sofrendo Deos que os hespanhoes

fossem mais tempo contaminados com a
barbaria e torpeza gothica.-» Pedro de Ma-
riz. Diálogos de varia historia, dial. ii,

cap. õ.

— Loc. : As trevas da barbaria, a

ignorância, falta de luz da civilisação.

—

Cumpltta barbaria, igno-^ancia absoluta,

rudeza primitiva.

BARBARICARIO, s. m. (Da baixa lati-

nidade barbar icarius.) O que tinge ves-

timentas de amarello, vermelho, ou as

borda a ouro.— «E os o^iciaes que as tin-

gião (se chamavam) barbaricarios ...»

Frei Nicolau de Oliveira, Grandezas de

Lisboa, p. IG.

BARBARÍCE, s. /. Rudeza de bárba-

ros, barbaridade, e n'este sentido empre-

gado por Diogo do Couto.

BARBARICO, adj. (Do latim harbari-

cus.) De bárbaros. Na dicção poética

vale tanto como bárbaro.

Do Goliath l/arliarico e soberbo.

FARlÁ, PO.NTE DE AGAN., liv. I.

— Loc. : Roupas barbaricas, as que
eram enfeitadas com ouro, ou tiuctas de

amarello. — «.<á rasão por que lhe chama-

vão barbaricas . . . era por que as leva-

vão em Roma mercadores de terras estran-

geiras, cujos naturaes os Romanos iinhão

por bárbaros. D Frei Nicolau de Oliveira,

Grandezas de Lisboa, p. Hi.

BARBARIDADE, s, /. Deshumanidadc,

acçào própria de bárbaro, sem instincto

humanitário ; crueza.

— SYN. Barbaridade, Ferocidade: O bár-

baro, por falta de educação, entregue aos

instinctos selvagens, é feroz. A feroci-

dade é instincto das bestas feras, que se

alimentam de carne; é barbaridade o de-

sejo ícroz de derramar sangue. Barbari.

dade é a inclinação má, instincto feroz,

que torna o homem cruel.

BARBÁRIE, s.f. (Do latim Inirlaries.)

Barbaridade ; falta do cultura intcUectual

;

rusticidadc ; iiui inclinação.

t BARBARINA, s.f. Em Horticultura,

a abóbora rústica / ainda não aperfeiçoada

pelos cuidados do agricultor.

— Em Numismática, barbarina, moeda
dos árabes de liespanba.

t BARBARINO, s. m. Em Ichtbyolo^

gia, nome genérico dos peixes que têm a
mandíbula inferior guarnecida de barba-
tanas.

t BARBÁRÍO, adj. O habitante da Serra

da Arrábida e contiguidades ; o mesmo
que bárbaro, na accepção de estrangeiro.

= Recolhido por Viterbo.

BARBARISADO, adj. p. Feito bárbaro,

reduzido ao barbarismo.— «A^ão Ao«vera
a christandade d'ella de ser mitra tez

barbarisada, e quasi acalada?T> Pedro
de Mariz, Dial. de varia historia, dial. ii,

cap õ.

BARBARISAR, v. a. Fazer bárbaro, re-

duzir a barbaria um povo, uma nação

;

introduzir barbaridade ; tornar grosseiro

e inculto : barbarisar os costumes.— «Ti-

rando as cousas que pertencem ás ceri-

monias do seu sacerdócio, e ainda estas

barb- risadas.» João de Barros, Década
III, foi. 87.

— Barbarisar, i;. n. Commetter bar-

barismos, fallar como bárbaros ; fallar

como individuo estrangeiro, e ignorante

da lingua. = Empregado por João de

Barros.

BARBARÍSCO, adj. ant. O mesmo que

Barbarésco.

BARBARÍSCO, «. m. Tecido de lã vindd

da Barbaria, e relacionado na pauta dos

mercadores de retalho, que faz parte dos

estatutos approvados por Alvará de 16 de

dezembro de 1757. = Recolhido por Mo-
raes.

BARBARISMO, s. m. (Da radical bár-

baro.) Acto praticado por bárbaro, cruel-

dade, barbaridade. — a Chegão a tanto

barbarismo e desatino. n Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, cap. 108.
— Barbarismo, em Grammatica, o ertò

que se commette, quando se falia ou es-

creve, usando de palavras estranhas á

lingua, ou pronunciando-as mal, como
bárbaros, que nào sabem lingua estran-

geira ; vicio contra a pureza da lingua-

gem ; locução viciosa, corrompida, pró-

pria do vulgo indouto.

— Em ]\Iusica, barbarismo, designa a

liberdade que o compositor novel usa nas

suas composiçi5es ; liberdades que nos

grandes artistas são arrojo, e nos prin-

cipiantes, ou ainda não bastante conhe-

cidos, podem ser produzidas pela igno-

rância das regras da arte.

— Syn. Barbarismo, e Solecismo no

sentido comnium significam erro de lin-

guagem : o barbarismo, porém, é locução

estrangeira, ou estrangeirada; o solecismo

é dctcito de construcção e da oração. O
barbarismo provém da ignoranci."» da lin-

gua que SC falia ; o .solecismo pôde pro-

vir de se não estudar a lingua quo se

falia. O estrangeiro empi-egn barbaris-

mcs, o indouto usa solfcismos,

t BARBARISONANTE, adj. Em loouç.^o

poética, o que sòa como de bnrb.iro;

pbrase que otfende o purismo da língua,
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por soar como se fosse dita por bárbaro,

oit por quem o pareça pela linguagem.

BARBARÍSSIMO, adj. Superlativo de

bárbaro, excessivamente bárbaro ; crude-

lissimo.

De gente bariaris.wna, que ao longo
Do Nilo, em povoações pobres liabilam.

CORTB REAL, NAUm. DE SKPO/.r., C. II.

BARBARIZADO, adj. p. Vid. Barbari-

sado.

BARBARIZAR, v. a. Vid. Barbarisar.

BARBARIZO, s. m. Confusão de vozes

desentoadas, imitando algazarra de bár-

baros ; sussurro.= Empregado por Manoel
Bernardes nas Florestas.

BÁRBARO, s. m. (Do grego bárbaros,

estrangeiro.) Primitivamente, bárbaro,

nome genérico por que se designava o

estrangeiro, o de outro paiz. Na edade
media, a palavra introduziu-se nas lin-

guas, e bárbaros se chamou aos invaso-

res, de costumes ferozes c caracter cruel.

Em sentido restricto,o allemão ou germano.
Bárbaro, como substantivo, indica indi-

viduo que por inclinação natural usa pra-

ticar barbaridades, crueldades
;
que tem

instinctos ferozes.

—

tMandou sobre elles os

enxames de bárbaros árabes da Mauritâ-
nia, commiíinmente chamados mouros. »

Pedro de Mariz, Diálogos de varia hist.,

dial. II, cap. 5.— No mesmo sentido em-
pregou Camões o vocábulo.

Nio parle o Gama, emflra, t\ac lh'o defendo
regedor dos bárbaros profanos.

Loz., cant. viii, est. 84.

BÁRBARO, adj. O que é rude, gros-

seiro; opposto a civilisado. — nHuma tão

grande sem-razão e hum tão bárbaro atre-

vimento. » Pedro de Mariz, Dialogo II,

cap. 5.— Estranho, bisonho, sem cultura.

uTem por barbara toda a gente que vive

fora das raias de suas províncias. -d Fr.

Luiz de Sousa, Historia de S. Domingos,
part. I, liv. I, cap. 9.— aSendo os mais
bárbaros e inconstantes que até agora se

tem descoberto no mundo. í> Pedro de Ma-
riz, Dial. II, cap. 5.— Figuradamente, o

que não é polido, incapaz de apreciar a
natureza ou a arte pela sua ignorância.

EmOm, nSo Iioure forte capitão,
Que não fosse lambera douto e scienie,

Da lacia, grega, ou barbara nação.

cAHõss, Loz., cant. v, est. 97.

— Bárbaro, também se emprega no
sentido de feroz, cruel, deshumano, que
pratica barbaridades.

De bárbaro cruel, que cora mão dura
E sanguinoso estado a senborea.

Ctnil! RBAL, KAIFR. D8 SBPfLT., Cant. II.

— Bárbaro, applica-se egualmente a
cousas moraes.— Estylo bárbaro, sem po-
lidez, incorrecto, ao contrario do culto.

Por mctaphora, dcsignam-se bárbaros os

instrumentos com que se praticou barba-
ridade, ou a cousa que a produziu. —
Mão barbara, a do algoz

; acção barbara,
a de que resulta barbaridade.

— Em Jurisprudência, leis barbaras,

especialmente as feitas na epocha da de-

cadência do império romano ; extensiva-

mente as leis allemanic.is e francas.

— Em Pintura, diz-se maneira bar-

bara, o estylo rude próximo da edade mé-
dia.— Em sentido análogo, se diz musica

barbara.

BARBARRÃO, s. m. Augmentativo de

barba ;
barhaqas, homem de grandes bar-

bas. Barbadão.

BARBAS, s. m. pi. Na arte scenogra-

phica, e nas velhas designações do thea-

tro portuguez no século xviii, barbas,

equivalia ao typo francez galan. Na Com-
panhia hespanhola de António Rodrigues,

que esteve em Portugal em 1733, Juan
Lopes era o primeiro barbas, e Mexia o

segundo barbas.

BARBÁSCO, s. m. (Do italiano barbas-

CO.) Herva medicinal commum ; em Bo-
tânica, verbascum thapsus. E' bis-annual,

tem folhas largas, flor amarella e semen-
tes negras. As flores são empregadas em
medicina como peitoracs, e as folhas como
eraollientes. Ha barbasco de trez castas,

macho, fêmea, e silvestre: deitado no rio,

onde ha peixes, mata-os, ou embarbas-
ca-os. Vid. Verbasco.

Assi como PUI lajoa, ou manso açudo
Aonde o pescador manhoso tíspalba

Mortífero barbaico. .

.

CÔRTB RBAL, KADFR. DE SEI'ULV., C.int. \'l,

BARBÁTA, «./. ant, (Do francez brava-
de.) Fanfarrice, roncas, palavras ameaça-
doras, cora ostentação de valor.—O mesmo
que Bravata.— «Com mais rizo das bar-
batas, que pensamento de vingar as inju-

rias.y> Vieira, Sermões, Tora. 10, p. 2Uõ.

Solimão, Iraz os seus, já suspendidas
As vãs barbalas, se ia retir.indo .

si DE ME\., MALACA CONQ., líV. II, CSt. 127.

— Barbata, assento do freio, na parte
da boca em que o cavallo não tem den-
tes. == Recolhido por Moraes,
BARBATANA, s. /. Membranas radiaes

de que os peixes se servem para mover-
se, e lhes servem de braços ou remos.

—

As correspondentes aos braços, charaara-

se barbatanas pectoraes, e as extremas,
ou que lhes servem de leme, barbatanas
ventraes. As posições respectivas d'estes

dous pares de remos variam conforme as

espécies, e oíferecem diíFerenças importan-
tes.

BARBATEADO, adj. p. ant. Doestado,
basofiado, gabado, faliado com arrogância.— « Tendo roncado e barbateado Pedro, que
se todos fraqueassem, só elle, etc.y> Padre
Vieira, Serm.—O mesmo que Bravateado.
BARBATEAR, i;. n. Vid. Brabatear.

BARBATIMÃO, s. m. Arvore do Brazil,

da grandeza de uma pereira: a casca é

usada em medicina como adstringente.

=

Recolhido por Moraes.
BARBATO, s. m. (Do latim barbatiis,

barbado.) Os leigos ou conversos, ad-

mittidos na ordem da Cartuxa, e que
para se distinguirem doa frades, traziam

a cabeça rapada e a barba crescida. No
sentido genérico, barbato era o irmão
leigo, que por distincção usava barba
comprida. — Cometa barbato, o mesmo
que Barbado. Vid. Cometa.

t BARBÀTUL0, s. «i.Em Ichthyologia,

o barbo, peixe.

t BARBEADO, «fZ/. p. Que tem a barba
feita, rapada. Rapado á navalha.

— Loc. : Estar barbeado, com a barba
feita, rasourada.— Ser barbeado, ser il-

ludido com fraude, enganado.

BARBEADÚRA, s. /. Rasoura, pau ro-

liço, que se corre por cima da medida
dos grãos para se tirar o cogulo. O re-

bordo que fica na medida dos grãos de-

pois decorrida a rasoura quando se mede.
O acto de barbear, a acção de fazer a

barba.

BARBEAR, v. a. Fazer a barba a al-

guém ; cortarlhe a barba com a nava-

lha.—No estylo familiar, barbear, impe-

dir os interesses ou as ambições de al-

guém ; aparar-lhe a fortuna, tirar-lhe al-

guma cousa.

— Em Náutica, Barbear, estar abar-

bado, preso n'alguma cousa ou sitio. —
«Barbeando os navios sobre as amarras
trinta e oito dias. )> Brito, Relação da Via-

gem do Brazil, p. 180.

— t Barbear-se, v. refl. Fazer-se a

barba, cortal-a a si próprio.

BARBEARÍA, s. /. A arte e officio de
barbeiro. A casa onde se barbèa alguém.
= Também significa o logar do convento

no qual se recebiam e rasouravam os ce-

reaes.

BARBECHADO, adj. p. Alqueivado para

a semeadura.

BARBECHAR, v. a. Em Agricultura, pre-

parar o alqueive para a semeadura; des-

montar as raizes ou barbas que apertam

as terras ; lavrar a terra, para lhe tirar

as plantas parasitas ; dar a primeira la-

vragem nas terras.

BARBECHO, s. m. Em Agricultura o

primeiro lavor que se dá com o arado a

um alqueive.^ Recolliido por Moraes.

BARBEIRA, s. /. Tosqueadora, a que

faz barbas.= Termo adoptado por Bento

Pereira, na Prosódia. A mulher do bar-

beiro, que habitualmente está na loja, e

ajuda o mnrido.

BARBEIRÍNHO, s. m. Diminutivo de

Barbeiro ; o barbeiro pouco perito na sua

profissão
;
que a exerce relesmente, sem

perfeição.

BARBEIRO, s. «i. O que faz barbas por

profissão ; o que rapa, corta, ou apara.

— Loc. : Barbeiro de lanceta, sangra-

dor.— Barbeiro de espadas, o que afiava,

limpava, e concertava espadas, aliás al-

fageme.— Navalha de barbeiro, instru-

mento próprio de barbear.— Loja delazx-

beiro, casa em que se barbca.

— No estylo metaphórico, cubículo,

casa pequena, porque houve e ha barbei-

ros estabelecidos nos desvãos das escadas.
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— No sentido translato, barbeiro, vento

norte frio, que punse as faces.

f— Em lehtliyologia, barbeiro, peixe

do género dos athias, abundante nas cos-

tas do Mediterrâneo, apreciável pelo bri-

lho e variedade das suas cores.

BARBEITO, s. m. (Do hespanhol bar-

becho.) O primeiro lavor da terra, feito a

enxada ou arado. A terra barbechada.

Terra desmontada, equivalente ao roçado.

Vallo ou cômoro que divide uma proprie-

dade de outra. — nE dhi se forão atra-

vessando huns barbeitos, que hi estaião

junctos com a estrada. » Formal de par-

tilhas, de século xv, encontrado por Vi-

terbo.

BARBÉLLA, s. /. Pelle que pende do
pescoço dos bois. Cadêa de ferro que
circumda inferiormente a barba do ca-

vallo, presa dos lados na camba do freio.

— <í A barbella grossa e acanelada.»

Francisco Pinto Pacheco, Tratado de Gi-

neta, p. 59. — «Barbella grossa de fu-
MS lisos e redondos. » António Pereira

Rego, Instrucção da Cavalleria de brida,

p. 52.— íPor ser a barbella muy delga-

da, ou de quinas vivas. d Idem, Summa
de Alveitaria, p. 52.

f —Em Náutica, barbella, a ligadura

ou botão que prende os ganchos ditos ga-

tos para não desgornirem.

t BARBELLAS, s. f. pi. Em Botânica,

as escamasinhas do martinete da flor ou

fructo das synanthéreas, quando 98.0 di-

reitas, rijas, cylindricas, como as da cen-

táurea.

t BARBELLULAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, as escamasinhas do martinete das

synanthéreas, quando são pequenas, pon-

teagudas, parecendo espinhos.

BARBELLÕES, s. m. pi. Dobras na mem-
brana mucosa da boca do cavallo e do
boi debaixo da lingua, e que lhes facili-

tam o movimento d'este órgão. Sapinhos.
— « Debaixo da lingoa dos cavallos no
canal da hôca nascem humas pequenas
crescenças de carne que chamão sapinhos, xi

António Pereira Rego, Summa de Alvei-

taria, cap. 18: Dos sajnnhus ou barbe

-

Iões.

BARBÊTA, s. f. (Do francez barhette.)

Em Fortificação, plataforma comniumcnte
construida nos ângulos dos bastiões, na
qual a artiilieria fica a descoberto.

BARBIALÇÁDO, adj. De barba alçada,

levantada.— t Andais barbialçado.» Can-
cioneiro Geral, foi. 223.

BARBICÁCHO, s. m. Corda com que se

liga o queixo inferior das bestas, em
guiza de freio.

— Na locução familiar, barbicacho,
embaraço, estorvo; causa que o produz.— Loc. : Pôr barbicachos, pôr empe-
cilhos ; estorvar de fazer alguma cousa.

t BARBICÓRNEO, adj. Em 'Entomolo-
gia, insecto que tem um molhinho de
pcllos na base das antennas.

t BARBICÓRNEO, s. m. Em Entomo-

logia, género de lepidópteros, originário

do Brazil.

t BARBÍFERO, adj. Que traz barba;
que a produz.

BARBIFÓRME, adj. 2 g^en.Que é da forma
de barba

;
que tem similhança com ella.

t BARBÍGERO, adj. (Do latim barba e

gerens.) Barbifero. Em Botânica, plantas

barbigeras, as que têm as pétalas par-

cial ou totalmente aveludadas.

t BARBILHA, s. /. Filamento das moe-
das ou lavor que as circumda.

BARBILHÃO, s.m. Eia Ichthyologia, bar-

ba ou filamento flexivel, que pende de-

baixo da mandicula inferior de certos pei-

xes, e que alguns naturalistas presumem
ser órgão do tacto.

— Em Ornithologia, barbilhão, é a

proeminência carnosa que algumas aves

têm sob o bico.

— Em Zoologia, barbilhão, dobra car-

nuda ou refego da membrana mucosa da
boca do boi e do cavallo, aos lados do
freio da lingua.

— Em Altaneria, doença que ataca a

lingua das aves de rapina.

BARBÍLHO, s. m. Rede de esparto que
se põe no focinho do boi para que não
coma o trigo quando se debulha. Cestinho

que se põe na focinheira dos vitellos,

cabritos, etc, para impedir que mammem
nas mães.
— Em Technologia, barbilho, a seda

que se tira de um torno; os casulos de seda

quando estes se entregam para fiar. Os
casulos de seda furados pelo bicho, que
por terem o fio interrompido, não se apro-

veitam na seda. Borra ou desperdício da
seda.

— No sentido translato, barbilho, em-
pecilho, estorvo, embaraço.— oPoz Deos
hum barbilho á natureza com que conti-

nuamente a humilhasse'? 11 Diogo de Paiva

de Andrade, Sermões, Vol. ii, p. 23.

BARBILOURO, acZj. Que tem barba loura.

= Empregado por Francisco Manoel do

Nascimento.

BARBINÈGRO, adj. Que tem a barba
negra.

t BARBINÉRVEA, adj. (De barba, e do

latim nervus, nervo.) Em Botânica, cpí-

theto dado ás plantas que têm as nervu-

ras das folhas inferiormente guarnecidas

de pello.

BARBÍNHA, *. /. Diuiinutivo de barba

;

barba pequena.== Empregado no Filode-

mo, por Camões.

t BARBiPEDE, adj. fDe barba, cdo la-

úmpcdis, pé.) Em Zoologia, epithctodado

aos animaes quctcm os pés guarnecidos

de pellos.

BARBIPOENTE, adj.2gen. Que está para

apontarllie a barba. = Empregado por

Francisco Sá deJIiranda, no act. III dos

Estrangeiros, e recolhido por Moraes.

BARBIPONENTE, adj. Barbipocnte, que
começa a apontar-lhe a barba. = Termo
recolhido por Moraes.= Empregado na

Aulegraphia, por Jorge Ferreira de Vas-
concellos.

t BARBIROSTRO, adj. (De barba,e do
latim rostrum.)Em Ornithologia, e Ento-
mologia, os pássaros ou insectos que têm
o bico ou a tromba guarnecida de pello.

— No estylo figurado, barbirostro, o
individuo que é barbado, que tem barba
no rosto.

BARBIRÚIVO, adj. Que tem barba ruiva.

—Em Ornithologia, ave de pernas rui-

vas.

t BARBITA, s. m. (Da radical barba,

com a partícula terminativa «itas, que
indica pequenez.) Barbinha.

t BARBITÃO, s. m. Antigo instrumento
musico, cuja fúrma não está averiguada.
Parece que teria forma similhante á da
lyra.
" BARBITEZO, adj. Que tem a barba tesa.— No sentido translato, barbitezo, o
que resiste ás falias d'outrem, que é forte;

n'esta accepção o empregou António Pres-

tes nos seus Autos.

Se fallarem at batalha
não digaes qne fostes prcio

;

mas mostray-vos íarl^ilesOf

lem temor de nemígalba.
CISC. GBSAL, foi. 48, T. col. 3.'

t BARBITÍSTA, s. m. Em Entomolo-
gia, género de insectos da Europa Me-
ridional, da familia dos locustideos, e da
ordem dos orthópteros, assim chamados
por allusào ao estridulo que produzem
com as azas.

BARBO, s. m. (Do latim barbus.) Em
Ichthyologia, nome vulgar do cyprinus

barbus de Linneo. Peixe de agua doce,

da familia dos cyprinoides, de corpo
oblongo, coberto de escamas ligeiras

;
pa-

rece-se com a tainha, é branco de carne e

espinhoso. — O barbo do rio, é mais es-

timado do que o creado em agua serena^

o qual tem a carne flascida.— iBogas, es-

callose barbos.» Carvalho, Chorographia,

Part. I, p. 138.

BARBO, s. m. Fallando de cavallo, o

de Barbaria ou Costa d'Africa.= Reco-
lhido por Moraes.

BARBOLETA, s. f. Vid. Borboleta.

BARBÓNEO, adj. Barbadinho; epitheto

que dào no Rrazil aos frades barbadinhos.

t BARBONOS, s. m. pi. Planta para-

sita do Brazil, cujos filamentos servem

para encher colxões-=Tambem se chama
Barba de velho.

BARBORÍNHA, s. f. O mesmo que Bar-

borinho.=Empregado por Sá de Miranda

nos Estrangeiros.

BARBORINHO.í. ni. Omesmo que Bor-

borinho. = Adoptado por Sá de Mi-

randa nos Estrangeiros.= Recolhido por

Moraes.

BARBOSÍNHO, s. m. Diminutivo da

barbo ; barbo pequeno. Barbatana de al-

guns peixes. Enfermidade na lingua do

algumas aves de rapina. O mesmo que

Barbelões.

BARBÔTE, í. «1. Em Armaria, a parte
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do capacete, que cobria a barba.— aCa-

pacetes com seus barbotes. » Damião de

Góes, Chronica de D. Manoel, p. H, cap.

39. — cHuma das pedras deu a Vasco

Martins no bacinete que trazia, e lhe

lançou o barbote fora.» Duarte Nunes

de Le<ão, Chronica deD. João I, foi. 349.

— Em Ichthyologia, barbote, peixe

de agua doce, do género dos ancenópte-

ros, parecido com a enguia, mas com o

ventre mais grosso.— Barbote, barbo de

pequenas dimensões
;

que não chegou

ainda ao tamanho usual.

BARBOTES, s. m. /jZ. Em Technologia,

as cabeças ou nós que ficam nas pontas

dos fios quando se emendam ou atam no

tear.

BARBOTÍNA, s. f. Em Botânica, a se-

mente da artemisa, chamada vulgarmente

8e?ne?iítísa7íía, empregada em terapeuthica

para combater as lombrigas.

t BARBÓTO, s. m. Peixe parecido com
o barbo, que se confunde com elle na ap-

parencia geral.

t BARBUDA, «. /. Em Ichthyologia,

peixe do mar similhante ao rodovalho.

— Em Numismática, barbuda, moeda
de prata do tamanho de um tostão, man-
dada lavrar por el-rei D. Fernando i,

era memoria de uns estrangeiros que vie-

ram ajudal-o na guerra contra Castelia.

De um lado tinham uma ceUada ou capa-

cete (pelos estrangeiros coadjuvantes cha-

mada barbuda, de onde proveiu o nome
á moeda) o á volta a letra *S'í Dominus
mihi adjutor, non timebo : no reverso,

a cruz de Christo firmada na orla, e no

meio da cruz o escudete real ; na orla a

letra Fernandus Rex Portugália;. Al. Va-
leram 20 soldos, ou uma libra de 95 reis.

Mais tarde o mesmo rei D. Fernando bai-

xou-lhe o preço a 14 soldos.

— Em Armaria, o mesmo que Bar-

bote.

BARBUDAS, «. /. pi. Em Botânica,

plantas labiadas, que têm as pétalas ave-

ludadas ; as folhas com felpa. — Barbu-

das, com pellos fasciculados, com celhas

macias nas margens.

BARBUDO, adj. (Do latim barbutus.)

Que tem a barba espessa, basta, cerrada.

Os animaes que têm barba. — «O bar-

budo gallo.» Francisco Sá de Miranda,

Vilhalpandos, act. iv, se. 3.

—

vAmiãher
barbuda, de longe a saúda.» Anexim po-

pular,

BARBUDOS, s. f. pi. Em Ornithoiogia,

género de pássaros trepadores da ordem
das pegas, que habita os climas quentes

dos dous continentes, e comprehende va-

rias espécies, das quaes as mais notáveis

são o barbudo de collar e vermelho, o de

coroa vermelha. O barbudo do Brazil é

menor do que o melro negro, com uma
malha branca no dorso, e outra amarella

no peito,

t BÁRBULA, s.f. Em Botânica, planta

musgosa. Mastacantho,

fBARBULADO, adj. Em Botânica, pZante

barbulada a que tem pellos ou fascículos

dispostos em tufo.

t BARBULÒIDE, adj. Planta que se pa-

rece com a bárbula.

BARBUZÀNO, s. ?«. Pau ferro.— « Os
nossos, pau ferro chamão áquelle género

de madeira, por rasão da sua fortaleza, e

ser tão durável, que sol nem agua lhe

faz damnOy á qual commumente chamão
barbuzano.» João de Barros, Década II,

foi. 2U0.

f BARBYLA, s. m. Em Botânica, género

duvidoso, que se presume ser da familia

das therebentáceas.

BARCA, s. f. (Do latim barca; no cél-

tico barga.) Embarcação de trez mastros,

dos quaes o da ré só tem velas latinas, e

não tem cesto de gávea. — Também se

dá este nome a toda a embarcação sem
coberta, como lanchas, barcaças, escale-

res, faluas, zurrachas.—Berço de criança.

Do reino lusilano gram Monarclia

Digno de governar de Fedro a barca.

u. THOUAZ, tnsuL., cant. vii, est. 67.

— Em Astronomia, Barca do norte,

no; lie que os rústicos dãu ás estrellas que

formam a Ursa Maior.

—

a Até os do campo
sabem, que as estrellas da bosina e as da
Barca nunca se põem, nem iiascein neste

nosso horizonte.» Noticias Astrológicas,

p. 88.
— Em Mythologia, Barca de Charonte,

baixel era que as almas dos mortos pas-

sam a lagoa Stygia, segundo os poetas

antigos.

— Era Syrabolica christã. Barca de

Sam Pedro, a egreja de Christo.

A quem de Pedro a Iiarca então rcyia.

CAH.
I
LUZ., c. vil, cit. 39.

— Loc. : Barca de descarga, termo ge-

ral dado ás embarcações que servem de

alliviar, de aligeirar, de descarregar os

navios.— nAfé é que nos salva e não o pau
da barca.» — Barca de passagem, as que

atravessam de um lado ao outro de qual-

quer rio, por falta de ponte.— Barca car-

reteira, a que é empregada na carregação

de caixas de assucar. — Barca taver-

neira, segundo Viterbo, aquella em que
se vendia o vinho. — Amizade de barca,

a que se toma durante um pequeno trans-

ito sem dura nem fundamento. — Ter o

leme da barca, gerir bem um negocio, ser

cabeça.—Barcas, nome chulo dado a uns

sapatos grandes.

—

Auto das Barcas, trez

peças dramáticas de Gil Vicente, repre-

sentadas na corte de Dom Manoel, que

são na litteratura porti^igueza o mesmo
que os poemas da Dança da Morte, nas

litteraturas mediévieas da Europa.

—

Dei-

tado na barca, diz-se de uma criança que

dorme no berço. — Não faças do queijo

barca, nem do pão Sam Bartholomeu.—
A barca é rota, salve-se quem poder. —
Não se ha de dar com a barca no monte

por qualquer cousa. — Barca de pousar,

nome com que os marítimos designam
uma rapariga bonita.

BARCAÇA, s.f. Augmentativo de Barca.

Embarcação com apparelho próprio para

virar de querena os navios. Nome que se

dá no Porto ás faluas ou fragatas de des-

carga de Lisboa. — uCada porto lhe dá
o seu nome: no Porto chamamlhe barcas,

barcaças, lanchas : em Lisboa, fragatas,

faluas, etc.i) Ferreira Borges, Dicciona-

rio Jurídico Commercial. — <íHuma bar-

caça carregada de sal. » Mendes Pinto,

Peregrinações, foi. 38, col. 1. — Barca-

ças de agua, as que têm tanques e ser-

vem de conduzir aguada para bordo dos

navios que precisam retazer-se d'ella.

BARCÁDA, s. f. A carga que leva por

uma só vez um barco, ou qualquer outra

embarcação d'este lote. — Barcada, o nu-

mero de passageiros necessário para uma
barca de passagem largar. A conta para

o pagamento dos diversos transportes de

uma barca. Citado nas Providencias do

Terremoto, p. 142.

t BARCA DAS LUZES, s.f. Nome dado

á embarcação que nos baixos de Ben-
guella sorve de baliza aos navegantes.

Está fundeada fora do perigo, iça de noite

pharoos nos laezes das vergas e dá pilo-

tos aos navios.

BARCÀDIGA, s. f. ant. O mesmo que
Barcada. =:= Recolhido por Viterbo.

BARCAGEM, s. /. O frete da barca; o

que se paga por uma barcada.

BARCARÔLLA, s. f. Em Musica, espé-

cie do canção maritima, de origem ita-

liana ; os versos são de arte menor ; a ária

escripta para a letra ou poesia, cujo mo-
vimento tí/8 imita o compasso dos remos,
— Barcarolla de Talberg, de Mendhels-

son. — Nome que se dá em Veneza aos

escaleres de recreio,

BARÇA, s. f. O mesmo que Barsa ou

Balsa ; espécie de palham com que se for-

ram os vasos de vidro. Capa de vimes,

própria para louça. Citado por Frei Mar-

cos de Lisboa, Fernão Mendes Pinto,

Couto, Franco Barreto. = Recolhido por

Moraes.

BARCEIRO, s. m. Que faz barças, ou

cestos de vime que envolvem garrafões

ou quaesquer outros vasos de vidro, para

que não quebrem. = Recolhido por Mo-
raes.

BARCELONEZ, adj. Que é natural de
Barcelona.

BÁRCHA, s. f. ant. (Da baixa latini-

dade barda.) Náo pequena, galera ou

barca grande. — íí... armar hum navio, a
que chamavão barcha n'aquelle tempo. »

João de Barros, Década I, Liv. 1, capi-

tulo 2.

BARCHÓTE, s. m. ant. Espécie de Bar-

cha, ou Barcia. Leuhato, embarcação me-
nor mas pela feição da barcha.— «...bar-

chotes carregados de mantimento... )) Nu-
nes de Leão, Chronica de Dom João I,

cap. 53, = Recolhido por Moraes.
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BÁRCIA, s. f. ant. (Era um documento

latino da fundação do mosteiro de Sam
Vicente, citado por Du Cange, barcia se

traduz por navio.) Náo pequena, galera,

ou barca grande.=Signiticaçào dada por

Viterbo.

t BARCKAUSÍA, s. f. Vid. Barkhau-

sia.

t BARCLAYA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das nympheáceas, planta

que habita nas aguas estagnadas do Pegú.

BARCO, í. 7n. (Da baixa latinidade

harcus, ou hargus ; segundo Moraes, do

italiano barco.) Pequena embarcação sem
coberta ou tombadilho, e de pescaria na

costa ou no mar alto; serve p.ira carga e

descarga, transporte de passageiros nos

rios ete. ; tem ura só mastro. Na lingua-

gem indiana das nossas colónias, barco

era synonymo de navio. — «.No sentido

genérico de embarcação, dizemos que tal

navio é um ôom barco.» Ferreira Borges,

Diccionario Juridico-Commercial.
—

• Loc. : Deixar barcos e redes, o

mesmo que deixar armas e bagagens;

desamparar tudo. — aPur velho que seja

o barco, semj)re passa o váo.ti — «Ve-

del-a, vae ; vedel-a, vem, como barco de

Sacavém.» — Mastreação nova em barco
velho, diz-se quando casa homem velho

cora moça.— Por aqui não faz o barco

agua, por esse inconveniente, objecção

ou proposta não é que pôde vir o mau
resultado.— Barcos da laranja, grandes

lanchas solidamente construídas que ser-

vem para a carregação da fructa na ilha

de S. Miguel. — Barco de bocca aberta,

espécie de rasca, sem coberta, que na-

vega entre as ilhas de vS. Jorge, Terceira

e Fayal.

—

.laja do barco, buraco da qui-

lha, para escorrer a agua quando se bal-

dêa o barco.

—

Bom barco, diz-se do na-

vio que é veleiro e elegante.

BARGÓLAS, s. /. pi. Em linguagem
náutica, bordas mais altas em que encai-

xam os quartéis com que se cobrem as

escotilhas; e depois se passa um varão,

ou cadeia de ferro, com que ficam fecha-

das. = Recolhido por Blutcau, no Voca-

bulário.

BARDA, s. /. (Do hespanhol barda.)

Tapigo, sebe, basta do ramos, espinhei-

ros ou silvas. Pranchão cora que se faz

tapigo do curral, com que se cobre casa

rústica, ou parede, para que a chuva a

não desmorone. Ainontoamcnto, ruina.

—

v-Fazião-se bardas dos mortos, que snliião

d praia. » Castanheda, Historia do Des-

cobrimento da índia, Liv. ii, cap. 27.

—Era barda,abundanteraonte, ás ])ilhas,

com fartura. — Fazer negocio em barda,
vender muito.= Recolhido por Moraes.
BARDA, s. f. ant. (Do francez barde.)

Arma defensiva consistindo cm laminas
de ferro solidamente unidas, servindo de
escudo ao peito do cavallo. = Recolhido
por Moraes.

BARDANA, s. /. Em Botânica, gouoro

voi. II — M.

da familia das flosculosas, que se dá sem
cultura em todos os climas temperados;

o nome vulgar d'esta planta é herva dos

Pegamaços, ou Pegamaça, porque os seus

fructos se pegam aos vestidos. — «A se-

mente da bardana bebida em vinho forte

ou agua ardente arranca a pedra o'i arêa

com força. D (Irysley, Desengano da Me-

dicina, p. 16.—Ha duas espécies de bar-

dana : a grande, ou Persolata, ou Lap-
pa maior, e a bardana pequena, ou Xan-
thium, Lappa menor, etc. Esta planta en-

cerra muita inulina.

BARDAR, i'. a. (De barda, com a ter-

minação verbal «ar».) Cercar com barda

ou bardo. Cobrir o cavallo com barda.

= Recolhido por Moraes.
— Bardar, v. n. Saltar o bardo.=Re-

colhido por Bluteau.

Mas lanlo que de luz os montes barda.

QUEVEDO, AFF0N5O AFaiC\NO, ful. 85, V.

t BARDARISTA, s. m. Soldado ou com-
panhia de soldados que faziam a guarda
dos imperadores byzantinos.

BARDESANÍSTA, s. m. e adj. Herético

que negava a encarnação de Jesus Christo,

bem como a sua morte.

t BARDISMO, s. m. Género, ou sys-

tema de poesia e de musica adoptado pe-

los Bardos, e tornado clássico entre elles.

— No tempo de Lucano, o bardismo com-
prehendia a sciencla augurai dos drui-

das.

t BARDIT, s. m. Canto de guerra dos

antigos Germanos, assim chamado por

ser composto pelos Bardos.

BARDO, s. m. (Do céltico hard, poeta,

propheta.) Nome dado aos antigos poetas

que viviam entre os Gaulezes e Bretões

;

faziam parte do collegio dos druidas, mas
occupavam-se da composição poética, em-
quanto os druidas tratavam da instruc-

ção. Os cantos dos bardos desapparece-

rara com a nacionalidade gauleza ; ainda

na Baixa Bretanha se encontram canto-

res vagabundos, typo do bardo primiti-

vo. Na linguagem figurada, poeta he-

róico e lyrico, propendendo mais para o

tom elegíaco.

BARDO, .s. 7)1. (Do céltico bardd, es-

túpido ; no francez bardon.) Parvo, zote,

estólido. Como adjectivo, logrado, bur-

lado, banzado.= Recolhido por Moraes.

BARDO, s. m. O mesmo que Barda.

Sebe do balseiro ou silvado com que se

atalha a estrada nas devezas, ou cerra-

dos. Espécie de curral mudável em que
se guardam por raonte as ovelhas, que se

muda para ir estercando as terras.=Re-
colhido por Moraes.

BÂRE, s. m. O mesmo que Bar, Baar
ou Bahar.

BARÉGINA, .«. /. (Do hespanhol hare-

gina.) Em Chimica, matéria achada nas
aguas sulphurosas de Baréges, parecida

com o muco animal. = Também se lhe

chama Glairlna, o Zoogenia.

BARÊJA, «. /. O mesmo que Vareja;
a lêndea que deixa a mosca vivípara, so-

bre os objectos em que pousa. O bicho

que deixa a mosca varejeira. — t Bichos
que se criam nas barejas, que põem as

moscas na carne. i> Luz da Medicina, p.

296.

f BAREJEIRA, adj. O mesmo que Vare-
jeira ; nome dado a certas moscas vivi-

paras que procuram os corpos em putre^

facção.

t BARES, s. m. Cabilda de sylvicolaS

que habitavam no Pará.

BARÊTA, s. f. ant. O mesmo que Bar-

rete. Citado nas Provas da Historia ge-

nealógica. = Recolhido por Moraes.

BARÊTA, s.f. (Do italiano bareta.)Em
Architectura, moldura estreita, chamada
também meio redondo. ;^ Recolhido por
Moraes.

f BARETIA, s. f. Em Botânica, género
de plantas da familia das meliáceas.

t BARFULS, s. 7)1. Nome de ura eaíôfo

fabricado pelos negros de Gambia, que
trocam com os europeus por ferro.

BÂRGA, s. f. Pequena casa, cafúa, car-

denha, palhoça.—Recolhido por Viterbo.

—Grande piroga armada em guerra, das

índias occidentaes. = Também se em-
prega no sentido de Varga, artificio de
pescar.

BARGÁDAS, s. f. p>l- O mesmo qne
Bragadas. Era Alveitaria, nome das veias

da perna do cavallo, pela banda de den-

tro do joelho para cima. — aCahiu o ca-

vallo, correndo o sangue das bargadas.s

Galvão, Alveitaria, p. 553.=Morae3 con-

sidera esta forma como erro, devendo
substituir-se por Bragadas.

BARGÁDO, adj. Diz-se do cavallo que

tem a côr de entre pernas diversa da cor

do resto do corpo. — iSe he bargado,

e se tem a pelle que cerca os olhos e ven-

tas da côr do bargado.» Galvão, Tratado

da Gineta, p. 108. Vid. Bragado.

BARGAL, s. m. Vid. Braga!. = Reco-

lhido por Bluteau.

BARGANHA, «. /. ant. ^ Para a etymo-

logia, vid. Barganhar.) Troca, permuta-

ção de cousas de pouco valor. = Reco-

lhido por Moraes.

BARGANHAR, f. a. ant. (Da baixa la-

tinidade barganniare: no italiano harga-

gnare, no francez bargigner.) Mercade-

jar, ajustar, ratinhar o preço, trocar, per-

mutar cousas de pouco valor.=Recolhido
por ^[oraos.

BARGANTÀÇO, .«. m. Augnientativo de

Bargante. = Ueeolhido por Duarte Na-
nes de I>i\"io. \v\ Orthogi'aphia.

BARGANTARÍA, .<. /. A vida e acções

I

de bargante.= Também se escreve Bar-

I ganteria.

j

BARGANTE, .>'. m. (Da bai.xa latinidade

I

bragantes. ou briganii, s.ilteador vaga-

bundo ; no hesp.inhol vergantf.'^ No sen-

tido primitivo, ladr.ío, rapin.into : homem
I picaro, desavergonhado, mnninello, fras-
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cario, ruSo, de máos costumes. — «...e

que o não julgasse por quatro bargantes

que lá tinha. « AfFonso de Albuquerque,

Commentarios, Liv. i, eap. 44.

BARGANTEAR, v. n. (De bargante,

cora a terminação verbal «ar».) Entre-

gar-se á bargantaria ;
vadiar, peralvilhar,

mar, andar na crápula. — «... bargan-

tear com outros. » Jorge Ferreira, Ulys-

sipo, act. I, SC. 1.

BARGANTERÍA, «. /. Vida ou acção de

bargante. = Usado nas comedias de Si-

mão Machado.
BARGANTÍM, s. m. (Do italiano Iri-

gantino ; também se escreve Bergantim.)

Embarcação ligeira, que anda á vela e

remo, usada antigamente pelos piratas do

Mediterraneo.= Citado por Vieira.

BARGUEIRO, í. m. O que fazia bargas

ou redes de pescar. = Recolhido por Vi-

terbo, no Diccionario Portátil.

BARGUiLHA, *. /. Melhor orthogra-

phia Braguilha, diminutivo de Bragas; a

abertura na dianteira das calças.

t BARRARA, s. /. Em Botânica, syno-

nymo do género wormia.

t BARICOTEIRO, s. m. Em Botânica,

arvore fructifera de Madagáscar.

t BARiDIA, s. /. (Do grego baris,

barco, e idea, forma.) Em Entomologia,

género do coleópteros tetrámeros, tendo

por espécie principal a baridia brilhante

da Europa.

BARILHA, s. /. O mesmo que Barri-

Iha; nome vulgar do sal de soda, ou soda.

BARIM, s. f. ant. O mesmo que Bu-

ril; instrumento de ourives.= Recolhido

por Viterbo.

BARINÉL, s. m. (Do italiano larinello;

do grego baris, barco.) Embarcação pe-

quena de carga, usada no Mediterrâneo.

— Barinel da popa, peça ou parte da

popa de um navio, usada na antiga ar-

chitectura naval. == Recolhido por Mo-
raes.

BARINEN, s. m. ant. Segundo Moraes,

talvez corrupção de Bacinete. = Citado

nas Provas da Historia genealógica.

I BÁRIO, í. m. O mesmo que Barita

ou Baryum.

t BARIPA, s. m. (Do grego barypous,

que anda lentamente.) Em Entomologia,

género de coleópteros pentámeros, tendo

por typo a baripa elegante, do Brazil.

t BARIPHON, s. VI. O mesmo que Ba-

ryphon.

t BARITA, s. /. Vid. Baryta.

t BARIPYCNI, s. m. Em Musica anti-

ga, nome dado a cinco dos oito sons ou

cordas estáveis do diagramma ou syste-

ma musical dos antigos.

BARITINEAS, s. /. pi. Em Ornitholo-

gia, sub-faniilia das corvideas, compre-

bendendoos gaios e pegas da America.

BARITÓM, s. m. ant. (Do grego barys,

pezado, e tonos, tom.) Vid. Barytono. =
Recolhido por Bluteau.

t BARIUM, s. m. (Do grego bari/s, pe-

sado.) Em Chimica, metal de um branco

acinzentado ; extráe-seda baryta por meio

da pilha tcalvanica. Vid. Baryum.
BARJGLÊTA, s. /. (No céltico bulga, é

a bolsa de couro ; no francez boursellette.)

Mochila de couro, mala de viagem, al-

forge; sacco de bagagem.— «Ladrãosi-

nho de agulheta, depois so6e á barjoleta.»

Ancxim, citado por Miguel Leitão na

Miscelânea; Delicado, Adagies, p. 111.

t BARKANIA, s. /. Em Botânica, sy-

nonyrao do género barkhausia.

t BARKHAUSIA, s. /. Em Botânica,

género da tribu das chicoraceas, hervas

annuaes ou ephemeras, das quaes uma
espécie, a barkhausia vermelha, é culti-

vada nos jardins.

BARLAVENTEADO, adj. p. Posto a bar-

lav^ento
;
governado de modo que vá para

o vento.

BARLAVENTEADOR, adj. O que bar-

laventeiajquese chega bem para o vento,

que descáe pouco para sota-vento. Diz-se

do navio que tem estas qualidades.= Re-

colhido por Moraes.

BALAVANTEAR, r. a. (De barlavento,

com a terminação verbal «ar».) Manobrar

6 governar os navios de modo que nave-

guem contra a parte do vento.— «Barla-

venteou em vão trinta e settediaspor do-

brar o cabo de Finisterra.» D. Francisco

Manoel de Mello, Epanaphora bellica,

p. 482.
— Barlaventear-se, v. refl. Pôr-se a

barlavento de outro navio, ou ilha.

BARLAVENTEJAR, v. n. Deixar ir o

navio onde o vento quer leval-o.

BARLAVENTO, s. m. (Para a etymolo-

gia, vid. Balraveuto.) O lado d'onde vem
o vento. A posição mais vantajosa nos

combates navaes. Na querena, barlavento

é o lado opposto á barcaça. — aQue seja

necessário deitar a barlavento.» Brito,

Viagem do Brazil. p. 293.

— Loc. : Ganhar o barlavento, estar

avantajado ou de melhor partido.

—

Nãos
boas de barlavento, as que vão bem para

o vento, (|u;'.ndo é ponteiro ou escasso.

t BARLÉi"MA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da farailia das ocantháceas, plantas

herbáceas ou frutescentes, originarias da

America, e da Nova-Hollanda.

t BARLERIEIAS, s. /. pZ. Em Botâ-

nica, secção da tribu das ccmatacanthá-

ceas.

BARLÊTE, s. m. ant. (Do francez an-

tigo, varlet, que se conservou no inglez,

mas se transformou na forma moderna
valet ; também temos a forma primitiva

Varlete e Varelete.) Lacaio, pagem, ser-

vo.= Usado na Ordenação Affonsina. =
Recolhido por Moraes.

BARNEGÀL, s. m. ant. Vaso de prata

próprio para liquido. — nHum barnegal

de prata com agoa rosada. » Castanheda,

Historia do Descobrimento da índia, Liv.

I, cap. 40.= Recolhido por Moraes.

t BARNADÉSIA, s. f. Em Botânica,

género da tribu das compostas musticiá-

ccas, sub-arbusto indígena das partes mon-
tuosas do Peru.

t BARNADESIEIAS, s. /. pZ. Em Bo-

tânica, secção da tribu das labiatiflo-

reas, comprehendendo os géneros de an-

theras desprovidas de appendices basila-

rios.

t BARNADIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das liliaceas, visinho das

ornithógalas.

t BARÓA, s. /. Nome chulo de Baro-

neza.

BAROÀDO, s. «!. (Da baixa latinidade

barneatus, dandu-se a syncopa do «u».)

Baronato, dignidade de barão. Baronia,

= Usado por Brito na Chronica de Cis-

ter.

BAROÊSSA, s.f. ant. (O mesmo que
Baroneza, dando-se a syncopa do «n».) A
mulher de um barão ; a que conserva a

baronia na linha feminina. = Usado por

Frei Marcos de Lisboa.= Recolhido por

Moraes.

BAROÍL, adj. 2 gen. ant. O mesmo que

Varonil
;
que tem virilidade, ou altiveza

de homem.— líCertamente mulher baroil

(a rainha Candace)». João de Barros, Dé-

cada III, foi. 85, col. 3.'= Recolhido por

Bluteau.

BAROÍLMENTE, adv. ant. O mesmo
que Varonilmente.= Usado pela Infanta

D. Catherina.^ Recolhido por Moraes.

BARÓL, s. m. ant. O mesmo que Bo-

lor. = Recolhido por Cardoso e Bento
Pereira.

BAROLENTO, adj. ant. O mesmo que
Bolorento.= Recolhido por Moraes.

BARÚM, s. m. ant. O mesmo que Ba-

rão.= Usado pela Infanta D. Catherina.

t BAROLITHO, s. m. (Do grego baros,

peso, e lithos, pedra.) P^ni Mineralogia,

synonymo de Barj/ta carbonatada.

BAROMACRÓMETRO, s. m. (Do grego

baros, peso, makros, longo, e metron, me-
dida.) Instrumento destinado para fazer

conhecer o peso e o tamanho do recem-

nascido.

t BAROME, s. m. (Do grego baros,

peso, e osme, cheiro.) Em Botânica, gé-

nero da familia das diosmeas, arbustos^

originários da Africa.

BAROMETRICAMENTE, adv. Por meio

do barómetro.

BAROMÉTRICO, adj. Que pertence ao

barómetro. — Tuboas barometricas, co-

lumna barométrica, etc. — Vasio baro-

metrico, camará barométrica, vácuo dei-

xado pela colunma de mercúrio no alto do

tubo de vidro. = Também se lhe chama
Vasio de Torricelli.

BARÓMETRO, s. m. (Do grego baros,

peso, e metron, medida.) Em Physica, in-

strumento que indica a pressão ou peso do

ar atmospherico, e por consequência, as

variações que se dão na gravidade da

atmosphera. O barómetro mais simples

consiste em um tubo de vidro bem cali-



BARQ

brado, de trinta polegadas de extensão

pelo menos, fechado em uma das extre-

midades. Enche-se este tubo de mercú-

rio, íicando depois o chamado vasio de

Torricelli on camará barométrica. Ha va-

rias espécies, como barómetro de cuba, de

quadrante, de siphão, portátil ou de Gay
Lussac.

— Em Náutica, barómetro náutico, é

um tubo de vidro conservado perpendi-

cularmente, suspendido em dous peque-

nos circulos de cobre, concêntricos, col-

locados no centro da sua extensão, e afas-

tado de outro qualquer corpo, para ter

as suas vibrações independentes do mo-

vimento do navio. — Para a applicaçào

do Barómetro á medição das grandes al-

turas, vid. Altimetria.

BAROMETROGRAPHÍA, s. f. (De baró-

metro, e graphô, descrevo.) Em Pbysica,

arte de fazer observações barometricas
;

a descripçào dos barómetros.

BAROMÉTRÓGRAPHO, s. m. Instrumento

próprio para indicar as variações do ba-

rómetro, por um movimento de relógio

;

está disposto de maneira, que por si in-

screva sobre um papel as variações da

pressão, exercida sobre a atmosphera.

j BAROMETZ, s. m. Em Botânica, es-

pécie de feto polypede, que também se

chama cordeiro da Tartaria.

BARONÊTE, s. ??!. (Do inglez baronet.)

Titulo hereditário de nobreza, peculiar á

Inglaterra, sendo o meio termo entre o

pariato e a cavalleria.

BARONÊZA, s. f. A mulher do barão.

Vid. a forma antiga Baroessa.

BARONÍA, s. /. (Do francez baronnie.)

Dominio possuído pelo titulo de barão.

Titulo da alta nobreza. Terras dadas aos

ricos para manterem seu estado, e darem
soldos a seus vassallos e mesnadas. =
Também se empregava no sentido de

Varonia.

BAROSÂNEMO, s. m. (Do grego baros,

peso, e anemus, vento.) Em Physica, in-

strumento que faz conhecer a força de im-

pulsão do vento. Consiste em uma roda

que o vento faz girar, conhecendo-se o

impulso pela resistência vencida de uma
mola que a retém. Um ponteiro graduado

na parte superior do eixo da roda, indica

sobre o quadrante graduado o grau da

força do vento.

BAROSCÓPIO, s. m. (Do grego baros,

peso, e scopein, examinar.) Em Physica,

pequeno instrumento servindo para de-

monstrar o impulso vertical do ar, e o

principio de Archimedes applicado aos

fluidos elásticos. = Também alguns phy-

sicos deram este nome ao Barómetro. =>

Não está em uso. —• Barostopio estático,

instrumento inventado por Boyle.

t BARÓSELENÍTA, «. /. (Do grego 6a-

ros, peso, e selenites, selenite.) Em Mine-
ralogia, selenite pesada; synonymo de

Baryta sulphatada.

BARQUEIRA, a. /, Mulher quo governa

BARR

o barco, e o faz vogar. = Recolhido por

Moraes.

BARQUEIRO, s. m. Homem que go-

verna o barco
;
que tem por ofEcio remar

em barco.

— Em Direito mercantil, sào equipa-

rados aos recoveiros e almocreves. —
« Os barqueiros que navegam para Lis-

boa, devem dar entrada na meza de tra-

gamalho, e não andarem avençados, etc.»

Ferreira Borges, Dicc. Juridico-Commer-

cial.

— Loc. : Barqueiro do Inferno, epi-

theto poético de Charonte. — Nariz de

barqueiro, o que pinga muco.

BARQUEJAR, v. n. Andar em barco,

bordejar, remar, governar o barco.

BARQUÊTA, s. f. Diminutivo de Barca,

barquinha; pequeno batel, usado nos rios.

= Recolhido por Bluteau.

BARQUILÁO, s. m. ant. Certa vesti-

menta usada no século xv; no Cancio-

neiro de Resende, encontra-se Barchy-

laão.

Da faec d'ela farya BarcUlaâo
Ou do forro hum balandrâo.

ckyc. . GeRàL,fol. 159, T, est. 5.

BARQUÍLHA, s. f. Em linguagem náu-

tica, peça de madeira, da feição de um
quarto de circulo, atada a um longo cor-

del, a qual se lança por popa, e dan-

do-se-lhe corda medida, e por tempo me-

dido pela ampulheta, se recolhe, para sa-

ber-se o espaço que o navio vinga com
certo vento, em certo tempo. — Também
se lhe chama Barquinha.

BARQUINHA, s.f. Diminutivo de Barca.

— Em Linguagem náutica, pedaço de

páo da figura de um triangulo isósceles,

com alça e escaravelha. Serve de medir

o andamento do navio, mediante uma li-

nha graduada por uma ampulheta, que
marca ura espaço de tempo combinado.
— Em Cavalleria, barquinha, nome de

am antigo jogo que se fazia com lanças;

era como um barco de pescar ordinário,

mas com quilha alta e forte por baixo,

que vem de proa até a popa, e os furos

por onde vae a corda de uma ponta até

outra, lisos e largos para que dê volta

na corda com facilidade. — «^ barqui-

nha deve ser inteiriça e de páo seguro,

para que resista aos bofes das lanças.

t

Rego, Instrucção de Cavalleria, cap. 70.

BARQUINHO, s. m. Diminutivo de Barco.

BARRA, s. f. iDa baixa latiuidade

barra.) No sentido genuíno, pedaço de

madeira, ferro, ou outra matéria, re-

dondo ou quadrado, mais comprido do

que grosso.

— Sy.n.: Barra, Porto, Abra, etc. Vid.

Angra.
— Em estylo caseiro, barra, cama com-

posta de dous bancos e quatro taboas atra-

vessadas. Os quatro pés que sustentam o

leito. — Barra de vestido, ou do saia,

junto ao debrum. O forro inferior da

saia, — Barra de prata, de ouro, paral-
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lelipipede oblongo, de qualquer d'e8-

tes metaes, forma commum em que sae

para cunhagem, ou transporte. — < Du-
zentos Taes em barras de prata, d Fernão

Mendes Pinto, Peregrinações, foi. 211.

— Ter barras de ouro, ser muito rico,

ter valores accumulados. — Barra de

chumbo, de estanho, de ferro, peças lon-

gas e estreitas d'estes metaes, que se la-

vram d'esta forma para uso do commer-

cio. — Jogo da barra, jogo em que se

atira com um varão de ferro, e o indivi-

duo que mais longe o arremessa, ganha.

— 1 Tirar a barra, indurecendo os braços

com o peso d'ella.v Luiz Mendes de Vas-

concellos. Arte militar, p. 49. — Barra

magnética, barra de aço magnetisada para

usos physicos ou medicinaes. — No sen-

tido translato, lançar a barra, exceder

alguém, ter-lhe vantagem. — « Porém
Agostinho, lançando a barra além de tudo

o que parecia impossível. a Vieira, Ser-

mões, vol. 3, p. 106. — Ser um barra,

avantajar-se n'alguma cousa; exceder oa

outros. — Na lianguagem popular do Mi-

nho, barra, é o sitio em que os lavrado-

res têm a palha para o gado, e aonde

dormem os criados.

— No jogo do xadrez, barra é uma
carreira de casas do taboleiro em li-

nha recta. — aA rainha não anda como

o cavallo, porque não pode saltar de uma
barra em outra, t Neves, Jogo do Xadrez,

Advert. —No jogo dos vinte, ir de barra,

em barra, bater uma bola na outra an-

tes de chegar aos paus. — No jogo do

truque, barra, um aro fixo, por onde se

enfiam as bolas.

— Em Technologia, barra de estei-

reiro, o trançado com que se remata a

esteira para nào desraanchar-se.— Barra

de tosador, instrumento sobre que se lósa

a batêa.

— Em Typographia, certa peça dos

prelos, com que o impressor dá a pres-

são á forma.
— Em Musica, barra, linha perpendi-

cular ao peutagramma, para divisão dos

compassos.
— Em Zoologia, barra, o espaço que

separa os dentes caninos dos molares na

maior parte dos mammiteros.
— Em Anatomia, barra, prolongamento

que em algumas mulheres forma a sym-

physis do púbis, e lhes difficulta o parto.

— Em Heráldica, barra, taxa que atra-

vessa o escudo do angulo esquerdo á

parte direita; ou quando o brasão é es-

quartellado, que atravessa a quartella. —
tAo segundo, huma bcirra de ouro em
campo vertnelho.t António de \ illas-Boas

Sampaio, Nobiliarchia Portugueza, capi-

tulo 41.
— Em Náutica, barra, a entrada para

algum porto entre dous lados de terra

firme
;

gargaut;i praticada entre a terra

firme, por onde as agu.is dalgum rio ou

lagoa entram no mar. — Moldura que
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orna o painel da popa do navio — topo

dos balaustres de varauda dos pavêzes.

Polo trabalho nns pucham pela amarra,
Outros quebram c'o peito a dura barra.

cAMòus, Lfiz., caiit. ]X, est. 10.

— Loc. : De barra a barra, de ex-

tremo a extremo ; empregada por Gil Vi-

cente. — Vinho de barra a barra, o que

soffre embarque sem avinagrar-se ; vinho

tinto do termo de Lisboa.

—

Fallar á

barra, fallar em assemblêa sem fazer parte

d'ella.

—

Ir á barra, apresentar-se ua as-

semblêa a que nào pertence para dar ex-

plicações.— Bana de gio, moldura que
cobre os topos do taboado.—Barra cZo leme,

a canna do leme.—Barra do mastro, pau

que assenta sobre a curva da cabeça do

mastro, na direcção do comprimento do

navio. — Barra do cabrestante, alavanca

de madeira de fazer girar o cabrestante.

BARRACA, s. f. (Do italiano baracca.)

Tenda militar de campo feita de lona.

—

líQuizcssem acctitar as suas barracas.»

Successos militares, p. 21.— Casa rústi-

ca, pequena ; cabana de pastores coberta

de rama. — Em sentido figurado, guar-

da-cliuva.

Loc: Caldeia com a barraca I aviso

que se faz para nào embarrar com o

guarda-cbuva. — Que grande barraca!

diz-se vulgarmente dos gua'-da-chuvas de-

masiadamente grandes.— E' uma lua bar-

raca, é um bom guarda-cliuva.

BARRACÃO, s. m. (Da baixa latinidade

harracunus.) Augmentativo de barraca;

telheiro; abrigo provisório, apenas com
tecto.

Loc: 'Bdxxa.cã.o do peixe, mercado aon-

de elle se vende. — Noites do barracão,

escriptos dos emigrados portuguezes em
Inglaterra.

BARRACHEL, .9. ?«. ant. (Da baixa la-

tinidade hurruijium). (Jílicial militar nà.o

combatente, que andava jjelas estradas e

caminhos procurando os soldados fugiti-

vos, e os prendia e entregava ao pre-

boste.— « A execução das penas toca ao

barrachel de campanha. )t Luiz i\lendes

de Vasconcellos, Arte militar, p. lUG,

BARRADO, adj. p. Tapado com barro,

com elle revestido. — « Paredes de sebe

barradas. » Damião de Góes, Chronica de

D. Manoel, Part. ii, cap. 9.— Com bar-

ras.

— Em Heráldica, escudo barrado, atra-

vessado com barra ; coberto com camada
espessa.

— Loc: Pão barrado de manteiga,

coberto d'ella.— Fogareiro barrado, re-

vestido interiormente de barro. — Ficar

barrado, diz-se de uma pessoa que não

conseguiu o que esperava conseguir.

BARRAGÁNA, s. /. (Da baixa latinida-

de harragan. Vid. Alchaz.) Panno ordi

nario ou serapilheira tecida de pêllo de

cabras, e também de lã, de que se fazem

saias, capas, etc, em uso nos povos ser-

ranos. Yid. Sarragauei.

BARRACÃO, s. m. Vid. Barregão.

BARRAL, s. m. Terra ou chào de barro

ou de lodo. = Empregado por Manoel
Bernardes, nas Florestas, e recolhido por

Moraes.— Sitio cm que se encontra barro.

BARRAMÂQUE, s. m. Tecido de tela

rica.

—

V. Duas capas de bajramaques c/e

que se servião os Bispos nos pontijicaes. ><

D. Rodrigo da Cunha, Historia ecclesias-

tica da egreja de Lisboa, Part. ii, cap. 88.

t BARRANCÃL, s. nu iáitio cortado de

barrancos.

BARRANCEIRA, s. f. Em logar de Ri-

banceira. = Empregado por Diogo do

Couto nas Décadas.— « Barranceiras que

os Mouros tapjarão.ii

BARRANCO, s. m. (Do castelhano bar-

ranco; na baixa latinidade barrancus.)

Rasgão feito no terreno pelas enxurradas,

ou por outra causa. Cova comprida que

intercepta o passo,

— Ko sentido figurado, barranco, pre-

cipício. — « Entrou comsigo em conta,

considerou o barranco em que estivera

cahido.» Heitor Pinto, Imagem da vida

christã, Part. i. — Estorvo, perigo. —
« Cair nos barrancos do erro.)^ Amador
Arraes, Dialogo viii, cap. 16.— Obstá-

culo, estorvo que impede de fazer alguma

cousa, como a cova larga nào deixa ca-

minhar a direito. Este termo anda impro-

priamente confundido com barroco.

— Loc: A trancos e barrancos, ven-

cendo difficuldades ; atrapalhadamente.

—

Passar o barranco, sahir-se do embaraço.
— Metter-se em barrancos, pôr-se em em-

baraços.— Ko jogo dos centos, ganhar o

jogo antes do parceiro contrario contar

quarenta.

BARRANCOSO, adj. Com. barrancos, in-

terceptado por ellcs.— Caminho barran-

coso, cortado de barrancos, impraticável.

BARRANHÃO, s. m. Alguidarinho.=
Usado p<ir Bento Pereira na sua Prosó-

dia. = Recolhido por Moraes.

BARRÃO, s. m. (Para a etymologia vid.

Varrão, do árabe barrani, porco peque-

no.) Porco por castrar, destinado para

padreação. Vid. Marrão e Varrão.

t BARRAQUETA, s./. Barraca pequena.

BARRAQUÍM, s. m. Barraca pequena,

que acconmioda quatro a cinco soldados.

= Recolhido por i\loraes.

t BARRAQUÍNHA, s. /. Diminuitivo de

barraca. Barraca pequena, de dimensões

exiguas ; barraca de colmo, de pouco mais

de um metro, que abriga de noute o

guarda dos meloaes, ou campos e hortas.

BARRAR, V. a. (De barra.) Reduzir o

ouro, o ferro e outros metaes a barra;

atravessar alguma cousa com barras de

ferro, madeira, etc.— Pôr barras nas saias,

capas e outras roupas.

— Em Heráldica, barrar, atravessar o

jogo com barra ou banda.
— No Jogo dos dados, barrar, aunul-

lar o lance na occasião dos dados sairem

do copo. — No Jogo de azar, barra-se

antes do dinheiro cair no chão, quando
se receia que houve fraude no arremesso.

BARRAR, V. a. (De barro.) Calafetar

cora barro ; estender barro, cobrir com
elle; vedar. — «Se barrarão 7nuito bem
com farinha, misturada com cinza e bar-

ro, para que não vapore.» António Pe-

reira Rego, Summula de alveitaria, p.

222.

— Era linguagem náutica, Barrar, ó

estender com o escopeiro breu ou alca-

trão n^aquolias partes do navio onde é

preciso.

BARRARIO, s. m. (Do latim bárbaro

barrarias.) Os bairristas de uma terra, em
opposiçào a venarios, os que vinham n'el-

la visinhar-se.— Barrarios da Carreira,

cerca da povoação.= Recolhido por Vi-

terbo.

t BARRÃSCO, s. m. Barrão. Por ana-

logia, na linguagem popular, barrasco, o

homem que a miúdo persegue mulheres

para tins deshonestos.

BARRAZA, s. m. Armadilha ou laço com
que se caçavam os animaes ferozes e

montanhezes. O mesmo que Baraza. =
Recolhido por Viterbo.

BARREDEIRO, s. m. Vid. Varredeiro.

BARREDOURA, s. /. Vid. Varredoura.

BARREDOURA, adj. Vid. Varredoura.

BARREDURA, s. f. Vid. Varredura.

BARREGÃ, s. /. (Para a etymologia,

vid. Barregão.) Mullier amancebada, que
vive com homem em ajuntamento não

sanccionado pela Egreja.— « Gonçalo Mar-
tins Coutinho teve de Aldonça Fernandes

duus Jilhos ; e esta sua barregã casou de-

puis.» Tombo do clero de Lamego, foi.

U. Nas Ordenações Affonsinas, liv. ii (j

V, falla-se das barregãs dos clérigos e fra-

des.— Antigamente na Hespanha, a mu-
lher legitima, que por menos nobre não

gozava dos toros do marido. Em outras

partes, mulher da mão esquerda, ou por-

que o marido lh'a dava ao casar, ou por-

que a trazia á destra, logar de menos
honra. Diz-se hoje mídher morganática,

BARREGAMENTO, s. f. O mesmo que

Barreguice.

BARREGÃNA, s. f. Tecido de lã; bar-

ragana, alchaz.

BARREGÃO, s. m. (Do vasconço barre-

guim.J Antigamente, o homem que estava

no vigor da edade ; o varão esforçado e

animoso.— « Talfoi a extensão da palavra

barregão, que os antigos chamavão ao ho-

mem ou mídher que estavão no vigor da

sua idade, e era chamado aos que estão

em amisade deshonesta.ii Duarte Nunes

de Leão, Origem da lingua portugueza,

cap. VII. — O homem amancebado. —
«Tomão barregãos.» Ordenação Affons.,

Liv. 5.

BARREGAR, v. n. Berrar alto, e repe-

tidamente, como o borrego, que está fora

da mãe. — «Que doudo he este que assim

barregã?» António Ferreira, Bristo, Act.

u, scea, 7.—Melhor se dirá berregar, do
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verbo berrar, que pela epentbesis se alon-

ga e torna onomatopaico.

BARREGUEIRA, s. f. Vid. Barregã.

BARREGUEIRO, s. m. Amancebado; que

vive em mancebia; que vive com man-

ceba em relações deshonestas. — «Barre-

gueiros públicos casados. r> Leis e Provi-

sões d'El-rei D. Sebastião, Regimento das

Alçadas.

BARREGUICE, s. f. Concubinato, esta-

do de mancebia. — « Que Iwra chamamos

aos que estão em amizade deshonesta, a que

chamarão barreguice. » Duarte Nunes de

Leão, Origem da linguaportugueza, cap.

VII.

BARREIRA, s. f. (Do italiano barriera;

do francez barriere.) Tapagem para ve-

dar a passagem. Por extensão, qualquer

vedação em torno de uma cidade, de um
caminho, de uma ponte, de um paiz. O
obstáculo natural, ou artificial, que con-

traria o livre transito. Os Pyreneus são

a barreira natural da Península Hespa-

nica.

—Em Fortificaç.ão antiga, barreira,

estacada construida fora dos muros, que

impedia chegar- se a elles. — « Nós toma-

mos encarrego dos muros e barreiras.»

Ordenações Affonsinas, Liv. i, tit. 27.

N'estes parapeitos ou estacadas se exer-

citava ao alvo a tiro de besta, de bom-
barda, de barra e outros arremessos e

tiros. — « Tirando todulos domingos e

dias santos nas barreiras que lhe j^era

yso serão ordenadas. » Regimento dos

Bombardeiros, de l-i de março de 1505.

— a Ordenou barreira de bombardeiros,

com hum cruzado de premio ao que a cer-

tava no alvo.v Francisco de Andrade,

Chronica de D. João III, Part. ii, cap.

58. — « Mando que vades com os ditos

besteiros cada domingo ás barreiras jjara

os ensinardes.» Regimento do anadel de

besteiros, 1547.
— Loc: Jogar «barreira, metter vira

em barreira, Ji.car por barreira, exposto

a perigo de tiro, ao alcance d'elle.— (íEs-

tavão por barreira de quanta frexada e

artilheria atiravão os Mouros,» João de

Barros, Década II, liv. 7, cap. 4."

— Barreira, estacada, recinto cerca-

do, dentro do qual se faziam antigamente

torneios e justas. Limite, demarcação.

—

« No meio se lhe fez huma porta, que he

parte da mesma barreira.» Luiz Óerrào

Pimentel, Methodo Lusitano, p. 117.

—

No sentido moral, barreira, limite, de-

marcação abstracta, obstáculo. — « Não
queiramos mais soltar as barreiras da
consciência .!> Heitor Pinto, Imagem da

vida christã, p. 25 v. — Saltar as bar-

reiras, no sentido tígurado, vencer os ob-

stáculos, exceder os limites. — Tirar d
barreira, obrigar alguém a mostrar-se tal

qual ó ; saber para quanto vale, chamar
a terreiro.

— Em Administração, barreira, cir-

cumvallação da cidade; porta imaginaria,

ponto extremo da cidade, onde está es-

tabelecido posto fiscal para a cobrança

dos impostos que pagam os géneros de

consumo. Cancella de ponte ou estrada,

onde se recebe portagem ou imposto de

transito Gi<a)-c?a-barreira, empregado

fiscal que arrecada o imposto de barrei-

ra. Nas vias férreas, o empregado que

fecha as cancellas das estradas no cruza-

mento das linhas, em quanto passa o

comboio.
— Barreira, vertedura que se dá além

da justa medida do liquido.— a Pagarei

vinte almudes de vinho verde á bica, com

suas barreiras.» Documento do século

Xiv. = Recolhido por Viterbo.

BARREIRA, s. f. (De barro.) Logar

d'onde se extrahe barro. — <i A Ribeira

era chea toda de barreiras vermelhas.

v

Joào de Barros, Década II, foi. 187.

BARREIRA, adj.f. Que é do mundo, que

está por barreira aos lascivos. Mulher da

vida.=Termo empregado por Diogo de

Couto e recolhido por Moraes.

t BARREIRAL, s. m. Sitio em que ha

barro; sitio lamacento e escorregadio.

BARREIRAR, v. a. Munir de barreiras.

=Empregado por Gomes Eannes de Azu-

rara e recolhido por Moraes.

BARREIRO, s. m. Logar em que ha

barro.

BARREJAR, v. a. Fazer guerra de cor-

reria, cheirando ás barreiras ou perto d'el-

las; invadir— « ... antre os quaes foy

cabeça de Vyde, que D. Afonso foi bar-

rejar e roubar com 180 cacallos.» Inédi-

tos da Hist. Port., Vol. I, p. 319.

BARRÉLA, s. f. A lexivia proveniente

da dissolução dos saes de soda e potassa

que se encontram nas cinzas, e que se

deita na roupa a fim de a desencardir.

Obtera-se fervendo as cinzas de vegetaes,

e deitando o liquido quente sobre a roupa

convenientemente acamada em cesto ou

barreleiro. Na locução familiar, barreia,

engano, lograçào, do que resulta o verbo

embarrelar, na accepçào de enganar.

— Loc. : Metter na barreia, lavar.

—

Precisar de barreia, de limpeza geral.

—

Deitar barreia na cabeça, o mesmo que

limpar da carepa, isto é, limpar a ca-

beça de pós empastados, e antigos.

BARRELEIRO, s. m. A cinza que ser-

viu para a barreia; o panno com que se

cobro a roupa suja, sobre a qual se deita

a barreia; grande prato de pau com vi-

rola e canado, assente em trez ou quatro

pés, sobre o qual pousa o cesto ou cor-

tiço em que está a roupa suja acamada.

— Nas innncdiações de Lisboa, o barre-

leiro é o logar em que se acama a roupa.

Compõe-se de dons muros de pouco mais

de metro de alto, encostados na engra

da casa, cujas paredes fecham o quadra-

do ; e tem inferiormente um orifioio, por

onde se eseòa a agua que iiltra vag;u'o-

sameiíte atravez da roupa.

BARRENHÃO, s. m. Alguidar; o servi-

dor, bacia da noite.= Recolhido por Mo-
raes.

BARRENTO, adj. Que tem barro ; da
propriedade do barro.

—

«Por Jogares hum
pouco barrentos. » João de Barros, Dé-

cada I, Liv. i, cap. 8. — Aguas barren-

tas, com barro em dissolução que lhe al-

tera a diaphaneidade. Vid. Barroso.

BARRER, V. a. Limpar com a vassoura

o liso. = Empregado por Fr. Bernardo

de Brito na Chronica de Cister.— Com
mais propriedade, varrer, do latim var-

rere, conforme adverte Duarte Nunes de
Leão, na Orthographia, no cap. da Re-
formação de algumas palavras que agente

vulgar usa e screve mal.

BARRÊTA, s. m. Cobertura da cabeça

;

barrete.— nEl-rei com huma barreta na

cabeça.)) Gomes Eannes de Azurara, Chro-

nica de Guiné, cap. 68. — Provavelmente
casco defensivo de armas. — aElles nos

siguam sempre, e andem armados de co-

tas, e barretas e braçaes, e lanças, e es-

padas.» Ord. Affonsina, Liv. i, tit. 51.

BARRETA, s. /. Pequena barra de fei^

ro, de ouro, de outro qualquer metal, ou
de pau.—Diminutivo de barra.

— Em Náutica, barreta, barra pe-

quena, garganta estreita, apenas acces-

sivel a barcos costeiros.

BARRETADA, s. /. Cortejo com o bar-

rete ; cortezia de barrete.

—

«E que vença

o cortez com huma barretada. » Francisco

Rodrigues Lobo, Corte na Aldeia, dialo-

go xiii.— Por ampliação, cortezia com o

chapéo ; comprimento.
— Loc. : Fazer barretadas, cortejar

servilmente, adular.—Barretada rasgada,

comprimento de grande amplitude, ar-

queando sobejamente o corpo.

BARRETAR, r. a. (De barrete, com a

terminação verbal «ar».) Comprimentar

com o barrete, e por extensão, com o cha-

péo ; mesurar. — Na accepção de barre-

jar, foi empregado por Azurara, e reco-

lhido por Moraes.

BARRETE, «, m. (Do italiano berretía,

em latim birreturn.) Cobertura da cabeça,

usada ainda no século xvi, da feiçiio de

cuia ; toucado de mulher na mesma epo-

cha.

—

«Cabellos emiastrados, e um bar-

rete de grã Sobre elles. v Jorge Ferreira,

Euphrosina, act. ii, se. i.— Barrete, na
accepçào genérica, a cobertura que 88

molda á configuração da cabeça.—Barreto

cardinalício, cobertura quadrangular do

côr vermelha, que trazem os cardeaeí.

—

Barrete de clérigo, cobertura idêntica á

antecedente, mas de côr preta. As digni-

dades das ses usam barrete rct.ro.— Bar-

rete catalão, espécie de sacco, era geral,

de duas cores (peça e forro'* que trazem

08 pescadores e habitantes da classe baixa

das terras marítimas. — Barrete de dor'

mir, involtorío feito de algodão a malha,

para agaz:ilhar a cabeça durante a noite.

Barrete de ucvt, capacete de pêlo cm que

8c involvc a c^beç-a do alienado, para !
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frescar-lhe o cérebro.— Juiz de barrete,

o substituto do que foi eleito para ca-

mará, e não aceeitou ou foi deraittido.

— Em Fortificação, barrete, obra com-

posta ds trez ângulos salientes, e dous

reentrantes.

— Era Mechanica, barrete, campanulo

ou cobertura da cabeça do parafuso.

— Loc. : Homem de muitus barretes,

o que faz muitas cortezias bajulando. —
Ganhar o barrete, conseguir a preemi-

nência de cardeal. — Tirar o barrete e

rir-se, diz-se dos tolos, que procedem sem
causa.

BARRETEIRO, «. m. O fabricante de

barretes ; o que tem loja de barretes.

BARRETINA, s. f. (Do italiano berre-

tino.) Como diminutivo de barreta ou
barrete.=Empregado por Jorge Ferreira.

— Barretina, cobertura de que usam os

militares, e faz parte do uniforme. — E'

de forma cónica, de pêllo, lã, ou feltro,

tampo de sola envernizado, e pala adiante.

—Em estylo familiar: toucado, cbapeo
de mulher.

BARRETÍNHO, s. m. Diminutivo de

barrete ; o solideo dos clérigos.

BARRÍCA, s. /. (Do francez barrique.)

Espécie de pipa pequena, própria para

expedir mercadorias, como pregos, assu-

car, drogas.

BARRICADA, s. f. (Do francez barri-

cade.) Entrincheiramento feito á pressa,

com pipas, pedras da calçada, terra, tron-

cos de arvore, usado nas revoluções po-

pulares.— Barricadas de Julho, nome de
uma revolução em França em 1830.

BARRICAR, V. a. ant. Verbo de signi-

ficação incerta, usado nos Autos popula-

res do século XVI. = Citado no Auto da
Ave-Maria, por António Prestes.

BARRIEIRA, s. f. ant. (Do francez

larriere.) Pente de marfim com pedra-

rias. = Usado por António Pereira, na
traducção da Biblia.=Recolhido por Mo-
raes.

t BARRIEIRA, s. f. ant. Jóia antiga,

que já se nào usava no século xvin ; con-

sistia em duas porções de circulo, guar-

necidas de pedras, que faziam a divisão

do toucado. = Recolhido por Bluteau,

BARRÍGA, s. f. Nome vulgar do abdó-
men ; ventre, pansa, baixo ventre ; ban-

dulho, búzara. Para a descripção scienti-

fica, vid. Abdómen. — Figuradamente,
bojo, proeminência, saliência abaulada,

enchimento.
— Em linguagem náutica, barriga, é

o bojo do navio, e também o enchimento
regular do panno que fica mal ferrado,

— Loc. : Barriga cheia, fé dormente,
diz-se quando se fica preguiçoso depois

de comer. — Palavras não enchem bar-

riga, diz-se quando se fazem promessas
ou elogios por única recompensa. — Bar-

riga de bicho, o mesmo que barrigudo.

—

Fazer barriga, diz-se de uma parede que
8áe fora da base de sustentação. — Bar-

riga da perna, a parte mais grossa da
pc]-na do homem pela parte de traz da
canelia. — Andar com barriga, estar gra
vida. — Fazer tudo pela barriga, ven-
der-se por comer. — Ter vento na bar-

riga, estar tympanitico, — Furar a bar-

riga, fazer a paracenthese em quem é hy-

dropico. — Criar barriga, engordar na
ociosidade.

BARRIGÁDA, s. f. A porção de comida
bastante para encher uma barriga ; farta-

dtilia, fartote; figuradamente, grande por-

ção, abundância. — Tumar uma barri-

gada de riso, rir a bandeiras desprega-

das.

BARRIGÃO, s. m. Augmentativo de bar-

riga; que esconde tudo.

BARRIGUDA, s. f. Em Botânica, ar-

vore do Brazil, assim chamada, por ter

o seu tronco mais grosso no meio do que
junto ao chão.

BARRIGUDO, adj. O que tem grande
barriga

;
pansudo

;
que se leva pela vo-

racidade da barriga.

t BARRIGUEIRO, adj. Que troca tudo
pelos prazeres da barriga,

BARRIGUINHA, s. f. Diminutivo de
Barriga.

BARRIGUÍNHA, s. /, Em Ichthyologia,

peixe dos rios de Cuana, da feição dos
arenques, mas de maior tamanho; tem
grande barriga, pequena bôcca, e pouca
espinha; é gordo e saboroso. —-Citado

por Frei João dos Santos, na Historia da
Ethyopia Oriental, Part. i, foi. 48, col.

4. = Recolhido por Bluteau.

BARRIL, s. m. (Da baixa latinidade

bnrtle, no francez baril, no italiano ba-

rile.) Pequeno pipo de pau, feito de aduel-

las e arcos de ferro ; os que servem para
transportar aguas são oblongos, e os que
servem para transportar vinho são mais
curtos. — Na linguagem popular do sé-

culo XVIII, dava-se o nome de barril ao
cântaro ou vaso de barro com grande
bojo e pequeno gargalo em que os traba-

lhadores bebiam no campo.
— Em linguagem náutica, barril de

galé, nome com que se designam a bordo
os barris similhantes aos de aguadeiro,

e que fazem o mesmo serviço.

— Em Artilheria, barril de fogo, o que
está cheio de estopa alcatroada, =- Citado
no Exame de Artilheiros.

— Loc. : Dar em uasa barris, gorar-se.

BARRILÁDA, s.f. Na linguagem chula,

travessura, desordem. = Recolhido por
Moraes.

BARRILEIRA, s. f. Em Typographia
antiga, vasilha em que se fazia a decoada
para lavar as formas que saíam do prelo.

— Em linguagem náutica do século

XVI, nome de affeição dado a diversas naus
portuguezas.

BARRILÈTE, s. m. Diminutivo de Bar-

ril. Também se dá este nome a um ferro

com que os carpinteiros apertam no banco

as madeiras,—Barrilete ds esculptor,\xm

ferro com que se prende a imagem. Tem
a forma de um 7.

BARRILHA, s. /. (O mesmo que Bari-

Iha, no francez barille.) Em Botânica,

nome dado a todas as plantas marinhas

de que se extráe a soda, e era particular

as diversas espécies de salsola.

— Na linguagem vulgar, a barrilha

chama-se Gramata.— «Barrilha, sal da
herva a que chamão Gramata, com a qual

se faz vidro.» Bluteau, Vocab.

BARRILINHO, s. m. Diminutivo de Bar-

ril ; o mesmo que Barrilete e Barrilzinho.

BARRILZINHO, s, m. Diminutivo de

Barril.

t BARRINGTÓNIA, s. f. Em Botâni-

ca, género da familia das myrtáceas, ar-

vore própria da Ásia equatorial, de flo-

res grandes dispostas em thyrso ou cacho.

t BARRIS, s. m. Nome dado ao tro-

glodyte e ao mandril na costa de Guiné,

BARRISCO, s. m.O mesmo que Borris-

co e Borriço; gotas de orvalho.= Usado
com frequência na locução adverbial Abar-

risco. Vid. esta palavra.

BARRO, s. m. ant. (Da baixa latinidade

barriu.) O mesmo que Bairro. Logar pe-

queno, quinta, aldeia, casa de campo ou

de abegoaria.= Recolhido por Viterbo.

BARRO, s. m. Nome vulgar da argila.

Terra gorda^ com que se faz louça. Ar-

gamassa ou pozzolana.

— Loc. : Atirar barro á imrede, vêr

se pegam as bichas, experimentar, tentar.

— Panella de barro e panella de ferro,

fabula antiga.— Púcaro de barro, vaso

em que se conserva a agua fresca. —
Louça de barro vermelho, a mais barata.

— «Não vos mandamos baixellas de ouro

senão pobres barros. » Padre Bernardes,

Floresta, Tom. ii, p. 154,

BARROCA, s. f. (Segundo Moraes, do

árabe borca, terra inculta, cheia de pe-

dregulho.) Monte ou rocha de piçarra.

Este termo anda geralmente confundido

com Barranco, como se vê pela definição

de cova, que Iheassignam.

—

aPora terra

ser huma barrocai em logar de muro.» João

de Barros, Década I, foi. 1G2, col. 3. —
a Talhado de altissimas barrocas.» Vieira,

Sermões, Tom. ix, p. 414.

BARROCAL, s. m. Cordilheira de bar-

rocas ou montes piçarraes, cheios de pe-

nedia e cascalho.— «Serrania de barro-

cas ião altas, que nunca se descobrem de

neve:» João de Barros, Clarim., cap. 81.

BARROCO, adj. ant. (Da baixa latini-

dade verruca, no hespanhol barrocos, e

no francez baroque.) Epitheto dado ás pé-

rolas toscas, que não são perfeitamente

redondas; extensivamente: irregular, des-

egual, que vae de encontro ás regras.—
«Eubim barroco...» Provas da Historia

Genealógica, p. 450.= Moraes, dá-o como
substantivo. Vid. Barruga.

BARROCO, s. m. Penhasco, penedo alto,

sobi anceiro ao valle ou terra plana. =
Recolhido por Viterbo.
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t BARROS, a. m. pi. (Da baixa latinidade

larrus. ruivo negro.) Espinhas, botões ver-

melhos no rosto. = Citado por Nunes de

Leão, na Origem da Língua Portugueza,

p. 58.

BARROSO, adj. Que tem barras ou bo-

tões vermelhos pela cara, que tem espinhas

no rosto.= Recolhido por Nunes de Leão.

BARROSO, adj. Da natureza do barro

logar aonde predomina o barro. — Cen-

teio barroso, certa variedade de centeio

que é cortado duas vezes.

BARROTAR, v. a. (De barrote, com a

terminação verbal oar».) Assentar barro-

tes. -= Também se escreve Barrotear e

Embarrotar.

BARROTE, s. m. (Diminutivo de barra;

do francez barrot.) Em Carpinteria, viga

pequena, que se prega de trave a trave,

e sobre a qual se assenta o taboado ou

assoalhado de uma casa ; também se cha-

ma assim ás pequenas vigas do tecto

e dos enchemezes. Girão, sobre o qual

se forma o convéz do navio.—Espeque,

Bulipa.— Estar teso como um barrote.

BARROTEAR, v. a. Pregar barrotes.

Vid. Barrotar.

BARROTÍNHO.s.OT. Diminutivo de Bar-

rote.

BARRUFAR, v. a. ant. O mesmo que

Borrifar. =Recolhido por Cardoso e Bento

Pereira.

BARRÚGA, s. f. ant. (Da baixa latini-

dade verruca.) O mesmo que Barroco e

Verruga.= Recolhido por Barbosa e Car-

doso.

ARRÚNTO, s. m. Suspeita, indicio, con-

jectura, supposição. = Usado na lingua-

gem popular e chula.

BARRUNTAR, v. n. Suspeitar, imaginar,

conjecturar, emprehender, cuidar, prever.

De formação popular.— «Porque os ini-

migos não barruntassem seu pernicioso es-

tado. í> Lemos, Cercos de Malaca, p. 52, v.

BARSA, s. /. O mesmo que Balsa e

,
Barça.

t BARSÍM, s. ?)i. Trevo cultivado no

Egypto.

t BARTÁMEA, s.f. Em Botânica, planta

annual da Lídia ; tem folhas alternas e

flores terminaes.

BARTAVÉLLA, s. f. Em Ornithologia,

um dos nomes da perdiz grega, que tem
muita similhança com a perdiz vermelha.
= Recolhido por Moraes.

t BARTHOLÍNIA, s. /. Em Botânica,

género da familia das orchidcas originá-

rio do Cabo da Boa Esperança.

BARTIDÓURO, s. m. Espécie de pás

esguias, com que se esgotam os barcos

pequenos da agua que fazem.= Também
se lhe chama Vertedouro, c na linguagem
popular dos Açores Batador.

t BARTINGIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero daiauiiladas myrtáccas, sub-arbusto

da Nova Hollanda.

t BARTÒNIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de musgos acrocárpos.

t BARTRAMINOIDES, s. f. Grupo da fa-

milia dos musgos, tendo por typo o gé-
nero hnrtrainia.

t BARTSIA, s. f. Em Botânica, género
da íamilia das scrofularineas, herva ephé-
mera.

BARUIL, adj. 2 gen. ant. Corrupção de
Varonil.= Também se escreve Baroil.=
Usado pela Infanta D. Catherina.= Re-
colhido por Viterbo.

BARULHADO, adj. p. Confundido em
barulho.

BARULHAR, v. a. (Do italiano èro^^tare.)

Desordenar, causar tumulto, amotinar

;

enredar, ^'id. Embrulhar e Emburilhar.
BARULHÉffiO, adj. Que faz barulho,

amotinador.—i2rt^c{zbarulheiro.=:Usado
por Filinto.

t BARULHENTO, adj. O mesmo que
Barulheiro. Que produz barulho ; brigão,

brigoso, desordeiro.

BARULHO, s. m. Desordem, motim,
arruído, assuada

;
gritaria, algazarra, ru-

mor, ruído, bulha.

t BARUTH, s.m. Medida indiana para
pesar a pimenta.

t BARYBADE, s. m. (Do grego hanjs,

pesado, e iac/ô^ andar.) Em Entomologia,
género de coleópteros pentâmcros pró-

prio do Brazil, da Carthagena e Cayenna.

t BARYCERO, s. ??». (Do grego bart/s,

espesso, e keraj, corno. ) Em Entomologia,
género da familia dos ichneumonianos,
achado nos arredores de Dresde. Género
de coleópteros tetrâmeros, visinho do ba-

ridin.

BARYCOIA, s. f. (Do grego barys, dif-

ficil, e acoyò, ouço.) Era Pathología, du-

reza de ouvido, o primeiro grau da sur-

dez.= Também se escreve Baricoia.

BARYCOÍTA, s. /. O mesmo que Ba-

rycoia.

t BARYENCEPHALIA, s. f. (Do grego
barys, pesado, e encephalo, cabeça.) Em
Pathología, imbecilidade.

+ BARYGLOSSIA, s. f. (Do grego ba-

rys, peso, e glussa, lingua.) Em Patholo-

gía, embaraço na lingua.

t BARYMETRÍA, s. f. (Do grego ba-

rys, peso, e metron, medida.) Em Phy-
BÍca, medida de peso.

t BARYNOTO, s. m. (Do grego bary-

notos, coberto de um couro.) Em Ento-
mologia, género de coleópteros tetrâme-

ros, tendo por typo o barynoto margary-
tdceo, da Suissa e da Lalia.

t BARYOME, s. m. Em Botânica, gé-

nero da familia das diósmeas, arbusto da
Africa.

fBARYFENTHE.s. m. (Do grego òar^-

2>ent/u's, iMilutado.l Em Entomologia, gé-

nero da familia dos phryganianos, tendo

por espécies principacs o faarypeuthe con-

color, c o barypeuthe rujipede.

BARYPHONÍA, s. /. (Do grego barys,

diílicil, e phone, voz.) Em Pathología,

dillictddade do fallar, fraqueza da voz;

embara^io o demora ua prouuncia.

t BARYPHÓNICO, adj. Que tem relaçSo

com a baryphonia.

t BARYPHONO, s. m. Em Ornitholo-

gia, género de dentirostros da America
do Sul. i.t

t BARYPLÓTERO, s. m. (Do grego &a-

rys, peso, e ploter, nadador.) Em Orni-
thologia, nome dado a uma familia de
aves aquáticas, comprehendendo as que
nadam a custo.

t BARYPODE, s. m. (Do grego barys,

pesado, e pous, pé.) Em Entomologia, gé-
nero de coleópteros ; synonymo do género
scaphidomorpho.

t BARYSCELO, s. m. (Do grego harys,

pesadoj e skalis, coxa.) Em Entomologia^
género de coleópteros heterómetros, pró-

prio da Nova Hollanda.

t BARYSOMA, s. m. (Do grego harys,

pesado, e soma, corpo.) Em Entomologia,
género de coleópteros pentámeros, visinho

dos agonóderos, originário do México e das
índias orientaes.

BARYTA, s. /. (Do grego barys, pe-
sado.) Em Mineralogia, o mais pesado dos
oxydos terrosos ; é solido, poroso, de um
branco cinzento, cáustico e inodoro. E'
muito venenoso.

t BARYTICA, adj. Em Mineralogia,

nome de um género de rochas pedregosas
sulphatadas, que comprehendem a bary-

tina e o sulphato de barvta.

fBARYTICO-ARGENTÍCO, adj. EmChi-
mica, nome do sal duplo e que resulta da
combinação de um sa?-bar5rtico com o soZ

argentico.

t BARYTICO-CALCITE, s. f. Em Mine-

ralogia, corpo formado de carbonato de
cal e de barvta, affectando as formas crya

tallina-; do prisma rhomboidal.

t BARYTICO-SÓDICO, adj. 2 gen. Em
Chimica, nome de um sal duplo, produ-

zido pela combinação de um sal barytico

com um sal sodico.

t BARYTÍFERO, adj. Em Mineralogia,

diz-se d(j mineral que contém accidental-

mente barvta.

fBARYTILA, s.f. Em Mineralogia, sy-

nonvmo di barvta sulphatada.

t" BARYTILITHE, 5. /. (De baryta, e

lithos, pedra. í Em Mineralogia, synony-

mo do Barytíla.

t BARYTINA, í. /. Em Mineralogia,

nome especifico do sulphato de baryta.

t BARYTITE, í. f. Em Mineralogia, sy-

nonymo dl" Barytína.

BARYTONO, s. v\. (Do grego Zwrj/s, pe-

sado, e tvHus, tom.) Em Musica, voz de

homem, que fica entre o basso e o tenor.

A pessoa que possue ou canta n'osta voz.

= Também se chamava antigamente te-

nor concordante.

— Em Grammatica grega, chama-se ba-

rytono, todo o verbo que tem o accento

srrave sobre a ultima svllaba.=Tambem
se escreve Bai"itouo, porém menos con-

formo com as regras da orthoírraphia.

t BARYTONO-STRONTIANITE. s. /. Em
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Mineralogia, substancia composta de ba-

ryta e strontiana.

t BARYUM, s. m. Metal, de um branco

argentino, um pouco malleavel ; este me-

tal, muito alterável á acção do ar, forma

com o oxygenio um protoxjdo conhecido

pelo nome de Baryta.

t BARYXYLO, s. m. (Do grego bart/s,

pesado, e xylon, pau.) Em Botânica, sy-

nonymo do género cathatocarpo.

t BARZACH, s. m. Na religião maho-
metana, o estado da alma depois da morte.

BÀSA, s. f. ant. O mesmo que Base.

=Recolhido por Moraes, nos Inéditos da

Academia.
j- BASAAL, s. m. Em Botânica, género

de arbustos sempre verdes da Costa de

Malabar,

f BASAL, s. m. Em Botânica, arbusto

de grandeza média.

BASALÍSCO, s. m. ant. Vid. Basilisco.

=:Usado na linguagem popular moderna,

e na Aulegraphia, de Jorge Ferreira.

BASÁLTICO, adj. Que é formado de

basalto, ou lhe é concernente.

t BASALTIFÓRME, adj. 2 gen. Em Jli-

neralogia, que tem o aspecto do basalto

;

que se aproxima pelas suas qualidades

exteriores.

t BASALTÍGENA, adj. 2 gen. Em Mi-
neralogia, que nasce e ciesce sobre as

rochas basalticas ou basaltiformes.

t BASALTÍNA, s. f. Em Mineralogia,

nome commum da pyroxene e da amphí-
bole.

BASALTO, s. m. Em Geologia, rocha

negra, de um fusco azulado, mais dura
que o vidro, muito compacta, de uma ap-

parencia homogénea, essencialmente com-
posta de pyroxene e de feldspath, e con-

tendo uma grandissima proporyão de ferro

oxydado ou titanado. O basalto é hoje

considerado sem discussão como um pro-

ducto de formação ígnea, saido do seio

da terra no estado fluido. O basalto

abunda em todas as ilhas dos Açores, á

excepção da ilha de Santa Maria, que é

de rochas calcareas. O basalto derrete-se,

apesar da sua dureza, e com elle se fazem
columnas, almofarizes, bigornas, etc.

t BASALTOIDE, adj. 2 gen. Em Mine-
ralogia, que tem a apparencia ou aspecto

do basalto.

t BASALYS, s. m. Era Entomologia,
género da familia dos oxyurianos hyme-
nópteros.

t BASÁNA, s. f. (Do grego hasanos,

pedra de toque.) Em Entomologia, gé-
nero de coleópteros heteromeros, tendo
por typo a basana /o?*<íco?-íiea, de Java.

t BASANISTO, s. m. (Do grego basa-

nistes, que tortura.) Género de crustá-

ceos sugadores da ordem dos lerneides,

fundado sobre duas espécies, que vivem
sobre os peixes de agua doce.

t BASANÍTE, s. f. (Do grego basanos,

pedra de toque.) Em Geologia, rocha for-

mada de uma massa basáltica, na qual

estão disseminados crystaes de pyroxene

;

o feldspath, é o principal elemento.

t BÁSANOMÉLANO, s. m. (Do grego
hasis, base, e melas, negro.) Em Minera-

logia, nome dado ao ferro oligisto titaní-

fero, composto de acido titânico, de oxy-

dulo de ferro, e de oxydo férrico.

BASÁR, s. m. Vid. Bazar. Orthogra-
phia de Frei João de Ceita.

BASBAQUE, s. m. Na linguagem chula,

parvo, tolo, mentecapto, insensato, ba-

dana, maluco, birbante, maroto.=Usado
na Academia dos Singulares.

— Em linguagem brazilica, basbaque,

é o homem que espreita o cardume do
peixe ou arribação junto das armações
para lhe lançar as redes em cerco.

BASBAQUÍCE, s. f. Parvoice, tolice,

maluquice, maroteira aparvada, insensa-

tez má.
BASCÃO, adj. ant. O mesmo que Bis-

cainho.

BASCOLEJADO, adj. p. O mesmo que
Vasculejado.

BASCOLEJAR, v. a. ant. (De lasculi,

na baixa latin idade, devastadores.) Per-

turbar, inquietar, torvar.

—

«...esíar bas-

colejando com outrem. ..yy Castaniieda, His-

toria do Descobrimento da índia, Liv.

III, cap. 89.

BASCOLEJAR, v. a. (Do latim vasm-
htm, pt^queno vaso ; com a terminação

verbal «ar».) Mover, sacudir o liquido

que está dentro em algum vaso, e levan-

tar-lhe o pé ou deposito. — Melhor or-

thographia, Vasculejar.

BASCO, adj. Vid. Basconço e Vasconço.

BASCONÇO, adj. O mesmo que Vas-

conço e Vascongado. Na giria, lingua que
se não entende, linguagem emburilhada

e obscura.

BASCONÇO, s. m. Em Linguistica, lin-

gua própria dos habitantes das provín-

cias vascongadas, e a lingua primitiva do

toda a Peninsula Ibérica.

BASCÚNGÂDO, adj. Vid. Vascongado.
= Recoliiido ]5or Bluteau.

BASCULHADEIRA, s. f. Mulher que
limpa com vasculho.

BASCULHADELA, s. f. Limpeza feita

com o vasculho ou vassoura grande de

cabo comprido. Vid. Vasculhadela.

BASCULHADOR, s. m. O que limpa os

tectos e paredes com vassoura comprida,

para tirar as teias de aranha. Vid. Vas-

culhador.

BASCULHAR, v. a. (De basculho, com a

terminação verbal «ar».) Varrer paredes

e tecto da casa cora uma vassoura com-

prida ; figuradamente, esquadrinhar os lo-

gares mais recônditos.

BASCULHO, s. m. Vassoura comprida,

espetada em cabo ou eanna, cora que se

lirapa os tectos das casas, e as paredes

altas, que estão com teias de aranha. —
Na linguagem chula, mulher perdida, que

vive sem decoro. Vid. Vasculho. =N'este
sentido 6 quasi obsceno ; usado na lin-

guagem erudita do século xvr, na Aule-

graphia de Jorge Ferreira, o hoje do do-

mínio do povo.

t BÁSCULO, s. m. Em Mechanica, es-

pécie de balança romana, própria para
grandes pesos.

BASE, s. f. (Do grego basis, apoio.)

Na linguagem usual, tudo o que serve de
assento ou de apoio a um corpo que está

por de cima ; figuradamente, o principio

fundamental, sustentáculo.

Sobro esta base soberana e dura
Soberba estriba insigne architectura.

GALHEGOS, TEMPLO DA MEMORIA, liv. II, CSt. 3.

— Em Architectura, base, designa todo

o membro de architectura que serve de
apoio a ura outro ; em sentido restricto,

a parte inferior da columna e do pedes-

tal. A base está para a columna, como o

capitel para a archítrave.
—- Em Geometria, base, a parte mais

baixa de uma figura, e que se contrapõe

a vértice. — Base de wn cone, é o circulo

sobre que está construído.

— Em Agrimensura, base é a linha

recta medida sobre o terreno com a maior

exactidão possível, e sobre a qual se con-

struo uma serie de triângulos para deter-

minar a situação e o logar dos objectos.

— Em Astronomia, base é a distancia

medida sobre a terra entre dous pontos

fixos muito afastados, com o fim de achar

a extensão dos graus terrestres e por

conseguinte a grandeza da terra.

— Em Anatomia, base, é o que serve

de fundamento ou sustentáculo a alguma
parte do corpo; assim se diz base do cra-

neo, base de tuna apophyse.
— Em Álgebra, base de um systhema

de logarithmos, o numero que tem por lo-

garithmo a unidade e que elevado suc-

cessivamente ás potencias inteiras ou frac-

cionarias, que têm por Índices os logari-

thmos d'estc numero, reproduz toda a se-

rie dos números naturaes.

— Em Arithmctica, base é o numero
que exprime quantas unidades ou grupos

de ordem inferior são precisos para for-

mai uma unidade ou grupo de uma or-

dem immediatamente inferior.

— Em Botânica, base é o ponto pelo

qual um órgão está preso ao seu sup-

porte, e o vértice é a extremidade op-

posta, sejam quaes forem a forma e si-

tuação do órgão.

— Em Chimica, base, nome dado a to-

dos os coi pos, que gozam um ou outro

d'estes caracteres : combinando-se com
acido, neutralisando completamente ou

incompletamente as suas propriedades,

de modo que forma um novo corpo di-

verso dos componentes; e de fazer de ele-

mento electro-positivo em uma combina-

ção qualquer.

— Em Conchyliologia, base, cm uma
concha, é a parte em que está a abertura.

— Em Entomologia, base, nome da

origem das diversas partes de que se
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compõe exteriormente o corpo de um in-

secto : base da cabeça, base <Io thurax.

— Em Geognosia, base, é o espaço oc-

ciipado por uma mont;ni!ia.

— Era Pintura, base do quadro, inter-

secção do plano objectivo com o quadro,

em relação aos effeitos da perspectiva.

— Em Óptica, base distincta, distan-

cia que deve haver entre um plano e um
vidro convexo, para que a imagem dos

objectos recebida sobre este plano seja

distincta. E' o mesmo que Foco.

— Em Therapeutica, base, nome da

matéria principal que entra em uma com-
binação ; o principal elemento de uma
fórmula composta. — «E posto que o cy-

nahrio seja a base ou fundamento da cura

dos fumos... D Madeira, De Morb. gall.,

Part. I, p, 145.

— Loc. : Pecca pela base, diz-se do

raciocinio que se funda em principies fal-

sos. — Jurar as bases da Constituição.

BASEADO, adj. p. Fundamentado, fir-

mado, assente, estribado, apoiado.

BASEAR, V. a. (De base, com a termi-

nação verbal «ar».) Apoiar sobre uma
base; fundamentar, assentar, provar com
factos. — Moraes considera-o impropria-

mente como gallicismo; porém não passa

de um neologismo.
— Basear se, i'. refl. Fimdamentar-se,

validar-se, assentar em factos, provar.

t BASELLA, s. /. Em Botânica, género
de plantas da família das atripliceas, co-

nhecidas também pelo nome de Espina-
fres da índia. = Também designa um
género de pOrtuláceas, indígena da Ásia
equatorial.

t BASELLÁCEAS, s. /. pi. Pequena fa-

mília de plantas, tendo por typo o gé-

nero hasella.

tBASENTÍDEMO, s. vi. (Do grego la-

sis, base, e entidemia, eu insiro.) Em
Entomologia, género de insectos da or-

dem dos diptéros, tendo por typo o ba-

sentidemo sisphoide^ originário do Bra-
zil.

t BASEOLOGÍA, s. f. (Do grego lasis,

base, e loyos, discurso.) Em sentido di-

dáctico, phili)S(ipliía fundamental.

t BASEÓPHYLLO, s. m. (Do grego la-

tis, base, e phyllon, folha.) Em Botâ-
nica, subdivisão do género canella.

t BASIAL, adj. 2 gen. e s. wi. Em
Anatomia, a peça central das nove de que
se .compõe a vértebra dos animaes arti-

culados.

tBASICERÍNA, s.f. Em Mineralogia,
fluato basicuni de corinm.

t BASICIDÁDE, s.f. Em Chimica, diz-se

do corpo (jue tem a propriedade ou ac-

ção de base em certas combinações ou
em todas.

f BÁSICO, adj. \\m ("liiniica, nome de
um oxydo que }>ódtí ])i'oduzir saes, com-
binandose com os ácidos; designa tam-
bém o corpo que apresenta caracteres de
base. Para designar as diversas propor-
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ções segundo as quaes a base pôde en-

trar no sal, se formaram as seguintes pa-

lavras: Básico, iibasico, ír/bàsico, etc.

t BASIDE, s. VI. Em Botânica, nome
dado aos pequenos corpos salientes á su-

perficie do receptáculo, compostos muitas

vezes do uma cellula arredondada, ovóide

ou alongada, tendo a forma de partes có-

nicas [spicuUis sterif/mates), na extremi-

dade das quaes se desenvolve um spóro

único e livre.

t BASIDIOSPÓREOS, s. m. pi. Em Bo-

tânica, nome dado a uma ordem de co-

gumelos, cujo caracter essencial é ter

basides por sustentáculo dos seus sporu-

los. Taes são os agáricos, e outros na or-

dem taxinomica.

t BASIFICAÇÃO, s. /. Em Chimica, o

acto pelo qual um corpo passa ao estado

de base. — Gráos de Basificação de um
corpo, são as diversas combinações defi-

nidas com um outro corpo que, nos com-

postos, fazem de elemento electro-nega-

tivo.

BASIFÍXO, adj. Dá-se, em Botânica,

este epítheto á anthera, quando ella está

presa pela sua base ao filete ; e também
designa o placentario, quando na epocha

da maturação está preso apenas á base

do pericarpo.

t BASÍGENA, adj. 2 gen. Vid. Basigé-

neo.

BASIGÉNEO, adj. es. m. Epitheto dado

em Chimica aos corpos electro-negativos

que não neutralisam os metaes, e produ-

zem com elles compostos electro-negati-

vos ou ácidos, e electro-positivos, ou ba-

ses, como o oxyyenio, eno:ofre, o selle-

nium, e o tellarium.

t BASIGYNIO, s. m. Nome que os bo-

tânicos duo ao Fodogyneo e que lhes serve

de synonymo. Supporte de pistilo, assim

chamado quando consiste em um prolon-

gamento adelgaçado da base do ovário.

t BASIHYAL, adj. e s, m. (pr. haziiul.)

Em Anatomia, uma das peças do hyoide,

que forma a base d'este apparelho ós-

seo.

BASILAR, adj. 2 gen. (Do latim basi-

laris.) Que serve de base ou que per-

tence a uma base ou d'ella se deriva. ==
Unicamente empregado em Historia Na-
tural.

— Em Botânica, aj)pendice basilar, o

que ó fixado na base de um orgào. —
Aréola basilar, a que no ovário das sy-

nanthcreas occupa a base do pericarpo

futuro.— Aresta basilar
;
placentario ba-

silar, estylu basilar.

— Em Anatomia, osso basilar, o osso

sacrum ; também se tem dado este nome
ao sphenoide. — Vértebra basilar, a ul-

tima vértebra da região lombar.— Apo-
jihiise basilar, prolongamento ósseo que
ióiina o angulo inferior do occipital, e se

articula com o sphenoide.

—

Supvrjicie ba-

silar, Fossa basilar, Artéria basilar, etc.

— Em Entomologia, arcola basilar, a

que nas azas dos insectos sSo parallelos

ás bases.

t BASILÈA, s. /. (Do grego basilea,

rainha.) Em Botânica, género de plantas

da familia das asphodéleas, originaria do

Cabo da Boa Esperança.

t BASILEÓLATRA, s. 2 gen. (Do grego

basileus, rei, e latrein, adorar.) O que

adora os soberanos com o culto que se

deve a Deus.

BASIOLATRÍA, s. f. Adoração dos so-

beranos.

BASÍLICA, s. f. (Do grego basileus,

rei, e oicus, casa.) Em Architectura an-

tiga, casa real, palácio régio; a Basilica

consistia era uma sala rectangular, divi-

dida por ordens de columnas em muitos

renques, dos quaes a do meio era a mais

espaçosa. A contar do século xi deu-se o

nome de basílicas ás egrejas do culto ca-

tholico, porque imitavam a antiga archi-

tectura sumptuosa. As basilicas mais ce-

lebres são a de S. Lourenço, S. João de

Latrão, etc. = Dá-se este nome ás ca-

pellas reaes : Basilica de Mafra.

Em cento e trinta egrejas amplifica

Estas glorias e entras afamadas
AlguQins, que por obra altiva e rica

Baxilicas serSo sempre chamadas.
MiNOCL THOUAZ, IS3CL>\A, Ur. I, eSt. 21.

— Em Anatomia, dava-se o nome de

veia basilica áquella ou áquellas que se

julgavam preencher na economia animal

uma parte importante.—Era sentido res-

tricto, veia basilica, aquella em que se

faz a sangria.

—

«Outra vêa vem por baxo

de sobaco, e sai decendo pela parte baxa
do braço pela banda de dentro, a qual se

chama basilica oti da arca. » Recopilação

da Cirurgia, p. 30. = Também se lhe

chama Cubital cutânea.

— Em Botânica, Basilica, género da
familia das labieias, planta herbácea e

aromática, originaria dos paizes quentes,

comprchcndcndo mais de quarenta espé-

cies. — «...basilica, que corresponde ao

nosso manjericão. m Padre Bernardes, Nova
Floresta, Tom. ii, p. 215.
— Em Direito antigo, chamavam-se

Basilicas á collecçào de leis romanas man-
dadas traduzir em grego pelo imperador

Basilio. = Também se lhe chamam Li-

vros basilicos.

BASILICÃO, í. m. (_Do grego basilicos,

real; no hespanhol basilicon.i Em Thera-

peutica, epitheto dado a diversas substan-

cias, ás quaes se attribuiam grandes vir-

tudes. Nome dado a um unguento suj)-

purativo bastíinte efficaz composto de pèz

negro, resina de pinheiro, cera amarella,

e azeite, por este motivo chamado tcfra-

jíharmacum. ou unguento de quatro dro-

gas.

BASILICARIO, s. m. Official. que na

ogroj* lia odadc média ^ajudava o papa

ou os bispos á missa.

fEASÍLICO, s. m. Em Astronomia,

nome da estrella de Leào, mais conhe-

cida pelo nomo de Régulo.
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BASÍUCOS, s. m. pi. Em Direito an-

tigo, nome dado ás Instituías, Digesto,

Código, Novellas, etc. ; mandadas tradu-

zir do latim em grego pelo imperador
Basilio.

t BASILIDION, í. m. Em Pharmacia,

imguento contra a sarna.

BASILIENSE, adj. Natural de Basilêa.

t BASILINDO, s. m. Jogo usado pelos

gregos, que consistia em tirar á sorte um
rei do festim, e um escravo que o devia

servir.

t BASILINNA, s.f. (Do grego basilinna,

minha.) Em Ornithologia, synonymo do
género polytmo.

BASILÍSCO, s. m. (Do grego basilis-

cos, pequeno rei.) Era Erpetologia, nome
de um género de reptis iguanianos plcu-

rodontes, da America
;
sào inoffensivos e

vivem nas arvores.

— Em Teratologia, Basilisco, serpente

fabulosa, com trez coroas na cabeça, ou
circules brancos, matando com a vista,

com o bafo ou com o contacto ainda de-

pois de morta
; dizia-se que nascia do ovo

de um gallo velho chocado por um sapo.

— «No Minho, entre as Freguezias de
Barcellos, a que chamão S. Salvador do
Campo, segundo a tradição dos natu-

raes,foi no Mosteiro de Freiras, que todas

morrerão de fer /ímhí Basilisco.» Carvalho,

Corographia Portugueza, Tom. i, p. 308.

— Em Artilhcria antiga. Basilisco, era

uma peça grande, com balas de 160 li-

bras ; era de calibre 48 ; é mais larga

que o canhão de bateria, e mais curta

que a colubrina. — « VÍ7ite e três canhões,

alguns basiliscos. » Jacintho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro, p.

150. O povo ainda diz Basalisco.

t BASILOSAURO, í. m. (Do grego basi-

levs, rei, e zaurus, lagarto.) Em Paleon-

tologia, nome dado a um fóssil dos ter-

renos terciários da Luiziana, que se iulga

ser da familia dos sauriauos, chamado
Zeuglodon.

BASÍM, s. m. (Do francez basin.J Len-
çaria do algodão bení^aleza. = Recolhido
por Bloraes.

BASINÉRVEO, adj. Em Botânica, nome
da disposição especial dasnervuras, quan-
do partem divergindo da base.

t BASIO-CERATO-GLOSSA, adj. e s. m.
(Do grego basis, base, ceratos, corno, e

glossa, liugua.) Em Anatomia, nome de
um musculo hyo-glosso, assim chamado
por estar preso ao osso hyoide e á base
da liugua.

t BASIOCÉSTRO, s. m. (Do grego ha-

sis, base, e kestros, instrumento pontea-

gudo.) Espécie de cephalotribe.

BASIO-GLÓSSO, s. m. O mesmo que Ba-
sio-cerato-glosso.

BASIO-PHARYNGEO, adj. e s. m. Em
Anatomia, nome *de um musculo da pha-
rynge, que se insere na base do hyoide;
faz parte do constrictor médio. 1

t BASIPRIONOTE, s. m. (Do grego ba- I

sis, base, e prionoios, como serra.) Em
Entomologia, gonero de coleoptéros tetrâ-

meros das índias Orientaes.

t BASIPTO, s. m. Em Entomologia,

género de coleoptéros tetrâmeros, tendo

por typo o basipto glauco.

t BASISOLUTEO, adj. (Do latim basis,

base, e solutus, desligado.) Em Botânica,

diz-se do que é prolongado na base.

BASISPHENAL, s. m. Em Anatomia,
corpo de uma das quatro vértebras que
constituem o craneo.

t BASITOXO, s. m. (Do grego basis,

base, e toxus, arco.) Em Entomologia,

género de coleoptéros tetrâmeros, cujo

typo é o basitoxo armado, do Brazil.

t BASOCHE, s.f. (Do francez busoche.)

Em Historia litteraria, associação dos es-

cripturarios do parlamento francez, que
se tornou celebre no século xiv pelas re-

presentações theatraes das farcas, sotties

e moralidades, que abriram o caminho ao

drama moderno. Talvez desta palavra se

derivem os nossos vocábulos chulos Bajou-

go e Bajouguice, o que não é inadmissivel,

attentas as origens francezas determina-

das na historia do nosso theatro ; acham-se
empregadas na linguagem cómica de Jor-

ge Fi-rreira.

t BASOIDE, adj. 2 gen. (Do grego ba-

sis, base, e eidos, forma.) Em Mineralo-

gia, nome de um prisma bipyraraidado,

tomando uma das faces de cada pyrami-

de mais extensão do que outra, de modo
que o crystal se apiesenta ao primeiro as-

pecto sob a fornia de um prisma termi-

nado por uma base obliqua.

BASSA, s. f. ant. O mesmo que Base.

= Tíecolhido por Barbosa.

BASSANÉLLO, s. m. Em Musica, in-

strumento ou espécie de oboé veneziano.

= Recolhido por Jloraes.

t BASSARÈO, adj. Epitheto poético de
Baccho.

Evan hassarco.

ÍÍARÇKO, DÍTOTRAMB.

t BASSÀRIDE, s. /. (Do grego bassa-

ris, raposa.) Maramifero carniceiro digi-

tigrado, originário da America.

j BASSISTA, s. 111. Era Musica, o que
toca contra-baixo ou viuloncello.

t BASSO, s. m. Em Musica. — Vid.

Baixo.

t BASSONISTA, s. m. O que toca bai-

xão. Vid. Bassista.

t BASSORIA, s.f. Em Botânica, planta

da Guiana.

BASSORÍNA, s. /. Em Chimica, princi-

f)io immediato dos vegetaes, análogo ás

gommas ; existe na busaria, na assafoi-

tida, e na fava de Santo Ignacio.

t BASSORITE, s. /. O mesmo que Bas-

sarina.

BASSOURA, íi. /. O mesmo que Vas-

soura, mais usado.= Recolhido por Bento
Pereira.

t BASTA ! interj. Voz imperativa de

quem manda suspender alguma cousa por

ser superabundante; voz de quem inter

rompe.

BaMa ! príncipe, liaftu; pre«cindamos
Dt justas arjuições...

J. B. GOMES, ^OVA CASTRO.

BASTA, s. f. E a parte do colchão, que
se alevanta entre os cordéis.= Rocolhido
por Bluteau, no Vocab. Os cordéis, que
acolchoam o enchergão.

t BASTADO, p. p. Chegado, satisfeito;

sido bastante.

t BASTAGÁRIG, s. w.Officialcujo mis-

ter era tractar das bagagens dos impera-
dores do Oriente. — O que nas procis-

sões leva a imagem do santo padroeiro
da egreja.

BÀSTAMENTE, adv. Abundantemente,
de um modo basto ou bastante.

BASTANÇA, s. /. Vid. Abastança.
BASTANTE, adj. 2 gen. Que basta,

sufficiente; que enche as medidas ; assaz,

muito. — í( Fizerão numero bastante a de-

fendel-os.li Jacintho Freire, Vida de D.

João de Castro, liv. i, n.° 62.

Responilí^u: Qual será o amor haatante
De nyniplia, que sustente o de um gigante?

CAMÕES, LUZ-, cant, V, est. .^3.

— Loc. : Procuração bastante, o in-

strumento ou acto pelo qual uma pessoa
dá a outra o poder de agir por ella, como
ella mesma poderia fazer. — Fiador bas-

tante, no sentido antigo, fiador abonado,
que tem fazenda bastante para supprir a
falta d'aquelle que abona. — Pessoa bas-

tante, que é prudente, proba, com qua-
lidades requeridas. — Está bastante, o

mesmo que Basta, usado imperativamente.

BASTANTE, adv. O mesmo que Bas-

tantemente.

BASTANTEIWENTE, adv. Abundante-
mente, exuberantemente, copiosamente

;

sufficientemente.

BASTANTÍSSIMO, adj. sup. Abundan-
tissiino, exubcrantissimo.=Recolhido por

Jloraos, da Luzitania Transformada, por

Fernão d'Alvares de Oriente. = Pouco
usado.

BASTÃO, s. m. (Do italiano hastone, no

francez antigo baston, derivado da baixa
latinidadeèasíi»)).) Varapau, bordão, vara,

cacete, vergasta, no sentido usual. Anti-

gamente o bastão designava a insígnia

do mando, particularmente na guerra.

—

<í Arrima o bastão, renuncia o império. y>

Vieira, Sermões, Tom. i, n.° 108Õ. —
Bengala ; bolota de sovereiro.

— Em Botânica, bastão, nome dado ás

plantas cujas flores são dispostas em es-

piga ao longo de um eixo teso. — bastão

de ouro, o asphodelo branco.
— Em Astronomia, Bastão de Jacob,

nome que se dá algumas vezes ás trez es-

trellas situadas em linha recta sobre a cin-

tura de Orion.

— Loc: Bastão de marechal, espécie

de pau redondo de dous ou trez palmos,

que os marechaes de França usam no exer-

cício das suas funcçSes.— Grav, de bas-
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tão, na milícia portugueza antiga, o que

era superior ao grau de gineta, que cor-

respondia ao de capitão. — Metter o bas-

tão, apartar a contenda, metter mão n'e!la.

— Ser bastão, ser terceiro entre deus que

se não harmonisam, árbitro, conciliador,

medianeiro.— Lançar u bastão no meio,

interromper a briga. — Bastão, vara de

tintureiro, própria para levar as meadas
ao banho. — Bastão do cravo, as alimpa-

duras d'esta esjjeciaria.— Ganhar o hd^z-

tão, no sentido moderno, subir ao grau

de marechal de França.

BASTAR, V. n. (Do italiano hastare.)

Satisfazer; preencher, ser bastante, ser

sufficiente, chegar.

Isto basta de Nuno. Agora atlcnla

Lá para aijaelle^jllar. ..

GALHBGOS, TEMPLO DA^ MKMORIA. 1ÍV. II, eSt. 109.

— Loc: Basta, que sim, ova muito me
diz j forma de expresísào, de quem nao

sabe o que ha de dizer. — Mal basta,

além de ser.

— Bastar-se, v. refl. Ater-se, ter suf-

ficiencia própria, remediar-se: — «... o

soberba e a vaidade cuidão em sua igno-

rância que se bastam para tudo conse-

guirem. yi Paiva de Andrade, Sermões,
Tom. II, p. 491.

BASTARDA, s. /. Em Cavallaria, o

mesmo que Bastardo, Estadodiota, ou Gi-

neta. =Kecolhido por Moraes.
— Em Ornithologia, ave da China, ci-

tada por Fernão Mendes Finto= Reco-

lhido por I\íoraes.

BASTARDEAR,t).?i.O mesmo que Abas-

tardar. Degenerar, afastar-se do typo da
sua espécie.

BASTARDIA, s. /. Nascimento c des-

cendência de ajuntamento illicito; os ra-

mos de bastardos que existem em uma
familia. Degeneração, corrupção. = Re-
colhido por Moraes.

tBASTARDÍNHO, *'. ín. Em Calligraphia,

espécie de letra cursiva, menor do que a

chamada letra bastarda, que nào c escho-

lastica nem redonda.

BASTARDO, adj. (D t baixa latinidado

bastarduSj no francez antigo bastard, no

hespaniiol bastardo.) Filho nào legitimo,

que nào proveio da constância do matri-

monio. Espúrio, adulterino, que é iilho

das hervas. Degenerado, corrupto.— «iie

irrisório dizer, que a Ordenação, revo-

gado neste caso o direito romano, redu-

zio o Jilho bastardo do nobre ao estado

da natureza, conforme ao qual nào ha
differença entre leíjitimos e naturaes. »

Lobào, Direito Emphyteutico, § iGG.
— Em Zoologia e liolanica, bastardo,

que nào o de boa espécie
;
que provém

de duas espécies ditferentes; hy brido,

mestiço.

— Em Littcratura, género bastardo, o

quc encerra mui los géneros de composi-

ções; tal ó o melodrama,
•— Loc. : Arcos bastardos, nome dado

peloa tanoeiros aos arcos próprios doa to-

neis que levam trez pipas. — Sella bas- I

tarda, é a que tem dous arções, um atraz, i

outro adiante, e nào tem borrainas como
as sellas de brida.-— Feça bastarda, é a

que não tem o comprimento e a medida
própria da sua espécie.— Mudo bastardo,

em musica antiga, modo hyper-eoliauo

que tem a sua final em fa si b e por

consequência a sua quinta falsa ou dimi-

nuída diatonicamente, e que a exelue do

numero dos modos authenticos.— Galé

bastarda, a que tem a popa larga e se

ditferença das que no século XVI se cha-

mavam Galé sutil, galé leve, de popa es-

treita.— «Andava guardando aquella costa

com htima galé bastardo.» Joào de Bar-

ros, Década IV, foi. 193.— TVomòeto bas-

tarda, aquella cujo som é forte e grave

como a trombeta legiiima, e delicado e

agudo como o do clarim.

—

Letra bastar-

da, a que nào é escholastica nem redonda.

Uva bastarda, aquella que tem bagos

pretos, pequenos e mui cerrados. — L'al-

cão bastardo, em volateria, o que é filho

do save e do borni. •

—

Espada bastarda,

a que se podia brandir com uma mão, ou

com as duas como montante. —Lima bas-

tarda, lima doce, que vae polindo os me-

taes ao mesmo tempo que os desgasta.

— 8yn. Bastardo, JS/'atural, lllegiti-

mo, Espúrio : Todos estes termos têm en-

tre si uma relação, que exprime a nature-

za do filho gerado fora do matrimonio,

ou illicitaraente; é a illcgitimidade que

prende a mutua relação. O bastardo é

nome que o vulgo dá aos filhos illegiti-

mos, em geral : estes se dividem em na-

turaes ou espúrios. Naturaes, são os pro-

vindos do ajuntamento illicito, mas de

pessoas entre as quaes nào havia impe-

dimento para casar, quer ao tempo da

concepção, quer ao do nascimento do fi-

lho. — Espjurio, ou de coito damnado,

chamam-se os de pessoas impedidas para

casar; estes ainda se subdividem em adul-

terinos, sacrílegos e incestuosos.

BASTARDO, s. m. Em Numismática,

moeda de dez soldos, que Atfbnso de Al-

buquerque mandou cunhar na índia. Falia

d'esta moeda Joào de Barros, Década II,

foi. 148.
— Em linguagem náutica, chamam-se

bastardos, as velas triangulares das em-

barcações miúdas. Bastardos, são cgual-

mente dous cabos de que se compõe cada

enxertario, os quaes enfiam ao revés um
do outro nos furos extremos das lebres,

alternando com os cassoilos até comple-

tar o mesmo enxertario : cada furo dos

outros chicotes tem uma mão que serve

de coser o enxertario á verga, depois de

cingir o mastarco.

Firni.i Galé Plienix sem haxliinlo.

SA' DB MIÍNEZES, MALACA CONQ., 1ÍY. I, CSt. 33.

— Em Artilheria antiga, bastardo, pe-

ça do calibro 7 ''j.

BASTEAR, V. a. (Do basta, cordel quo

acolchoa, e a terminação verbal «ar».)

Pôr bastas, acolchoar. = Recolhido por

Moraes.

BASTECEDOR, s. m. O mesmo que

Abastecedor.= Recolhido por Moraes.

BASTECER, v. a. O mesmo que Abas-

tecer. Prover com o necessário ; avictua-

Ihar, fornecer mantimentos.— aCorrendo

a costa, tomou muitas, que vinhão baste-

cer o exercito» Jacintho Freire, Vida de

D. João de Castro, Liv. ii, v. 4ò.

BASTECÍDO, adj. p. O mesmo que

Abastecido
;
provido, fornecido, avictua-

Ihado.— «A'Uo estava G^ôa bastecida ;3ara

aturar tão repjentina guerra. » Jacintho

Freire, Vida de D. João de Castro, Liv. i,

V. Ò3.

BASTECIMENTO, s. m. ant. O mesmo
que Abastecimento, provimento, provi-

sões, munições.

—

«, . . gente que pudesse

siippvir d defensão da cidade, e basteci-

mento de tamanhas perdas. » Inéditos

da Academia, Tom. i, foi 520. = Reco-

lhido por Moraes.

t BASTERNA, s. /. (Da baixa latinida-

de basterna, espécie de liteira ou cadeira

gestatoria.) Pequeno carro puxado por

mulas ou cavallos, que usavam as damas
romanas, cujo uso passou da Itália para

as Gallias.

BASTIÃO, s. m. (No portuguez antigo,

bastiam; na baixa latinidade bastia, no

accusativo bastiain; no italiano bastia, e

no francez bastion.) Em Forlificaçlio, ba-

luarte, fortaleza, bateria, bastida, basti-

Ihão. Obra de fachiua e terra elevada,

para se pôr ao nivel ou mais alta do que

as fortificações de alguma praça ; aba en-

corporada nas cortinas da praça com seus

ângulos, etc. — «Mandou levantar hum
bastião defronte do baluarte Santiago.

t

Jacintho Freire, Vida de D. João de Cas-

tro, liv. 11, n.° 93.
— Em Numismática, bastião, moeda

da índia, que vale 300 reis ; também se

lhe chama Xem.
BASTIDA, s. f. ant. (Da baixa latini-

dado bastita, ou bastile, no francez bas-

tide e bastille.) Em Fortificação, torre

de madeira que egualava ou excedia a

altura dos muros do inimigo. Toda a for-

tificação, reparo, barreira, que servia para

offender ou defender uma praça ou cam-

po. Balça ou jangada de muitos paus,

presos e ligados entre si. — « Huma bas-

tida de pdos, a modo de Jangada. •/ Da-

mião de Góes, Chron., foi. 70, col. 3.*

—

I

a Correndo ao longo d'aquelhi bastida de

madeira.

.

. » Joào de Barros, Década III,

' foi. 118, col. 4.

I

— Loc: Bastida de pavCzts, o mesmo
! que pavezada. — Junto cm bastida, ag-

glomeradamente, com madeiras justapos-

tas.

BASTIDÃO, s. /. ant. O mesmo que

Bastida ;
grande numero de cousas amon-

' toadas para barrar o caminho ou fazer

trincheira.— « ...n bastidào da^jrechas...*
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Castanheda, Historia do descobrimento

da índia, liv. ii, cap. 18.

BASTIDO, adj. p. ant. Junto, agglome-

rado, amontoado como em bastida.

—

I . . . bastidos de enormes sensualida-

des . ... 11 Pinheiro, Obras portuguezas,

tom. II, foi. 122. — Também encerra o

sentido de edificado, do bati, Irancez.

—Algodão bastido, acolchoado, bordado.

De hastidt algodjío forte armadura.

LUIZ PEBEIRA, ELESIADA, fol. 201 V.

BASTIDOR, s. m. Peça de madeira,

composta de quatro régoas, duas grossas,

em que estào pregadas duas ourellas de

lona, a que se cose o tecido que se ha de

bordar, e outras duas réguas delgadas,

que girara dentro das extremidades das

mais grossas, graduando-se com carave-

Ihas ; é empregado pelas bordadeiras para

os lavores a ouro, reiroz, ou là.

— No Theatro, bastidores são scenas

inoveis, quadrangulares, que giram sobre

as corrediças nos lados da caixa do thea-

tro, e que se mudara segundo as vistas

que exigem os dramas.
— Loc: Por detraz dos bastidores, á

snrrelfa. — Sahir dos bastidores, perder

o anonymo.
BASTILHA, s. f. (Da baixa latinidade

bastile ; no francez hastille.) Nome que

se dava na edade média a um pequeno
castello, flanqueado com torreões, collo-

cado na fronteira de um burgo, para o

defender. No despotismo do século xviii,

o nome de Bastilha era dado unicamente

a uma fortaleza situada em Pariz, celebre

por ser a mais terrível prisão de estado

conhecida.

BASTILHÃO, s. m. ant. Augmentativo

de Bastilha. C) mesmo que Bastião : n'este

sentido usado frequentemente porDamiào
de Góes, que militou fora de Portugal.

BASTIMENTO, s. m. ant. (Da baixa la-

tinidade bastimentum, com o sentido de

edificação e munição.) Todo o género de

munições e petrechos de guerra j^ara bas-

tecer uma praça. — «Quantidade de pól-

vora, armas e bastimentos covi que se po-

dia entreter o cerco.» Jacintho Freire de
Andrade, Vida de D. João de Castro, liv.

II, n." 42.

Escondidas n'aquella terra tinha

As armas que ali via, e hastimento,

Com tuilo o mais que a navegar confinlia.

SA DK MENEZES, MALACA CONQ., liv. III, CSt. ítO.

BASTIÕES, s. m. pi. ant. (Segundo Blu-

teau, do nome de trez irmãos ourives,

chamados Bastiões, que faziam obras de
alto relevo.)

—

«Baixela de prata, lavra-

da de Bastiões, obra de relevo, de mxdto
feitio.» Gouvca, Relação das guerras da
Pérsia, p. 176, v.

—

«Htmi gomil grande,
lavrado de bastiões.» Chronica dos Cone-,

gos Regrantes, liv. vii, foi. 91. = Reco-
lhido por Bluteau.

BASTIR, V. a. ant. (Da baixa latinida-

de hastire, no francez antigo bastir, edi-

ficar ; no sentido moderno, bastir, res-

tringiu a sua significação, que é a ado-

ptada na industria portugucza.) Verbo
usado pelos sorabreireiros ; formar o cha-

péo com as capadas.= Recolhido por Mo-
raes.

BASTISSIMO, adj. sup. Espessíssimo,

agglomeradissimo, abundantissirao.= Usa-

do por Francisco de Moraes, no Palmei-

rim de Inglaterra.

BASTO, s. m. No jogo da arrenegada,

ou zanga, no voltarete, e jogo de nove
cartas, nome que se dá ao az de paus.

—

Espadilha e Basto, voltarete de respeito.

BASTO, adj. Em forma de bastida ; es-

pesso, junto, agglomerado, amontoado,
empilhado, abundante, cheio, rico.— «...o

dinheiro não he tão basto.» Ferreira, co-

media de Bristo, act. iv, se. 7.

BASTONADA, s. /. Pancada de bastão
;

pena usada pelos israelitas, e ainda hoje

conservada pelos turcos.

BASTONÁRIO, s. m. ant. Ministro infe-

rior da justiça; oíScial da vara. Maceiro.
=— Recolhido por Viterbo.

BASTÚRA, s. f. Bastidào, espessina.

= Usado nus Inéditos da Academia, e

recollíido por Moraes.

t BASULAQUE, s. m. Vid. Bazulaqne.

=Recolhido por Bluteau.

BATA, s. f. ant. Chambre, roupa de

que usaiu os homens, quando se levantam

da cama. ^ Recolhido por Moraes.

t BATADOR, s. m. Espécie de malga
de pau, Cura um cabo, com que os bar-

queiros lançam fora a agua que faz o ba-

tel.= Usado nas ilhas dos Açores.

BATALHA, s. /. (Da baixa latinidade

batalia, no italiano bataglia, no francez

bataille.) Mo sentido antigo, recolhido

por Viterbo : todo o corpo de um exer-

cito. Peleja, combate, acção, pugna, es-

caramuça, recontro ; campo da acção ; con-

tenda, disputa, discussão, altercação, lu-

cta, briga, lide. Ordem, disposição de um
exercito para começar a guerra.— «Z)e-

liberado el-rey tíauL, a que David saísse

a singidur batalha.» Vieira, Sermões,

Tom. V, p. 424.— «Huma batalha cj-ue-

lissima, regida mais com raiva e desa-

tino, que com disciplina e concerto mili-

tar.» Monarchia Luzit., Tom. i, foi. 111,

col. I.

— Loc. Cavallo de batalha, cousa em
que alguém faz o seu sustentáculo. —
Jogar a batalha, na giria de rapazes ati-

rar pedradas.

—

Pintor de batalhas, o que

faz d'este género a sua especialidade,

como Salvator Rosa, Le-Brun.— Pôr ern

batalha, dispor em ordem para que possa

resistir.— Batalha naval, a que é dada no

mar.

—

Jogo da batalha, o que se faz com
cartas entre parceiros. — Batalha real,

aquella em que o rei se apresentava em
pessoa.— Batalha singular, duello.

— Syn. Batalha, Cumbate, Acção : No
sentido antigo entendia-se por batalha, o

esquadrão com suas mangas, guarnição

e alas de cavalleria, de maneira, que a

batalha, era um todo constituído d'estas

partes, vindo a dívidír-se era trez mem-
bros : vanguarda, rectaguarda e corpo.

O combate é a peleja travada em qualquer

d'estas trez partes, por isso tem um sen-

tido mais restricto do que batalha, que
hoje designa a serie de combates dados

em uma certa ária no mesmo dia.

—

Ac-

ção é um termo moderno, que substitue

o combate.

t BATALHADO, adj. p. Disputado com
lucta ou por meio de batalha ; renhido,

malferido, travado.

BATALHADOR, s. m. Aquelle que é

vei'sado em batalhas
;
guerreiro, lidador.

— «Dom Affonso o Batalhador, que pos-

suio Aragão. » Monarchia Luzit., Tom. iii,

foi. 191," col. 4.

BATALHANTE, ac?J. 2gen. Combatente.

Em Heráldica, epíthcto dado aos animaes,

representados em acção de batalhar. —
«As armas de Castella com dous leões ba-

talhantes.» Monarchia Luzitana, Tom. iv,

p. 84.

BATALHÃO, s. m. (Do francez batail-

lon.) Em Arte militar, aggregação de

muitas companhias de infanteria, de ar-

tilheria, caçadores, cavalleria, formada

pelos diversos corpos ou regimentos da
mesma arma. — No sentido antigo, bata-

lhão, só se applicava á cavalleria, porém
hoje só designa as armas de infanteria,

e esquadrão, a arma de cavalleria, e par-

que, a de artilheria.— ^(.Dicida-se o nos-

so exercito em vinte esquadrões de infan-

teria, e sessenta e quatro batalhões de

cavalleria.» Campanha de Portugal, de

16(33 nosAppol. Académicos, p. 31.

BATALHAR, v. n. (De batalha, com a

terminação verbal «ar».») Dar batalha,

guerrear, combater, pugnar, luctar, pe-

lejar, lidar; disputar, contender, arcar.

— «Depois c?tí batalharem trez dias, pela

não poderem render, a queimarão.» Quei-

roz, Vida do Irmão Basto, p. 277.

—

«Ja-

cob e Esau batalharam no ventre da mãe
sobre o logar.» Vieira, Sermões, Tom. i,

p. .530.

— Loc. : «Quando um não quer, dous

não batalham.» Anexim.= Recolhido por

Bluteau.

f BATÁN, s. m. Em Botânica, arvore

das índias orientaes pouco conhecida dos

naturalistas.

BATÃO, s. m. ant. Dança antiga por-

tugucza de saráo, que consistia em fur-

tar com um pé o logar do outro.

BATÁRDA, s. f. Vid. Abetarda. = Re-

colhido por Bluteau.

BATARÍA, s. /. A acção de bater. —
«Por mais que o Esposo continuou o ba-

ter, ou bataria da porta não se rendeo,

nem quiz abrir.» Vieira, Sermões, Tom.
IX, p. 311.
— Em Fortificação, obra defensiva, le-

vantada da terra, em que se planta a ar-

tilharia; a artilheria assestada; o estrou-
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do da artilhcria; o modo de ataque em
uma disputa. Yid. mais desenvolvido Ba-

teria.

BATATA, s. /. (Do italiano battata, se-

gundo Moraes.) Raiz farinácea e alimen-

tosa de varias hervas rasteiras, das quaes

algumas são de côr branca, vermelha e

amarella ; coraem-se cosidas e assadas.

— Em linguagem chula, narigão, nariz

grosso e vermelho. Mentira, carapetão.

— Em Botânica, batata de purga, nome
brazilico das raizes purgativas feculentas

e gommo-resinosas de duas plantas da
familia das convolvulaceas ; chama-se-lhc

jeticucu e mac/ioachan,

BATATADA, s. /. Doce feito com ba-

tata vermelha, já de sua natureza doce
;

é bastante usado nas ilhas dos Açores.

BATATAL, s. m. Logar semeado de ba-

tatas. Vid. Batateira!.

BATATEIRA, *. /. Planta que dá bata-

tas.

BATATEIRAL, s. m. O mesmo que Ba-

tatal.

BATATINHA, s. f. Diminutivo de ba-
tata. Em Botânica, planta medicinal do

Brazil.

t BATATUDO, adj. Que se parece com
uma batata.— Nariz batatudo. = Usado
na linguagem chula.

BATAVO, adj. e s. O natural da Bata-
via : hollandez.

Defende o seu qnarlel o Troculento
Coriquista do halaiw o de Saiu Bento.

N. TiiOM., INS., liv. IX, est. 186.

BATE, s. in. Em Botânica, nome que
se dá em Ceylão ao arroz.= Usado por

Lucena.^Recolhido por Moraes.

BATÉA, s. /. (Da baixa latinidade ha-

thus.) Vaso como alguidar, de madeira,

com fundo afunilado
; serve para a lava-

gem do ouro, que fica no fundo, quando
se lava este mineral, com que as piscas e

folhetos estão misturados.= Também se

escreve Baleia e Bateya.= Recolhido por
Moraes.

BATEÁDA, s. /. A porção contida em
uma batca.= Recolliido por Moraes.
BATEAR, V. a. (De batea, com a ter-

minação verbal «ar».) Lavar na batêa.

= Citado no Regimento de Minas, § 32.
= Recolhido por Moraes.

BÁTEGA, s. f. (Do árabe hatecha, me-
lancia, segundo Biuteau, e Frei João de
Sousa.) Certa casta de abobora.== Recolhi-

do por Bento Pereira.

BATECÚ, s, m. Pancada que se dá com
o assento; queda desamparada, batendo
com o trazeiro. Por ampliação, dar ura

batecú, cahir estcndondo-se,

BATEDOR, s. m. O que bate ou que
explora.

— Em lavoura, batedor, o que bate na
eira as espigas com o malhai, para expul-
sar os grãos do casulo.— O madal, pá
com que se bate o loite no fabrico da man-
teiga

; pá com que se misturam os ovos e

farinha c^uando se luz pão do \ò.

— Em Calcetaria, batedor, o que com-
prime a calçada, recentemente feita, com
o maço pilão.— Batedor, o cunho supe-

rior, que bate na lamina de metal quando
ZG cunha a moeda. — Batedor de moeda,
o que a fabrica. — Batedor de imprensa,

o que applica a tinta nos typos ou formas
de impressão, com os rolos.

BATEDORES, s. m. pi. Soldados que
marcham na frente para abrir caminho ao

exercito; soldados que vão á descoberta,

batendo terreno, isto é, explorando-o para
conhecer as posições do inimigo.— «/?e-

colhíirão os castelhanas os batedores. »

Conde de Ericeira, Portugal Restaurado,
part. I.—Cavalleiros que correm adiante

dos titulares, quando estes sahem de gala;

criados que galopam adiante do rei, quan-
do este passeia.—Nas occasiões solemnes,
os batedores são officiaes inferiores de
lancciros.

BATEDOURO, s. m. O sitio onde se

bate alguma cousa; o objecto com que se

bate. Maihadeiro.

t BATEDOUROS, s. m. })l. Em Náu-
tica, os forros das gáveas, cosidos e es-

tendidos do centro para os ângulos infe-

riores das velas, para as preservar dos
embates contra o mastreame.

BATEDÚRA, s. /. Acção de bater.

t BATE ESTACA, s. m. Machina com
que se eleva a determinada altura um
peso, que depois de solto, cahe guiado
por uma calha sobre a cabeça do uma es-

taca, e a crava no terreno. — Gulpe do

bate estacas, é a pancada que o peso dá
na crista da estaca. — Ao bate-estacas

também se chama, e impropriamente, ma-
caco.

BATEFOLHA, s. m. Artífice que bate

o ouro, prata e outros motaes, rediizin-

do-os a folhas finíssimas, destinadas a dou-

raduras, etc.

BÁTEGA, s. f. (Do árabe bateja, prato

covo, gamclla.) Vaso como bacia, para ser-

viço de mesa.— «Bátegas de laino. que

são bacias, cheias de arroz cosido, v Fran-
cisco de Andrade, Chronica de D. João III,

part. III, cap. 24.

— Bátega, instrumento de fazer ar-

ruido em bailes. = Recolhido por Moraes.

Is aéreas hálegas sonoras.

Cl^RTK REAL, SACPR. OR SRP-, Cant. V.

— Bátega d'agua, em locução rústica,

aguaceiro, chuveiro grosso, tempor;il mo-
mentâneo.— «Entre os rústicos se diz bá-

tega, entre os marinheiros, aguaceiro. -d

Amaro do Roboredo.

BATEIRA, s. /. ^Da baixa latinidade

batera.) Embarcação pequena, que serve

aos barcos, como os escaleres aos na-

vios de maior porte. — « Co7n huma ba-

teira pequena. V João de Barros, Déca-

da I, foi. t)6.—Barcosinho de fiuido chato,

servindo para conduzir fardos de nouco
peso, ou transportar passageiros nos rios

de pouco fundo.

BATEL, s. m. (Do italiano batello.)

Embarcação pequena, em que se váe a
bordo dos navios que estão ancorados no
porto

;
pequeno barco de passagem.

Um bíitelt que atravessa Uutameote.

GAsniEi pEnEinA. ulyss., cant. it.

... se acaso o esperava

Na praia co'os baleis^ como ordenara.

CAMÕES, LusiAOAS, cant. vm, est. 88.

— Loc. : Tenha lá mão d'esse batel,

diz-se quando se previne alguém para que
tenha cautela.

BATELADA, s. /. A carga que um ba-

tel leva de uma vez. — Por ampliação,

batelada, porção de comida que enche o

estômago ; mó de gente.— « Custarão huma
batelada de sete homens. d João de Bar-
ros, Década I, foi. 20.

BATELÃO, s. m. Barca grande desti-

nada ao transporte de artilberia encarre-

tada, e outros objectos pesados.

BATELEIRO, s. m. O que serve ou go-

verna o batel ; o dono do batel. — Em
linguagem familiar, o que prepara bate-

ladas, na accepçâo de comezainas ; o que
enche o estômago com muita comida.
— Em Ornitbologia, bateleiro, ave de

presa do género das águias, cujo typo

é o bateleiro de rabo curto.

BATELÍNHO, s. m. Diminutivo de ba-

tel.= Empregado por Manoel Bernardes,

nas Florestas.

t BATELO, s. m. Em Botânica, musgo
originário d^Africa.

— Era Ornithologia, batelo, ave afri-

cana, similhante á cotovia.

t BATEMÀNIA, s. f. Em Botânica,

planta tropical, do género das orchideaa.

t BATEMAR, s. f. Táboas collocadaa

á proa dos barcos, para impedir que aa

aguas lhe açoitem o costado.—O mesmo
que Quebra-mar.

t BATEMISTA, s. m. :Membro d'uma
seita de musulmanos.— Os batemistas

renovaram os erros dos israelitas e dos

karraitas.

t BATENKAITO, s, m. Em Astrono-

mia, a estrella mais sepitentrional das que
compõem a constellaçào da baleia.

BATENTE, adj. p. O que bate.

BATENTE, s. m. Em Techuologia, a

parte da porta onde ella bate, quando se

fecha, opposta ao couce.— Nas portas in-

teiriças, o batente recebe a iingucta da
fechadura.— Portas de um batente, de
uma só peça, presa á portada pelos le-

mes.— Portas de dous batentes, as que
são compostas de duas peças, e fecham ao

centro.— Portas de trez batentes, dividi-

das cm trcz poças. — Por extensão, ba-

tente, o friso da bandeira, eiu que a porta

bate quando se fecha. — Por ampliação,

batente, a aldraba ou argola com que se

bate na porta.

— Eni linguagem náutica, batente da

maré, o logar cm que as aguas quebram

e SC espraiam ; o sitio, limite, em que a
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maré se torna sensivel. — « No batente
das ondas do mar se fez huma guarita.»

Diogo do Couto, Décadas da Ásia, secç.

X, liv. VIII, cap. 12.

t BATE QUE BATE, loc. adv. Diz-se o

que bate com muita rapidez.

BATER, V. a. (Do latim batucre.) Dar
golpes com a mào, com o pé, maço, mar-

tello, ou qualquer objecto ou iustrumento

contundente ; tocar fazendo pressão. —
« Terras em que batem os vossos mures. ti

António Vieira, Sermões, vol. ii, p. 342.

Trazer a uso; varejar, misturar.

— Loc: Bater as azas, esvoaçar, ade-

jar, preparar para vôo; tiguradamente,

fugir. — Bater o campo, observal-o, ir á

descoberta em campo inimigo. — Bater o

cavallo, dar-lhe esporadas. — Bater os

dentes, tremer de írio ou medo. — « A
muitos que havião de fallar-lhe tremerão

os joelhos e bateram os dentes.» Joào de
Barros, Dialogo da Viciosa Vergonha. —
Bater os dentes com o Jrio das sezões. —
Bater o estandarte, adejal-o para o fazer

tremular mais, por ostentação.— Bater o

ferro em quanto está quente, aproveitar o

ensejo, accelerar algum negocio.— Bater

em homem morto, fustigar pessoa fraca, ou

individuo que por debil nào pôde resis-

tir. — Bater us livros, comprimil-os a

martello, depois de cosidos, para lhe di-

minuir o volume; como fazem os enca-

dernadores. — Bater moeda, cunhar, la-

vrar moeda. — « Outra moeda mandou ba-

ter el-rei.ti Manoel Severim de Faria,

Noticias de Portugal, p. 178.^— Bater ovos,

mechel-os com colher ou batedor. — Bater

as palmas nos espectáculos públicos, ap-

plaudir: nos círculos tauromachicos, o ca-

pinha chama o boi batendo as pahnus.—
Bater o pé, usam-o pessoas de educação

duvidosa, para accentuar melhor a sua

razão. — « Batendo o pé na casa a mãe
ordena. Tl Nicolau Tolentino, Sonetos.

—

Peça de bater, instrumento de arremesso;

em Balística, a peça de calibre grosso,

que bate muralhas, abrindo brecha. —
Bater matto, dar com a vara no matto,

para obrigar a caça a sair das moitas, e

por ampliação, andar por muitas terras,

vadear.— Bater moitas, o mesmo que ba-

ter matto. — Bater, combater. — « Quin-

ze galés lhe baterão o seu galeão.» Diogo
do Couto, Décadas da Ásia, dec. viii, cap.

30.— Bater um general, vence\-o em cam-
panha. — Bater um exercito, vencel-o.

—

Bater os sapatos, retirar-se, ausentar- se

com pressa, abusão que leva a persuadir

que bater sola contra sola é prenuncio de

desenvoltura. — Bater sola, acto que fa-

zem os sapateiros, para que ella se com-

prima e tique mais dura.— Bater com a

língua nos dentes, não guardar segredo.

Si adoulo, ou lemerario oào zombara
Do èaíer dos sapí.los dus McufZLS.

ASIONIO UlMZ, HVSSOPE, Caill. VI.

-^Bater, v.n. Oílender, molestar alguém
ou alguma cousa.

— Loc: bater de camaradas, hriga,r

sem desejo de causar damno.— «Bater ao

coração, despertal-o, convidal-o a entrar

no bom caminho. — Bater ao coração de

Judas, arguindo o mao e traidor pensa-

mento.» António Vieira, Sermões, vol. 12.

— Bater nas muralhas, bater os muros
do inimigo para lhe cercear os meios de

defeza. — « jfoáa a noite com quatro pe-

ças de campanha nos batemos.» Jacintho

de Brito Freire, Historia da guerra do

Brazil, p. 138.— a A fortaleza podia ser

batida de muitas eminências.» Jacinto

Freire de Andrade, Vida de D. João de

Castro, p. 29.— Bater nos peitos, signal

de contricçào.— « Batem nos peitos, cho-

rão e clamão ao céo. » António Vieira,

Sermões, vol. iii,p. 299.— Bater «os pei-

tos faz-se em demonstração de respeito e

acatamento.— Bater á^jorta, dar golpe de

ferrolho, annunciar-se, indicar que está

de fora e quer entrai . — Bater o fado,

dança usada entre o povo, e que ordina-

riamente se executa nas tavernas frequen-

tadas por meretrizes e homens de maus
costumes. A boa execução da dança con-

siste na firmeza com que uma das pes-

soas que entram n'ella sustenta o choque

produzido por um encontrão que lhe dá

de frente a outra.

— Bater-se, v. reji. Brigar, batalhar. —

•

d Tirão Ideias espadas, sós por sós, e de-

pois de se baterem e jerirem.» Vieira,

Sermões, vol. vi, p. 98. — No sentido fi-

gurado, bater-se, medir as forças com
alguém, corporal ou intellectualmente.

t BATERALÉGT0RO,a(/;'.(Du grego òa-

ter, andejante, e alector, gallo.i Em Or-

nithologia, ave que pertence á familia das

gallináceas, das aves que se aproveitam

das azas para ajudar-se na marcha; fa-

milia das gallináceas.

t BATERAPTODATYLA,ac?/. (Do grego

bater, andejante, apto, eu ligo, e dacty-

los, dedos.) Em Urnithologia, a ave que

tem os dedos apropriados para andar.

BATERIA, s. /. (Do francez batterie.)

Em Fortiticaçào, o logar em que estão

os canhões assestados; a fileira de peças,

obuses, etc, em acção de des^^ejar balas

contra os inimigos. — « Plantando em ca-

da baluarte huma bateria.» Francisco de

Brito Freire, Historia da Guerra do Bra-

zil, p. 4U1. — Estar mais em bateria,

a descoberto, exposto aos tiros. — «A
não que lhe Jicava mais em ba eria.» Dio-

go de Couto, Décadas da Ásia, dec. vi,

liv. 10, cap. 3.

— Em Balística, bateria, o ponto de

partida do projéctil.

— Loc: Bateria crustitZít, opposta atra-

vessadameute. — Bateria directa, aquella

em que a linha do tiro é perpendicular á

direcção da obra da fortificação atacada,

ou costado do navio.— Bateria de escar-

pa, quando a linha do tiro é obliqua á

direcção da obra de fortificação ou cos-

tado de navio, medindo um angulo até

30 gráos. — Bateria de enfiada, quando
a trajectória está no plano vertical da
fortificação ou da quilha do navio. — Ba-
teria Jixa, a que se emprega na defeza
das costas c praças.— Bateria fluctuante,

a estabelecida em barco próprio, que vae
a reboque. — Bateria movei, a que em
campanha se estabelece quando a occasião

o exige. — Bateria de revez, a que bate

por detraz da obra que ataca, ou pela re-

ctaguarda do exercito ou corpo de tropa.

—Em Náutica, bateria, a área do con-
vez e das embarcações, de onde se joga
a artilheria.

—

Naus de duas baterias, de

trez baterias, de duas, de trez andainas
de artilheria.

Por ampliação, bateria emprega- se tra-

tando-se de cousas moraes.— aOfferecida
a lhe dar bateria de boas razões.» Jorge
Fcrrcirct, Aulegraphia, act. n, se. 1. —
Bateria de trabalhos.— a.A gloriosa de-

fensora d'estas baterias, e doestes tiros do
céo.» António Vieira, Sermões, vol. vii,

p. 489.— Dar bateria, atacar; figurada-

mente : atacar com rogos
;
procurar ven-

cercum seducções, ou por peita.— Bateria,

o estrondo que pedreiros, canteiros, etc,
fazem comos utensílios do seu ofHcio, pro-

duzindo estrépito, como descarregar de
peças.— « Continua a bateria dos oj/iciaes. »

Vieira, Sermões.— Batedoras que os sa-

pateiros dão com os martellos.— Bateria,

o enfileiramento de alguns objectos, pos-

tos em linha, como as peças em fortifica-

ção. — Bateria de garrafas, de livros,

etc.— Bateria de cosinha, os utensílios de

uso ordinário na cosinha, tachos, caçaro-

las e similhantes.

— Em Fhysica, bateria eléctrica, é a

reunião de um certo numero de garrafas

de Leyde, collocadas n'uma caixa de ma-
deira com as armaduras internas ligadas

umas ás outras. — A bateria carrega-se

pondo as armaduras internas em commu-
nicação com a machina eléctrica em acti-

vidade, e produz commoções proporcio-

naes ao numero de garrafas de que se

compõe. A descarga de uma bateria forte,

mata um boi. — Bateria voltaica, galvâ-

nica, vid. Pilha.

t BATERÒCHRÓPTENA, adj. (Do grego
bater, andejante, cAcircis, campo, e ptenos,

volátil.) Em Ornithologia, epítheto dado
ás aves que vivem pelos campos, marchan-
do, isto é, que não voam

;
galináceas.

t BATERÓCHORÓPTEROS, s. m. Aves
da familia das galináceas.

f BATH, s. «i. Em Metrologia, medida
de capacidade usada pelos romanos.

t BATHÉLIA, s. f. Em Botânica, espé-

cie de musgo africano.

t BATHENIANO, s. m. Nome dado aos

ismaelitas no Egyjjto, o que sigifica litte-

ralmcnte illuminado,

t BÁTHIDA, s. /. Em Entomologia, co-

leóptcios tetrámeros do Brazil.

t BATH-KOL, s. m. (Trad. litteral a

filha da voz.) A voz dos oráculos dos Ju-
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deus ; a inspiração dos seus prophetas

israelitas.

t BATHMIS, s. m. (Do grego batlivns,

apoio.) Nume empregado por Hyppocrates

6 Galeno para designar a cavidade de ura

osso onde engata outro.

BATHÓMETRO, s. m. (Do grego batkos,

profundidade, e métron, medida.) Em Phy-

sica, instrumento para medir as grandes

profundidades, em substituição da sonda

ordinária.

BATHÓIttETRÍA, s. f. Scieneia 'que en-

sina a medir as profundidades com o ba-

thómetro. Tractado de scieneia.

t BATHOMÈTRICO, aãj. Que diz res-

peito á bathómetría.

t BATHRIK, s. m. Nome por que nos

estados orientaes são conhecidos os pa-

triarchas christãos.

t BATHSÉBA, s. m. Em Entomologia,

insecto coleóptero tetrâraero do Cabo da

Boa Esperança.

t BATHYERCO, s. m. Era Zoologia,

mammifero do género dos roedores cla-

viculados, chamado rato do Cabo; têm os

pés anteriores curtos e com elles escava

terra.

t BATHYPICRON, s. m. (pr. batirínco;

do grego bathij, fortemente, e micron,

amargo.) Absintho.

t BATHYRRHYNCO, aãj. (Do grego ba-

tys, vasto, e rhyncos, bico.) Em Ornitho-

logia, ave que tem o bico largo.

BATIBÃNDA, s. f. Em Architectura, a

facha lisa que veste a parte interior da
architrave, da archivolta, etc, que varia

segundo o estylo da architectura do edi-

fício.

— Era Architectura gothica, batiban-

das, são as faces lateraes das nervuras.
— nFiguras aUegoricas que ornão a ba-

tibanda da tribuna real.» Diário do Go-
verno de 23 de agosto de 1844.

BATIBÁRBA, s. f. Em linguagem fa-

miliar, pancada com a mão debuxo da

barba. Corrimaça, segundo a opinião de

Bento Pereira no seu Thesouro da Lín-

gua Portugueza.
— No sentido translato, batibarba, re-

prehensão áspera ; disputa violenta.

—

-Dar
batibarba, atacar alguém deprimindo-o.

BATIDA, s. /. A acção de bater o mato,

obrigando a caça a sair dos montciros

;

montaria; numero de pessoas que batem
matto.

—Por ampliação, dar uma batida, re-

prehender com acrimonia, sem acceitar sa-

tisfacções, sem dar logar a ellas.

—Loc. : Batida real, aquella a que vão

as pessoas rcaes, ordinariamente nas ta-

padas da coroa. Quando se obteve bom
resultado, i)or apparecer muita caça. —
Ir de balida, muito de pressa. — Andar
ein rota batida, apressurado. — Batida de

seges, de cavai/os, corrida.

— Em Náutica, rofa batida, navegar
direitamente, sem fazer escalas, nem sof-

frer calmarias.

t BATÍDEA, s. f. Em Botânica, arbusto

da America equatorial, ainda não classifi-

cado.

BATÍDO, adj. p. Derrotado, vencido,

desbaratado. Safado, sabido, notório, sem
novidade. — «Sendo batidos nos seus en-

tricheiramentos. » Deducção Chronologi-

ca, p. 164. — Mechido, preparado, mis-

turado. — Assucar mascavado batido,

da terceira sorte. — Ovos batidos, mes-

cladas as claras e gemas.

—

Estradas ba-

tidas, seguidas por muitos.

j BATÍDO, s. m. Era Entomologia, inse-

cto ndcturno, do género dos lepidópteros.

BATIDÚRA, s. /. A acção de bater.

Vid. Batedura mais comforme com a radi-

cal.

BATIMENTO, s. m. O acto de bater

;

embate.= Recolhido por Moraes.

BATINA, s. f. Abreviatura de Abatídura,

vestidura de ecclesiasticos : dos estudan-

tes da Universidade de Coimbra.

BATISÉLLA, s. m. O cavalleiro que não

está firme na sella.= Recolhido por Mo-
raes.==Usado no Cancioneiro de Rezende.

BATÍSMO, s. m. Vid. Baptismo.

BATO, s. m. Jogo de rapazes. Joga-se

com cinco seixos ; atira-se um ao ar, e

em quanto este sobe e desce, apanhara-se

os outros, que estão repousados, e se jun-

tam todos na mão atirando-se sucessiva-

mente dous, trez e quatro seixos ao ar,

apanhando os que restam. Perde o que

não ajunta os seixos todos.

— Em Metrologia antiga, medida de

capacidade usada pelos israelitas ; era o

triplo do modio romano.

BATOCA, s. /'. Soquete grande,

t BATOCADURAS, s. f. O mesmo que Aba-

tocaduras. Em Náutica, nome commum
dado ás cadêas, cavilhas e chapas que se-

guram as mezas das enxárcias reaes contra

o costado d'um navio.

BATOCAR, V. a. Metter batoques, rapar

com batoques, abatocar ;
figuradamente

:

bater muito, como se faz quando se mette

batoque na pipa.

BATOQUE, s. m. Orifício na barriga da

pipa, touel, on outra vasilha. A rolha com
que se tapa.— No sentido figurado e fa-

miliar, batoque, homem gordo e desagei-

tado.

— Loc. : Beber ao batoque, ao pé da

pipa. — Vinho medido ao batoque, me-

dido em quanto está puro, sem muxini-

fadas.

— Em Náutica, batoques, as cavilhas

que prendem as chapas c cadêas das aba-

tocaduras.

BAT'ORELHA, s. m. Em linguagem fami-

liar, homem tolo, estúpido, que tem ou se

diz ter as orelhas grandes para bater com
ellas, como fazem os asnos; no feminino,

mulher estúpida.

t BATOSCÈLLA,s. »i. (Do grego batos,

monta, o scclis, coxa, poma.) Eu» Ento-

mologia, insecto nativo do Bengala, do gé-

nero dos coleópteros pentámcros.

t BATOTA, s. /. Jogo de azar, prohi-

bido ; todo aquelle jogo em que não ha

lealdade nos parceiros.— Jogar a batota,

jogar no monte. — Fazer batota, empal-

mar, lograr os outros com presteza de

mãos.= Usado na linguagem chula.

t BATOTEIRO, adj. O que joga ou faz

batota.

BÁTRACA, s. /. Em Pathologia, tu-

mor inflnmmatorio na lingua.

t BATRACHIDEO, s. m. (pr. batrakí-

deo ; do grego bátrachos , rã, e ideia, for-

ma.) Em Entomologia, insecto acrídio,

commum na Europa.

fBATRACHIO, s. m. (pr. batrâkio; do

grego hátrachion, rã pequena.) Género

dos insectos coleópteros, pentámeros, ori-

ginários do México.
— Em Erpetologia, reptil ovíparo, cujo

typo é a rã. Quasi todos os batrachios vi-

vem na agua ou legares húmidos ; são her-

bívoros no primeiro período, tornando-se

carnívoros quando chegam a estado per-

feito. Os reptis que compõem a ordem dos

batrachios, sub-dívídem-se em trez gru-

pos, jjí-rómelos, anouros, e uródelos.

— Batrachio, adj. Do género da rã.

t BATRACHITA, s. m. (pr. hatrákita.)

Em ilineralogia, pedra preciosa, que sé

encontra na parte meridional do Tyrol ; e

de cor pardo-esveideada, símilhante á

pelle da qual lhe veio o nome.

t BÁTRACHOCEPHALO, adj. (pr. hatra-

kocéfalo ; do grego bátrachos, ra, e ce-

phalê, cabeça.) Em Zoologia, animal que

tem a cabeça parecida com a da rà.

t BATRACHOGRAPHO, s. m. (pr. ba-

trakógrafo; do grego bátrachos, rã, e

graphô, escrevo.) Em Historia natural, o

naturalista que se occupa especialmente

do estudo das ràs e animaes congéne-

res.

BATRACHOIDE, adj. (pr. hatrakôiie.)

Em Ichthyologia, peixe que se parece com
a rà,

t BATRACHOIDES, s. m. (pr. batrakói-

des.) Género de peixes.

t BATRACHOPHIDO, adj. (pr. batra-

kófido; do grego bátrachos, rã, e ophis,

serpente.) Em Erpetologia, género de re-

ptis, que formara a transição dos ophí-

dios para a dos batrachios.

t BATRACHORHINÀ, s. /. (pr. batra-

korlna ; do grego bátrachos, rS, e rhin,

nariz.) Em Entomologia, insecto coleó-

ptero tretàmero, tendo por typo a batra-

chorhina ci/lindrica, originário das ilhas

de França o Bourbon.

t BATRACHOSPERMA, s. /. (pr. batra-

kospcrma ; do grego biitrachos, rã, e sper-

ina, semente.) Em Botânica, planta da fa-

mília das phyeeas, algas de agua doce.

O íronero mais commum é a batracho-

sperma momliformc.

t BATRACHÒSPERMEA, adj. (pr. ba-

trakospn-mca.' Planta do género dos ba-

traeiíosperm.^^.

t BITRAGHOSPÉRMEAS, s.f. pi. [pr.
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batrakospérmeas.) Tríbu do algas do gé-

nero das batrachospcimas.

t BATRACHOSTOMO, s. m. (pr. hatra-

Icóstumo ; do grego batrachos, rà, e stoma,

bôcca.) Pássaro que tem o bico similhante

á bôcca da rã.

t BATRACHOTETRICIO, s. m. (pr. la-

trakotétricio ; do grego hatrachus, rã, e

tetrix, similhante ao pássaro.) Era Ento-

mologia, insecto acrideo, das índias orien-

taes,

BATRACrO, s. VI. Vid. Batrachio.

t BATRATHERA, s. /. (pr. hatrátera

;

do grego bater, que sobe, e áther, espiga.)

Em Botânica, gramínea ou tríbu das an-

dropogéneas.

fBATRISA, s. m. Em Entomologia,
pequeno insecto coleóptero, que vive com
as formigas.

t BATSCHIA, s. m. (pr. bátskia.) Sec-

ção de plantas do género das lithosper-

mas.

BATTOLOGÍA, s. f. (Do grego Battos,

nome de um dos Cyrineus que era gago,

e logos, discurso.) Repetição inútil da
mesma cousa ; superfluidade de palavras;

redundância incommoda de escutar.

t BATTOLÓGICO, adj. Relativo á bat-

tologia.

t BATTÓLOGO, s. m. Auctor incom-
modo pelas suas repetições frequentes.

Palavroso, inútil.

BATUCAR, V. n. Dançar o batuque.

BATUDO, adj. ant. O mesmo que Ba-
tido. — <!.Malko tanjudo, malho batudo. o

Expressões frequentes nos prasos antigos.

BATUQUE, s. m. Dança africana usada
pelos gentios conguezes e bundas.

t BATUECA, s. m. Povo que vive n'um
valle de Leão (Hespanha), e que por an-

nos foi ignorado. — Por ampliação, ba-

tueca, homem agreste.

t BATUTA, s. f. Palavra de origem
italiana, admittida em Musica. Designa a

varinha com que o regente da orchestra

marca o compasso.

t BAUHINIA, s. f. Planta leguminosa
do Equador.

jBAUTISMO, s.f. ant. Vid. Baptismo,
e seus derivados.

BAUZEÀR, V. n. ant. Balancear, agi-

tar-se.— aA náo bauzeou tanto, emquanto
o peixe esteve afferrado, que pareceu a to-

dos qne estavão sobre algum rochedo. »

Damião de Góes, Chronica de D. Ma-
noel, p. IV, cap. 31. — Segundo Moraes,
o verbo bauzear é erro typographico, de-

vendo lêr-se banzeou.

BÁVARG, s. m. Natural da Baviera.

BAVEIRA, s. m. ant. (Do italiano 6a-

veria.) Babeiro.— « J. saber, hacinete de
cannal, ou de baveira. » Ordenação Af-

fonsina, Liv. i, tit. 71.

B4XA, s. m. Vid. Bachá.
BAXAMAR, s. m. Vid. Baixamar.

t BAXANA, s. f. Arvore toxica da ín-

dia, do que se cxtráe contraveneno.

BAXETE, s, VI. Banco arqueado em que

os tanoeiros descançam as pipas quando
as concpiiam.

t BÁXTERA, s. f. Arbusto do Brazil

da faniilia das asclejjiádoas.

BAYANCA, s. /. ant. Barranco, que-
brado de terreno.

t BAYMAN, s. m. Um dos mezes do
kalendario persa.

BAYO, s. m. Vid. Baio.

BAYONETA, s./. Vid. Baioneta, e seus

derivados.

t BAYONEZ, s. VI. Natural de Bayona.
BAYRAM, s. m. A paschoa dos turcos.

Vid. Bairão.

BAYÚGA, s. /. Vid. Baiúca.

BAYXO, «. m. Vid. Baixo e seus deri-

vados.

BAZAR, s. m. (Do persa basar, mer-
cado.) i\íercado publico do Oriente. Ha
ahi duas espécies de bazares, uns desco-

bertos, em que se vendem toda a classe

de grneros communs; os outros são ex-

tensas galerias cobertas, onde os ourives

e mercadores de tecidos de preço estabe-

lecem tendas. — <i El-rei se recolheo e os

bazares se levantarão. » Fernão Mendes
Pinto, Peregrinações, p. 213. — Bazar,
também significa cidade. — « Entrando
pelo bazar, gue assivt chamão ás cida-

des.» Diogo de Couto, Décadas, dec. viu,

Liv. I, p. G. — Por imitação, chamamos
bazar ao sitio era que se estabelecem lo-

jas, ou a loja onde se encontra para venda
productos de muitas industrias.

BAZAR, s. m. (Do árabe bad, pedra,
zahar, veneno

; ou do persa pa, contra, e

zaar, veneno ; ou talvez do persa bedzaar
antídoto. Muitos dos nossos escriptores

dei-am-lhe o nome de bazoar, bezoar, be-

zuar, de onde formaram bezoartico. Fr.

Gaspar do S. Bernardino, em o Itinerá-

rio da índia a estes reinos, quer que o

seu verdadeiro nome seja pazar.) Con-
creção pedregosa que se forma no estô-

mago, nos intestinos, ou na bexiga de
certos animaes, e á qual attribuiani gran-

des virtudes os médicos do Oriente, prin-

cipalmente como antídoto. Alguns natu-

ralistas chamam ás cabras em que se ge-

ram estas concreções, gazellas do ba-

zar, e lembram que os orientaes lhes cha-

mara pazon. Ha differentes espécies ; Ba-

zares orientaes, os que vem do Oriente,

e são extrahidos do bucho da gazoUa das

índias. — Bazar occidental, o produzido

pela lama da America. — Bazar falso, o

que vem de Gòa e Malaca. — Bazar hu-

mano, calculo urinário, que aigims se per-

suadem ser remédio enérgico era grande
numero de doenças. Sob o nome de ba-

zar tem-se confundido os cálculos bilia-

res, urinários o salivares. Modernamente,
na medicina veterinária, bazar ou hezoar,

é a concreção calcarea formada por ca-

madas concêntricas, que se formam fre-

quentemente no tubo alimentar dos hei--

bivoros.

BAZAR, s. m, Concrecçijes • pedrego-

sas, naturaes ou artificíaes, que se julgou
com propriedades identicamente maravi-
lhosas. — Bazar fóssil, concreção calca-

ria, que envolve um grão de arêa.—Ba-

zar animal, fígado de víbora dessecado.
— Bazar mineral, oxydo branco de antí-

monio precipitado, combinado com acido

nítrico, etc. — Bazar marcial, composto
de aiitim tnio, limalha de ferro e nitro.

—

Bazar limar, prata e manteiga, de antí-

monio.—Bazar solar, bazar mineral mis-

turado com cal áurea. — Bazar jovial,

composto com estanho e antímonio. —
Bazar de Saturno, tintura de chumbo,
manteiga de antímonio, e espirito de ni-

tro. — Bazar de Vénus, tintura de lima-

lha de cobre, manteiga do antímonio, e

espirito de nitro.— Bazar mercurial, me-
dicamento que se julgou antisyphilitico.

— Bazar vegetal, concreção calcaria que
se desenvolve nos cocos.

BAZARÚCO, s. m. (Do árabe òasamg.)
Moeda de cobre indica, por odtro nome
ealaím. — vCinco bazarucos /«soi qua-

tro reis.i) — « Hama inoeda de baixa Icy

que chamão bazarucos. » Jacintho Freire

d'Andrade, Vida de D. João de Castro,

p. 31.

BAZÓFIA, s. f. (Do italiano bazoffia.)

Guizado feito de vitualhas. Doce fofo pre-

parado com claras d'ovo. Por ampliação,

comida que apparenta de substancial, mas
quo não farta nem sustenta; jactância de
rico, fanfarrice, ostentação.

BAZOFIAR, V. n. (De bazofia, com a

terminação verbal « ar».) Gabar-se, ja-

etar-se, blasonar, fazer-se fanfarrão.

BAZOFIO, adj. Fanfarrão, jactancioso,

presumido de valente, pimpão de palavras.

BAZULÁQUE, s. m. Guisado de forçura

de carneiro, com toucinho, cebola, azeite,

vinagre, coentro, e hortelã. — « Bazula-

que... muy usado no Mosteiro de Alcobaça
para a ceia dos monges. » Padre D. Ra-

phael Bluteau. Vid. Badulaque.

t BDALLÓPODO, adj. (Do grego bdallô,

eu chupo, e podos, genitívo de pous, pé.)

Em Zoologia, animal que tem os pios ar-

mados de ventosas.

tBDALLÓPODOBATRAGIANOS, s. m.pl.
(Do grego bdallô, eu chupo, podos, gen. de
jious, pé, e batrachos, rã.) Em Erpetolo-

gia, familia de reptis batrachianos que

têm os dedos armados de ventosas, como
a rã verde.

t BDÉLLA, s. /. (Do grego bdella ; de
bdallô, eu chupo.) Era Entomologia, gé-

nero das bdélladas .acarianas, que se en-

contrara frequentes vezes vivendo nas pe-

dras.— Annelóides da familia das hiru-

dineas, cujo typo é a bdella do Nilo, que
vive parasita do crocodilo. — Nome por

que algumas vezes se designa a sangue-
suga.

— Em Botânica, bdella, arvore das

índias que produz o bdellio ; tem as fo-

lhas como as do carvalho, e dá fructos

similhantes ao figo bravo.
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f BDÉLLADA, adj. 2 gen. Em Entomo-

logia, animal da natureza da sanguesiiga.

t BDÉLLADOS.s.w.;^?. Famiiia do in-

sectos da ordem dos acários, dos quaes a

bdelia é o typo.—E' provável que estes

insectos, que vivem nas pedras e pelas

cavidades, se agarrem aos animaes para

lhes sugar o sangue.

f BDELLARES, s. m. pi. Vermes intes-

tinaes apodos, nos quacs a locomoção se

opera pormcio de ventosas existentes nas

duas extremidades dos corpos, como têm

as sanguesugas.

t BDELLEPITHÉCA, s. m. Instrumento

de marfim, próprio para coUocar as san-

guesugas no logar em que devem sugar.

t BDÊLLEPITHÉSE, s. f. Em Medici-

na, applicação de sanguesugas.

t BDELLARIO, adj. (Do grego hdella,

chupar.) Animal que chupa, que suga.

t BDELLIANO, adj. Que é da natureza

da sanguesnga.

t BDELLIANOS.s. m.pZ. Em Entomolo-

gia, animaes annelados, da farailia dos

hirudíneos, dos quaes a bdelia é o typo.

BDELLIO, s. m. (Do grego hdellion.)

Em Botânica, nome dagomma-resina pro-

duzida pela bdélla, arvore da Arábiae das

índias. Ha trez espécies de bdellío, que

podem ser foraecidas por vegetaes difíe-

rentes. Esta resina foi antigamente muito

usada em Medicina ; hoje porém só se

emprega em veterinária, na composição

de alguns emplastros. — « Incenso, Colo-

fónia, Bdellio.» Recopilação de Cirurgia,

p. 50.

BDELLÓMETRO, s. m. (Do grego hddlô,

eu chupo, e metron, medida.) Em Cirurgia,

instrumento inventado em 1819 pelo dr.

Sarlandière, destinado a substituirás san-

guesugas nas suas applicações cirui'gicas.

Tem a vantagem de dar a conhecer a

porção de sangue extrahido.

BDELYGMIA, s. /. (Do grego bdéhjgma,

fedor.) Cheiro desagradável, fétido; que
causa náuseas, como o de certas ulceras.

t BEARFISH, s. m. Em Ichthyologia,

peixe dos mares da Norwega, ainda pouco
estudado, similhante ao bacalhau. Agar-
ra-se aos outros peixes, suga-os e roe-os.

BEATA, s. f. (Do latim beatus, bem-
aventurado ) Mulher que faz vida espi-

ritual, que vive em recolhimento com sin-

gular demonstração de virtude. Ordi-
nariamente, toma-se á má parte.— aMu-
Iher emfir", e mettida a beata, posto que
sem manto e capcllo. » António Vieira,

Sermões, vol. ix, p. 75. — Mulher visi-

teira de egrojas, com todas as apjjaren-

cias de religiosidade, mas no fundo má
mulher. — Em Theologia, beata, a mu-
lher beatificada cm Roma.
BEATAMENTE, adi\ Hcmavonturada-

mente. — Em linguagem cpigrammatica,
hypocritamonte, como fazem falsos beatos.

BEATÃO, s. m. Grande beato.—In vcr-
samiMite, gr.ande hypocrita.

BEATARIA, ,«.
/".' ncmonstraç.ão de ro-

VOL. I-..!1S

ligiosidade. -No sentido inverso, beatice

f;ilsa. — (.(Biocos de virtude e beataria
— f Detestando as beatarias pidAicas.y>

Vieira, Sermões, Tom. ix, p. 131.

BEATEIRO, s.m. Dado a beatices,á con-

versação de beatos e beatas.—Freiratico.

BEATERIO, s. m. Vid. Beataria.

BEATÍCE, s. f. Devoção exaggerada;
sanctimonia.

BEATIFICAÇÃO, s. /. (Do latim beatiji-

catio; de beatus, feliz, e /acere, fazer,)

Em Liturgia, cercmonia ecclesiastica na
qual o Papa, assistido dos cardeaes, de-

clara que uma pessoa de vida exemplar
mereceu pelas suas virtudes o culto dos

fieis. A beatificação só tem logar passados

cincoenta annos depois da morte da pes-

soa beatificada.—Oestado de beatificado.

— Em Physica, beatificação eléctri-

ca, experiência de electricidade, na qual

uma pessoa coroada de uma coroa de
pontas emboladas adequada ao effeito, pa-

rece ter a cabeça isolada do corpo, e en-

volta em auréola similhante á com que os

pintores representam as frontes dos esco-

lhidos da egreja.

— Syn. Beatificação, Canonisação :—
Na beatificação, o Papa declara que a
pessoa beatificada pôde ser venerada em
público. — Na canonisação o chefe da
egreja demonstra que a pessoa canoni-
sada deve ser adorada pelo povo catho-

lico. A primeira, é uma graça particu-

lar; a segunda, lei geral, que obriga a

todos a reverenciar o novo escolhido.

BEATIFICADO, adj. p. Que goza do es-

tado feliz, que não foi canonisado, mas
distinguido pela egreja como um dos seus
eleitos.

BEATIFICADOR, s. m. O que beatifica.

BEATIFICADOR, adj. Que concorre para
a beatificação.

BEATIFICAR, v. a. (Do latim beatifi-

care;àe beatus, efacere.)Em Liturgia, ele-

ger para fazer parte dos bemaventurados
pessoa que durante a vida se tornou di-

gna d'isso; tornar feliz. — « Xão será
vistadesjiresivel ver beatiãcav desgraças. »

António Vieira, Sermões, vol. ii, p. 150.
— Dar a bemaventurança. — « Depois
d'esta vida vos beatifique Deos por glo-

ria.» Frei António Fèo, Tractados, vol.

n, foi. 101.— Annunciar, tornar publica

a bcatificação.=No sentido figurado, bea-
tificar, encarecer as virtudes de alguém;
tornal-o digno da respeitosa estima qu«
merecem os que só praticam actos de vir-

tude.

— Beatificar-se, v. rejl. Fazer-se bem-
avcnturado; olevar-SG pela virtude.

—

a A
alma se beatifica pela vista.» Padre Ma-
noel Bernardos, Florestas, vol. ii, p. 123.
— Por cpigramma so diz da pessoa que
se adorna com virtudes que uão teve, e

se impõe á adoração que não merece.
BEATÍFICO, adj. Que faz ditoso, que

torna bemavonturado. — a luprcsenfação
do estado beatifico, f Sebastião Pacheco

Varella, Numero Vocal, p. 575. — Visão

beatifica, a vista que os eleitos gozam
pela qual vêem o sobrenatural. — Visões

beatificas, revelação, exaltação de espi-

rito em que se saborêa as felicidades do
parai so.

BEATÍLHA, s. /. ant. (Corrupção de
Baetilha.) Lençaria fina, de linho ou seda,

usada em camisas e toucas.— a Teve atre-

vimento de atar a hóstia na beatilha que

trazia soqueixada.» Frei Luiz de Sousa,

Hist. de S. Domingos, Part. i, foi. 135.
— Panno de linho ou algodão muito fino

e ralo.

Vestida uma camisa preciosa
Trazia ilc delgada iealilka.

C4MÕES, LUZ., cant. VI, oit. 21.

BEATÍSSIMO, adj. sup. ]\Iuito beato,

excessivamentebeato : muito feliz.— cBea-

tíssimos aquelles, cujos olhos nadào sem-

pre em lagrimas. i Fr. Amador Arraes,

Diálogos, folha 265.=Ao Papa como chefe

visivel da egreja de Christo, dá-se o ti-

tulo de Beatíssimo padre.

BEATITÚDE, s. f. (Do latim heatitudo ;

do r3íãica\ beatus, venturoso.) Bemaventu-
rança, felicidade eterna, que os eleitos go-

zara no ceu pela sua união espiriual em
Deus.—Santidade, titulo honorifico que se

dá ao Papa.—

«

Era costume dos reis chris-

tãos mandarem obediência á vossa Beatí-

tude.» Damião de Góes, Chronica de D.

Manoel, Liv. iii cap. 39.— Beatitude ob-

jectiva, é Deus, eterno, infinito, univer-

sal.— Beatitude formal, o conhecimento,

o amor para com Deus ; a acção que nos
impelle para a felicidade.—Beatitude so-

brenatural, a possessão da graça e vir-

tude que predispõii o homem para a ven-

tura eterna.—No estyio mystico, beatitu-

de é o estado venturoso da pes.soa, que
pela imaginação vive em Deus. — Beati-

tudes evangélicas, as oito máximas que
servem de iutroducção ao discurso da
montanha, referido por S. ilatheus.

BEATO, adj. (Do latim beatus feliz.)

Bemavonturado, ditoso.=Beatifieado pela

egreja. Devoto, religioso, santâuario, c.v

róia, pio.— «Beato, aqvelle quecrê.L Cath.

Roman.
BEATO, .«. »i. Pessoa dada ao ascetis-

mo, entregue á vida espiritual.—Hvpocri-
ta.— f Haveis de ouvir, he beato hc grande
hi/pocrita.* Fr. Amador .arraes, Diálo-

gos, VII, cap. 10.—O que anda por egre-

jas rezando, com esquecimento dos seus

deveres sociaes.— «Quando a republtea

ha mister de hum rei, achar-se-ha quando
muito com humbeato. António Vieira Ser-

mões, vol. X. pag. 483.

—SvN.: Beato, Devoto, Pio:— Beato, o

que iaz das praticas religiosas unia uio-

nomania, o anda sempre com escrúpulos

e terrores, — Devoto, o que se dedica aos

exercícios exteriores da religi.MÍo e descura

ás vezes os deveres do homem porem sem-

pre com certa boa fé.

—

Pio. o que è sin-

ceramente religioso, sem alVectaçào nem
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ostentação. O beato pode ser um clemente;

que não illude pessoa alguma ; o devoto, é

ás vezes um hypocrita, que esconde com
sanctimonias a ruindade da índole ; o pio
é o bom christão, que o sabe ser para com
Deus, que o não deixa de ser entre seus

irmãos.

t BEATÓNIA, s.f. Era Botânica, planta

da familia das iredías.

BEATORRO, s. m. Bcatão, beato falso;

papa-santos; hypocrita.

BEATRÍA, s. /. Vide Behetria.

t BEATSÓNIA, s. /. (De Beatson, via-

jante ingiez) Em Botânica, planta da ilha

de Santa Helena.

t BÊBADA, s. f. A que bebe habitual-

mente até perder a razão; figuradamente,

mulher impudica, sem vergonha.

BÊBADO, adj. Que perdeu o juizo, a
razão, ás vezes o tacto, por beber vinho,

bebidas alcoólicas, ou excitantes, que of-

fuscam a razão, e obscurecem a intelli-

gencia. Insulto usual, e pouco inferior ao

de ladrão.

BÊBADO, s. wi. O que habitualmente
bebe até perder ou enfraquecer a rasão.

— Loc. : Cair de bêbado, não se sus-

ter em pé por ter bebido muito. — Ser
bêbado, habitual frequentador de taber-

nas; metaphoricamente, bêbado, embria-
gado, enthusiasmado.— «Bêbado com amor
d'estas cousas haixas.v Dioj^o de Paiva
de Andrade, Sermões, vol. ii, p. 138.

—

Bêbado de jubilo, de amor, de gloria.

BEBARRAZ, adj. Beberrào, grande bê-

bado.— dEosqiie significão augmento,ou
abundância, que as mais vezes se tomão par-
te como bebarraz. 1) Duarte Nunes de Leão,
Orthographia, Letra z. Vid. Beberraz.

BEBEDADO, adj. Vid. Embebedado.
BEBEDEIRA,»./. O eífeito que o vinho

ou licores alcoólicos produzem n'aquel-

les que se embebedam ; borracheira. Vid.

Bebedice.

BEBEDÍCE, s. f. O estado do que está

bêbado ; o eífeito que produzem as bebi-

das alcoólicas, toldando o entendimento;
o vicio dos que bebem muito vinho

; em-
briaguez. O vicio de bêbado.— No sen-

tido tigur.í-.do, embriaguez das paixões.

t BEBEDIÇO, adj. Potável, bom ou pró-

prio para beber.

BEBEDÍNHO, adj. Pouco bêbado ; bê-

bado moderado.
BÊBEDO, s. m. Bêbado ; mais análogo

com a radical beber.— oBebedos da cêa,

e de somno.v João de Barros, Década II,

Liv. V, cap. 6.

BEBEDOR, s. m. O que bebe, o que
bebe muito.-

—

«Debaixo d'uma ruim capa
está um bom bebedor.» Prov. popular.

BEBEDOURO, s. m. Vaso, pia, tanque,

onde está agua de beber para animaes
que se criam e domesticam. O sitio onde
os animaes montesinhos costumam beber.

O logar do rio a que se leva gado grosso
para beber.—Bebedouro f?e pássaro, vaso
de vidro ou outra matéria em que nas

gaiolas se põe agua aos pássaros. — No
estylo familiar, bebedouro de canários,

chamam por irrisão os borrachões aos co-

pos pequenos.

t BEBELIS, s. m. (Do grego bibeJos,

profano.) Em Entomologia, insecto coleó-

ptcio tetrâmero originário do Brazil.

BEBER, V. a. (Do latim òíòere.) En-
golir qualquer liquido. Receber na boca,

tragar um licor; absorver.

—

nE se algum
rio tem que vànha do alto das serras, pri-

meiro que chegue ao mar a terra o bebe

todo.v João de Barros, Década III, Liv.

V, cap. 5. — «Ares com que respiramos,

e bebemos a vida.-n António Vieira, Ser-

mões, vol. IX, p. 258.— Embeber, beber
cm si.— «Desse sangue que em si a ter-

ra bebe.» Diogo Bernardes, Rimas.

—No sentido translato, beber diz-se da
impressão que recebemos quando se apre-

senta ou escuta alguma do Urina.— «Be-

ber as luzes dos seus elegantes escrijítns.ti

Academia dos Singulares, vol. n, p. 71.

— Beber, passar, softrer.— «Não havia

mais que beber estes trabalhos ou verter

a vida.« João de Barros, Década III, liv.

II, cap. 3. — Beber a morte, soflVer-lhe

as angustias.

Oiial dianle ilo algoz o condemnado,
Que já na vida a mete lem bebido

Põe no cepo a garganta ....
CAM., Luz., cant. ui, est. 40.

— Loc. : Beber azeite, ser esperto.

— Beber no mar, estar perto d'elle. Diz-

se do braço do monte ou muralha que

se estende até á praia. — « Os reinos de

Bengala, Pegú, que além de penetrarem,

e se estenderem pela terra, todos vêm be-

ber « costa.» Padre João de Lucena, Vida

de S. Francisco Xavier, p. 50.— Beber

em roda, uns depois dos outros.— Beber

um sorvo, pouco, e bastante para molhar

a boca. — Beber itma pinga, pouca por-

ção.— Beber uma s?r7e^ quanto baste para

matar a sede.— '&éb&r á saúde , beber em
banquete, saudando o presente ou auzen-

te; cumprimentar-se bebendo.— Beber do

fino, methaphoricamente, estar sabedor do

que se passa nas altas regiões do estado,

conviver com os próceres da republica.

—

Beber juramentos, jurar falso.— «Não
estimando para seu proveito beber vinte

juramentos falsos.-» Frei Bernardo de

Brito, Monarchia Luzitana, vol. i, foi.

159. — Beber tudo, sem escolha, beber

muito.— Beber o vento, diz-se do cavalio

que abre muito a bôcca, para tomar gran-

des aspirações.—- «...epucha jiela prisão

á mangedoura c bebe o vento. n António

d'Andrade, Tratado da Gineta, p. 111.

— Beber os ventos por alguém, ter-lhe

grande amizade e estima no excesso; de-

fendel-o mesmo sem razão para isso. —
Beber em branco, diz-se do cavalio que

tem o beiço branco.— «He peior se con-

tinuando por cima das ventas entrar na
boca, a que chamão beber cm branco. »

Pereira Rego, Instrucção da Cavalleria de

Brida, cap. vii.— Bebes o tinhoj nao be-

bas o siso.— «Comer sem beber, é cegar
sfm vêr,« — «Depois de beber, cada um
dá o seu parecer.

t

—A mulher que muito

bebe, tarde paga o que deve.v—Não be-

ber nas tabernas, e folgar 7i'ella.3— «Não
bebas cousa que não vejas, nem assignes

cousa que não leias. a — «Nem bebas na
alagôa, nem comas mais do que uma azei-

tona. t — «Nem te fies em vilão, nem be-

bas agiia do charqueirão.» — «Ninguém
diga d'esta agua ?íão beberei.»— «Onde
entra o beber sáe o saber.

«

— «Quem mui-
to pede e muito bebe, a si damna e ou-

tro perdi.))— «A bom comer, e máo comer
três vezes beber.»-— Beber com o leite,

aprender de creança alguma cousa.— «Be-

bido com leite da primeira doutrina. j> An-
tónio Vieira, Sermões, vol. iii, p. 281.
— Desejar beber o sangue, ter-lhe gran-

de ódio.

Branaa furioso o rei, triste suspira,

Beber o cliristílo sangue desejando.
8A de MliNEZFS, MALACA CONQ., Cant. Tl,

est. 53.

BEBERA, s. /. Figo temporão. E' com-
prido, e grosso, negro por fora e encar-

nado por dentro.

—

«Anno f/e beberas, nem
de pêras nunca o vejas, d António Deli-

cado, Adágios da Ling. port., p. 190.

BEBERÁGEM, s. f. Bebida. Convite para

beb^r.—Bebida em que se misturam fécu-

las substanciaes.— «A farinha de cevada

branca peneirada... he a melhor de todas

as beberagens, dada em agoa mais quen-

te que morna. » António Pereira Rego,

Summula de Alveitaria, cap. 23.

BEBEREIRA, s.f. Figueira que produz
beberas.

BEBERES, s. 5». As bebidas.— «Para
seus comeres, beberes e vestidos. d Testa-

mento de D. João I.

BEBERÊTE, s. m. Bebida pequena; be-

bida disposta para convidados, por occa-

sião de festa; geralmente o beberêtecom-

põe-se de licores e vjnhos escolhido.?, que

se bebem por copos de dimensões peque-

nas.—Breve refeição á noite, em que se

come pouco e se não bebe muito.

BEBERRÀO, s. m. Bêbado habitual,

grande bêbado.— «Beberrões, desleaes e

soberbos. » Fr. Amador Arraes, Diálogos,

II, cap. 14.

BEBERRÀO, adj. Augmentativo de Ba-

bado. Que bebe muito
;
que bebe despro-

positadamente
;
que está quasi sempre a

beber.

BEBERRAZ, adj. Beberrão. Que bebo

a miúdo.

BEBERRICADOR, adj. Que bebe muitas

vezes ;que bebe saboreando pequenos sor-

vos.

BEBERRICAR, v. a. Beber pouco mui-

tas vozes ; beber saboreando.

BEBERRÍCO, s. m. Diminutivo de Be-

berricador. O que bebe a miúdo.

BEBERRÓNIO, s. m. Beber muito.^Ca-
terva de beberrões ; sociedade de bêbados.
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BEBERRÓTE, s. m. Quasi beberrão: q

que bebe muito.

BEBIDA, s. /. O liquido que emprega-

mos para satisfazer a necessidade da sede,

para reparar a perda dos fluidos, para

estimular o estômago, ou excitar saiutar-

mente os orgàos
;
qualquer liquido em-

fini que se beba.

.^Loc. : Bebida alcoólica, a qne tem o

álcool por base, como as aguas-ardentes, li-

cores.— Bebiàa.aroniatica, preparada pela

infusão de plantas odoriíicas, taes como o

chá, o café. — Bebida aquosa, seu prin-

cipal elemento é a agua, ou a agua pro-

priamente dita, a agua assucarada, a limo-

nada, etc.—Bebida fermentada, a prove-

niente da fermentação de vegetaes, como
por exemplo, o vinho, a cerveja, a cidra.

—As bebidas são calmantes, sç provocam
a transpiração;

—

diuréticas, se augmen-
tam a secrecção da urina ; irritantes, se

irritam os órgãos a ponto de alterar-ihes a

uniformidade das suas funcções ;

—

laxan-

tes, quando despertam a purgação gem
irritar os intestinos, como o mel, etc;—
refrigerantes, se combatera a calma;

—

tó-

nicas, se excitam lenta e gradualmente o

systema da economia animal augmentan-
do-lhe a força ou robusteccndo-o ; —no-
civas, se prejudicam ou perturbam o re-

gimen animal ;— toxicas, são as bebidas

venenosas. — Pessoa dada a bebidas, o

borrachão, e particularmente o que prefere

as bebidas alcoolisadas.— Excesso de be-

bida, bebedeira.— Loja de bebidas, casa

publica onde se vendem licores, café, li-

monadas; por outro nome, café. — Bebi-

das brancas, as aguas-ardentes, genebra,

e por ampliação, os licores preparados com
álcool.

BEBIDO, adj. p. Ingerido, potado ; o

liquido que se bebeu.

BECA, s. /. (Do italiano becca, faxa,

espécie de estola comprida.) Vestido ta-

lar dos collegiaes ; era túnica sem man-
gas e fraldas largas. Os magistrados,

usam de beca que é túnica justa, aper-

tada, com cinto, mangas curtas refolha-

das ; capa talar aberta adiante, aliás gar-

nacha. — nEl-rei D. FiUijrpe II piassou

depois d cidade do Porto... e ordunou que

Qt desembargadores trouxessem as becas

de que usào hoje, » António dv. Mllas
Boas e Sampaio, Nobiliarchia Portugueza,

cap. XIV.—Também houve becas de con-

frarias. — « Vestidos nos paramentos sa-

grados e nas becas das confrarias. í> Ra-
phael de Jesus, Castrioto Luzitano, p.

41 : era talvez espécie de estola, murça
curta ou capêllo como o dos doutores.

—

«Trazia hum saio curto e ao pescoço hua
beca de chamalote amarello, forrado de

cordeiras brancas, n Duarte Nunes de
Leão, Chronica dos Reis, p. 484.— Beca
chamavam os jcsuitas ao copo de vinho

que davam aos convalescentes ; figurada-

mente, beca, a pessoa que us;t d'ella ; o

desembargador, o juiz, são becas.

BECABÚNGA, s. f. (Do allemào bac-

bungheUf planta d'agua,) Abrótano ma-
cho, planta que cresce nas margens dos

ribeiros, similhante ao agrião, com o qual

se confunde ás vezes.

— Em Therapcutica, emprega-se como
anti-scorbutica.

BÊCCO, s. m. Rua estreita, sem saída,

fechada por um dos lados. = No estylo

figurado e familiar, bêcco sem saída, ho-

mem casado. —- Despejar o bêcco, ser

posto fora de algum logar com ultraje.

BECCOSINHO, s. m. Diminutivo de

Bêcco.

BÉCHICO, adj. (pr. békico ; do grego

bechikós ; de bechós, genit. bex, tosse.) Em
Medicina, remédio contra a tosse

;
que

provoca a expectoração. — <í Conto são os

ésternudatorios e bechicos. » Francisco

Morato, Luz da Medicina, p. 127.

t BECHLEC, 6-. wi. (pr. beclec] Moeda
turca de prata. Vale aproximadamente
90 reis.

BECO, s. m. Vid. Bêcco.

BECUÍBA, s. f. Noz do Brazil, que

contém uma amêndoa insulsiva.

t BÉCUNA, s. /. Em Ichthyologia, peixe

das custas de Guiné, e da America, pa-

recido com o lúcio.

BEDÃME, s. m. (Corrupção do francez

bédane.) Em Technologia, formão de car-

pinteiro com que se abrem os encaixes

na madeira.

BEDEGAR, s. m. Em Botânica, tumor
que vem ás roseiras produzido pela pi-

cada d'um insecto. Galho gomoso odorí-

fero das roseiras,

BEDEL, s. m. (De i^dellus, uo latim

rústico diminutivo de ^^les, pedis, porque

os bedéis, no exercício das suas funcções,

estão em pé ; ou talvez de bedarius, na
baixa latinidade, o syndico.) Na Univer-
sidade de Coimbra, é o empregado que
serve uma faculdade, e que aponta as fal-

tas dos estudantes, dos lentes e faz as pau-

tas dos exames. — «Bedéis que assentão

alguém fora do seu logar , jJerdem o seu.t

Estatutos da Universidade, p. 131.—Be-

del, movei antigo, cuja forma e uso se igno-

ram. — «...dons bedéis. » Sousa, Provas
da Historia Genealógica, p. 347.

BEDELHO, s. m. Em jogo de cartas, o

trumplio pequeno.—Na locução familiar,

bedelho, homem de pouca auctoridade

—

Metter o bedelho, interromper a conver-

sação, com dito que não merece auctori-

dade.

BEDELÍA, s. f. O officio de bedel, as

obrigações que lhe competem.
BEDÉLIO, s. m. Vid. Bdellio.

BEDELLA, s. f. Vid. Bdella.

BEDÉM, í. m. (Do árabe badan ; do
badano, cobrir o corpo, vcstir-se.') Capa
mourisca.

—

a Vinha vestido ao modo »wm-
risco, camisa branca, c seu bedem em
cima.n J. de Barros, Década III, foi. 80.

Capa do couro, esparto ou junco; palhoça

contra a chuva.

t BEDFORDIA, s. /. (De Bedford.)
Arbusto de Van-Diemen.

BEDUÍNO, s. m. (Do árabe bedoui, ha-

bitante do deserto.) Individuo das tribu3

errantes que habitam os desertos d'Ara-
bia, e que se espalharam pelo Egypto e

pela Syria e outras partes da Ásia. Os
beduínos formam a raça pura e inaltera-

velmente conservada dos povos árabes.

Dividera-se em tribus ; cada tribu com-
posta de muitas famílias, tem por chefe

um cheik, fi os cheiks obedecem a um es-

colhido entre elles, que se chama emir.

As tribus tomam o nome do seu chefe.

A sua constituição é uma mistura de re-

publica, de aristocracia, e de despotismo.

Todos os negócios se decidem á plurali-

dade de votos. Em geral os beduínos são

cruéis e aguerridos, e combatem a ca-

vallo.— Também se escreve Bedouin.

t BEDÚSI, s. m. Arbusto da índia, cu-

jas folhas são aromáticas. Nào é ainda
bem conhecido dos naturalistas.

t BEEBOCK, s. f. Nome pelo qual os

hollandezes designam uma espécie de an-

tílope do Cabo da Boa Esperança.
BEEÇOM ou BEENÇOM, s. m. ant. Vid.

Benção.

t BEENEL, s. m. Arbusto de folha per-

sistente da costa do Malabar, cuja raiz é

medicinal.

t BEESHA, s. m. Grande gramínea das
India.s Orientaes, parecida com o bambu.
BEESTA ou BEESTEIRO, ». m. (Anti-

quado ; e dobrado em logar de é.)— iSe

for homem d'armas, ou beesteiro de ca-

vallo. D Ordenações Affonsínas, Liv. i,

tit. 51.— Vid. Besta e derivados.

BEETRÍA, s. f. Vid. Behetria.

BEFAGO, s. m. Espécie de cavallo ou
boi da índia.= Empregado por Bernar-
des.

BEFAMI, s. 7)j. Em Musica, o terceiro

signo da escala natural. Tom de mi.

t BÉGALA, s. /. í^Do árabe baghlet.)

Nome com que alguns astrónomos .árabes

designam o brilho de Lyra (signo).

t BEGLER-BEY, s. m. (Do turco mo-
derno begler-beg, príncipe dos príncipes.)

Titulo que os turcos dào aos vice-reis ou
governadores das províncias.

t BEGÓNIA, s. f. [De Bégon, nome de
um botânico.) Em Botânica, planta exó-

tica, de flores irregulares, que se aproxi-

ma da azeda pela forma e sabor.

T BEGONEÀCEAS, s. ni. pi. Faniilia de
plantas parecidas com a azeda, originaria

das regiões tropicaes.

t BÈGONIÁCEA, adj. Que se parece com
a begónia.

BEGUINA, í. /. (Do anglo-saxouio be-

gau, higan ou biggan, ou t-olvez do in-

glcz btgging, pariicipio de ít> b<g, pedir.)

xVntiga sociedade de donzellas ou viuvas
devotas, que tr.ajavam habito seu p.arti-

cular; viviam cm communidade, uias n.ío

faziam voto. Principiou a instiiuiçiio em
Flandres uo fim do século xil e coaser-
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vou-se ao século passado. ^ Dito á má
parte, devota falsa. Citadas no Leal Cens.

BEGUINARÍA, s. /. Convento, comnui-
nidade de beguiríos. Vida claustral de
frades recolhidos.

BEGUÍNOS, s. m. pi. Homens de vida

penitente, que professavam pobreza. —
o Beguinos chamava o jmvo aos pobres da
serra de Ossa.« Pr. Pantaleão d'Aveiro,

Itinerário da Terra Santa, cap. viii. —
Os frades que andavam á esmola. — He-
réticos do XIII século.

•'/BEHÉN, s. m. Em Botânica, género de
plantas, de que se conhecera duas espé-

cies ; o behen branco do Libano, e o bé-

hen vermelho do levante. As raizes do
béhen foram empregadas como medica-
mento; hoje, porém, não se encontram no
mercado.

t BEHERINÍA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das synanthéreas, que tem
por typo uma planta da Carinola.

BEHETRÍA, s.f.ant: (Segundo Larra-
mendi, do vasconço beret-iriac, povos li-

vres, não vassallos; segundo as Leis de

Partidas, derivado de bemfeitoria; Blu-

teau apresenta outra etyraologia :— »Que-
rem alguns que Behetria, se derive de

hetria, que na antiga língua castelhana si-

jrni^cajíiesc^a.í) Cidade, villa ou povoação
que tinha o direito de elegar e tomar por
seus regedores quem mellior as defendesse,

tanto das violências externas como das
exacções do estado. Entro nós as behe-

trias se estendiam ás cidades, que não
consentiam que os fidalgos se aVisinhas-

sem d'elias ou n'ellas residissem, nem ad-

quirissem bens de raiz. Nos cantos popu-

lares portuguezes, como no Romance de
Santa Iria, se encontra allusão a este cos-

tume. — «Amarante foi antigamente Be-

hetria, que quer dizer^ ^^ow que pode es-

colher senhor cada vez que quizer, con-

forme Garibai, etc.» Jorge Cardoso, Agio-

logio Lusitano, Tora. i, p. lOSycoí. 1.

— Loc. : Behetrias de mar a mar, as-

sim chamadas quando o senhorio, que os

povos davam se estendiam de um mar a
outro, como de Portugal até Andaluzia;
n'este caso a jurisdicção era dada a
uma pessoa estranha á cidade ou villa.

— Behetria da entre parentes, dizia-se

quando nào tendo faculdade para esco-

lherem por seu regedor a quem quizes-

sera, estavam obrigados a tomal-o d'en-

tre os descendentes de certas famílias co-

nhecidas e determinadas para este eflfeito.

— Cousa de Behetria, cousa desordenada,
provérbio hespanhol.— « Com villão de Be-

hetria não te ponhas cm porfia, v Anexim
Portuguez.

t BEHMEN, s. m. Eir Chronologia, o

undécimo mez solar dos antigos persas.

t BEHORS, s. m. Em Ornithologia, um
dos nomes do butor.

t BEHRÉA, s. m. Em Ornithologia, es-

pécie de falcão ; certa ave de rapina das

índias Orientaes,

t BEHURIA, s. f. Em Botânica, género
da familia das melastomáceas, que tem
por t,po um arbusto do Brazil.

BEI, s. m. (Do turco beigh, príncipe.)

Nome dado no oriente ao governador da
cidade. Orthographia, Jo.ão de Barros.

Vid. Bey.

BEIÇA, s. f. Na linguagem chula, o

mesmo que Beiço. — Cair a beiça, ficar

logrado, e remordido de inveja.

—

Levar
pela beiça, conseguir de outrem tudo, sem
elle saber resistir.

BEIÇADA, s. /. Em linguagem chula,

beiços grossos e cabidos.=Recolhido por
Moraes.

BEIÇANA, s. f. Em linguagem chula,

beiços grossos e cabidos. =Recolhido por
Moraes.

BEICÍNIIA, s. f. Diminutivo de Beiça.

Signal de agastamento nas crianças. —
«Já elle se vai com a beicinha...» Jorge
Ferreira, Euphrosina, act. ii, se. 4. =
Recolhido por Moraes.

BEICINHO, s. wi. Diminutivo de Beiço.
— Fazer beicinho, diz-se quando as crian-

ças se agastam, movendo o lábio inferior

antes de romperem em choro. = Reco-
lhido pelo Padre Bento Pereira.

BEIÇO, s. m. Nome vulgar dos lábios;

espécie de véos moveis e contráctis que
formam a entrada da bocca, quo servem
para a apprehensão dos alimentos, e para

a modulação de certos sons.

— Em Carpinteria, beiço é aquella

parte da taboa que ergue mais do que ou-

tra n'um assoalhado. = Recolhido por
Blutcau.

— Loc. : Beiço de baixo, o lábio infe-

rior. — Beiço de cima, o lábio superior.

— Dar mel pelos beiços, enganar com
boas palavras, embair com promessas.

—

Morder os beiços, manifestar o sentimento

de raiva. — Beiço da ferida, as bordas

inflauimadas, quando a ferida é profunda.
— Fazer beiço, diz-se do mau cantor,

que faz tregeitos com a bocca. — Levar
pelo beiço, governar alguém, como autó-

mato.—Pc//!a-beiços, nome chulo de uma
ponta de cigarro. — Não é j^ara os teus

beiços, diz-se quando se ameaça de não
conseguir-se um intento. — Beiço suino,

o que é cabido, e exprime uma grande
sensualidade. — Beiços de assucar, cum-
primento de namorados.

BEIÇOÁRIO, s. m. ant. (Corrupção de
Bençoairo, do radical bem.) Inventario,

cadastro, rol dos bens de uma casa, ou
egreja. O livro aonde está esse balanço.

= Recolhido por Viterbo.

tBEIÇON, s. /. ant. Corrupção de Ben-

ção.= Recolhido por Viterbo.

BEIÇUDO, adj. Que tem beiços gros-

sos ; boiçana.= Usado na linguagem chula.

. t BEID-EL-SAR, s. m. Em Boíanica, es-

pécie de asclepiade, usada na Africa con-

tra as mordeduras venenosas.

BEIJADO, adj. p. Ameigado com bei-

jos; afagado, animado, em signal de ca-

rinho ou de respeito. ^

—

De mão beijada,

gratuitamente, sem retribuição.— Dar al-

guma Cousa de beijado, o mesmo.
BEIJADOR, adj. e s. m. O que dá bei-

jos. = Recolhido por Bento Pereira, na
Prosódia. ii;>:i

BEIJAMÃO, s. m. Acção de beijar a

mão a alguém em signal de respeito e de
submissão. Em todas as cortes da Eu-
ropa era uma espécie de etiqueta, pela

qual em certos dias de festa ou gala, os

reis concediam aos seus súbditos que lhe

viessem beijar a mão. Era um resto da
homenagem feudal dos vassallos, que ha

bem pouco tempo acabou em Portugal.

—

Também dá beija-mão o presbytero que
pela primeira vez diz missa.

BEIJAR, V. a. (Do latim basiare) Os-

cular, applicar a bocca avançando os lá-

bios, sobre o rosto ou qualquer outra parte

do corpo de alguém em signal de ami-

zade, de amor, de respeito, de reconcilia-

ção, etc. Figuradamente, tocar de leve,

acariciar, amimar. Tomar a benção* .vn

„ L ,1
rSi-vÚ

e começa os olltos bell03

A hcijtirA\\ç e as faces e os cabelios. \
\\

CAMÕBS, lUZ-, caDt. Y, esl. 55.

— Loc. : Beijar o pê ao papa, cerimo-

nia degradante, que se justifica pelo sen-

tido symbolico da devoção de Magdalena,

que beijou os pés a Jesus.— Beijo as mãos
a vossa senhoria, formula de agradeci-

mento e respeito ; offerta de serviços, cum-

primentos.— Beijar o chão, signal de hu-

mildade, que usam os devotos no fira das

suas rezas ; signal de reconhecimento, que

usam os náufragos perdidos, quando che-

gam a terra. — Beijar o pão, signal de

respeito, usado nas famílias portuguezas,

quando se levanta do chão o pão que cahiu

casualmente.— Beijar a sombra de alguém,

castigo usado nos jogos de prendas. —

-

Beijar a garrafa, na linguagem chula be-

ber os primeiros golos.

—Beijar-se, v. reji. Dar-se beijos mu-
tuamentf. Tocar-se de leve.

t BEIJARABOS, s. m. Nome chulo e dado

á pessoa servil e bajuladora, que se atrella

a outra, e não tem opinião sua, e que á

custa da própria dignidade condescende

sempre com os outros.

BEIJINHO, s. m. Diminutivo de Beijo;

pequeno osculo. Figuradamente, a parte

mais delicada de qualquer cousa, a flor,

a essência, a nata, o requinte, o aroma
de qualquer cousa

; o ai-Jesus.— Beijinho

de freira, certo doce.= Citado na Aca-

demia dos Singulares, Tom. ii p. 221.

BEIJO, s. m. (Do latim basiuni ; no ita-

liano baccio, no hespanhol beso.) Osculo;

acto que consiste em applicar levemente

os lábios sobre um corpo qualquer; ex-

pressão muda de vários aôectos de amor,

amizade, veneração, carinho.

— Em jurisprudência feudal,, beijar a
bocca, ceremonia symbolica, com que o

senhor acSeitava a homenagem dos seus

vassallos. -..,j,.,cj;_
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— Loc. : Beijo de paz, o que os chris-

tãos dftvain antigamente na egreja no

tempo da communhào, em signal da paz

interior.— Beijo de reconciliaí-ão, os que

davam os inimigos, quando acabava entre

elles o direito de represálias. — Beijo de

pudor, diz-se quando os carinhos e as pa-

lavras aftectuosas escondem uma intenção

dolosa. —-Dnr o beijo na face com a es-

pada escondida, corametter aleivosia.

•j-BEIJOATO, s. Vi. Sal formado pelo aci-

do beijonico.

BEIJOCA, s. /. Nome chulo de Beijo;

osculo estridente, e sensual. = Também
designa o beijo que as amas dão nas crian-

ças paia as calarem.

BEIJOCADO, adj. p. Beijado a miúdo;

que levou muitos beijos.= Usado na lin-

guagem chula.

BEIJOCAR, V. a. Dar beijocas, dar bei-

jos repetidos e estrondosos.= Recolhido

por Moraes.

6EIJ0ÍM, s. VI. (Do árabe lengi.)

Em Botânica, substancia aromática e re-

sinosa, que escorre de algumas arvores

das índias orientaes; pertence á secção

dos bálsamos ; extrae-se das incisões fei-

tas no tronco do Stj/rax benzoia. Ha
varias qualidades : beijoim de boninas, é

o que se colhe das plantas novas ; o

beijoim amygdaloide, o que se colhe

em_ lagrimas ovóides, e esbranquiçadas.

«E tempo de que se offereçam a Deus

fumos do vosso espiritual incenso, e quem

tem tão bom beijoim, bons perfumes Jhe

fará. -D Fr. António das Chagas, Cartas

Espirituaes, Tom. Ii,p. 122.=Tambem se

escreve Benjuim, e Beijoina mais confor-

me com a etimologia hespanhola, ingleza

e franceza.

t BEIJOINA, s. f. Em Cliimica, nome
dado á essência que se encontra era pe-

quena quantidade no beijoim.

BEIJOÍNICO, adj. Nome do acido que

entra na formação do beijoim. Vid. Ben-

zóico.

BEIJÚ, s. m. Em linguagem brazilica,

pequenos bolos alvíssimos e delicados, fei-

tos das raizes seccas da mandioca, pisa-

das ao pilão; fazem-se á maneira de cos-

corão ; na linguagem indígena chamam-
Ihe Miapiata. — Esta palavra tornou-se

homonyma de Bajú.

BEILHÕ, s. m. (O mssmo que Belhó o

Filho ; no francez encontra-se beilché com
o mesmo sentido.) Massa em que entram

ovos, manteiga, assucar, etc. E' a modo
de. sonhos ou mal-assadas.— (íZ)'«s<e modo

se fazem sonhos ou beilhós. » Arte da Co-

sinha, p. 135.

BEILHÒS, s. 7)1. 2^!'- Castanhas assadas

e limpas de toda a casca. = Recolhido

por Viterbo.

t BEILSCHMÍLDTIA, s. m. Em Botâ-

nica, género da família das launiceas,

tríbu das cryptocargoias lundado sobro

algumas arvores da índia.

BEIRA, 8. f. (Da baixa latinidade be-

ila, campo plano.) Borda, extremca, aba,

orla; riba, ribanceira, ourela, margem,
ponta. Nome bastante usado na lingua-

gem popular. — «.Encalhado á beira do

rio.)^ Araújo, Successos das armas por-

tuguezas, p. 49, v.

— Loc: ((Nadar, nadar, vir morrer

d beira.» Sá de Miranda, Vilhalpandos,

act. IV, SC. 2. — ((Seja tua a Jigucira, e

estê-lhe eu á beira.» — Estar á beira de

(liguem, chegado a essa pessoa, junto,

próximo.— Beira ds telhado, a parte que

sáe fiJra da imalha para desaguar a chuva.

— «Beira de egreja, sempre goteja. v Ane-

xim. — Beira de chapéo, as abas.

BEIRAL, s. m. A renque das telhas que

sacDj fora da cimalha para lançar na rua

as aguas pluviaes. As gotteiías do tecto.

BEIRAM, s. m. Vid. Bairam.

BEIRAMAR, s. /. Margem, beira, orla,

costa, borda do mar. — «Aquelles indios

moradores da beira-mar.» V^asconcellos,

Noticias do Brazil, p. 43.— Usado adver-

bialmente : — « Andar beiramar. » Cha-

gas, Cartas Espirituaes, Tom. ii, p. 7õ.

BEIRÁME, s. m. Lençaria de algodão

da índia; certa chita. — «.Fardos de bei-

rames e patolas.t João de Barros, Dé-

cada III, tol. 81, col. 2. — «Coifa de

beirame, namorou Joana. » Ancxim do

século XVI.

BEIRAMÍNHG, s. m. Diminutivo de

Beirame.

BEIRÃO, s. m. O que é natural da

Beira.

BEIRENSE, adj. 2 gen. Que pertence

ou é natural da Beira.

BEIRÍNHA, s. f. Diminutivo de Beira

;

bordínha, abíuha.

BEISAR, V. a. ant. iDo francez bai-

ser.) U mesmo que Beijar. Forma mais

próxima do latim busiare.—((Lembrume
(jue beisando as mãos a V. A.» André de

Resende, Historia ^de Évora.=:Recolhido

por Moraes.

f BEITO, s. m. ant. Corrupção de nome
próprio Bento.

f BEIZATH, s. m. Moeda do ouro dos

antigos persas. Medida usada pelos Ju-

deus.

BEJA, s. ni. ant. Corrupção de Bajú

ou Bejú. Coberta, veste. — (lEsconde-

ram-se debaixo de cubertas oti dos bejàs.»

Couto, Década VIII, Liv. IL = Reco-

lhido por Moraes, que não determinou a

signiticação.

BEJU, s. m. Vid. Baju, e o sou homo-

nymo Beiju.

BEJUIM, s. m. Vid. Benjoim. Forma
recolhida por Bluteau.

t BEL, .t. m. Vid. Baal.

BÊL, adj. 2 gen. Forma coutrahida de

Bello, usada na construcção Belprazer,

Belveder, Belverde, Beldade, ete.

Y BEL, adj. Contracção antiga de Habil,

Belitar, tóiina aichaica de Habilitar. \'id.

Belitado, Belitação.

t BELA-AYA, s. f. Em Botânica, ar-

vore de Madagáscar, cuja casca é aromá-
tica e fimarga.

t BELADAMBRÉA, s. m. Em Botânica,

filanta epliemeia do Malabar.

t BELAMODAGAM, s. m. Em Botânica,

pequena arvore do Malabar.

t BELÁNGERA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da família das saxifragaceas, fun-

dado sobre um pequeno numero de ar-

vores do Brazil.

t BELA-POLA, s. /. Em Botânica,

planta do Malabar da familia das orchi-

deas.

BELBÚTE, s. m. Certo tecido de algo-

dão de côr e aveludado. — «... que todas

as fabricas, manufacturas ou teares... de

belbutes, chitas, bornbazinas, ftistões ou

de qualquer outra qualidade de fazenda
de algodão ou de linho, branca ou de

cOr...« Alvará de 5 de Janeiro, de 178Õ.

BELBUTÍNA, s. f. Belbute fino, feito

de algodão ou de linho, branco ou de
côr.

BELDADE, s. f. (Da forma archaica la-

tina bellitudo.) Belleza; usado principal-

mente na linguagem poética; formosura,

graça. — «... a beldade doesta terra...!

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. II, se. V.

BELDROEGAS, s. f. pi. Em Botânica,

nome vulgar da herva chamada portula-

ca, da qual se faz excellente salada. Ci-

tada por Brotero.

BÉLDROS, s. m. pi. (Corrupção de Bre-

dos; do latim blitum, no hespanhol ble-

do ; o «1» e «r» estão sempre sujeitos á

metathese na linguagem popular.) Herva
hortense, usada na comida do povo. For-

ma recolhida por Bento Pereira.

BELDRUÉGAS, s. f. pi. (Segundo Mo-
raes do persa baldoraca.) Vid. Beldroe-

gas, como usa Brotero.

BELEGUIM, s. m, (Do árabe baleguin;

de balaga, trazer, acompanhar, lançar

mão de alguém.) Official de diligencias,

que fazia antigamente as pri.«ões junta-

mente com o alcaide. Quadrilheiro, que

vexa o povo com cxacções fiscaes e poli-

ciaes. Nome atfroutoso. Figuradamente,

criança inquieta, travessa. Citado na Aca-

demia dos Singulares, Tom. ii. p. 240.

BELEGUINAÇO, s. m. Augmentativo do

Beleguim. = Recolhido por Moraes.

BELEGUINÀS, s. m. ar.t. O mesmo que

Beleguinaço.— ((Âh beleguinaa, fugidiço

das galés. D António Ferreira, Cioso, act.

IV, SC. 5.

t BELEMNÍTE, s. /. (Do grego belem-

nitee, i)udra em forma de decbas.) Mol-

luscos fosseis, que se consideram como vi-

sinhos dos omnastrophos c onvchoteuthis.

Na linguagem vulgar chama-se-lhe pedra

de raid.

T BELEMNITÉLLA, s. /. Espécies de

belemnites que tem uni:t fenda interior

no bordo anterior do rostro.

t BELEMNÍTICO, <i<//. Que tem rclaçào

ou pertmco ;is bolomnites.

t BELEMNITlDEAS, s. f. pi. Em Bo-



750 BELI BELL BELL

tanica, família da ordem dos acétobrilí-

feros, comprehendendo os géneros belem-

nites, belemnitella e conotentliis.

t BELÉMNITOLOGÍA, s. /. Historia na-

tural dos beleniuites.

t BELEMNOIDE, adj. 2 gen. (Do gre-

go belemnon, dardo, e eidos, forma.) Era

Anatomia, o que apresenta a forma de

flecha: ajiophyse belemnóide.

t BELEMNÓIDE, adj. 2 gen. Que tem

a forma de flecha.

t BELEÓPTERO, s. 7?i. (Do grego be-

los, dardo, e ptêron, aza.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros pentámeros,

formado para duas espécies do Mala-

bar.

BELÉRICO, s. m. Em Botânica, planta

da familia das apocyneas ; nome de uma
das cinco espécies de miraholamo, usada

na Pharmacia.=:Citado na Pharmacopêa
Tubalense.

BELÊTA, s. /. (Corrupção de Veleta.)

Grimpa, catavento.— «Pelos ventos são

entendidas as partes, feia beleta o mi-

nistro. » Prazeres, Vida de Sam Beuto,

Tom. I, Erapreza 11, n. 246.

t BELFAS, s. /". pi. Nome chulo das

faces, quando apresentara bochecha.

BELFO, adj. (Do hespanhol helfo.) O
que tem o beiço cabido, ou propriamente

os beiços desencontrados. = Usado em
Alveitaria, como se vê em Pereira Rego,
e recolhido por Bento Pereira.

BELGA, adj. 2 gen. Que pertence á

Bélgica, ou é natural d'ahi.— «ÍJ os na-

turaes d'ella, belgas.» Monarchia Luzit.,

Tom. I, foi. 39, col. 3.

BÉLGICO, adj. ant. O mesmo que Bel-

ga, mais usado. = Recolhido por Bluteau.

BELHÃO, s. m. ant. (Segundo Moraes,

do castelhano vellon ; temos a forma Bi-

lhão, no francez billon.) Cunho de moeda
de cobre antiga, á maneira das moedas
romanas que tinham representadas uma
cabeça de ovelha, e por isso se chamava
ao dinheiro pecunia.=Recolhido por Mo-
raes. Vid. Bilhão, e Bulhão.

BELHO, s. m. Nome vulgar da lingueta

da fechadura.= Recolhido por Bluteau.

BELHÒ, s. m. O mesmo que Beilhó :

comida de bolos de abóbora, com fari-

nha e assucar, fritos em manteiga ou azei-

te. Jeremú.

t BELIAL, s. «i. O mesmo que Baal e

Bel. Na Biblia designa o espirito mali-

gno, o demónio.

—

Filhos de Belial, nome
que os theólogos dão aos heresiarcas.

BELICHE, s. m. Em linguagem náuti-

ca, catre de madeira que se arranja em
altura sufficiente nos camarotes e cama-
rás para servirem de apoio aos colchões.

— Quarto para jogo nas casas que d<ão

tavolagem. Citado por Vieira.— Quarto
pequeno.
— Em jMythologia, Beliche, é o nome

dado em Madagáscar ao diabo. = Reco-
lhido por Bluteau.

BELIDA, #. /. Nome vulgar da Albu-

gem. Névoa branca no olho. O povo diz

Velida.

— Loc. : Ter belidas nos olhos, nSo
querer vêr ; fingir que não repara.

BELIS, ndj. ant. Agudo, esperto, trar

vesso, discreto. Diz Bluteau:— «íZe pala-

vra que de Africa i^assou a Portugal, por
adagio, quando se quer significar homem
agudo e prevenido, se diz que he hum belis,

que tanto vale, como hum espirito maligno
e perspicaz. Assim o affirna o P. Fr.
Miguel Pacheco, na Vida da Infanta D.

Maria, p. 4õ.» Vocabulário.— a Descreia

como belís, ISe, escreve quando quer...

«

Euphrozina, act. i, se. 6.

t BELISARIA, s. /. No jogo da batota,

a pequena moeda que o parceiro feliz dá
a um mirone, que não tem com que jo-

gar.

t BELISARIO, s. 7?!. Na linguagem vul-

gar, homem pobre reduzido á extrema
miséria.

t BELISCADO, adj.p. Apertado com as

unhas; castigado com beliscões; arranha-

do. Irritado, excitado.

BELISCADURA, s. f. O acto de belis-

car; beliscão; apertão com as unhas; cas-

tigo que as mães dão ás crianças. == Re-
colhido por Moraes.

BELISCÃO, s. m. (Do latim vellicatio.)

Arranhadura com as unhas do pollegar e

Índex ; beliscadu-a. Fr. João de Leite

escreve Belliscão. Víd. Belisco. Belisca-

ção.

BELISCAR, V. a. (No latim vellicare;

encontra-se taipbcm as formas Belliscar e

Peliscar, no mesmo sentido.) Dar belis-

cões; castigar as crianças apertando-lhes

com as unhas ou com as pontas dos de-

dos as orelhas ou os músculos dos bra-

ços ou das pernas.— Figuradamente : ti-

rar uma porção diminuta de alguma cou-

sa ; tocar de leve, arranhar sem chegar

a fazer sangue. Vid. Vellicar.

BELISCO, s. m. O mesmo que Belisca-

dura e Beliscão.

—

a.. .nem vozes e beliscos

para a morte ressurgir. -d Amador Ar-

raes. Dialogo II, cap. i.= Recolhido por

Bluteau.

BELITADO, adj.p. ant. Vid. Habilitado.

BELITAR, V. a. ant. O mesmo que Ha-

bilitar. Nos documentos antigos também
se encontra Belitado e Belitação. = Re-

colhido por V'iterbo.

f BELLA, s, f. mulher formosa e na-

morada.

BELLACÍSSIMO, adj. sup. (Do latim

bellacissimus.) Bellicosissimo, muito guer-

reiro.
Os Tarcos beltacissimos e duros.

cAMòEs, Lcz., cant. II, est. 6.

BELLADÓNA, s. f. (Do italiano hella

donna, assim chamada, porque d'esta plan-

ta os italianos faziam uma certa cór que
as damas punham nas faces.) Espécie de

planta venenosa do género átropos, famí-

lia das soláneas, que ae distinguem pelas

suas propriedades calmantes e nai-coticas.

t BELLADONINA, s. /. O mesmo que a

Atropina. Vid. esta palavra.

BELLAGÁRÇA, s. /. Em Ornithologia,

nome de uma ave asiática. = Recolhido

em Moraes.

t BELLAGINAS, s. /. pi. CoUecção das

leis municipaes dos godos.

t BELLA-INFANTE, s. /. Nome de ura

dos romances populares portuguezes, que
mais se repete na tradição oral.

BELLAMENTE, adj. De uma maneira
bclla; muito bem.

t BELLA-MODAGAM, s. m. Em Botâ-

nica, arvore da costa do Malabar, cujas

folhas se empregara como diuréticas e

emenagogas.

t BELLARDIA, s. /. Em Botânica,

planta da Cayenna.

BELLÁRTE, •<!. /. (Do hespanhol velar-

te.) Espécie de panno de lã fino. Citado

no Regimento antigo da Fabrica dos pan-

nos, f(i Recolhido por Moraes.

BELLAS-ARTES, s. /. pi. Nome com
que actualmente se designa conjuncta-

menle a Architectura, a Esculptura, a Pin-

tura, e a Musica. Vid. Arte.

BELLAS-LETRAS, s. f. pi. Na classi-

ficação dos conhecimentos humanos, dá se

este nome áquella parte da litteratura em
que o bello é o principal caracter, como a

Poesia, a Eloquência, a arte Dramática, a

Historia. — Academia de Bellas-Letras,

nome que tomou a Nova-Arcadia, quando
se erigiu para continuar a missão da Ar-

cádia Ollysiponense.

BELLATRÍCE, adj. (Do latim bellatrix,

icis). Guerreira; batalhadora, bellica.

Usado na linguagem poética. Também se

escreve Bellatriz.=Recolhido por Moraes.

t BELLATRIX, s. /. Em Astronomia,

nome de uma estrella da Constellação do

Orion ; é notável pela sua côr averme-

lhada; está situada na parte superior Oc-

cidental da constellação.

BELLEGUiM, s. m. Vid. Beleguim. -=

Recolhido por Bluteau.

t BELLENDÈNA, s. /. Em Botânica,

planta que se assemelha ás protêas ; é um
arbusto de Van-Diemen.

t BELLERÓPHO, s. m. Em Conchylio-

logia, género de conchas fosseis, tirado

das nautíles.

t BELLEROPHONTE, s. m. Em Astro-

nomia, nome que se dá também á con-

stellação do Pégaso.
— Em Conchyliologia, certa concha

fóssil.

t BELLEVÁLIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das liliáceas, que tem por

typo uma espécie commum na Itália e na
França.

BELLÉZA, s. /. (Do italiano bellezza.)

Qualidade do que é bello ; a reunião das

formas, de proporções, das cores, que
agrada á vista, que leva á admiração.

Formosura, beldade, encanto, graça, per-

feição, excellencia
;
gentileza, lindeza, bo-

niteza, donaii'e, garbo, louçania.— Fal-
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lando do homem, designa a virilidade, a

varonia, indicio da força e da dignidade
;

fallando da mulher, designa a seducção

graciosa, a expressão encantadora, e em
sentido figurado a própria mulher. Em
geral, designa as producyÕes da natureza

que agradam aos sentidos; a impressão

sublime que deixa o que é completo em
si, e perfeito.

Permitle que se esconda em leiírM annos
Debaixo de um burel tanta bfIlesa.

GAMÕBS, Soneto 144.

— Loc. : Belleza plástica, a que se

manifesta no corpo, que se representa

por formas materiaes.—Belleza (/J-^f^a^ diz

se da mulher cujo perfil faz lembrar as

estatuas antigas da Grécia.— Pôr belle-

zas no rosto, colar sobre as faces uns tor-

cicolos de cabello, por moda; pequenos

signaes de cabello.— Bellezas da Historia

de França, etc, etc. dá-se este titulo e aná-

logos, ás selectas formadas de narrativas

sobre qualquer assumpto.

—

Tijpos de bel-

leza em Mythologia, Vénus, Hebe, ApoUo,
Adónis, Ganimedes. Hyacintho, etc.

t BELLI, s. m. Prova symbolica, usada

em Guiné para descobrir um crime.

f BÉLLICA, s. /. Em Antiguidades ro-

manas, pequena columna collocada á porta

do templo de Bellona, contra a qual o

arauto arremessara uma lança em signal

de declaração de guerra.

BÉLLICO, adj. (Do latim ie?h'«{y.) Guer-
reiro, bellicoso, bellígero; marcial, aguer-

rido; pertencente á guerra. — a Dos ser-

mões hwis serão politicas, otííros bellicos.

»

Vieira, Sermões, Tom. i, Epist. ao leit.

A bellica trombeta alrôa os ares

E faz tremer os mais remotos mares.
GAI.HKGOS, TBMPLO DA MEM, liV. 11, CSt. 78.

E vinte duas villas, cujos muros
De beílico furor vivem seguros.

jD. B. iiv. Ill, est. 180.

BELLICOSISSIMO, adj. sxip. Muito bel-

licoso, amantíssimo da guerra.=Recolhido
por Moraes.

BELLICOSO, adj. (Do latim helUcosus.)

Que ama a guerra, que é dado á guerra

;

belligerante, combatente, guerreiro.

Mas de tuba canora c hcllicosa

Qtie o peito accende e a cor ao gesto muda.
CAMÕES, Lus., cant. i, est. íi.

t BELLIDA, s. /. Vid. Belida. =Reco-
Ihido por Bluteau.

t BELLÍDEA, s. /'. Em Botânica, uma
das sub-divisõos das compostas asteríiicas.

t BELLiDIA, s. /. Em Botnnica, planta

da subdivisão da tribu das compostas as-

terineas.

tBELLIDIASTRUM, s. m. Era Botânica,

genoro formado a expensas de uma planta

que faz parte do acter ou arnica.

t BELLIDIÓPSIS, s. /. (Do latim hdlis,

niargarita, o do grego opsis, apparoncia.)

Em Botânica, synou^-mo de Osmites.

t BELLIDIÓIDES, s. m. pi. Em Botâ-
nica, espécie de género bcUium.

BELLIGERANTE, adj. 2 (jen. (Do latim

hellum, guerra, e gerere, levar.) Diz-se

dos soberanos, ou dos exei-citos que es-

tão em guerra; dos partidos que luctam.
= Usado por Filinto.

BELLÍGERO, adj. (Do latim helliger.)

Que leva a guerra, bellicoso, belligeran-

te, guerreiro, aguerrido.

—

«Se vos achar-

des em disposição belligera.» D. Fran-
cisco Manoel de Mello, Cartas, foi. 408.

Vencendo o seu helligero estandarte
Dous mores inimigos, Morte o Marti.

CiSTnO, ULYSSÊi, c. IV, cst. 99.

t BELLINGUIM, s. m.ant. Vid. Beleguim.
=Recolhído por Bluteau, da linguagem
oral.

BELLIPOTÉNTE, adj. 2 gen. (Do latim

hellipotens.) Que é poderoso na guerra.

=Usado na linguagem poética, e recolhido

por Moraes.

t BELLIS, s.f. Em Botânica, designa-
ção scientifica das plantas que formam o

género, das margaritas.

BELLISCAR, v. a. (Do latim vellicare.)

O mesmo que Beliscar; forma mais pró-

xima da etymologia.

BELLÍSONO, adj. (Do latim hellisonus.)

Que dá som guerreiro, estridente. = Re-

colhido por Moraes.

BELLISSIMAMENTE, adj. sup. De um
modo muito bello.

BELLISSIMO, adj. sup. Muito bello
;

lindíssimo.

A Boreas que do peito mais queria
Agis disse a hellissima Oritbeya.

camObs, ldj., c. VI, est. 88.

BÉLLIUM, s. m. (Do latim bellis.) Era

Botânica, género de plantas do porte das

margaritas, que habitam na região me-
diterrânea.

BELLO, s. m. (Do latim hellum; no

céltico hei, e em todas as linguas roma-
nas hello, hei.) Dá-se este nome a certos

caracteres que nas fóimas, nas cores, nos

sons agradam á alma humana ; estes ca-

racteres são puramente objectivos, e é

pelas sensações que o sentimento do
bello se communica; assim além da ima-

gem que ha-de impressionar, é preciso

uma faculdade que receba e perceba a

sensação. A reacção das tactddades in-

tellectuaes ou da razão, sobre a esthetica,

forma o gosto ; a reacção da esthetica so-

bre a parte aftectiva forma o bello moral;

e a reacção da esthetica sobre a razão

;

forma o bello intelhctual. — O bello mo-
ral, é o amor da ordem o do dever, ou
o sentimento da equidade fundado nas
relações de ser a sor.—Bello intcllectual,

c a impressão da unidade que se faz sen-

tir atravez da unidade. Na Philosophia

da razão pura, o bello é uma das ideias

absolutas o eternas, que, como o justo e

o infinito são percepções da consciência

independentes das formas ou dos obje-

ctos que as revelara. Na Philosophia os-

coceza, o bello é uma ideia abstracta for-

mada pela actividade da intelligencia, de-

pois de impressionada a alma quo possue

o sentimento esthctico. Na Philosophia

platónica o bello ó uma reminiscência da
perfeição divina, da qual nos desprende-
mos, como por emanação, ao entrar na
vida physica. Para Goethe o bello era

apenas o resultado de uma organisaçào

teliz. Schelling considera o bello o ac-

côrdo do infinito com o infinito, da exis-

tência fatal com a actividade livre, da
vida e da matéria, da natureza e do es-

pirito. Vid. Arte, Ideal.

BELLO, adj. Pulchro, venusto, fof-i

moso, lindo, bonito, elegante, donoso, do-

nairoso, garboso, gentil, gracioso. =>

Diz se d'aquillo que nos desperta n'alma

uma sensação agradável
;

proporcional,

perfeito, ajustado.=Dizse de uma cousa,

cujas partes e conjuncto apresentam uma
relação immediata com o seu fim

;
gran-

dioso, digno de admiração.

Como doado corri, de longe abrindo
Os braços para aquella que era vida

D'este corpo, e começo os olhos bellos

\ lhe beijar, as faces e os cabellos.

CAMÕES, LCSiADAS, Cant. V, est. 56.

— Loc. : Um bello dia, em certo dia,

casualmente, de alguma vez. — A bella

Infante, titulo de um romance popular

portuguez do tempo das Cruzadas, com-
mum aos povos do sul da Europa —
Bellas Artes, vid.— Bellas maneiras, po-

lidas, com muita cortezia.

BELLO, A. m. ant. (Do latim hellum.)

Peleja, pugna, combate, guerra, lide, ba-

talha, acçào. = Usado por Heitor Pinto,

e recolliido por Moraes.

t BELLÓCORIS, s. m. (Do latim bellus,

lindo; e do grego korís, persevejo.) Em
Entomologia, género da familia dos scu-

telarianos, da ordem dos hemipteros.

t BELLÓCULUS, s. m. Em Mineralogia,

espécie de pedra preciosa que se asseme-

lha a um olho, e que se usou por esse

facto nas doenças de olhos.

t BELLON, s. m. Era Pathologia, có-

lica causada pelas exhalações das minas
de chumbo.
— Em Botânica, arbusto da ilha de

Sam Domingos, da familia das rubiáceas.

t BELLONA, s. /. Em Mythologia, a

deusa da guerra; figuradamente, a guerra.

Privativo da linguagem poética.

t BELLONARIO, s. m. Sacerdote de Bel-

lona.

t BELLÓNEON, s. m. Instrumento mu-
sico marcial, usado pelos antigos.

t BELLÓNIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas da America, que compre-

hondc algims arbustos das Antilhas.

BELLOTA, s. f. O mesmo que Boleta

ou Bolota. Nome dado ao carvalho das

co.^tas de .\t'rica, cujas landes sXo comi-

das pelos mouros.

t BELLÚA, s.f. ,Do latim hellua. grande
jumento. ~i Ordom da classe dos mararaí-

tcros, compreiíondendo o cavallo, o hip-

popóthamo, e o rhinoceronto.

t BELLUCiA, s. /. Em Botânica, nome
d.tdo ,í blakoa quinquenorvi.i.

BELLUINO, adj. OouSi\ de feras ; bes-
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tial, brutal, sanguinário. — «Estas cou-

sas excedem, toda a natureza belluina.»

Leonel da Costa, trad. das Georgicas de

Virgilio, p. 122. Vid. Bellúa.

BELLUOSO, adj. Abundante de feras.

=Usado na linguagem poética, e recolhido

por Moraes.

BELMÁZ, adj. 2 gen. Preguinhosde me-

tal amarello, pequenas taxas com cabeça

dourada, com que se pregam caixas, —
Pregos belmazes.

BELMÁZ, s. m. ant. (Corrupção do la-

tim umbilicus.) O embigo. = Recolhido

no principio do século xvi, por Bento
Pereira.

t BELMONTIA, «. /. Em Botânica, gé-

nero da família das gencianas, contendo

plantas herbáceas, indígenas do Cabo da

Boa Esperança.

t BELO, s. in. Era Botânica, arvore

das Molucas.

1 BELOGLOSSAS, s. to. pi. (Do grego

èeío, lança, e grossa, lingua.) Em Ornitho-

logia, familia dos pássaros trepadores,

contendo aquelles, que, como as pegas,

têm a lingu i lumbriciforme, longa v pro-

tractil.

t BELOMANCIA, s. /. (Do grego helos,

dardo, e manteia, adivinhação.) Espécie

de adivinhação feita pelas flechas, que

usam os orientaes.

t BELOJVIANCIANO, adj. Concernente A

adivinhação das flechas.

fBELONIA, s. f. (Do grego helone,

agulha.) Em Botânica, género da tribu

das oscillacieias.

t BELONITES, s. f. pi. (Do grego he-

lonis, pequena agulha.) Em Botânica, gé-

nero da familia das apocyneas, synonymo
do género pachypode,

tBELONUCHO, s. m. (Do grego belos,

dardo, e mjctos, noite.) ¥^m Entomologia,

género de coleópteros tetrámeros, fami-

lia dos brachelitres, fundado sobre treze

espécies do Brazil.

t BELOPÊA, s. m. (Do grego helopeios,

fabricante de louças.) Em Botânica, gé-

nero de coleópteros trctámeros, familia

de curculióuides, fundado sobre uma es-

pécie única do Brazil.

t BELOPERONE, s. m. (Do grego helos,

flecha, e perone, colchete.) Em Botânica,

género que tem por typo a jiisticia ob-

longa, linda planta de estufa.

t BELLÓPHERO, s. m. (Do grego be-

los, flechas, e pkerô, eu levo.) Em Ento-

mologia, género de coleópteros tetráme-

ros, da familia dos curculiónidos, tendo

por typo o brentho militar, que se acha

em S. Domingos, e em Cuba.

t BELÓPTERO, .?. m. (Do grego belos,

flecha, e pteron, aza.) Concha fóssil dos

terrenos terciários.

t BELORHING, .9. m. (pr. beUrino; do
grego belos, dardo, e rhin, nariz.) Em
Entomologia, género de curculiónides.

t BELORHYNCHO, s. m. (pr. helorinco;

do grego óeZos, flecha, e rhynchos, bico.)

Em Entomologia, género de coleópteros

tctrámorns, familia dos corculiónides.

t BELOSTÉMANO, s. m. (Do grego he-

los, flecha, c stema, coroa.) Em Botânica,

género da familia das asclepiadáceas.

t BELÓSTEMO, s. m. (Do grego belos,

dardo, e stoma, bocca.) Em Entomologia,

género de insectos da familia dos nepiá-

nos, da ordem dos hemíptcros hcterópte

ros, das regiões intertropicaes do globo.

BELÓTA, .«. /. Vid. Bolota.

t BELÒTRIPS, s. m. (Do grego belos,

dardo, e thrips, género de insectos.) Em
Entomologia, género da familia dos thri-

psianos.

t BELOTÍA, s. /. Em Botânica, género
da fimilia das tiliáceas, tendo por typo

uma única espncie, originaria de Cuba.

t BELPHEGOR, s. m. Vid. Beelphegor.

BELPRAZER, s. m. Grado, satisfação,

azo, vontade, motiiproprio.:=Usadp quasi

sempre em locuções adverbiaes.— «.A bel-

prazer estão dormindo.» Trad. da Eneida,

Liv. IX, est. 4C).

t BELSEBUTH, s. m. Em Mythologia
oriental, o príncipe dos demónios ; na
linguagem popular dizse Barzabú, para

esconjurar qualquer acção má.

Tii Br ícbuth, qtie os ventos com tremenda
ViolencLi moves conlrj o mar e teiTii .

.

MBNKZRS, MALACA CONn., liv. X, esl. 21.

t BELSOF, s. m. Em Botânica, arvore

de 8iam, que dá o benjoim.

BELÚCA, s. m. Em Ichtbyologia, peixe

amphihlo dos mares dn noite; espécie de

golphlnho.

t BELULCO, -s. w. (Do grego belos,

dardo, e elko, tirar.) Em Cirurgia, antigo

instrumento, usado na extracção das lan-

ças, flechas, etc.

t BELUS, s. m. (Do grego 5«Zos, dardo.)

Em Entomologia, género de coleópteros

tetrámeros, familia dos curculiónides, con-

tendo duas espécies da Nova Hollanda.

t BELUTTA, .t. m. (Do nome malaio

belutta, branco.) Em Botânica, nome
commum a muitas arvores do Madagás-
car.

t BELUTTA AMEL-PADI, .s. m. Em Bo-

tânica, planta do Malabar, cujas folhas

em decocção se empregam contra a mor-

dedura das serpentes.

t BELUTTA-ARELI, s. m. A laurosa de

folhas brancas.

t BELUTTA KAKA-KODI, s. m. Era Bo-

tânica, nome malabar de uma planta ras-

teira da tainllia das apocyneas.

t BELUTTA-KANELLI, s. m. Em Botâ-

nica, arvore que se assemelha ao cali-

ptranto.

BELVEDER, s. m.. (Do italiano belve-

dere, bella vista.) Em Architectiira, pa-

vilhão ou terraço construído no alto de

uma casa, a que na linguagem vulgar se

chama eirado, mirante, miradouro.
— Em Estatuária, Apollo de Belve-

der, uma das realisações mais perfeitas

da figura humana, assim chamada por

que se guarda no Museu Clementino aonde
se acha o Belveder do Vaticano.

BELVEDERE, s. f. Nome de uma planta

que etu Hespanha se chama Mirable, e a

que o nosso povo dá o nome de Belverde,

corrupção de Valverde. = Também se dá
este nome a uma planta da America e da
China, de flores rosáceas e que parece

ser uma salamandra.

De frescas tielvedpres rodeadas
Estão as puras aguas d'esla fonte.

CAMÕES, sonet. iii, c^nt. 3

BELVERDE, s.

de Valverde.

Corrupção popular

Dos verdes, o bclverdf mais triíiraphante,

UANOBL THOUAZ, INSULANA, liv. IV, eSt. 109.

t BELVISIÁCEAS, s. f. pi. Familia de
plantas que tem por typo a belvisia.

t BELVÍSIA, s. /. 'Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia dos fetos.

t BELVOÁSIA, s. /. Em Entomologia,
género de dipleros, fundado sobre uma
única espécie da Carolina e das Antilhas.

t BELYTA, s. /. (Do grego belos, agu-
lha.) Em Entomologia, género da ordem
dos hymenópteros, contendo um pequeno
numero de espécies.

BEM, s. m. (Do provençal ben ; no fran-

cez bien.) O que é útil, vantajoso, agra-

dável ; o que dá prazer e contentamento

;

toma-se no sentido material e moral.

Amor, virtude, honra, felicidade, ventura.

— a Esta ley tem os bens du entendimento

,

não serem sujfitus a nenhum infortúnio..,^

Barros, Décadas iv, prolog.

E sol nõ mefeu en cuydíar

De nnnca de vós aver bfii'

CANCIONEIRO, DE D. nIMZ, p. 36,

—Em Philosophia, bem é ura dos pro-

blemas mais discutidos ; consldcra-se como
a perfeição do ser, ou a tendência para

essa perfeição.—Bem moral, é a realisação

do verdadeiro e do justo.

—Loc. : Bem infinito, supremo, ou per-

feito, epitbetos thcologicos de Deus.

—

Homem de bem, prestante, honrado, ca-

paz.

—

Fazer bem, ser caridoso, auxiliar,

coadjuvar os outros.

—

Querer bem, amar,

adorar, namorar, idolatrar.

—

Dizer bem,
elogiar alguém, fazer-lhe bons ausências.

— '&&ra publico, o interesse geral da so-

ciedade.— Arvore do bem, a lenda do

Éden, que falia do pôino da sciencia do

bem e do mal.— Ter bens, ser proprie-

tário de muitas riquezas.

—

Mal é acabar-

se o bem. — «Fazei vós o bem que digo,

e não o mal que faço. »— «Ao bem buscal-o,

e o mal estorval-o.»— «O bem não se co-

nhece senão depois que se perde. ^— «Onde
bem me vae, tenho mãe e pae.n—«O bem
sôa, o mal voa.»— «Por hem fazer, mal
haver. D— «Quem faz o bem e não faz o

boixête, quanto faz, tanto perde. » — Che-

ga-se o bem para o bem, e o mal para
quem o tem.i> — «Quem não sabe do mal,

não sabe do bem.» — «Não ha mal sem

bem, cata para quem.ii — «Ha mal que
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vem por bem.»

—

Quem se bem estrõa,

bem lhe venha, o Anexins do scculo xviii.

— «O mal e o bem d face vcm.i>=^ Reco-

lhido por Bluteau. Vid. Bens.

BEM, adj. (Do latim bene.) Muito, bas-

tante ; o bom estado de uma cousa, ou

algum grau de perfeição
;
junto ás pala-

vras que exprimem qualidades, maneiras

de ser das pessoas e das cousas, impri-

me-lhe um maior grau de energia.

Ca de pran deas nõ tos perdoará

A minha morie, ca el sabe mui àen

Ca sempre foy meu sabor e meu ser

Eu vos servir, e sabe mui ben.

CANCIONSIRO DS D. DINIZ, p.7.

E quem vos òcit com estes meos
Olbos visse, creede 6en.

Id. p. 37.

—Loc. : Pois bem, ora bem, bem está,

bem melhor, antes assim, será tudo o que

se diz, mas esclareçamos mais este pon-

to.—Bem criado, com boa educação.— Co-

mer bem, ter muito appetite.— Bem/eii'ío,

phrase oíFensiva, quando se diz que o mal

Buccedido a alguém era merecido.

—

Ha
bem tempo, o mesmo quehamuito tempo.

— Vê bem, phrase cora que se manda to-

mar cautela. — Estar bem, sentir-se me-

lhor de uma doença.

—

Passa bem ? phrase

de cortezia.—Bem se me dá, não me im-

porta.

—

Ficar bem, na linguagem escho-

lastica, ser approvado em uiu exame

;

diz-se de um vestido quando parece ai-

roso em quem o veste.—Bem empregado,

o mesmo que bem /eiío.— Por bem, por

maneiras brandas, á boamente.

—

Bem que,

locução adversativa : mas, apesar. — Se

bem, ainda que.—Bem tirado das canel-

las, em linguagem popular, alto.— «Quem
bem está não se levante. i)— «Quem bem
está e mal escolhe, por mal que lhe venha

não se anoje. i>— «Bem venhas mal, se vens

só.y>

BEMACABADO, adj. Perfeito, esme-

rado, executado com apuro.

t BEMACONDICIONADO, adj. p. Res-

guardado, de modo que se não estrague.

Diz-se das mercadorias.

BEMACONDIÇOADO, adj. p. Que tem

boa Índole; diz-se também dos terrenos

productivos.

t BEMACOSTUMADO, adj. Morigera-

do, de bons costumes.

t BEMAFORTUNADO, adj. p. Que tem
fortuna, feliz, próspero, venturoso.

BEMAFORTUNAR, v. a. Fazer feliz,

tornar ditoso, dar e causar ventura.

—

€Aa lagrimas de Jacob, iam bemafortu-

nanáo a Joseph no Egj/pto.y> Fco, Quadra-

genas, foi. 143, col. 2.

BEMAMADO, adj.. ant. Muito amado;
amantissimo. — «... o nosso bemamado
sobrinho. -D Provas da Historia genealógi-

ca. Tom V, foi. 441.

BEMANDANÇA, s. /. anf. Felicidade,

prosperidade.^Usado pcia infanta 1). Ca-
tharina. Vid. a sua antitliosc Malandança.
BEMANDANTE, adj. 2 gcn. Próspero,

feliz, venturoso.

BEMAVENTURADAMENTE, adv. Feliz-

voi. II.—95

mente, prosperamente ; com bemaventu-

ranca.=Usado por Vieira.

BEMAVENTURÁDO, adj. p. Ditoso, fe-

liz, próspero, venturoso. Na linguagem

religiosa, emprega-se como substantivo:

o que goza da beatitude celeste, o que

está no paraiso, os santos.—oBemaventu-

rados os que têm fome e sede de justiça.

v

E sendo bemaventuraâo
Mil amigos te verão.

BEdKAP.DlM I\IBBinO, CCl. T.

BEMAVENTURÁNÇA, s. f. Em lingua-

gem theologica, a beatitude ; o gozo de

todos os bens. com exclusão de todos os

males.—Bemaventurança natural, a que

gozou o homem antes do peccado, isto é

a juneção de todos os bens próprios da

natureza criada.—Bemaventurança sobre-

natural, é a que nem antes do peccado,

ainda na sua innocencia original, podia

o homem lograr naturalmente.—Bemaven-
turança sobrenatural inchoada, é a aggre-

gação de todas as virtudes e graças so-

brenaturaes, a que também se chama
Bemaventurança evangélica, comprehen-

dendo n'ella as definidas por S. Matheus
;

com ella se sobe á bemaventurança so-

brenatural consummada, que é uma in-

fluição d'esta beatitude, que redunda no

corpo glorioso. — Bemaventurança objec-

tiva, é a visão inimediata de Deus.

—

Bemaventurança furmal, é a posse do

summo bem.—Bemaventurança essencial,

é a visão e fruição beatifica.— Bemaven-
turança accidental, é o gozo e alegria que

sobrevem ao gosto essencial, que precede

a visão beatifica. Todas estas distincções

são em Theologia catholica.

— Em Disciplina ecciesiastica, as bem-
aventuranças, são uma das orações do ca-

thecismo.

BEIVIAVENTURAR, v. a. Fazer ou tor-

nar bemaventurado ; tornar santo, san-

ctitícar.=Usado por Filinto. Moraes tam-

bém recolheu a forma reflexiva.

t BEMBÉCIA, s. /. Era Entomologia,

género de lepidópteros, da família dos

crepusculares.

t BEMBÉCIDES, s. m. pi. Em Ento-

mologia, tribu de insectos hymcnópteros,

que tem por typo o género bembex.

f BEMBEL.í!. m. Em Alchiraia, o azou-

gtie, ou a pedra philosophal.

t BEMBEX, s. m. (Do grego bembêx,

espécie do vespa.) Era Entomologia, gé-

nero da familia dos bembécides, da or-

dem dos hyraenópteros.

BEMBÉZES, s. m. pi. Vid. Bembé-
cides. =^Rooolhido por Moraes.

t BEMBIDION, s. m. (Do grego bem-

bex, vespa, e eidos, forma.) Em Entomo-
logia, género de coleópteros pcntámoros,

familia dos carábicos.

t BEMBIX, s. m. Nome de uma liana

da Cochinohina, da familia das malpighiá-

ceas.

t BEMBRICE, s. m. Era Botânica, ar-

busto trepador, que cresce na Cochinchi-

na, e aonde as suas folhas se empregam
em cobrir as casas.

BEMCHEQUERO, s. m. ant. Corrupção

de Bem te quero, phrase que se tornou

uma construcção : seducção, declaração

de amor, com que as mulheres se deixam

levar.— d... as moças pagão-se de bemche-

quero.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Euphrosina, Act. iv, se. 8. =^ Recolhido

por Mcjraes.

BEMCRÍADO, adj. O que tem uma boa

educação; cortêz, polido, cavalheiro, ob-

sequiador.

BEMDÁDO, s. m. ant. Homem filho de

familia honrada, nobre e distincto por

bons costumes. — «Nom filhará seus vas-

sallos salvo fidalgos e bemdados, que o

mereção de ser. » Cortes de Lisboa, de

1439. =: A origem d'estas palavras, se-

gundo Moraes, vem do latim benenatus,

devendo-se dizer bem nados, fundado na

phrase filii bene natorum, que se encon-

tra citada nas Memorias da Academia,

Tom. VII, p. 137.

BEMDÁDO, adj. Lhano, afí"avel, agradá-

vel, coiniTiunicativo.

BEMDITÍSSIMO, adj. sup. Abençoadís-

simo.

BEMDÍTO, adj. (Do latim benedictus.)

Abençoado, louvado, exaltado. = Usado

por Vieira.

BEMDÍTO, s. m. Oração assim deno-

minada, porque é esta a primeira pala-

vra por onde começa ; o mesmo succede

com o Padre nosso. Ave Maria, Salve

Rainha, Credo, etc. Oração que o povo

canta em um grande coral, quando acom-

panha pelas ruas o Viatico.

BEMDITOSO, adj. Venturoso, feliz. =
Recolhido por .Jeronymo Cardoso.

BEMDIZENTE, adj. 2 gen. O que diz

bem dos outros; o que falia sempre de

boa vontade ; louvazinheiro. — «... as lin-

goas dos maldizentes ou bemdizentes. »

Frei Luiz de Sousa, Vida do Arcebispo,

Liv. II, cap. 7.

BEMDIZER, v. a. (Do latira benedicere.)

Dizer bem; louvar, abonar, abendiçoar,

abençoar, reconhecer, dar graças, felici-

tar. — a. ..dando graças a Deos por lhe

cumprir seus desejos e bemdizendo a cria-

ção que fizera nelle. » Joào de Barros,

Clarimundo, Liv. i, cap. 12.

BEMENSINADO, adj. O mesmo que Bem-

criado.

BEMESTAR, s. ?)i. Tudo o que coníri-

bue para uma existência agradável ; si-

tu.iç.ào ou estado normal do corpo e do

espírito. Commodidade, prosperidade, des-

canço, satisfaç.ão.

BEMESTREADO, adj. Bera parecido,

garbo.<o. ^ontil, de boas proporções.

BEMFALLANTE, adj. 2 gcn. Que sabe

tratar cora cortezia, que tem nii^n de boas

maneiras certa graça, e facilidade do ex-

pressão. = Na linguagem popular, ó um
dos característicos com que se dosorov.'

qualquer pessoa bem educada.
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BEMFAZÈJO, adj. Beneficio, benefi-

cente, beneficiador, amigo de joraticar o

bem. — Contrapõe-se a Malfazejo ou Mal-

vado. = Bastante usado na linguagem
popular.

BEMFAZENTE, adj. 2 gen. O mesmo
que Bemfazejo

;
porém menos usado.

BEMFAZER, v. a. Beneficiar, fazer bem
ou coadjuvar. — aNenhuma cousa tem o

homem tão divina e tão própria de Deos,

como o bemfazer. » Vieira, Sermões, Tora.

VIII, p. 184. — tPor bemfazer maZ ha-

ver. v Anexira popular.

BEMFAZER, s. m. Beneficio, caridade,

esmola, auxilio, mercê, gratificação. —
«...ha huns bemfazeres que são viera usu-

ra. n D. Francisco Jlanoel de Mello, Apo-

logos dialogaes, p. 331.

BEMFEITO, adj. Feito com acerto; de-

vidamente cumprido. = Também se em-
prega na fóraia de interjeição, quando se

diz que o mal recebido foi merecido.

BEMFEITO, s. m. ant. Beneficio, graça,

mercê.=N'este sentido recolhido por Je-

ronymo Cardoso.

BEMFEITOR, s. m. Beneficiador; aquelle

que faz mercês e favores em prol de um
particular ou de uma communidade. =
Também se emprega como adjectivo, no
sentido de beneficio.

— Loc. : Bemfeitor da terra, nos do-

cumentos antigos, o que a cultiva e a

bemfeitorisa.

—

Meu bemfeitor, nome que
se dá áquelles de que se recebe uma ca-

ridade.

BEMFEITORÍA, s. f. Em Direito civil,

dá-se o nome de bemfeitoria a tudo o que
se faz em um prédio com o fim de o con-

servar melhor. Dividem se em bemfeito-

rias necessárias, as que sào indispensá-

veis para o prédio se conservar, e sem as

quaes acabaria; bemfeitorias úteis, as

que lhe augmentam o valor, mas sem as

quaes pôde o prédio existir ; bemfeitorias

recreativas, as que o tornam somente
agradável ; também se lhe chamam vo-

luptuarias. — «Se estas ãespezas tem por
jim conservar a existência da cousa, ou

preserval-a da deterioração, chamão-se

despezas ou bemfeitorias necessárias. v>

Coelho da Rocha, Instituições de Direito

Civil, § 84.—No sentido antigo, beneficio,

favor, mercê, graça. — «...receber bem-
feitorya de nenhum outro principe... »

Inéditos da Academia, Tora. ii, p. õ06.
— Em Litteratura, Livro da Virtuosa

Bemfeitoria, obra moral, composta pelo

Infante Dom Pedro, filho de Dora João I,

que se guarda inédita na Academia das

Sciencias.

t BEMFEITORIOS, s. m. pi. ant. O mes-
mo que Bemfeitorias. ==Recolhido por Vi-

terbo.

BEMFEITORISADO, adj. p. Melhorado
com bemfeitorias ; diz-se da terra ou her-

dade que recebeu melhoramentos.

BEMFEITORISAR, i-. a. Beneficiar um
prédio com bemfeitorias, não só para p

conservar, como para o tornar mais útil

ou cnmmodo. Fazer bemfeitorias.

BEMGUARDA, s. /. ant. Corrupção de
Vanguarda. = Citado na Monarchia Lu-

sitana, Tom. V, p. 57, col. 3.

BEMMEQUERES, s. m. Em Botânica,

nome vulgar de uma planta sjmgenésia

polygamia supérflua, da familia das co-

rymbosas, chamada cJirysanthemum leu-

canthemum. Dá uma flor que tem um bo-

tão côr de ouro, com folhas brancas ou

araarellas ao redor. Bluteau explica a ori-

gem do nome vulgar bemmequeres, do

seguinte costume popular: — «Tomãoos
rapazes uma jior d'aquellas e a vão des-

folhando, e tirando a primeira folha di-

zem — bemmequeres, e logo á segunda
mal me queres, e assim alternada e sue-

cessivamente vão dizendo até á ultima fo-

lha, a qual se acaba em bem me queres,

para a innucencia d'aquella edade jica

provado que lhe quer bem a pessoa sobre

quem se faz o exame, e o contrario se

acaba em malmequeres.» Vocabulário.

E vôs. douradas llores, por venlura
Se I;;nez qiiizer fazer de meus amores
b^xperieDCias oa fultia derradeira,

Moslrae-Ihe, para vèr niiniia fé piira

bem que sempre quiz, formosas Ilores,

Que então não sentirei que maí me qitcira.

cAMõss, souet. vil, canl. 2.

BEMNACÍDO, adj. Nobre, bemdado,
bem usado; figuradamente, nascido para

bem.
E vós, oli hem nacida sogurani-a

Da Lusitana anligua liberdade

camSrs, lcz-, caot. i, est. 6.

BEMNADO, adj. ant. O mesmo que Bem-
dado.

BEMOL, «. «1. Em Musica, caracter de

notação musical, em forma de um b, que

se põe adiante de uma nota para indicar

que ella deve abaixar meio tom. >=Tam-
bém se emprega como adjectivo.— «Usa-

mos desta propriedade bemol em os can-

tos brandos. » Nunes, Arte Mínima, Part.

II, p. 51.

BEMOLÁDO, adj. p. O mesmo que Abe-

molado. =Tambem se emprega como sub-

stantivo, para significar o canto brando.
— «...para fazer sustenido ou bemolado.

»

Nunes, Arte Minima, p. 49.

BEMOLAR, V. a. O mesmo que Abemo-
lar. = Citado na Arte Minima.

BEMPARECIDO, adj. O mesmo que Bem-
estreiado

;
galhardo, de bella presença.

BEMPOSTO, adj. O mesmo que Aposto;

que se concerta bem no andar, que tem
certo garbo nos movimentos.

BEM QUE, conj. adv. Não obstante, ainda

que, posto que. — «... em estilo alegre e

fácil, bem que tão diverso do meu hu-

mor e da minha fortuna.» D. Francisco

Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos, foi. 2, V.

BEMQUERENÇA, s. f. Boa vontade,

bom animo, benevolência, afteiçao, amor.
— Usado por Góes e Resende. = Tam-
bém se acreditou que Bragança era uma

corrupção de Bemquerença. Sobre esta

etymologia, vid.Monarch. Lusitana, Tom.
V, Liv. 16, cap. 47.

BEMQUERENTE, adj. 2 gen. Benevo-

lente ; aftectuoso, benévolo, que manifesta

a sua vontade por alguém.

BEMQUERER, u. n. Amar, sentir por

alguein uraa grande affeiçÀo, sympathi-

sar ; dogi^jar bem.
BEMQUERER, s. m. Amor, iiífecto, af-

feição, syrapathia. = Usado por Bernar-

dim Ribeiro, e ainda hoje privativo das

cantigas do povo.

BEMQUERÍA, s. /. O mesmo que Bem-
querer. = Usado na linguagem popular

imitada por Sá de Miranda.

Bebemos dís bemqitcrian.

Que cada hum comsijío tem.

SÁ DE M1RA^DA, ecl . I, n. 12.

BEMQUISTAR, u. a. Procurar, fazer

com que se queira bem ; conciliar amor,

causar agrado. — «E apetite que bem-
quista a pieor fruta.» Chagas, Cartas Es-

pirituaes, Tom. it, p. 82.

— Bemquistarse, v. refí. Tornar-se

bemquisto, adquirir sympathias, tornar-se

affeiçoado.

BEMQUÍSTO, adj. Que conseguiu a be-

nevolência de outrem
;
que caiu em graça

;

estimável, que merece sympathia
;
que é

bem acceite.

D'um rei potente somos. Ião amado,
Tio qnerido de todos e bemquisio.

CAMÕES, ms. cant. i, osl. 31.

BEMSABÍDO, adj, ant. Quesabeas cou-

sas bem; prudente, cauto.

—

«...são mui-

tos os confiados, e poucos os bemsabi-

dos. ') Jorge Ferreira, Euphrosina, Act. iii,

SC. 2.—No sentido moderno, notório, co-

nhecido, publico.

t BEMSILHO, s. m. Corrupção de Ven-

cilho. Ligadura, atilho, vencelho.=Reco-

Ihido por Viterbo.

BEMSOANTE, <?((;. 2 gen. Sonoro,que tem

um som agradável. =Usado por Vieira.

BEMTÉRE, s. m. Ave do Brazil, cujo

nome indígena é pitangua guacu, ou cui-

riri ; é do tamanho do estorninho.

BEMTEVI, s. m. Em Ornithologia, ave

do Brazil assim chamada, porque articula

distinctamente o seu nome. E' aigtun tanto

maior do que a alveloa, mas é atrevido

e ataca pássaros maiores. = Também se

dá este nome a uma parcialidade politica

do Maranhão.
BEMVÍNDA, s. f. ant. O mesmo que

Boa vinda.=Uaado por Damião de Goos.

BEMVÍNDO, adj. Bem visto, bem re-

cebido; saudação que.se dá a quero quer

que chega de fóra.=Tambem se emprega

como substantivo.

BEMViSTAS, loc. adv. Com vistoria e

approvaçSo.— « . . . lavre per hu quiser as

terras a bemvistas e determinaçom d'a-

quelles a que fôr dado poder.» Ordena-

ção Affonsina, Liv. IV, Tit. 81, § 2.

BEMVISTO , adj. Bem considerado

;

tido em boa conta; bemquisto. Que não
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é falto de vista. Que é como se diz.

—

iComo quando era tmiiio vioço, e bem
visto.» Frei Luiz de Souza, Historia de

S. Domingos, Part. ii, Liv. 3, cap. 8.

t BEN, s. m. Em Botânica, arvore da

familia das leguminosas, que cresce nas

índias orientaes, cujas sementes oíFere-

eem um óleo empregado em perfumarias.

t BEN ÁLBUM, s. m. Em Botânica,

planta alexitera.

t BENAN, s. m. Em Astronomia, cs-

trella fixa de segunda grandeza, que é

a ultima das trez da cauda da grande

Ursa.

t BENATH, s. m. Era Pathologia, pús-

tula que lebenta no corpo quando se súa,

na Arábia.

BENAVENTEAR, v. n. Soprar favora-

velmente.

Mas logo benarenlea abril passado.

CáSC. GEBAL, foi. 59.

BENÇÃO, s. /. (Do latim benedictio-

nem; no portuguez antigo bendição, dan-

do-se mais tarde a syncopa do «d» como
em medius, meio.) Acção de consagrar,

de benzer com as ceremouias da egreja.

Acção pela qual um bispo ou um presby-

tera faz o signal da cruz sobre os assis-

tentes. Oração breve que recita o officiante

antes das lições de matinas ; as palavras

acompanhadas com um movimento da mão
em cruz, que os pães e mães ou paren-

tes mais velhos dizem aos filhos ao dei-

tar e levantar da cama. Graça, favor, be-

neficio do céo ; voto de prosperidade,

bom augúrio. Fecundidade, abundância.
—«As bênçãos são de si sacravientaes,

mas não de tanto momento, que o preceito

de as receber designe o peccado mortal,

quando não intervenha desprezo formal

em recebel-as ou em consummar o matri-

monio antes de as haver recebido.» Prom-
ptuario Moral, p. 359.

A lictifão de Deus
Caio na calileiu

De Nunalvres Pereira

CANC. POPDI..

— Loc. : Furtar a benção a alguém,

fazer com antecipação o que pertencia a

outrem, roubar-lhe o direito de primazia.

— Concedido em benção, era consequência

de imprecações de bons.

—

Filhos de ben-

ção, os legítimos. — Tempo de bênçãos,

aquellasépochas do anno em que a egreja

abençoa os casamentos.— Tomar a ben-

ção, lançar a benção, actos correlativos,

de respeito entre o pae e os filhos.

—

Benção apostólica, saudação foi-mal que o

papa dá nas bulias.

BENÇOÂIRO, s. m. ant. Benedictiona-

rio. Livro ou rol de bens deixados a

uma egreja ou mosteiro. Recolhido por
Viterbo.=^Tambcm se escreve Beiçoairo.

t BENDA, s. /, Peso africano do ses-

senta e quatro grammas.—Moeda da costa

de Guino.

t BENDADO, adj. p. ant. Corrupção do

Vendado.

—

lEstava hum Cupido beniaão
com duas tochas accesas. » Lavanbas, Via-

gem de Philippe II, p. 2.

f BENDALA, s. m. Dança dos árabes,

de Darfour, em Africa.

BENDÁRA, *. m. Nome indiano do re-

gedor da cidade.^Usado por Fernão Men-
des Pinto.

BENDIÇÃO, s. f. (Da baixa latini-

dade benedictionem, usado nos livros ec-

clesiasticos.) O mesmo que Benção, =
Usado por Severim de Faria no Prom-
ptuario, e ainda hoje nos cantos populares.

BENDIÇOAR, u. a. Vid. Abendiçoar.=
Usado por Amador Arraes.

t BENDIDÊA, s. /. Mez do anno bithy-

niano.

BENDITÍSSIMO, adj. sup. Que é sum-
mamente beradito; abençoadíssimo. ==
Usado por Vieira.

BENDÍTO, adj. (Do latim beneãictus.)

Abençoado, abendiçoado, benzido, bento.

Vid. Bemdito.

BENDIZER, i'. a. Vid. Bemdizer.

t BENÉCE, s. m. Vid. Benesse.= Re-

colhido por Bluteau.

BENEDÍCITE, s. m. Em Liturgia catho-

lica, primeira palavra da oração que se

recita antes de comer pedindo a Deus
que abençoe os alimentos que dá.

BENEDICTA, s. f. Em Pharmacia, ele-

ctuario purgativo e benigno, de que se

fazia antigamente grande uso para as ob-

strucções e para a menstruação. — « To-

mando cristeis fortes de Geropiga, Bene-

dicta e mechas. d Morato, Luz da Medi-

cina, trat. I, cap. 7.

— Em Liturgia, benedicta, nocturno

da Virgem, que na ordem seráphica se

resava depois de completas nas sextas

feiras.

t BENEDICTIA, s. /. Em Botânica, sy-

nouyrao de Smtssuria.

BENEDICTÍNO, adj. Que é concernente

aos frades da ordem de Sara Bento. —
Bulia benedictina, a que deu Bento iii,

em 133(3, para reformar a ordem de S.

Bento.

BENEDICTÍNO, s. »i. Religioso ou frade

da ordem do patriarcha Sam Bento, fun-

dada no século vi ; alliava com exercí-

cios de piedade, os trabalhos da agricul-

tura, o estudo das sciencías e o ensino.

Foi de todas as ordens monásticas a me-
nos parasita, a menos inerte, e aquella

cujos trabalhos são respeitados. Taes são,

por exemplo, as Qbras dos Benedictinos:

Gallia christiana, Arte de Verificar as

datas, e esse monumento da Historia

Litteraria da França, continuada do duo-

décimo volume em diante por uma com-
missão do Instituto de França.

t BENEDICTIONARIO, s. m. Em Litur-

gia, livro que contém as fórmulas das

bençàos.

BENEFICÊNCIA, #. /. O acto de fazer

bom a alguém ; caridade, philautropia,

coadjuvação, auxilio caritativo. — ^Na

igualdade a concórdia, na communicação
a beneficência.» Varella, Numero Vocal,

p. 513.

— Syn. : Beneficência, Caridade, Phi-
lantropia. Vid. Caridade.

BENEFIGEUTE, adj. 2 gen. O que faz

benefícios
;
philantropico, caridoso, bene-

volente, favorecedor, benéfico.

BENEFICENTÍSSIMO, adj. sup. Alta-

mente beneficiador. = Usado por Ama-
dor Arraes.

BENEFICIADO, adj. p. Que recebeu be-

neficio, ajudado, protegido, coadjuvado.

Me\hora.ào.— tíCathedral grandemente be-

neficiada daquelle rey.y> Monarchia Lusi-

tana, Tom. VI, p. 474.

BENEFICIADO, s. m. O que nas Cathe-

draes ou Sés goza ura certo rendimento

pelo facto das obrigações do côro.=Tam-
bem se chama Beneficiado aos actores ou

quaesquer pessoas em proveito de quem
se dá uma recita.

BENEFICIADOR, adj. Que beneficia.

BENEFICIAL, adj. 2 gen. Era Jurispru-

dência, o que é concernente aos benefi-

cies ecclesiasticos. — Citado nas Ordena-

ções Affonsinas.=Recolhido por Moraes.

BENEFICIAR, v. a. Fazer bem, favore-

cer cora beneficio ; reparar, melhorar, cul-

tivar, tratar a terra.— «.Pode o principe

obrigar a Deos e aos homens, glorijicando

aqnelle e beneficiando estes, jí Escbola de

Verdades, p. 40. — nO favor dos que se

beneficiam he injuria dos que se despo-

jão. » Panegyrico do Marquez de Marialva,

p. 40.— íA terra foi correspondendo com
os fritctús á esperança com que a benefi-

ciavam os moradores.-» Castrioto Lusi-

tano, p. 10.

— Beneficiar-se, v. refi. Fazer bem a

si mesmo, melhorar-se em bens.

BENEFICIÁRIO, adj. Em Jurisprudên-

cia, o que acceita a herança a bem de
saldar as dividas do testador, dentro doa

limites do que elle deixar. O herdeiro a
beneficio de inventario.

BENEFICIÁRIO, s. m. Em Antiguidades

romanas, ofiicial que recolhia os impostos.

Soldado que tinlia levado baixa daudo-se-

Ihe era compensação certas terras para

trabalhar.

BENEFICIÁVEL, adj. 2 gen. Que se

pôde beneficiar; digno de ser melhorado.

BENEFÍCIO, 5. m. \_Do latim benefi-

cium.) Favor, mercê, bem que se faz a
outrem

;
graça, vantagem, proveito, lu-

cro. — *0s que SC salvaram com o bene-

ficio da tioite.v Monarchia Lusitana, Tom.
II, p. 283.
— Em Direito Civil, beneficio de dis-

cussão, ou ordem, o efieito de uma fiança

qualquer, que só começa a ter execução

quando o principal devedor por si niio

pôde pag.tr ; isto c a faculdade de exigir

que o credor discuta primeiro a solvabi-

lidade do devedor. — Beneficio di divi-

são, consiste no direito que têm muitas

pessoas obrigadas por uma mesma divida,
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ou que se tornaram fiadores de um mesmo
devedor, em razão da obrigação por elle

contrahida, de exigir que o credor divida

entre elles a sua acção, se todas são egual-

mente solventes, e a reduza á parte e

porção por que cada nma deve contribuir,

salvo se renunciaram no contracto ao be-

neficio ou se estipularam responsabilidade

solidaria. — Beneficio do inventario, é

um privilegio que as leis concedem a um
herdeiro e que consiste em admittil-o á

herança do fallecido sem o obrigar aos

encargos além do valor dos bens, de que

a herança se compõe, com tanto que faça

o inventario no tempo prescripto pela lei.

— Em Disciplina ecclesiastica, benefi-

cio ecclesiastico , é uma renda concedida

a pessoa regular com a obrigação de re-

zar o officio divino ou de exercitar al-

gum outro ministério espiritual. — Bene-

ficio livre, o que se dava a uma egreja

para certos padres gozarem durante a sua

vida. — Beneficios servos, logares que se

dão em uma egreja a certos padres com
obrigação de rezarem o officio divino.

—

Beneficio de simples tonsura, o que se

pôde possuir ainda que se não tenha se-

não a tonsura, e sem estar obrigado a to-

mar ordens, nem a residência forçada.

— Beneficio secular, o que se dá a um
secular, e entendera-se todos assim em
quanto se não declara o contrario. — Be-

neficio regular, o que é disfructado por

um religioso. — Beneficio consistorial,

grande beneficio como um bispado, ab-

badia e outras dignidades das quaes o

papa dá as provisões depois de uma de-

liberação em consistório dos cardeaes, e

cuja nomeação pertence exclusivamente

ao rei. — Beneficio manual, o que de-

pende de uma abbadia, que é servida por

um religioso amovível. — Beneficio secu-

larisado, o que não é possuído a não ser

por ecclesiasticos, e que por dispensa do
papa pôde ser encommendado em secu-

lares.

— Em Medicina, beneficio da natu-

reza, fluxo de ventre favorável; evacua-

ções extraordinárias com que a natureza
se alivia.

— Em Pathologia, acção espontânea dos
nossos órgãos, na terminação favorável

das doenças.

— Em Dramática, beneficio é a re-

presentação feita em favor de um actor,

ou de alguma outra pessoa.
— Em Historia romana, beneficio é a

concessão de terras aos veteranos ou ás

colónias.

— Em Historia da edade media, terras

conquistadas na Gallia pelos francos, e que
os chefes distribuíam pelos seus compa-
nheiros de armas.
— Em Joalhería, beneficio, nome dado

ao diamante de meia estimação, collocado

entre o diamante fazenda e o diamante
refugo; isto é, que o seu quilate se paga
entre quinze mil reis e seis mil reis.

BENEFICIOSO, adj. Beneficente, bené-
fico. = Usado por Dom Francisco Ma-
noel de Mello.

BENÉFICO, adj. (Do latim henejicus.)

Amigo de fazer bem ; favorável, vanta-
joso, propicio. — aCoopera o sol em os

benéficos influxos dos astros.» Varella,

Numero Vocal, p. 484. — Diamante be-

néfico, vid. Beneficio.

BENEMERÊNCIA, s. f. Merecimento; o
acto que torna alguém benemérito. Neo-
logismo do século XVIII, segundo Bluteau,
mas que se encontra usado pelo Padre
Vieira.— «... arrebatou á justiça os pré-
mios da benemerência de soberano, » Apud.
Moraes.

BENEMÉRITO, adj. (Do latim beneme-
ritus.) Que é merecedor que se lhe faça

bem, pelas suas acções; o que é digno de
louvor, e beneficios.— «Pessoa benemérita
e acceita aos christãos.-» Monarchia Lusi-

tana, Tom. V, foi. 162, col. 4.—Benemé-
ritos da p)atria, nome dado aos liberaes

que sacudiram o protectorado inglez em
1820.—Benemérito do ejnscopado, o que
é digno da mitra. — Hábil, pertencente,

idóneo, competente, sufliciente.

BENEPLÁCITO, s. m. (Do latim bene,

bem, e placitus, que agradou.) Approva-
ção, permissão, auctorisação, confirma-
ção, roboração, consentimento. — «aSéííi

fazer mais conta do beneplácito de Deos.ii

Queiroz, Vida do irmão Basto, p. 521.

—

Beneplácito régio, immunidade da egreja
lusitana, em virtude da qual as bulias não
tem vigor em Portugal em quanto o po-
der real não as auctorisar ; esta licença,

publicação ou prasme era passada pelos
Ghancelleres mores, depois passou para
os desembargadores do Paço que anda-
vam na Casa da Supplicação, e actual-

mente passam pela secretaria de estado
dos negócios do reino. Vid. Prasme, Pu-
blicação.

BENÉQUE, s. m. Certa fazenda antiga,

própria para mantos.— «... hum manto de
beneque bi'anco,..-K Gaspar dos Reis, Re-
lação XLIII. = Recolhido por Moraes.

BENESSE, s. m. ant. (Do latim bene,

esse.) Emolumento que os curas e vigá-
rios tem de pé de altar, além das suas
côngruas e obradas. Na linguagem usual,

doação gratuita, presente. — «Ajudar-se
dos benesses da mocidade.)) Jorge Fer-
reira, Ulyssipo, act. i, se. 9.

t BENETHNASH, s. m. Em Astrono-
mia, nome da ultima estrella da cauda da
Grande Ursa.

t BENEVENTANO, adj. O natural de
Benevente.

BENEVOLAMENTE, adv. Com benevo-
lência, benignamente, mansamente, sua-

vemente, com um sentimento de bondade.
= Usado por Vieira.

BENEVOLÊNCIA, s. f. (Do latim bene-

volência.) Vontade de fazer bem ; beni-

gnidade, favor, complacência, bondade,
bemquerença. — aNa communicação a

beneficência, na união a benevolência.»

Varella, Numero Vocal, p. 513.

t BENEVOLENTE, adj. 2 gen. Quo tem
benevolência

; benévolo.

BENÉVOLO, ari/. Favorável, amigo, com-
placente, que mostra boa vontade, beni-

gno. — «Concilia o sol os benévolos as-

pectos dos astros. y> Varella, Numero Vo-
cal, p. 484.

BENGALA, s. /. (De Bengala, reino da
Ásia.) Canna da índia, e particularmente

da terra do mesmo nome ; usou-se em
Portugal com insígnia militar do Mestre

de Campo, que a usava curta e com en-

gaste, o sargento mor a usava delgada e

curta; os capitães de artilharia de ben-

gala com forquilha sem borlas ; e os al-

feres traziam-na comprida com uma lan-

ceta pequena. — No sentido antigo tam-

bém se dava o nome de bengala, aos te-

cidos que para Portugal vinham d'este

reino.— «... das... coifas de Lisboa, ben-

galas, corpinhos de chamalote, etc. » Jorge

Ferreira, Euphrosina, act. iii, se. 5. —
No sentido usual, qualquer bastão bem
feito, com ponteira e castão, sobre o qual

se apoia a mão quando se anda.

BENGALÁDA, s. /. Pancada com a ben-

gala; cacetada, bastonada, varada, ver-

gastada.— «...waíemoZ-oásbengaladas...»

Padre António Pereira, trad. da Biblia,

Tom. IV, p. 475.

BENGALEIRA, s.f. Em Botânica, nome
vulgar da canna indica.

BENGALEIRO, s. m. O que fabrica ben-

galas. — No sentido antigo, hoje obso-

leto, o que vendia lençaria ou tecidos de

Bengala.

t BENGALI, s. m. Em Linguistica,

idioma da índia, derivado do sanskrito,

e fallado no Reino de Bengala; escre-

ve-se com caracteres mais cursivos de

que o devanágari.
— Em Ornithologia, pequena familia

de aves granívoras.

t BENGALIA, s. f. Em Entomologia,

género de dípteros, tendo por typo a ben-

galia testacea.

BENGALÍNHA, s. /. Diminutivo de Ben-

gala.— Em Ornithologia, o mesmo que Ben-

gali.

BENGE, s. m. (Do árabe bengi.) Nome
vulgar da herva apolinaria.

f BENGIRI, s. m. Em Botânica, ar-

vore da costa do Malabar, da familia das

euphorbiaceas.

BENGUÂRDA, s. f. Corrupção popular

de Vanguarda.

BENIÁGA, s. f. Corrupção de Veniaga.

= Usado por Lucena.

t BENIBEL, s. m. Em Alchiraia, o

mesmo que azougue ou hydragirium.

BENIGNAMENTE, adv. Com boa von-

tade, favoravelmente, com doçura, bon-

dosamente, indulgentemente.

Sobem á capilaioa e Ioda a genle;

Monçaide recebeu benignamente.

címSbs, luz., cant. vii, est. 28.
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BENIGNIDADE, s. /. (Do latim henigni-

tate.) Doçura, boa vontade, indulgência,

favor, mansidão, bondade do forte para

com o fraco. Suavidade, falta de rigor.

Os olhos da real henignidade
Ponde no chão.

cAMõss, LUZ., canl. i, est. 9.

— Em Astrologia, chainava-se beni-

gnidade, o influxo favorável ou propicio

dos astros.

— Em Medicina, benignidade é o es-

tado das doenças em que a cura é fácil

de obter. A causa da benignidade ou

malignidade das doenças reside nas des-

igualdades da constituição intima que se

observa de individuo para individuo.

BENIGNÍSSIMO, adj. sup. Dotado da
maior benignidade ; affábilissimo, suavis-

simo. = Usado por Vieira.

BENIGNO, adj. (Do latim henignus.)

Brando de animo ; bondoso, suave, cari-

doso, affavel, humano, de caracter brando,

favorável, propicio. •— « Tão benignas ca-

lidades reconhecia na luz, e tão rigorosas

no Sol.

.

.» Vieira, Sermões, Tom. i, foi.

2õ3.

Diverios dons reparte o céo benigno.

CAMÕSS, SODCt. xxiT, ceot. S-2.

—Em Medicina dá-se a qualificação de

benigna a qualquer doença que não apre-

senta caracter assustador.

t BENINCASA, s. /. Em Botânica, gé-

nero de plantas da familia das curcubitá-

ceas; planta herbácea, annual, trepadora,

originaria da índia, pelluda, e com um
cheiro almiscarado.

BENÍNO, adj. ant. O mesmo que Beni-

gno. = Usado pela Infanta D. Catherina,

e ainda hoje na linguagem poética.

t BENISSA, s. f. Em Botânica, planta

da índia, e da familia dos euphorbios.

t BENITO, s. m. ant. O mesmo que Be-

nito, nome de homem.
BENIVOLENCIA, s. /. ant. O mesmo que

Benevolência.= Usado por João de Bar-

ros.

BENiVOLO, adj. Vid Benévolo. = Re-
colhido por Moraes.

BENJAMIN, s. m. Filho predilecto, o

menino bonito, o ai Jesus.—Nome bíblico

ainda usado entre nós.

BENJOÉIRO, s. m. Em Botânica, ar-

vore indigena de Sumatra e Java, a qual

por incisão distilla o benjoim.

BENJOIM, s. m. O mesmo que Beijoim;

bálsamo que se distilla das incisões fei-

tas no tronco do Styrax henzoim, da fa-

milia das styracineas, que cresce em Su-
matra, cm Java, e no Reino de Sião.

t BENJOÍNA, s. /. Essência que se en-

contra cm dimintita quantidade no ben-

joim.

t BENNET, s. m. Em Ichthyologia, pei-

xe do Cabo da Bna Esperança.

t BENODACTYLO, adj. Em Ornitholo-

gia, familia de pássaros que andam sobre

os dedos.

t BENOSAURIANO, s. vi. Em Erpetolo-
]

gia, reptil sauriano, que se serve das pa-

tas para andar.

BENS, s. m. pi. O plural de Bem, mas
empregado sempre era sentido restricto:

terras, herdades, propriedade, riqueza,

haver, fazenda, cabedaes. Entende-se sem-

pre pela palavra bens, tudo o que con-

stituo a fortuna de alguém. — Bens mo-

veis sào os que se podem mover e trans-

portar de um logar para outro, quando
não sào destinados a fazerem perpetua-

mente parte de um edifício ou herdade.

— Bens moveis incorporaes, os direitos

que tendem a procurar os objectos mo-
veis em virtude de contracto, promessas

ou obrigações.— Bens immoveis, sào cor-

poraes e incorporaes : á primeira espé-

cie chama-se bens de raiz, isto é, os que
não são susceptíveis de mobilidade, como
hortas, campos, etc; a segunda espécie

coraprehende os direitos e acções pelas

quaes havemos os bens de raiz. — Bens
ãotaes, os que a mulher trouxe em casa-

mento, deixando-lhe a administração li-

vre.— Bens paraph-enaes, os extra-do-

taes, aquelles que a mulher reserva para

a sua própria administração.— Ha tam-

bém bens adventicios, bens castrenses,

bens quasi castrenses, bens livres, bens
allodiaes, bens emphyteicticos, etc.

— Loc: Na linguagem vulgar, bens
de raiz, o cabello, as barbas e as unhas.

BENSÍLHO, s. m. Vid. Vencelho.

t BENTHAMÍA s. f. Em Botânica, gé-

nero da pequena familia das cornáceas,

que encerra arbustos indígenas de Ne-
paul e Japão, e tem por typo o cornus

capitata

.

t BENTINCKIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das palmeiras, tribu das

lorassíneas, composta apenas de uma es-

pécie.

BENTÍNHO, s. m. Insígnia que se traz

por devoção, a qual consiste em uma pe-

quena imagem impressa em panno bran-

co, e cosido este sobre panno preto, que
se traz ao pescoço. Bluteau diz, que é

assim chamado porque se benze, para lhe

dar virtude. — <íAté seu tempo usarão os

nossos cavalleiros d'este escapulário ou

bentinho . . . e que por ser habito essen-

cial, se benzia. » Mouarchia Lusitana, Tom.
VI, p. 30-4, col. 3.

BENTO, adj. O mesmo que Benzido;
abençoado, sagrado com agua benta ; bem-
dícto.— «Bento e louvado seja... t^ Inédi-

tos da Academia, Tom. iii, p. 19.

BENTO, s. m. Frade pertencente á or-

dem benedictina.

BENZAMÍDA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia que se acha misturada com o sal

ammoniaco no producto da acção do gaz

ammoniaco seco sobre o chlorurcto de bon-

zaylc puro.

t BENZAMILO, s. m. Em Chimica. pro-

ducto da distill.içào do óleo de amêndoas
amargas com a potassa.

t BENZANIUDE, í. /. Em Chimica,

substancia homologa com a benzamide.
E crystallisavel e solúvel na agua.

BENZEDEIRO, s. m. e adj. Que benze e

faz carantulas para tirar o quebranto. =
Usa-se mais frequentemente na forma fe-

minina.— «Benzedeiras ou embusteiras... y>

Jorge Ferreira, Euphrosina, act. i, se. 1.

BENZEDOR, adj. O mesmo que Ben-
zedeiro.

BENZEDÚRA, s. /. Benção, bendição,

o acto praticado pelas benzedeiras para

tirarem o quebranto.

BENZER, V. a. (Do latim benedictre.)

Consagrar ao culto, ao serviço divino com
certas ceremoníasecclesiasticas, borrifando

com agua benta ; dar a benção, abençoar.
— « Também benzer com espada, que ma-
tou homem, ou que passou Douro e Mi-
nho he abusão, que está prohibida e se cas-

tiga. fi Ordenação, Liv. v, tit. 3, § 3.

— Loc. : Benza-<e Deus, diz-se quan-
do familiarmente se deseja que o bem de

alguém continue ; também se emprega
ironicamente em signal de descontenta-

mento.
— Benzer,' v. a. Fazer benzeduras.
— Benzer-se, v. refl. Persignar-se, fa-

zer o signal da Cruz.— Benzia-se de si

mesmo...» Tempos de Agora, Tom. ii,

foi. 7.— Defender-se.
— Loc. : Benzer-se de alguém, guar-

dar-se d'elle, esconjural-o. — Benzer-se

com alguma cousa, havel-a á mão.

t BÉNZHYDRAMIDE, s. f. Em Chimi-

ca, um dos productos obtidos pela acção

do ammoniaco sobre o óleo de amêndoas
amargas.

t BENZIDAMO, s. m. Vid. Anilina.

t BENZIDINA, s. f. Em Chimica, pro-

ducto da decomposição do azobenzide

pejo acido sulphydrico.

BENZiDO, adj. p. O mesmo que Bento;

abençoado, consagrado pela benção.

t BENZILAMO, s. m. Em Chimica, pro-

ducto da acção do ammoniaco sobre o

benzilo.

f BENZILÍMIDA, s. /. Em Chimica,

corpo obtido ao mesmo tempo que o ben-

zilamo.

•f
BENZILO, s. m. Em Chimica, oom-

posto obtido pela acção do chloro sobre

a benzina fundida.

BENZIMÉNTO, í. m. anf. O mesmo que
benção. Segundo a regra de S. Bernardo,

benzimento é o acto de abençoar ou sa-

srar o Abbade ou Geral o habito das

freiras e fazer outras ceremonias quando
depois de professar renovam os votos.

=

Recolhido por Bluteau.

BENZÍMIDA, s. /. Em Chimica. matéria

branca, quo se encontra em algumas es-

sências de amêndoas amargas, no commer-
cio, nào privadas do acido cyanhydrico.

=Tambem se lhe chama Bibenzamide.

BENZINA, 5. /. Era Chimica. óleo vo-

látil produzido pela distillaçào do acido

benzóico.= Também se lhe tem ch.amado

benzena, benzole, phene, bicarbareto e
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quadricarbureto de hydrogeneo. A gran-

de facilidade que tem em dissolver os

corpos gordos, e ao mesmo tempo sua vo-

latilidade, fazem com que se empregue
para tirar nódoas.

BENZOÁTO, s. m. Em Chimica, nome
genérico dos saes que resultam da com-

binação do acido benzóico com uma base.

t BENZOENA, s. f. Em Chimica, li-

quido incoloro, de um cheiro análogo ao

da benzina ; também se lhe chama toliua,

dracylo, retinaphte, taivena, etc.

t BENZOICINA, s. /. O mesmo que

Tribenzoicina.

BENZÓICO, adj. Em Chimica, dá-se o

nome de acido benzóico ao acido extra-

hido do benjoim; é empregado em Medi-

cina nas catharraes.

t BENZOINA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia isomérica, como a essência de

amêndoas amargas pura.

t BENZOINÀMIDE, s. f. Em Chimica,

corpo que se forma durante a acção pro-

longada do ammoniaco sobre a benzoina.

t BENZOINAMO, s. m. Em Chimica,

producto da decomposição" da benzoina

pelo ammoniaco.

t BENZOLINA, s. /. Alcalóide conside-

rado como idêntico á araarina.

t BENZOLONA, s. m. Producto da de-

composição do hydrobenzamide.

BENZONA, s. /. Em Chimica, substan-

cia oleosa, e um dos productos da distil-

lação do benzoato de cal. = Também se

lhe chama Carbobenzide.

t BENZONITBILO, s. m. Em Chimica,

producto da decomposição do benzoato de

ammoniaco pfdo calor.

t BENZOSTILBINA, s. /. Em Chimica,

corpo obtido do mesmo modo que a ben-

zolona.

t BENZOSULPHATO, s. m. Género de

saes formado pelo acido benzosulphurico,

o qual se obtém dissolvendo a benzina no

acido sulphurico.

t BENZO-URICO, s. m. Vid. Hippurico.

j BENZOYLAMIDE, s. f. Em Chimica,

synonymo de Benzamide.

t BENZOYLATO, s. m. Em Chimica,

synonymo de Benzoato.

t BENZOYLAZGTIDE, s. m. Producto

da decomposição da essência de amên-

doas an)argas pelo ammoniaco hydratado.

BENZOYLA, s. /. Em Chimica, radi-

cal ternário hypothetico da essência de

amêndoas amargas.

BENZOYLICO, adj. Nome do acido ben-

zoyco depois da descoberta do seu radi-

cal acido benzoylico.

BEÒCO, s, m. Vid. Bioco.

t BÉOLA, s. f. Em Botânica, planta

de flores radicaes dos rochedos húmidos
do estreito de Magalhães.

t BEOMYCEOS, s. m. (Do grego baios,

pequeno, e mykes, cogumello.) Em Botâni-

ca, género de lichens da Europa, que se

dá nos logares pantanosos.

t BEOTARCHA, s. m. (pr. beotárka.)

BERB

Titulo que usavam os onze chefes da con-

federação beociíina.

t DEOTARCHIA, s. /. (pr. heotarkia.)

O poder e o cargo de beotarcha.

BEQUADRADO, s. m. ant. O mesmo
que Esquadro

.

Se langeys psr hccoalrado
ernllamado como ciiama,

paieçeys odre apojado
como lujnia.

CANG. GERAL, fol.22's V , COl . 2.

BEQUÁDRO, s. m. Em Musica, signal

composto pouco mais ou menos de dois 7,

um collocado na posição natural, e o ou-

tro invertido i ou H; escreve-se diante

de uma nota que havia sido baixa ou ale-

vantada meio tom, para a restabelecer

no seu tom natural.

BÉQUE, s. m. (Do francez hec, ou me-
lhor, do italiano hecco.) Em linguagem
náutica, a extremidade de proa, bico que
serve de enfeite aos navios por ante avan-

te da roda da proa, e onde se pratica o

S, ou colloca a figura, chamada Jl/a>T/?/i-

ha ou Talha-mar. = Também se lhe cha-

ma Salsa-prôa, quando em logar de ba-

que ou talha-mar, tem apenas uma curva,

contra a qual se ateza a trinca.— «. Me-
tendo-se debaixo do beque (ia?* forjo no qa-

leão. » Queiroz, Vida do Irmão Basto,

p. 352, col. 2.—Figuradamente, o navio.

o mar tyrrlieiío os bcques vão ras^-ando.

MASCAnENHÍS, VIH1AT0 TaAOlCO, Canl. XVII,

est. -20.

BEQUINHO, s. m. Diminutivo de Bec-
co

;
]je(|uena avenida.

f BER, s. m. Em Botânica, grande ar-

vore da índia, que tem muitas flores, fo-

lhas c fructos.

BERBÃO, s. m. ant. O mesmo que Ri-

fão. = Usado por António Prestes,

t BERAKA, s. m. Nome que os judeus
dão á benção conferida ao mais antigo

dos convivas.

t BERANA, s. m. Tecido de algodão da
índia, especialmente de Surate.

t BERARDIA, s. /. Em Botânica, gé-
nero da família das bruniáceas, fundado
sobre algumas espécies de nchélia.

t BERAT, s. VI. Diploma de investi-

dura dado pelo sultão ou patriarcha de
Jerusalém.

t BERBE, s. m. Em Historia Natural,

quadrúpede da Africa, espécie de fuinha

conmniin ao Senegal e Madagáscar.

BERBEQUIM, s. m. Pua, instrumento

que fura madeira e ferro ; broca de mai'-

ceneiro e ferreiro. = Citado na Espin-

garda perfeita.

t BERBERÁCEA, adj. Em Botânica,

synonymo de Berberidea.

BERBERÍDEAS, s. f. pi. Em Botânica,

faniilia de plantas dicotyledóneas, de flo-

res herraaphroditas polypétalas, de esta-

mes hypogineos, que tem por typo o gé-

nero berberís.

t BERBERINA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia particular, extractiva, azotada,

BERÇ

amarella e amarga, que se acha na raiz

do berberís vulgar.

BERBERÍS, s. m. (Do grego berberi,

espécie de concha.) Em Botânica, planta

espinhosa, que dá um fructo azedo. —
1. Experimentarão mui differentes effeitos

os que em logar de berberis, usarem a

Oxyacantka, ou acua spina de Diosce-

ride.» Grisley, Deseng. da Medic, p. 4.

BERBERÍSCO, adj. Cousa pertencente á

Berbéria. — n Accompanhando da muita
cavelleria berberisca.» Monarchia Lusi-

tana, Tom. I, foi. 388, col. 4.— aOs mo-

radores do Alepo são Persas, Tártaros,

Berberiscos.» Godinho, Viagem da índia,

p. 161.

BERBIGÃO, s. m. Género de acéphalos

testáceos bivalves, pertencentes á familia

dos cordiáceos de Cuvier. Tem a concha

quasi cordiforme ; com válvulas eguaes,

convexas, deteadas na margem ; char-

neira com quatro dentes, dous dos quaea

são mais pequenos e . estão situados no

meio de uma e outra parte. O animal faz

sair por um lado da sua concha seis tu-

bos desiguaes com oriticios celheados e

pelo outro um pé musculoso que lhe serve

para rojar. Citado na Aulegr, act. i,sc.6.

BERBÍM, s. m. Marca do panno de lã

dozeno, a qual se exprime pela letra 6.=
Recolhido por Moraes.

BERÇÀDA, s. /. ant. Tirode berço ou

peça curta de artilheria.= Usado por

Diogo de Castro,

BERÇO, s. m. (Da baixa latinidade ber-

ciolus.) Pequeno leito em que se deitam

crianças, de modo que se possam emba-

lar, para adormecereui. Figuradamente,

origem, principio, sede, inicio ; logar onde

ceçtas cousas começani, pátria, ninho. —
<iA maneira de rios que quanto mais dis-

tam do berço em que yiasceram.v Jacintho

Freire, Vida de D. João de Castro, p. 16.

Por companheiro de outro heroe valente

Tornar o manda aos berços do Oriente.

MB.NEZKS, MALACA CONQ. 1ÍV. V, CSt. S2.

— Era Artilheria, berço, peça curta de

artilheria de fabrica antiga. — a Mandando
alli trazer alguns berços da artilheria. ii

João de Barros, Década II, foi. Gl, col.

4. — c A detença de tirar o« berços encar-

retados.» Id., Década I, foi. 80, col. 3.

—Em linguagem náutica, berço, ma-
quina em que descança e sobre a qual ca-

minha ao mar o navio quando lhe soltam

as escoras do estaleiro. — Berço da fê-
mea do leme, é a abertura circular onde

gira o macho e cujo diâmetro depende da
grossura do tufo do mesmo macho.
— Em Architectura, berço, nome da

abóbada de pleno centro, assim chamada
pela similhança que tem cora vasos ou

cestos semicirculares a modo de barqui-

nhas. — «O tecto da abobada do berço.»

Frei Luiz de Souza, Vida de Frei Bar-

tholomeu dos Martyres, foi 98, col. 4.

— Loc. : O que o berço dá a cova o

tira,— Desde o berço, des.de, a. ijjfanqia.



BERl BERL BEEN T69

t BERCHÊMIA, s. f. Em Botânica, ar-

busto indígena da America boreal, que

se dá nas partes mais elevadas. — Gé-

nero da faniiiia das rhamnaceas,

t BERCKEYA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das synanthereas, tríbu

das gasterieias.

BEREBERE, s. m. ant. Paralysia bas-

tarda.= Usado por Diogo do Couto.

BERENICE, s.f. Em Astronomia, nome
dado ás sete estrelias da ciuda do Leào,

em honra da rainha Berenice.

—

Coma de

Berenice.

t BERENICIDEAS, s. f. pi. Em Botâ-

nica, familia de plantas da classe das aca-

lephas, que tem por typo o género here-

nice.

t BERGAMASCO, adj. Da cidade de

Bergamo.= Recolhido por Bluteau.

BERGAMOTA, s. f. (Segundo Bluteau,

derivado de Bergamo ; segundo Besche-

relle do turco beg, senhor, e armund,
pêra.) Planta ephemera, classificada por

Linneo na didynamia gymnosperraia com
o nome de mentha gentilis, e pertencente

á familia das labiadas de Jussieu. E uma
planta muito odorífera,tem as folhas ovaes,

agudas e serreadas ; as flores verticilladas
;

os estâmes mais curtos que a corolla, e o

caliz semeado de pontos resinosos. E' es-

toraachica, e se emprega como estimu-

lante e antispasmodica. ^ Também se dá
este nome a uma espécie de pêra liqucs-

cente, e á pomada perfumada com a es-

sência da planta d'este nome.
BERGANTE, s. m. Vid. Bargante. =

Recolhido por Moraes.

t BERGANTIL, s. m. Certo panno de

algodão.= Recolhido no Diccionario Uni-

versal.

BERGANTÍM, s. m. (Do italiano bri-

gantino.) Pe()ueno navio de baixo bordo,

leve e bastante veleiro; anda também a

remo. Serve geralmente para andar a

corso.

BERGENTÍL, s. m. O mesmo que Ber-

gantil, c Bretangil. = Usado na deseri-

p<,;ão do Naufrágio da nau S. João Ba-

ptista, p. 7.— Certa qualidade de pannos
de algodão. = Recolhido por Moraes.

BERGÍA, s.f. Em Botânica, planta cra-

vinosa, de que ha duas espécies, uma in-

dígena da índia, outra do cabo da J3oa

Esperança. Planta caryophyllea.

t BERGNAMITE, s. m. Em Mineralo-

gia, mineral da Noroega, ainda impcrfci-

tamonto coniiecido.

t BERGSNYLTRA, s. m. Era Ichthyolo-

gía, peixe dos mares da Noroega.

t BERGYLTE, s. m. Em Ichtiiyologia,

peixe dos mares do norte da Europa.
BERIBERÍ, s. m. (Do indiano beribéri.)

Em Pathologia, doença particular ao I\Ia-

labar c á ilha de Ceylão ; alguns aucto-

res pensam que é unia espécie de rhcu-

matismo chronico de myclite ou de lum-
bago ; outros a aproximam da chorca, ou
dansa de Sara Guy, outros íiualmeutc a

consideram com um abatimento geral, ou

lassidão espontânea.

t BERID, s. 711. Medida de distancia

entre os Persas.

f BERIJIA, s. /. Em Botânica, género

da familia das lauráceas, synonymo do
genoro tetranthero.

BERÍLLO, s. m. Em Mineralogia, pe-

dra preciosa similhante ao crystal
;
jul-

gava-se que era o diamante para os an-

tigos. — «Berillo finíssimo e tão puro,

que parece crystal. » Diogo do Couto, Dé-

cada V, p. 124, v. Vid. Berylo.

BERIMBÁO, s. m. O mesmo que Bi-

rimbau; instrumento de preto; é feito de

ferro com uma lingueta no meio de um
arco

;
prende-se entre os dentes, e respi-

rando pela bocca faz-se vibrar o ar com
a dita lingueta. Dá um som monótono, á

maneira de zumbido, e sem graça. E' um
dos grandes divertimentos dos rapazes.

Vid. Birimbau.

BERINGELA, s. f, (Do castelhano be-

rengenas ; derivado do árabe badingian,

frujto de certa planta que se julga ser a

mandragora.) Planta classificada por Lin-

neo na pentandria monogynia, com o

nome de sclanum melargena. O fructo

d'esta planta, privado do seu principio

narcótico, por meio da cocção o tempe-

rado com adubos, é uma iguaria agradá-

vel. Bluteau diz que em Portugal se co-

mem as beringelas recheadas cora bofes

de carneiro, ou com abóbora menina e

ovos, ou de tigellada cosidas no forno,

em agua e sal depois de espremidas e

enfarinhadas.

BERJAÇÓTE, adj. 2 gen. Espécie de fi-

gos com a polpa vermelha. Também se

escreve Borcejote. = Na primeira forma
usado pelo padre João de Lucena.

t BERKELEYA, s. m. Em Botânica, gé-

nero pertencente á familia das diatomeas,

fundado sobre uma única espécie conhe-
cida.

t BERKELEYOIDES, s. m. pi. Em Bo-
tânica, secção do género stephanocomo,
fundado sobre uma espécie do Cabo da
Boa Esperança, munida de capítulos ra-

deados, c de receptáculos levemente al-

veolados.

t BERKIA, s. /. Em Botânica, planta

do Cabo da Boa Esperança, reunida ao

género das gradenns.

t BERLANDIEIRA, s. f. Em Botânica,

género da familia das synanthereas, for-

mado para uma planta trazida do México
por Berlandier.

BERLANGÚCHE, s. m. (Segundo Blu-

teau, da baixa latinidade berhnghum , casa

de jogo, e especialmente aquella em que
se jogava o jogo de parar chamado bcr-

lan.) Nome chulo dado irrisorianientc aos

estrangeiros, e especialmente aos povos
do norte ; vale o mesmo que flamengo,
brichote. — «... porque em Porttigal se

chfimão por dcspreso aos estrangeiros ber-

languches.» Bluteau, Vocab. = Também

se encontra citado na Arte de Furtar, folv

240.

BERLINA, s. f. (Segundo a tradição,

derivado de Berlim, cidade aonde se in-

ventou.) Carro, sege ou carruagem de
quatro rodas, própria para as cidades.

=

Recolhido por Moraes, e fora do uso.

BERLINDA, s. f. O mesmo que Berli-

na ; carruagem estreita, de quatro assen-

tos e quatro rodas, suspendida entre dons
varaes. Citado nos versos de Garção e

Diniz. — Estar na berlinda, diz-se no
jogo de prendas d'aquelle que está senten-

ciado a sofFrer os casiigos que lhe impo-
zerem.

BERLÍQUES, s. m. pi. Palavra usada
unicamente na phrase— Por artes de ber-

liqves e berloques. Vid. Arte.

BERLOQUES, s.m. pi. Na linguagem
usual, pendrucalhos de relógio ; também
se usa na phrase— artes de berliques e

berloques.

BERMA, s. /. (Do teutonico brem, ex-

tremidade, bordo ; no francez berme.)

Termo de Fortificação: é uma margem de

terra que se deixa entre o parapeito de

uma falsa braga e o fosso.— «Não se fa-
zem estas bermas, senão quando a mura-
lha está muito alta. » Serrão Pimentel,

Methodo Lusitanico, p. 18. = Também
se lhe chama Lisira, Releixo, e Sapata.

t BERMUDIANA, s. f. Em Botânica,

grande género da familia das irideias,

que se compõe de um numero considerá-

vel de espécies, dando-se principalmente

nas partes temperadas da America.

BERNÁCA, s. f. Em Oraithologia, ave
septentrional do tamanho dos nossos adens

montesinhos. — aOutras muitas d'esta

casta, a que chamão bernacas.» Brito,

Chronica de Cister, Liv. iv, cap. 22, p.

249.

BERNÁCH4, s.f. Vid. Bernaca. -- Re-
colhidj por Bluteau.

BERNICHA, s. /. Vid. Bernaca.

BERNARDA, s. /. Nome chulo que o

povo dá ás revoltas, insurreições ou le-

vantes.

BERNARDIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de plantas lycopodinceas.

BERNARDÍCE, s. f. Sandice, tolice, ne-

cedade, dislate; tirado da estupidez pro-

verbial dos frades bernardos. No velho

francez Imniart, tolo, papalvo.

BERNARDO, adj. Nome dado aos reli-

giosos da ordem de S. Beuto, reformada

porS. Bernardo; o mesmo que cisterciense.

Na linguagem chula, papalvo.

BERNÁRI, í. m. Em Botânica, planta

que os americanos usam para se tornarem

alegres.

BERNEO, ». m. Panno fino, de cor es-

carlate, que vem da Irlanda. — Designa

também uma c^pa longa, e grosseira.

=

Usado por Joào de Barros.

BERNIO, s. m. O mesmo que Berneo.
— «... mantas grandes, brancas. Lmu-
das a modo de beruios.p Frei PantAleào
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de Aveiro, Itinerário da Terra Santa,

cap. 7.

t BÉROES, s. m. Género de zoophy-

tos acaléphos, composto de animaes de

corpos ovaes eglobulosos, guarnecidos ex-

teriormente de nervuras longitudinaes,

cellieadas, e uma abertura redonda na

base, que lhe serve de bôcca.

— Em Botânica familia de plantas da

ordem das medusinas.

t BEROIDES, s. f. pi. Ordem da fa-

milia dos acaléphos, tendo por typo o gé-

nero béroes.

t BEROSOMA, s. m. (Do latim bero,

sacco; e do grego soma, corpo.) Em Zoo-

phytologia, nome das beroides da oitava

tribu.

BERRA, s. f. ant. O mesmo que Broma,
o cio do veado.
— Loc. : Andar na berra, diz-se de

uma belleza que todos cortejam .^Reco-
lhido por Moraes.

BERRAR, V. n. Dar berros, urrar, gri-

tar, bramir, rugir.

Berrando 3Ddava em roda o manso ttado.

CAH., ecL. V.

BERREGAR, t). n. Berrar amiúdo. Vid,

Barregar.

BERREIRO, s. m. Na linguagem fami-

liar, alarido, bulha de berros continuos;

gritaria. Choro de criança. — Usado por

Manoel de Figueiredo.

BERRO, «. ))i. Mugido, a voz do gado
vaccum ; figuradamente: bramido, ronco,

estrondo de trovão
;
grito de alguém ra-

lhando.

BERTANGÍL, s. m. Vid. Bretangil. =
Usado por Diogo de Couto.

t BERTHELLETIA, s. f. Em Botânica,

arvore grandissima da America austral,

crescendo espontaneamente nas florestas

do Orenoco. Forma um único género que
pertence á famila das myrtháceas.

t BERTHELOTIA, s. m. Em Botânica,

género da tribu das compostas asterói-

deias, que comprehende duas espécies,

uma originaria do Senegal, outra indíge-

na da índia tropical.

t BERTHIERA, s. f. Em Botânica, plan-

ta da familia das rubiáceas, que encerra

dous arbustos de Cayenna.

t BERTHIERINA, s. /. Em Mineralo-

gia, substancia em pequenos grânulos azu-

lados, atacáveis pelos ácidos.

t BERTHOLLÍMETRO, s. m. Instrumen-
to a que os chimicos chamam Chloròmetro.

t BERTIEIRA, s. /. Em Botânica, fa-

milia das rubiáceas, indigenas da Ame-
rica tropical.

t BERTINAL, aãj. 2 gen. Em Anato-
mia, nome de certos ossos visinhos do
sphenoide.

BERTOÉJA, s. f. O mesmo que Bro-
toeja.

BERULA, s. /. Em Botânica, género
da familia das umbellíferas, da Ásia sep-

temtrional.

BERVER, s. m. Contracção de Belver-

de. = Recolhido por Moraes.

t BERYLLISTICA, s. /. Adivinhação
pelos espelhos

BERYLLO, s. m. (Do grego henjlUon.)

Em Mineralogia ; nome que os antigos

davam ás variedades da esmeralda nào
coloridas em verde puro. Também se

dava em commercio este nome ás aguas
marinhas, e também a certas variedades

de topázio e de quartzo.

t BERYLLIUM, s. m. Em Chimica, um
dos nomes do metal que é a base da glu-

cina

.

t BERYTION, s. m. Em Pharmacia,
collyrio contra as inflamraações dos olhos.

t BERYTO, s. m. Em 'Entomologia,
género de insectos hemipteros, também
chamados Nereides.

t BERYX, s. m. Em Ichthyologia, gé-

nero da familia dos percoides.

t BERZELINA, s. /. Em Mineralogia,

seleniureto de cobre.

t BERZELITHA, s. m. Em Mineralo-

gia, substancia achada na Suécia, a qual

risca profundamente o vidro.^Também
se lhe chama Petalitho.

BERZELIUS, s. m. Em Botânica, géne-

ro da familia das bruniáceas, pequeno ar-

busto do Cabo da Boa Esperança.

f BES, s. m. Em antiguidades roma-

nas, os dous terços do asse.

BESANTÀDO, adj. p. Ornado com be-

santes.= Recolhido por Moraes.

BESÁNTE, s. m. No sentido primitivo,

antiga moeda de ouro, do império de By-
zancio.
— Em linguagem heráldica, peça de

ouro ou prata, redonda e chata, como
moeda que nãoé marcada. Os cavalleiros

de França ornaram com este género de
moedas os seus escudos para mostrarem

que tinham feito a jornada da Terra

Santa.— « Trez bezantes de prata em ra-

quete.» Nobiliarchia Portugueza, p. 282.

BESBELHO, .«. m. Na linguagem chula

o mesmo que Bespeiro, citado por Gil Vi-

ceiíte. O trazeiro, o anus. = Recolhido por

Bluteau.— uCara com similhança de bes-

belho.» Bocage.=Recolhido por Moraes.

BESBELHOTEIRA, adj, Vid. Bisbilho-

teira.= Recolhido por Bluteau.

t BESIMENE, s. m. Em Botânica, corpo

reproductor das plantas.

t BESLERIAS, s. f. pi. Em Botânica,

género da familia das gesneraceas, das

plantas da America tropical.

BESOARTICAR, v. a. Confeccionar ou

preparar com besoarticoum medicamento.

=Usado no Portugal Medico, e recolhido

por Moraes.

BESOÁRTICO, s. m. ant. Em Pharma-
cia, remédio em que entrava a pedra ba-

sar, ou outro qualquer antídoto. Triaga,

contra veneno.

—

n-A settima, que os sudo-

ríficos e besoarticos se continuem.» Curvo
Semedo, Tratado da Peste, p. 50. Tam-
bém citado por Frei Luiz de Souza.

t BESORCHE, s. m. Pequena moeda de
estanho de Ormuz.
BESOURO, s. m. Em Entomologia, in-

secto coléoptero, denominado pelos natu-

ralistas lucanus servus. Tem a côr negra,

os elytros menos escuros que o resto do
corpo, as mandíbulas prolongadas, uni-

dentadas, com duas forquilhas nas extre-

midades. — « De lá me venhão muitas

d'essas borboletas, emquanto lá não vai

este besouro.» Frei António das Chagas,

Cartas Espirituaes, Tom. ii, p. 166.

BESPA, s.f. Vid. Vespa.— Fí'r a bespa

ao nariz d'alguent, irrítar-se; esta mesma
idea também se exprime por: chegar a mos-

tarda ao nariz.:= Usado na Aulegraphia.

BESPÃO, s. m. Vid. Vespão. = Reco-

lhido por Bluteau.

BESPEIRO, s. m. Vid. Vespeiro ; o bu-

raco por onde entram e sahem as ves-

pas em uma toca; figuradamente, na lin-

guagem cómica do século xvi, o anus,

ou besbelho.

Pois vosso ncjrro he^rirçt

Se casa no mez de Maio,
Affouso Lopes Sampaio

.

Gn. TicESTB, Obras, t. Ml p. 183.

BESPÍNHA, s. /. Diminutivo de Bespa.
— «.Ttjrnar-se como a bespinha,» irritar-

se. A'^id. Abespinhar-se.

BÉSPORA, s. f. Corrupção popular de

Véspera.

BESTA, «. /. (Do latim bestia.) Em
sentido geral, nome dado a todos os ani-

maes irracionaes ; alimária ; restrictamen-

te, asno, burro, jumento, azémola, sen-

deiro ; extensivamente, tolo, grosseiro, in-

solente, estúpido, parvo, pateta, bruto.

— Loc. : «Besta fZe andar chão, para
mim, mais para meu irmão. « — A
besta que muito anda, nunca falta quem
a tanja.n — dHomem grande, besta de

pau.-o— (íGrande carga, fraca besta, di-

zem os corvos: nossa é esta.»—Besta de

tiro, a de puchar sege ou carroça.—Besta

de carga, a Carregueira ou bagageira.

—

Besta de roda, a que anda nos moinhos.

—Besta fera, nome de animaes jjhantas-

ticos dos contos de fadas.— Gram besta,

Vid. Alce e Tapis.— Fazer-se besta, fin-

gir-se tolo ou desentendido.—Na lingua-

gem humorista, besta é o nome que se

dá ao corpo, quando com os seus hallios

e tendências reage contra o espirito.

—

Besta venenosa dos sábios, em Alchimia,

a pedra philosophal, quando é sublimada.

BESTA, s. /. (Do latim baUista, de que
ainda temos ballista e balhesta.) Arco
de atirar settas ; segundo Bluteau, dimi-

nutivo de balista, própria para ser ma-
nejado por um homem só.— Para despe-

dir a setta tinham estas bestas um osso,

a que chamam noz ; havia varias espé-

cies : — bestas de garrucha, aquella com
que se atiravam garrochas, virotes ou vi-

rotões. — Besta de badoque, a que servia

para atirar com balas de barro. — Besta

de pelouro ou de escorpião, aquellas com
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qne se atiravam balas de cliumbo.— «Ne-

nhum preso traga ferros de besta, que

se desfeixão com chave. Ordenação Affon-

sina, Tom. i, foi. 115.

—Loc: «Ainda que João Vaz tem besta,

não deixam de lhe dar na cabeça.»—
«Besta de amigo, rija de armar efrouxa

de tiro. »

BESTALHÃO, í. >n. Augmentativo de

Besta. Bestarrão.

BESTAMENTE, adv. O mesmo que Bes-

tialmente.=Usado na Academia dos Sin-

gulares.

BESTAR, V. a. Portar-se como besta.

Recolhido por Moraes.

BESTARIA, s. /. ant. O mesmo que

Bastearia.= Usado na Ordenação Affon-

sina e em Azurara.

BESTARRÃO, s. m. Augmentativo de

Besta ; bestalhão.

BESTARRAZ, s. m. Augmentativo de

Besta.= Usado insultuosamente na lingua-

gem chula, e na linguagem cómica de Si-

mão Machado.
BESTEARIA, s. f. ant. O lugar em que

estão muitas bestas.= Usado nas Provas

da Hist. Genealógica, e recolhido por Mo-
raes. Vid. Bésteria.

BESTEIRA, s. f. Nome vulgar do hel-

. léboro ou vératro negro.—«O Helleboro

é a erva a que chamam besteira, ou dos

besteiros; os latinos lhe chamam vera-

trum.» Leonel da Costa, traducção das

Georgicas de Virg. , Liv. iii, p. 110.

BESTEIRO, s. m. Em Milicia antiga, o

soldado que batalhava com besta, a qual

corresponde ao Sagittario dos romanos.

A descoberta da pólvora fez com que este

género de milicia fosse extincto; acabou

em Portugal, no tempo de D. Manoel, a

14 de Março de 1498, quando por effeito

da consolidação dos governos monarchicos

se estabeleceram os exércitos permanen-

tes. Havia varias qualidades de bestei-

ros: — Besteiros de polé, os que usavam
da besta com roldana; a estes também se

lhes chamava besteiros do conto, ou do nu-

mero que cada cidade ou vilia era obri-

gada a ter. — Besteiros de (jarrucha, os

mais abastados o considerados do que os

do conto. — Besteiros da camará, os que
guardavam o quarto ou camará onde o

rei dormia. — Besteiros do monte, os que
andavam pelos montes caçando á bosta,

quando el-rei saía á caça. — Besteiros
pousados, os quejá estavam aposentados.

—Besteiros de cavallo, os que pelejavam
de cavallo com bestas. — Besteiro defral-
dilha, os que usavam saia de malha com-
prida.— aAnadees mores dos besteiros c/y

monte, que chamam da fraldilha..» Da-
mião de Góes, Chronica de D. Manoel,
Liv. T, cap. 2G.— Besteiros do 7nar, os da
marinha, que sorviam j>ara guarnecei- as

esquadras. — Besteiros de lã, os carda-
dores que preparavam a lã para ser fiada.

—Em Botânica, herva de besteiros,

o mesmo que herva besteira, o hellóboro,
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com que antigamente se envenenavam as

settas.= Recolhido por Viterbo.

— Em Entomologia, insecto comprido,

com azas, citado por Mariz.= Recolhido

por Moraes.

BÉSTERÍA, s. f. Companhia de bestei-

ros. O officio de atirar com bestas. —
«Acerca da porta muita bésteria.» Iné-

ditos da Academia, Tom. ii, foi. 309.

BESTIÁGA, s. /. Na linguagem vulgar,

besta de pouca estimação. Em linguagem
chula, pessoa grosseira e estúpida.= Re-
colhido por Moraes.

BESTIÁGEM, s. /. Bestas, cavallos, ju-

mentos, mulas. O conjuncto d'estes ani-

maes. = Usado pelo Padre António Pe-
reira, na traducção da Biblia, e recolhido

por Moraes.

BESTIAL, adj. 2 gen. Cousa que per-

tence á besta, ou que tem qualidades

d'ella. Extensivamente, de uma animali-

dade selvagem ; estúpido e grosseiro, sen-

sual, sem raciocinio, boçal.

Vendo a malicia feia, e nido intento

Da gente bestial, bruta e malvada...

CAM., LIS., cant. V, est. 34.

BESTIALIDADE, s. f. A qualidade de

ser bestial. Brutalidade, grosseria, ins-

tincto animal, bestidade
;
peccado sensual

com os animaes.=Tambem se encontra em
Lucena a palavra bestialidade empregada
no sentido de humanidade, porém rcs-

tringindo-se ao beneficio e brandura com
que na índia se tratam os animaes já ve-

lhos e doentes.

t BESTIALISÁDO, adj. part. Embrute-
cido, tornado estúpido por viver uma vida

somente animal.

t BESTIALISAR, v. a. Embrutecer,
tornar obscuro e estúpido como animal
irracional; reduzir a vida aos instinctos

meramente animaes.

BESTIÃO, s. m. ant. Vid. Bastião. =
Usado no Segundo Cerco de Diu.

BESTIÃO, s. m. ant. (Do francez bes-

tion). Tapeçaria em que estão represen-

tados diversos animaes. Também se dava
este nomo aos trabalhos de talha c aos

lavores relevados. — « Gomil grande.... la-

vrado de bestiães.» Chronica dos Cónegos
Regrantes, Liv. vii, foi. 91.

BESTIALÍSSIMO , adj. sup. pop. Muito
bestiiil, de uina grande brutalidade.

—

«Gentios... bestialissimos e sern policia.

v

Diogo de (^outo, Década V, Liv. G, cap. 1.

BESTIALMENTE, adv. A maneira das

bestas, animalmente, com selvageria, com
sensualidade brtital. — <sPor viverem tào

carnal e bestialmente. « Lucena, Vida de

S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap. 13.

BESTIÀRIO, s. m. Em Antiguidades ro-

manas, o gladiador que combatia com as

feras. Havia duas espécies de bestiarios :

os prisioneiros de guerra, os critninosos,

os escravos e os christãos; o os mance-
bos que procuravam osercitar-se para a

guerra.

— Em Poesia da cdade módia, dava-so

o nome de Bestiario ás collecções de fá-

bulas e contos moraes, em que os ani-

maes entravam. Richard de Fournival,

que era citado no tempo de Dom João i

no manuscripto da Corte Imperial, tam-
bém escreveu vários Bestiarios.

t — Bestialisar-se, v. reji. Viver em
condições em que o espirito se amesqui-
nha; tornar-se bruto e sensual, perder os

hábitos do raciocinio, viver somente pe-

los sentidos.

BESTIDADE, s. f. Na linguagem fami-

liar, asneira, necedade, dito estúpido, gros-

seria, ignorância crassa. :^ Recolhido no
Diccion. UniversaL

BÉSTIGO, s. m. ant. O mesmo que Bes-

tiaga.

porqnc me vi mui cereado
de lieíligos.

CANC. CEBil,, foi. Í06.

BÉSTÍLHA, s. /. Diminutivo de Besta,

como se conhece ainda pela forma Bales-

tilha; lanceta de que usam os alveitares

para sangrar.= Usado por Galvão.

BESTINHA, s.f. Diminutivo de Besta.

BESTIÓLA, s. f. Diminutivo de Besta.

= Usado pelo jesuita padre Manoel Fer-

nandes, Alma Instruída, Tom. iii, cap. 3,

p. 1.

BESTUNTO, s. m. Juizo curto ; na lin-

guagem chula, cachimonia, mioleira, ca-

chola, a intelligencia limitada e sem al-

cance. = Usado por Filinto.

BESUNTADO, adj. p. Untado, barrado,

sujo, enxovalhado.

BESUNTAR, v. a. Emboldriar, sujar,

barrar, untar. = Usado na linguagem vul-

gar.

t BETA, s. /. A segunda letra do al-

pbabeto grego, a qual corresponde ao nos-

so «B». — Em Astronomia, letra qive ser-

ve para indicar uma estrella que faz parte

de mna constellaçào.

—

liai Mathematica,

o beta, com outras letras do alphabeto

grego, serve para classificar objectos, re-

presentar quantidades, determinar pontos,

linhas, somente quando se esgota o al-

phabpto romano.

BETA, s. f. Em linguígem náutica,

chamam-se betas a todos os cabos de labo-

rar, já usados, que cm qualquer navio nào

tem nome particular.— « Uma beta por on-

de o batel foi alado a bordo. i> Castanheda,

Hist., Liv. VI, p. 45.

— Em Tecelagem, beta, listra de cor

diveisa do assento do panno ou seda. —
Figuradamente : Mancha preta.

— Em Mineralogia, beta, veia do me-
tal nas pedras. — cToda sorte de minas

betas e vieiro de riquissimos mciafs.r Lu-
cena, Vida de S. Francisco Xavier, Liv. x,

cap. 18.

BETADO, adj. part. Listrado; mancha-
do, sarapintado.

De fronlc e be ^fHd* soUlmeDtr.

IIASCAItE.>BÀS, TIRUTO, fADt. II, ííl. Í07.

BETAR, V. a. Listrar o tecido do varias
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cores ; criar, fazer sair melhor uma côr a

par de outra; ficar bem, frisar, matisar.

= Recolliido por Viterbo e usado por Jor-

ge Ferreira, na Ulysippo, act. i, se. o.

— Betar, v. n. Dizer, condizer, cair

bem, assentar, concordar.— «Nos mais

altos varões beta bem a humildade com a

elevação. r, Heitor Pinto, Diálogos, foi. 217.

BETARÁVA, s. /. (Do francez bettera-

ve.) Em Botânica, planta herbácea, clas-

sificada por Linneo na pentandrya dy-

ginia com o nome de beta vidgaris rubra,

e a que o nosso povo chama Acelga ou

Celga. A sua raiz, que é a parte princi-

pal d'esta planta, é lisa, turbinada e de

uma côr vermelha de sangue ; contém um
sal adocicado que é um verdadeiro assa-

car. Vid. Beterraba.

BÉTEL, s. TK.Era Botânica, planta sar-

mentosa da índia, denominada por Lin-

neo piper betei.

— Era Pharmacia, betei, preparação

masticatoria, tónica e adstringente, usada
nas regiões equatoriaes, que é composta
do piper betei, de folhas de tabaco, de
cal virgem e do fructo da areca catechu.

BÉTELE, s. m. Vid. Betei. = Usado
por Castanheda.

BÉTERE, s. m. O mesmo que Betele e

Betei. Vid. Bethel.

BETERRABA, s. »n. O mcsmoque Beta-

rava. Certa planta cujas raizes são car-

nudas e de um gosto assucarado, comen-
do-se de ordinário como salada ; são de
côr amarella, vermelha, e branca. As
raizes são apenas aproveitáveis. Vid.

Acelga, e Celga.

BETÈSGA, s. /. Na linguagem chula,

viella, rua estreita e sem saída, becco

;

também se dava este nome á taverna ou
baiuca pequena, em sitio retirado.

Que vendo na bcicsija pcisc frito.

BERNARDES, CARTA XIIH.

BÉTH, s. m. A segunda letra do al-

phabeto hebreu e a primeira das labiaes;

corresponde ao nosso ((B».= Também se

empregava como signal numérico de 2 a
2:000.

t BETHCAB, s. m. Nome de umà me-
dida da Ásia e do Egypto.

BETHEL, s. m. Vid. Betei.

t BETHENCOURTIA, s. f. Em Botâni-

ca, planta das Canárias, do nome de um
dos seus conquistadores.

t BETHLEHEMÍTA, s. m. Religioso de
uma ordem monástica da ilha das Caná-
rias.

t BETH-LETHER, s. m. Nome de uma
medida geodésica da Ásia e do Egypto.

t BETHYLA, s. f. Em Entomologia,
género de insectos hymenópteros da fa-

miiia dos oxyurianos.

BETILHO, s. m. Cabresto com que
se liga a bôcca ao boi para não comer o

grão na eira, quando trilha ou debulha.

t BETIS, s. m. Em Botânica, arvore das
Philippinas, usada como vermífuga.

t BETON, s. m. (Do inglez bhtong ; no
francez betun). Em Engenheria, arga-

massa feita de cal e areia, com calháo

britado, própria para construcções hydrau-
licas. = Neologismo.

BETÓNICA, s. /. Era Botânica, planta

ephémera, classificada por Linneo na di-

dynamia gymnospérmia com o nome de

betonia oj^cinnlis, e na familia das kibia-

das por Jussieu. Tem as folhas peciolá-

das, as flores em panicula, a corolla pur-

purina, algumas vezes branca, com o lá-

bio superior ascendente e comprimido. A
sua raiz é emética e purgativa, e as suas

folhas se empregam como esternutatórias.

t BETONiSMO, *. m. Em Medicina,

natureza do leite em um mão parto.

BETRÁL, s. m. Plantio de betére ou

betei.— «... hetraes, jacjueiraes, manguei-

raes...» Diogo de Couto, Década V,

IjÍv. 6, cap. 4.

BÉTRE, s. m. Vid. Betei.

BÉTULA, s. f. Em Botânica, nome
dado por Linneo a uma planta a que o

povo chama vidoeiro, arvore do Gerez e

de Traz-os-Montes.

BETULÁCEAS, s. /. pi. Em Botânica,

familia de plantas pertencente á diciinia

do methodo de Jussieu. Difl:ere das sali-

cíneas, por causa do seu ovário, e das

myricineas.

t BETULÍNA, s. /. Em Chimica, prin-

cipio branco que se tira da casca da be-

tula alba por meio do álcool, no qual se

dissolve lentamente.

BETULÍNEAS, s. /. pi. O mesmo que

Betuláceas.

BETUMADO, adj. p. Vid. Abatumado
e Embatumado.
BETUMAR, V. a. O mesmo que Abatu-

mar.

BETUME, s. m. (Do latim bitumen).

Nome dado a varias substancias mine-

raes, combustíveis, molles ou liquidas, ou

solidas c friáveis, que se electrisam pela

fricção como as resinas, derrctem-se pelo

calor, e ardem qualquer que seja o seu

estado, espalhando um fumo espesso e

odorífero sem deixar residuo térreo, como
succede com o carvão fóssil. Ha varieda-

des de betume : a naphta, que ó liquida

e transparente ; o petróleo, menos liquido

que a naphta ; a maltha, que é de uma
consistência viscosa ; o asphalto ou betu-

me da Judêa. Todos os betumes são

amargos e estimulantes.

—Em linguagem vulgar, betume, mas-

sa feita com cré o óleo de linhaça, própria

para prender os vidros nos encaixes das ja-

nellas. Também se dá este nome a outra

composição artificial, feita de cal, azeite,

breu e outros ingredientes de que se usa

para vedar e estancar j unturas por onde
a agua se não vá.

t BETUMINISAÇÃO, s. f. Em Chimica,

termo empregado para indicar a trans-

formação das substancias orgânicas em
matéria betuminosa.

BETUMINOSO, adj. Que contém betu-

me, que participa da sua natureza e pro-

priedades. O succino, o azeviche, e car--

vão de pedra são substancias betumino-

sas.

•j- BETYS, s. m. Era Botânica, nome
de um arbusto du Brazil, que dá uma es-

pécie de pimenta análoga ao betei.

BEVERÁGEM, s. f. ant. O vinho que
cada um tem para gastos de sua casa,

amanhos e culturas das suas proprieda-

des e fazendas. = Recolhido por Viterbo.

t BEUDANTÍNA, s. f. Em Mineralogia,

substancia do Vesúvio, que se tem por
uma variedade da nephelina.

t BEUDO, s. m. Em Botânica, grande
arvore do archipélago Indiano.

BEXANO, s. m. (Segundo Moraes, do
hebraico beuschanch, filho de um anno;
melhor, augmentativo de Bicho.) Vid.

Bichano, nome dado pelo vulgo aos ga-

tos.

BEXIGA, s. f. (Do latim vesica). Em
Anatomia, reservatório musculo-membra-
noso destinado a receber a ourina e a con-

têl-a até que a accumulação de certa quan-

tidade d'este liquido prorogue a expul-

sação.

— Em Historia Natural, bexiga nata-

toria, ou vesicula aérea dos peixes, dá-se

este nome a um sacco cheio de ar, col-

locado no abdómen dos peixes debaixo

da espinha dorsal, communicando ordi-

nariamente com o estômago e com o esô-

phago.
— Em Pathologia, bexigas, empolas que

surgem sobre a cútis; género de phiegmasia

cutânea, ás vezes sporadica, muitas vezes

epidemica, e contagiosa. Atacam ordina-

riamente só uma vez na vida, combatem-se

pela inoculação variolica. — Bexigas ne-

gras, as que são malignas ; bexigas lou-

cas, as que não são perigosas.

— Na linguagem vulgar, bexiga, é o

mesmo que graça, chiste, partida, tre-

geito, gatiraanho, travessura, tirado do

antigo costume do theatro portuguez e

hespanhol, em que as Mugigangas ou co-

medias de trez pessoas acabavam á pan-

cadaria com bexiga, caindo depois os acto-

res sobre ellas, e arrebentando-as com o

trazeiro.

— Loc: Fazer bexiga, phrase popu'

lar, com que se exprime a idca de tro

çar, disfructar, iiietter a ridículo. — Não
saber nadar sem bexigas, não se atrever

a emprehender cousa alguma sem que o

ajudem.— Signaes de bexigas, diz-se das

pessoas que tem na cara as covas que lhe

deixou a erupção variolica.— Ter bexigas

na velhice, softVer um mal ou accidento

quando já por sua natureza estava livre

dVlle.— Verde bexiga, tinta feita de sum-

mo de arruda e herva moura.— Bexigas

confluentes, aquellas cujas pústulas se com-

municam todas solapadas como se fossem

uma só.

BEXIGOSO, adj. Que teve bexigas, fi-
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cando para sempre marcado com os si-

gnaes dVllas. — Figuradamente : O que

graceja e ridicularisa as cousas.

BEXIGUEIRO, aãj. Que faz bexigas,

como se usava na baixa comedia do prin-

cipio do século xviii.

BEXIGUENTO, adj. Que tem bexigas

;

o que está marcado com os signaes d'el-

las ; bexigoso, bexigueiro.

t BEXUGO, s. m. Raiz empregada no

Peru ciimo purgante.

t BEXUQUILLO, s. m. Em Botânica,

nome portuguez da ipecacuanha, segundo

Bescherelie.

BEY, s. m, (Do turco beig, senhor). Ti-

tulo que os turcos dão ao governador de

uma provincia ou cidade; hoje porém não

tem importância, e anda ligado aos no-

mes como o Dom, entre portuguezes e

hespanhoes.

t BEYA, s. f. Em Alchiraia, nome da
agua mercurial.

t BEYAPÚCA, s. m. Em Ichthyologia,

peixe do mar do Brazil, muito bom de

comer.

t BEYRÍGHIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero da familia das scrophulariáceas, que

tem por typo uma planta herbácea bra-

zílica.

t BEYTHÈA, s. m. Em Botânica, gé-

nero da familia das siliáceas, fundado so-

bre uma espécie que cresce nas ilhas de

Sandwich.

t BEZAU, s. m. Panno de algodão de

Bengala.

BEZERRA, s. /. A fêmea do gado vac-

cum, quando apenas conta um annp.

BEZERRÍNHA, «. /. Diminutivo de Be-

zerra. = Usado nos anexins populares e

recolhido pelo padre Delicado.

BEZERRINHO, s. m. Diminutivo de Be-

zerro. =Citado por Vieira.

t BEZERCOTHÚME, s. m. Em Botânica,

nome árabe de uma espécie de tancha-

gem.
BEZERRO, s. m. (Do latim vitulus). Ju-

venco, a cria masculina de uma vacca

;

o annojo, ou anneiro ; novilho. — Bezerro

aveleiro, o que já não mama, uào es-

tando ainda sujeito ao jugo.= Recolhido

por Viterbo.
—

• Em Ichthyologia, bezerro marinho,

Dome que se dá a varias espécies de pho-

cas.

— Em Botânica, pé de bezerro, o mes-
mo que herva Jarro.

— Em Artes, c Officios, chama-se be-

zerro á pelle de bezerro curtida e pró-

pria para calçado.

BEZOÁR, .f. m. (Do persa hedzahnr,

antidoti)). Nomo dado a certas concre-

ções calculosas, que se formam no estô-

mago, nos intestinos e nas vias urinarias

dos quadrúpedes. Distinguemse duas es-

pécies : o bezoàr oriental, cpio se acha
no quarto estômago da gazclla da índia,

e o bezoár occidvntal , que se acha no
quarto estômago da cabra do Peru. Es-

tas concreções eram consideradas como
alexiphármaeas, e por lhe attribuirem

grandes virtudes, se fabricaram factícias.

= Também por isso se chama aos cál-

culos urinários do homem h&zokr humano.
— IÍ.A pedra bezoar, que vem d'aquellas

partes orientaes, que se cria no bucho de

uma alimária, a que os Parseos chamam
Pazon.y> Joào de Barros, Década III, foi.

70, col. 3. Vid. Bazar.

BEZOAR, V. n. Berrar, balar ; diz-se

propriamente do grito das cabras.= Re-

colhido por Moraes.

t BEZOARDÍNA, s. f. Em Chimica, sub-

stancia particular, que faz a base dos be-

zoardos orientaes.

BEZOÁRTICO, adj. Que tem relação

com o Bezoar, ou as suas propriedades.

— Acido bezoartico, substancia achada

nas concreções intestinaes dos ruminan-

tes, que hoje se reconhece ser o acido

tanico das matérias vegetaes que formam
em parte os bezoares.—Epítheto do acido

úrico.

t BEZOGO, s. m. Era Ichthyologia, no-

me vulgar do riibellio. Vid. Vesugo. —
Olhos de bezogo, insulto popular.

t B-FÁ-SI, s. 7)1. Em Musica, termo

com que se designava antigamente o tom

de si.

f BHA, s. m. Em Philologia, uma das

consoantes aspiradas do alphabeto sans-

krito; pertence á quinta ordem que se

compõe das labiaes.

f BHÁDRA, s. m. Um dos mezes do

anno indiano, que corresponde á parte de

agosto e setembro.

t BHESA, s. /. Era Botânica, género

pouco conhecido da familia das celestri-

neas, comprehendendo arvores e arbus-

tos das índias orientaea.

t BHIRINGUE, s. m. Em Ornithologia,

género que tem por typo o bhiriugue te-

ctirostro.

BI, prejix. (Do latim bis.) Prefixo que

entra na composição de muitas palavras

portuguezas de origem erudita ou scien-

titíca, como: 'bifronte, bipartido, bipede,

etc, significando que têm duas frontes,

que está partido era dous, que é de dous

pés.=:Usa-se bastante d'este prctixo na

nomenclatura chimica. = Diz-se geral-

mente bioxydo, bichlorureto, biodureto,

bisulphureto, e assim os outros compostos

chimicos, em logar de deuto-ooyydo, etc.

t BI, s. m. Em Musica antiga, nome
que se dava ao som da escala chamado si.

t BÍACÚLEO, adj. Epitheto dado cm
Ichthyologia aos peixes cuja barbatana

ventral é armada do um espinho.

t BIACUMINADG, adj. Que tem duas

partes.— Na linguagem da Botânica, epí-

theto dos pêllos em dous ramos oppostos

pela sua base.

t BIALÂDO, (/(//. Que tom duas azas.

= Usado na linguagem poética, e na Bo-

tânica.

t BIALUMÍNICO, adj. Em Chimica, uo-

me dos sub-saes da base de alumina, nos

quaes o oxydo da base é múltiplo por dous

do acido.

t BIAMBÓNEAS, s. /. pi. Nome de cer-

tos tecidos da índia, feitos de seda en-

trelaçada com casca de arvore.

t BIAMMONIAGÁL, adj. 2 gen. Em Chi-

mica, nome de um sal que contém o am-
moníaco múltiplo por dous do seu acido.

•f BIANCO, s. m. Moeda italiana, a que

nos nossos romances populares se chama
branca. Valia doze bajocchi. Vid. Baiocco.

t BIANGULÁDO, adj. Que é munido de

dous ângulos.

t BIANTHERÍFERO, adj. Em Botânica,

diz-se dos filetes dos estames que apre-

sentam duas antheras.

t BIANTIMONIÀTO, s. m. Em Chimica,

sub-sal, no qual o oxygeneo do acido

antimónico é múltiplo por dous do da
base.

t BIAPICULAR, adj. 2 gen. Em Botâ-

nica, nome dos pêllos do ovário das sy-

nanthéreas, que sào muitas vezes fendi-

dos no vértice.

t BIAR, s. m. (Do grego bia, força).

Em Ornithologia, sub-genero da familia

das murcicapideias, tendo por typo o pla-

tyrhinco negro e branco, do Senegal.

f BIARAM, s. 7«. Em Botânica, gé-

nero da famiUa das aroideias, tendo por

typo o arum de pequenas folhas.

t BIARCHA, s. m. (pr. biárka). Inten-

dente dos viveres na cOrte dos impera-

dores de Constantinopla.

t BIARCHIA, s. f. (pr. biarkia). Em-
prego, titulo, residência, jurisdicçào de

biarcha.

t BIÁREO, s. m. Em Botânica, género

da familia das aroideias, formado para

uma planta do monte Libano.

BIARIBÚ, s. m. Certo modo de assar a

caça, usado pelos indígenas do Brazil.

t BIARISTÁDO, adj. Em Botânica, que

tem duas praganas.

BIAROOZ, s. m. ant. Segundo Moraes,

talvez mascara.

tenha cara ISo medonha, ~

que supra por òtarMS.

CXSC. GEFUL, íol. 33, V.

t BIARSENIATO, s. m. Em Chimica,

sal no qual o acido arsénico contém duas

vezes tanto de oxvgeneo como a base.

t BIARTICULÀDO, adj. Em Entomolo-

gia, que apresenta duas articulações. —
Antennas biarticuladas. — Bico biarticu-

lado.

t BIATÓMICO, adj. Em Chimica, dia-

se de um corpo que, tendo a mesma com-
posição que um outro, contém sob um
mesmo volume um uumero duplo de áto-

mos simples.

t BIATOR, s. f. (Do grego biatos, pe-

queno copo). Em Botânica, género de li-

cheiís da familia dos discomvcetes, pe-

culiar das zomts temperadas de um ou
outro hemispherio.

t BIAURICULAR, a^j. 2 gm. Em Bo-
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tanica, diz-se das plantas munidas de dois

appendices que parecem duas orelhas.

t BIAXÍFERO, udj. Em Botânica, o que
apresenta dous eixos. — Lifiurescencia

biaxifera, a que apresenta dous eixos ou
dous gráos de vegetação.

f BIB, s. m. Em Ichthyologia, um dos

nomes do bacalháo.

t BIBARYTO-CALCITE, s. m. Em Mine-
ralogia, synonymo de displobase.

t BIBASICO, adj. Em Chimica, nome
dos oxysaes, que contêm duas vezes a

mesma base que estes saes no estado neu-

tro ; também se dá este nome aos saes

aloides, resultando da combinação de um
átomo de um sal neutro com dous áto-

mos do oxydo do mesmo radical.

f BIBASIS, s. m. Dansa bacchica an-

tiga.

f BIBBY, s. m. Em Botânica, nome de
uma palmeira da America meridional.

BIBE, s. m. Vid. Abiche.

BIBERIQUÍ, s. m. Vid. Berbequim.
BIBI, s. m. Pequeno chapéo de mulher;

noui.e ridículo dado ás crianças que só

cuidam em aperaltar^se.

t BIBINÁRIO, adj. Em Mineralogia,

epitheto dado a um crystal produzido por
dous decrementos.

t BIBINO-ANNULAR, adj. 2 gen. Em
Mineralogia, diz-se de um prisma hexaé-
dro regular, cuja base é rodeada de seis

facetas egualmente inclinadas.

BIBION, s. m. Em Entomologia, inse-

cto do género dos dípteros.

t BIBIÓNIDE, adj. 2 gen. Que se pa-

rece com o bibion. Também se emprega
como substantivo, para designar a sub-

tribu de insectos que tem por typo o gé-

nero bibion.

BÍBIRA, s. f, ant. O mesmo que Ví-

bora.

t BIBISALTÉRNO, adj. Era Mineralo-

gia, nome de um prisma hexaédro regu-

lar com seis facetas obliquas, situadas no
contorno de cada base.

t BIBITÓRIUS-MUSCULUS, s. m. Era
Anatomia, nome dado antigamente ao

musculo abductor do olho. = Está com-
pletamente fora do uso.

BÍBLIA, s. f. (Do grego bíblia, livro).

Nome que a contar do século V se empre-
gou para designar o conjuncto dos livros

das Éscripturas hebraicas e christàs. Tam-
bém se lhe chama Escriptura Sagrada,
Testamento velho e novo, Livros santos,

Escrijduras. E o mais completo de todos

os monumentos litterarios da antiguidade,

e comprehende as tradições religiosas, a

historia, a geologia, o direito, a politica,

a poesia, os costumes da grande raça

semítica. Estes livros foram geralmente

escriptos era hebreu, excepto o livro da

Sabedoria e o dos Macchabeos, que foram
escriptos em grego. Nào se sabe se o li-

vro de Tobias e o de Judith foram es-

criptos em hebreu, grego, ou chaldeu. O
primeiro livro de Esdras, o de Daniel, o

em Jeremias, encontram-se bastantes pas-

sagens em chaldeu.

— Divide-se a Bíblia em Velho Testa-

mento, e em Novo Testamento ou Evange-
lho. Estas duas divisas, subdividem-se em
livros proto-canonicos, e deutero-canoni-

cos ; e também livros legaes, históricos,

sapienciaes, on moraes e prophéticos. Aos
legaes pertencem: o Velho Testamento; aos

históricos : Josué, os Juizes, Ruth, Reis,

Paralipómenos, Esdras, Nehemias, Job,
Tobias, Esther e os Machabeos; aos sa-

pienciaes : 03 Psalmos, Cântico dos Cân-
ticos, Sabedoria, Ecclesiastes ; aos pro-

phéticos: Isaias, Jeremias, Baruch, Eze-
ciiiel, Daniel, e os doze prophetas me-
nores. No Novo Testamento, os livros le-

gaes sào os quatro Evangelhos ; os histó-

ricos os Actos dos Apóstolos ; os sapien-

ciaes as Epistolas de íjam Paulo ; os pro-

phéticos o Apocalypse.

—Em Bibliographia, Bíblias hebraicas,

as que os judeus de Hespanha traduziram.
— Bíblia chaldaica, a que também se

chama Targum. traduzidas no tempo em
que os judeus fallaram chaldeo.— Bíblia

syriaca, a que usam os christàos do Orien-

te.— Bíblia samaritana, não contém mais

do que os cinco livros de Moysés.— Bí-

blia grega, exemplar tirado de um ma-
nuscripto da Bibliotheca de Vaticano. —
Bíblias latinas, dividem-se em Ítala, ti-

rada da versào grega dos Setenta, e a

Vulgata, tirada do hebreu segundo a ver-

são de Sam Jeronymo, e preferida pelo

Concilio Tridentino.— Bíblias árabes, as

usadas pelos judeus que faliam árabe, e

pelos christàos do levante. — Bíblia per-

siana, exemplar de que apenas resta o

Pentateuco.— Bíblia ethyopica, fragmen-

tos inseridos na Polyglotta de Inglaterra.

— Bíblia arménia, traduzida da versão

dos setenta. — Bíblia cophta, dos chris-

tàos do Egypto. — Bíblia moscovita, tra-

duzida do grego.—Bíblia polyglotta, exem-
plar formado pela reunião de Bíblias em
muitas línguas; as mais célebres sào as

do Cardeal Ximenez e a de Inglaterra.

— Na linguagem vulgar, livro sagrado,

objecto de meditação.— Bíblia da huma-
nidade, livro de origens históricas.— Bí-

blia dos pobres, collecçào de estampas so-

bre assumptos da Escriptura, usada na
edade média.

t BIBLIÁTRICA, s. /. Arte de restau-

rar os livros.

BÍBLICO, adj. Que pertence á Bíblia.

— Em linguagem do culto protestante,

contrapõe-se a ecclesiastico.

— Loc. : Estylo bíblico, estylo pelo

qual se imita a simplicidade ou as figu-

ras atrevidas da Bíblia, como nas Pala-

vras de um Crente, ou na Voz do Pro-

pheta.— Sociedade bíblica, sociedade pro-

testante que tem por fim a vulgarisaçào

da Bíblia.

—

Doidores bíblicos, os que no

século XII provavam os dogmas pela Es-

criptura e pela tradição.

BIBLIOGNOSÍA, s. f. (Do grego li-

blion, livro, e gnosis, lonhecimcnto). Bi-

bliographia ; conhecimento dos livros, da
suM historia, dos seus títulos, datas, texto,

etc.

BIBLIOGNÓSTA, s. m. O que conhece
a historia dos livros, edições, impressões;

bibliógraplio.

t BIBLIÒGNOSTICO, adj. O mesmo que
Bíblíográphico.

BIBLIGGRAPHÍA, s. /. (Do grego bi-

bliun, livro, e yrapho, eu escrevo). Co-
nhecimento dos livros, pelos seus cara-

cteres exteriores de formatos, datas de
edições, superioridade ou inferioridade

d'estas em quanto á correcção e integri-

dade do texto, preços, raridade, e parte

anedoctica. E' um ramo da historia lit-

teraria, e merece toda a importância con-

siderando a bibliographia como um subsi-

dio para esta ; mas todas as vezes que se

erigir em sciencia independente, torna-se

uma monomania ridícula e estéril. Vid.

Catalogação.

BIBLIOGRAPHICAMENTE, adv. Segundo
os princípios da bibliographia.

—

Catalogo

redigido bíbliographícamente.

BÍBLÍOGRÁPHICO, adj. Que é concer-

nente á bibliographia.— Diccionario bi-

blíographíco, catalogo dos livros em que

se indica o seu titulo, tempo e logar em
que se imprimiram, numero de edições

que têm, preferencia que merecem, es-

tado, conservação, e preço.

BIBLIÓGRAPHO, s. m. (Do grego bi-

blion, livro, e graphô, eu escrevo). No
sentido antigo, copista de livros ; moderna-

mente, o que é versado no conhecimento

ou historia externa dos livros, das edi-

ções, dos livreiros, das raridades, dos ca-

prichos ou desegualdades de certos exem-

plares.—Figuradamente: Monomaníaco de

livros, que os ajunta para os ter, e que

sacrifica a historia litteraria ao rigor da
indicação exacta dos títulos dos livros,

sem penetrar o seu espirito. N'este ultimo

sentido confunde-se com bibliomaníaco.

t BIBLIÔLATHA, s. m. (Do grego bi-

blion, livro, e lanthamô, eu esqueço). O
que se esquece dos livros, que finge igno-

rar as obras que escreveu.

BIBLIÓLITHOS, s. m. {Do grego biblion,

livro, e lithos, pedra.) Em Mineralogia,

nome dado a certas pedras calcáreas e

schistosas que têm estampadas folhas de

vegetaes, e que divididas em laminas del-

gadas, apresentam o aspecto de folhas de

um livro.

•j-BIBLIOLOGIA,*./. (Do grego biblion,

livro, e logos, discurso). Parte da Biblio-

graphia propriamente elementar, compre-

hendendo a technologia bibliográphica e

as regras de Catalogía, bem como a bi-

bliótríca e bibliotheconomia. Dístingue-se

da Bibliographia geral.

t BIBLÍÓLOGO, s. m. O que é versado

em Bíblíologia, ou parte elementar da

Bibliographia.



BIBL BICA BICA 765

t BIBLIÓMANO, adj. Que tem a mo-
nomanÍM de possuir livros.

t BIBLIOMANCIA, s. f. (Do grego hi-

blion, livro, e manteía predicção). Adivi-

nhaçàt) feita por meio de um livro, que

se abria ao acaso; de ordinário fazia-se

com os versos de Virgílio, a que se cha-

mava sortes virgilianas, e cora os versí-

culos da Biblia.

t BIBLIOMANCIÀNO, adj. e s. m. O que
pratica a Bibliomancia, ou advinhaçào

por meio dos livros.

BIBLIOMANÍA, s. f. Mania, paixão,

furor de possuir livros, nào para se in-

struir, mas para os ter. Esta palavra foi

formada por Gui-Patin, que classificou

esta monomania medicamente.

BIBLIOMANÍACO, adj. O mesmo que
Bibliómano.

t BIBLIÓLYTO, s. vu (Do grego bíhlioii,

livro, e liiO, eu destruo). O destruidor

de livros.

t BIBLIÓMAPPA, s. f. CoUecção de car-

tas geographicas.

t BIBLIOPÊA, s. f. (Do grego liilion,

livro, e do latim opits, obra). Arte de com-
por um livro.

t BIBLIOPEGISTO, s. m. (Do grego
hihlion, livro, e pegunô, eu ajunto). Na lin-

guagem antiga, encadernador.

t BIBLIOPHILIA, s. f. O gosto e a af-

feição illustrada pelos livros.

BIBLIÓPHILO, s. m. (Do grego hiblion,

livro, ephilein, amar). O que ama os livros

pelo que elles lhe podem trazer de illus-

traçào, elevação moral, cultura intelle-

ctual e distracção útil; o que escolhe so-

mente 08 livros bons, e que tem a critica

para os distinguir. — Sociedade dos Bi-

bliophilos, fimdada em França em 1820.

BIBLIÔPOLA, s. m. (Do grego biblion,

livro, e polein, vender). Livreiro, o que
só vende livros e não faz edições.

t BIBLIOTACTO, s. m. (Do grego &í-

blion, livro, e tassô, eu ponho por ordem).

O que se occupa especialmente da coor-

denação dos livros.

t BIBLIÓTAPHO, s. m. (Do grego hi-

blion, livro, e taphô, eu enterro). Mono-
mania de certos bibliógraphos que escon-

dera 08 livros raros, de modo que nin-

guém os possa vêr.

BIBLIOTHÉCA, s. f. (De grego hiblion,

livro, c thêkê, deposito). Logar destinado

para ter livros; sala com estantes em que
08 livros estão catalogados, e em condi-

ções de se poderem achar,. e se conser-

varem.—Em Litteratura, dá-se o nome de
Bibliotheca a uma collecção de obras es-

peciacs; uma obra sobre bibliographia:

Bibliotheca rabhinica, Bibliotheca /«síVa-

na. E também ás edições feitas por uma
determinada livraria: Bibliotheca Rorct,
etc.— dPediam uma peça rara na sua bi-

bliotheca «. Ribeiro, Nascimento do conde
D. Henrique p. õ9.

— Loc: Bibliotheca viva, dá-se esto

nomo a um homem muito instruído.—Bi-

bliotheca azid, nome dado á collecção

dos contos de fadas.—Bibliotheca y/u7-es-

tal, collecção de pedaços de madeira, fa-

ceados em forma de livro, com a lomba-

da coberta com as cascas da madeira, e

servindo as paredes lateraes para mostra;

a côr e o tecido do páo.

BIBLIOTHECARIO, s. m. O que admi-

nistra uma Bibliotheca; dava-se este no-

me aos antigos copistas; modernamente
está substituído por conservador.

BIBLIOTHECONOMIA, s. f. (Do grego

hiblion, livro, thtíkê, caixa, e nomes, lei).

A arte de dispor, conservar e tornar os

livros accessiveis; comprehende as admi-

nistrações internas das bibliothecas, a coor-

denação esystema de guardar os livros, a

catalogia, a encadernação, etc.

t BIBLIÓTICO, s. m. ant. Nome dado
antigamente ao bibliothecario ou copista.

t BI6LIS, s. m. Em Entomologia, gé-

nero de lepidópteros diurnos do Brazil.

BIBLISTA, s. m. O que não reconhece

outra lei a não ser a Biblia.

t BIBLITES, s. m. pi. Em Entomolo-
gia, grupo de lepidópteros diurnos da fa-

mília dos nyraphaliános.

BIBLIUGÚIANCIA, s. /. (Do grego hi-

blion, livro, e eguiansis, restauração.)

Arte de restaurar os livros estragados,

BIBO, s. m. Em Botânica, nome india-

no da arvore que produz o anacardo ou
fava de Malabar. = Usado por Garcia de

Orta.

BÍBORA, s. f. ant. Vid. Vibora.

t BIBORATO, s. m. Em Chimica, sub-

sal no qual o oxygeneo do acido bórico

é múltiplo por dous do da base.

t BIBRÁCTEO, adj. (Do latim bis, duas
vezes, e hractea). Em Botânica, epitheto

dado aos órgãos que têm duas bracteas.

t BIBRACTÉOLO, adj. Em Botânica,

que é munido de duas bractéolas.

t BIBROMANALÍNA, s./.Em Chimica,
producto da distillaçào da bibromisatina

com a potassa e agua.

t BIBROMISATINA, s. f. Em Chimica,

producto da acção do bromo puro sobre

a isatina.

t BIBROMISÁTYDE, s.f. Em Chimica,
corpo obtido peia acção do bromo sobre

a isatyde.

BÍBULO, adj. (Do latim bibiãus.) Em
linguagem poética, que bebe pouco, que
absorve o liquido.= Usado por Leonel
da Costa na traducção das Éclogas de
Virgílio.

BICA, s. m. Em Ichthyologia, certo

peixe da costa de Biscaya.

t BICA, s. /. (Na baixa latinidade bac-

ca ; a. mudança do «a» em «i» não orara,

como em ara, ira). Canudo por onde
sáe a agua da fonte, chafariz ou tanque.
— Loc. : Bicas dos olhos, diz-se poe-

ticamente dos olhos que soltam lagrimas.
— «Ksiava cm sen peito uma fonte pe-

rennal que corria ^^t/ds bicas d<s seus

olhos. t Heitor Pinto, Diálogos, p. 3.

—

Suor em bica, o que escorre copiosamente
pelo corpo. — Estar á bica, esperar a sua

vez, estar próximo a conseguir a sua pre-

tençâo. — Dar alguma cousa á bica, dal-a

da melhor qualidade ou da primeira sorte.

— Comprar vinhus á bica, quando ainda

não estào fermentados, quando estão cor-

rendo do lagar.— Casa com agua de h'\C3.,

aquella que tem fonte dentro, que corre

sempre.— Correr em bica, diz-se do li-

quido que verte sem interrupção.

BICACARO, s. m. Palavra usada na lin-

guagem cómica do século XVii, no senti-

do de fazer bico, emonar, abespinhar-se.

= Usado por Prestes.

BICADA, s. f. Golpe com o bico ; o que
o pássaro leva no bico de uma só vez.

== Também se diz Nicada.

BICADA, s. f. ant. A raiz da serra, a

ponta, a entrada, o principio. A rama das

arvores, que serve para queimar
;
lenha

de feixes. ==Usado por Castanheda e Ber-

nardim Ribeiro, e recolhido por Moraes.

BICADO, adj. p. Em Heráldica, nome
do brasão que tem ave com bico esmal-

tado de diversas cores.

BICAL, adj. 2 gen. Nome dado pelo

vulgo a uma variedade de cerejas, romãs
e laranjas, que terminam em uma espé-

cie de bico. — Figuradamente diz-se de

uma dôr aguda e penetrante. Quando de

uma dôr de dentes se diz : esta é bical,

exprime o maior grão de soffrimento.=A

significação do agridoce apresentada por

Moraes é inadmissível.

BICALADO, s. m. Em Ornithologia, ave

aquática menor que o adem.

t BICALICULADO, adj. Em Botânica,

que tem dous calículos.

t BICAMPHORÍMIDE s. f. Em Chimi-

ca, producto obtido pela acção do calor

sobre o camphorato de ammoniaco neu-

tro ou acido, porém anhydro.

BÍCANÇÚDOS, s. m. pi. Em Ichthyolo-

gia, género de peixes cartilaginosos ; têm
a cabeça prolongada em um bico, não tem

dentes, seu corpo é oval, comprimido

verticalmente, e o ventre aguçado. — Bi-

cançudo ordinário, pequeno peixe do Me-
diterrâneo, que tem o corpo revestido de

pequenas escamas, e a espinha dorsal den-

teada.

BICAPSULAR, adj. 2 gen. (Do latim

bis, duas vezes, c capsula). Em Botâni-

ca, epitheto dado ao fructo composto de

dous carpellos, representando, cada um,

uma espécie de capsula ; tal é o fructo da

maior parte das plantas da família das

apoeineas.

t BlCAR, 5. 7?i. Em Historia religiosa,

nome dado aos penitentes indianos, que

vivem nús, e nào cortam o cabello nem
as barbas.

BICARBONADO, adj. Em Chimica, o

segundo grão de carbonaçào do hydroge-

neo.

t BICARBONATO, s. «i. Em Chimic*,

nome dado aos sub-sacs nos quaes o oxy-
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geneo do acido carbónico é múltiplo por

dous do da sua base.

BICARBURETO, s. m. Em Chimica,

carbureto no qual a preparação do car-

bone é dupla da que existe em um ou-

tro.

t BICAUDÁDO, adj. Em Zoologia, que
tem duas caudas, ou dous appendices cau-

ditormes.

t BICAUDALIS MUSCULUS, s. m. Em
Anatomia, o musculo auricular posterior,

porque é ordinariamente formado de dous
fascículos.

BICA, s. f. Certo peso de ouro, usado
na Índia, o qual valia quinhentos cruza-

dos, e constava de duas libras e meia.

—

tE que da cantidade do ouro lhe disse, que

eram cento e trinta mil bicas, de qui-

nhentos cruzados cada bica. » Eernào JÍen-

des Pinto, Peregrinações, p. 181, col. 2,

t BICELLARIOS, s. m. pi. Pequena fa-

mília de polypos, cujas céllulas, pouco ou
nada salientes, estão dispostas em duas
ordens alternas.

BICELLULAR, adj. 2 gen. Em Botâ-

nica, que tem duas céllulas.

t BICEPHALÍA, s. /. Em Medicina, o

mesmo que diplogenese.

BICEPHALIUM, s. m. Espécie de ex-

crescência volumosa que se desenvolve

sobre a cabeça.

BICÉPHALO, adj. e s. m. (Palavra hy-

brida formada do latim bis, duas vezes, e

kephalê, cabeça.) Monstruosidade cara-

cterisada pela presença de duas cabeças.
=;= Usa-se geralmente quando na cabeça

se desenvolve um tumor, que toma as

proporções d'uma segunda cabeça.

BÍCEPS, adj. e s. m. (Uo latim bis, du-

plo, e caput, cabeça). Em Anatomia, que
tem duas cabeças; nome de dous múscu-
los que se terminam nas suas extremida-

des por duas cordas tendinosas. — Biceps

brachial, o que está na parte anterior do

braço. — Biceps crural, o que está coUo-

cado verticalmente na parte posterior da
coxa. Os músculos biceps obram como
flexores.

BICHA, s. /. (Do italiano biscia, no
francez biche). No sentido usual, sangue-

suga, lombriga, cobra, vibrião.—Figura-

damente: Fera, hydra. Na linguagem fami-

liar, pessoa encolerisada ; ala de gente que

váe de mãos dadas; brincadeira antiga

dos estudantes da tuna ; o alarde dos ta-

bareos ; instrumento ludrico de muitas

aspas unidas, que estendeudo-se fazem

medo a quem as vê de repente ; é feito

de arame, com uma cabeça tingindo co-

bra.

— Em Fortificação naval, bicha, espla-

nada portátil. — lítíeformou aquella nova

defensa de esplanadas portáteis, a que

disseram pontões, e nós não sei com que

causa chamamos bichas, eram barcas gran-

des, raras, e fortissimamente capazes de

seis canhões inteiros, v D. Francisco Ma-
noel de Mello, Epanaphoras, p. 458.

—Em Botânica, herva bicha, o mesmo
que aristolóquia. — « Os pês da aristolo-

quia redonda, a que os alemtejões cha-

mam erva da l icha, ^'f )• usarem delia
em mordeduras da Vibura, com felicissi'

mo successo.» Ferreira, Cirurgia, Liv. vi,

p. 183.

— Em Joalheria, bicha é uma arreca-

da de ouro que as mulheres trazem na
orelha, do feitio de uma pequena ser-

pente.

— No jogo do Zápete, bicha e bichão

é o nome de uma das cartas.

— Loc. : Deitar bichas, estrahir san-

gue de alguma parte do corpo por meio
de sanguesugas. — Ter bichas, ter ver-

mes intestinaes.

—

-Sam Tliiago das bi-

chas, freguezia do concelho de Cabecei-

ras de Basto, aonde no dia d'este íSanto

o povo corre a metter-se em um ribeiro

aonde ha muitas sanguesugas, para se

curar por via de milagre. — Estar como
uma bicha, estar colérico, com fúria, abes-

pinhado. — Trazer bicha n« orelha, cos-

tume dos homens do mar.

—

Capitão da
bicha, o que commandou nas antigas milí-

cias.

BICHAÇO, s. m. Augraentativo de Bi-

cho, llumem de maior representação na
sua ordem ou classe, e a quem os outros

olham com respeito. = Usado na lingua-

gem chula.

BICHANCROS, s. m. pi. Na linguagem
chula, ademaues ridículos que fazem os

que namoram.= Usado nas comedias do
século XVI.

BICHANO, s. m. Augmentativo de Bicho.

Nome familiar de gato novo.

BICHARIA, s. /. Multidão de bichos.

—Figuradamente: Muita gente.

BIGHAROCO, s. m. Bicho asqueroso,

que causa medo. = Usado por Filinto.

t BICHATIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero de algas da família das nestocínias,

assim chamadas do nomo de Bichat.

BICHEIRO, s. m. Instrumento de bar-

queiro; ó ura ferro com um gancho e uma
ponta no cabo de uma vara, com que se

afastam os barcos da praia. — Anzol de
ferro engastado em uma haste para pes-

car peixe.— Também se dá este nome
a um frasco pyrifurme no qual os barbei-

ros levam as bichas ou sanguesugas.—
Lumieira ou candelabro com muitos bi-

cos. — Bicheiro de conta, porquinha.

BICHEIRO, adj. Aquelle que repara nas

cousas mais pequenas ; meticuloso, minu-
cioso.

t BICHENIA, s. f. Em Botânica, sy-

nonymo de chcElánthera, da família das

synanthéreas.

BICHINHO, s. m. Diminutivo de Bicho.

Cousa pequena, nuUa, de nenhuma enti-

dade. — dEunão Sou homem, suu um bi-

chinho da terra, y> Vieira, Sermões, Tom.
X, p. 421.

t BICHIR, s. m. Em Ichthyologia, gé-

nero de peixes do Nilo e do Senegal, cu-

jas barbatanas peitoraes se prendem so-

bre dous pedículos livres.

BICHO, s. m. Verme, insecto, minhoca;
animalejo que faz mal.—Figuradamente :

A pessoa mais ínfima de uma classe
; o re-

morso, o desejo vivo; podridão. Lapur-
dio, lanzudo.— «Nascendo em carne mor-
tal, disse por hum propiheta, que era bi-

cho e não homem. ^^ Chagas, Cartas Espi-

rituaes. Tom. ii, p. 196.

— Em Pathologia, bicho, gangrena do
rectum, endémica no Brazil, causando
atrozes dores e muitas vezes seguida da
morte.

— Em Entomologia, bicho da seda,

certo insecto chamado ertica, antes de co-

meçar a fiar, bombyx, ao tempo em que
fia, e quando se converte em borboleta,

quarenta dias depois de ter urdido o seu

casulo, necydalus.

— Loc: Bicho de secretaria, os em-
pregados ínfimos, e os que se mostram
mais insolentes nas repartições publicas.

— Matar o bicho, beber aguardente logo

ao levantar da cama. — O bicho do ou-

vido, diz-se de quem nos vera azoinar

com contos e intrigas. — Bicho escholas-

tico, dizia-se no século xviii de todo o

ajuntamento de estudantes. — Bicho de

carpinteiro, diz-se que o tem quem não
pôde estar quieto em algum logar. — Bi-

cho do matto, diz-se de uma pessoa in-

tractavel, que tem maneiras bruscas. —
Bicho, na linguagem das colónias da ín-

dia, escravo moço.—Bicho luzente, pyri-

larapo.

—

Pancada de criar bicho, diz-se

da muita pancadaria, que é de lançar a

baixo. — Bicho de conta, o millépedes e

aselho ; insecto pardo-claro, que nasce

debaixo das pedras
;
quando os desco-

brem, enrolam-se á maneira de uma conta.

O vulgo chama-lhes porquinhos de Santo

Antão.— Bicho, nome que o vulgo dá

ás molas nos móvitos das mulheres. —
Bicho da cosinha, os criados enfarrusca-

dos, que andam sempre a comer. — Ca-

tar bichos, pentear-se, matar piolhos. —
Todo o bicho careta, qualquer individuo.

Que não se arnip e se íiulisne o céo sâreao

Contra um liícbo da terra tão pequeno.

GAM., Li-s., cant. I, est. 106.

BICHOCA, s. /. Leicenço pequeno e ma-
duro.

BICHO-CADELLA, s. m. Em Entomolo-
gia, género de insectos orthópteros da fa-

mília dos anómidas, do corpo alongado,

cabeça livre e seis pernas quasí eguaes;

o seu abdómen termina em forma de te-

naz.

BICHOQUEIRO, adj. Que tem bichos;

piolhoso.

BICHOSO, adj. Que tem bicho
;
podre

de bichos. Diz-se das fructas que estão

interiormente furadas pelo bicho.

BICHROMATO, s. m. Em Chimica, no-

me dado aos sub-saes, nos quaes o oxy-

geneo do acido chromico é múltiplo por

dous do da base.
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t BICIA, s. /. Em Botânica, planta da
America, parecida com o alf^odoeiro.

t BICIPITAL, adj. 2gen. Eiu Anatomia,

que tem relaçào com o musculo bíceps.

Apophyse bicipital.

BICÍPITE, adj. 2 gen. Que tem dous

cabeços ou cumes. — a O desconhece cumo

a monstro bicipite.» Varella, Nun.ero vo-

cal, p. 497.= Usado em linguagem poé-

tica; para a Anatomia, vid. Bíceps.

t BICK, s. m. Em Botânica, raiz que

serve para envenenar as settas dos Índios.

t BICLINIO, s. m. (Do latim bis, duas

vezes, e do grego kline, leito). Em An-
tiguidades romanas, sala de comer em
que ha dous leitos.

BICO, s. m. (Do francez hec). Parte sa-

liente e dura que oocupa o logar da bôcca

nos pássaros, e que é formado de duas

peças chamadas mandíbulas, uma supe-

rior outra inferior. Este órgão serve n'uns

pássaros para colherem a comida, em ou-

tros para a partirem, e em alguns serve-lhe

de uma terceira garra para treparem.

—

Em sentido geral, qualquer ponta ou ex-

tremidade aguda.— Figuradamente: Dif-

ficuldade, embaraço.
— Em Botânica, bico de grou, herva

que tem as folhas como de malva, e em
cima um bico como de grou. Ha umas
quinze castas d'esta herva ; uma d'ellas

tem cheiro de almíscar, que é a que as

mulheres cosem com a misturada. Grísley

lhe chama bico de cegonha. — «O sitmmo

do bico de cegonha alimpa e enchuga toda

a casta de feridas, n Desengano da Medi-
cina, p. 74. — Gerânio.
— Em Anatomia, bico coracoidiano

,

vértice da apophyse coracoide da omo-
plata.

— Em Conchyliologia, bico é a parte

saliente de uma concha univaiva, que or-

dinariamente é cavada em goteira.

— Termo asiático. Bico c uma das pri-

meiras jerarchias dos sacerdotes do reino

do Pegú.

—

lí... porque só de bicos gre-

pos.... passam de 30:000. s Fernào Men-
des Pinto, Peregrinações, cap. 167.
— Loc. :

—

Pássaro de bico amarello,

na linguagem chula, tratante que logra

toda a gente. — Ser de bico revolto, que
é de uma finura e malícia invencível. —
líQuem te fez o bico, te fez rico.n Ane.xira

do século XVIII. — Em bicos de pês, le-

vemente, sem que se sintam os passos.

— Bico dos peitos, as papillas. — Bico
de obra, o resto que falta para a acabar.
— E' bico ou cabeça ? phrase de quem
se não sabe haver cm um embaraço. —
Fazer bico, diz-se das crianças que tem
mimo, quando estão para chorar.—Bicos
de alfinetes, minúcias, pequenas bagatcl-

las esquadrinhadas com todo o cuidado.— Sair dos bicos da penna, ser cscripto

de repente.

—

Trazer agua no bico, diz-sc

de certos factos que são praticados com
um segundo sentido ; diz-se do que é ma-
licioso. — Ter tanto bico, ter muitas opi-

|

niões. — Chapéo de bicos, chapéo tricor-

neo, que usam os padres; na linguagem
chula, o homem que é cuco. — Bico de

gaz, qualquer candieiro das ruas.— Dar
com o bico do pé, ter no maior desprezo.
— Assar no bico do dedo, responsabili-

sar-se por um impossível, caso se com-
siga outro impossível. — Não abrir bico,

não dizer palavra, calar-se, emmudecer.— Cale o bico ! voz insultuosa cora que se

ímpue silencio a alguém. — Bico de vela,

diz-se quando a vela está era menos de

metade. — Meiter no bico de alguém, re-

velar-lhe o segredo, ír-lhe dizer tudo. —
Acabar em bico, tei minar em ponta.

—

Ter bico de ser formosa, ter presumpção
d'ísso.

BICOGROSSUDOS, s. m. pi. Em Orni-
thologia, género de aves com o bico em
forma cónica, curto, grosso na base, e

como inchado. = Recolhido por Moraes.
BICOLOR, adj. 2 gen. Que tem duas co-

res. ^i?íy?írfeiV« bicolor, a bandeira por-

tugueza, que é azul e branca.

BICOLOREO, adj. Que é de duas cores.

t BICOLORINA, s. f. Em Chimica, pó
branco, insolúvel no álcool e no ether, ex-

trahido do castanheiro da índia.

BICONCAVO, adj. Diz-se de um corpo

cujas duas faces são escavadas.
BICONJUGÁDA, adj. f. Em Botânica,

epitheto dado á folha cujos dous peciolos

secundários apresentam, cada ura, ura par
de folhas.

BICONTORNADO, adj. Em Botânica, que
é torcido duas vezes sobre si mesmo, como
a raiz do polygono.

BICONVEXÒ, adj. Epitheto de todo o

corpo plano, cujas faces são abauladas ou
convexas.

BICOREVOLTO, s. m. Vid. Avoceta.
BICORNA, s. f. ant. O mesmo que Bi-

gorna.

BICORNE, adj. 2 gen. (Do latim licor-

nis.) Que tem dous cornos ou duas ex-

tremidades ponteagudas.
— Em Botânica, epitheto de uma fa-

mília de plantas, cujos estámes são guar-
necidos de duas largas pontas.

— Em Anatomia, musculo extenso do
braço.

BICÓRNEO, adj. Vid. Bicorne.

BICORNÍGERO,' adj. Que traz dous cor-

nos ; epitheto pnético de Baccho.
BICOTYLEDONE, adj. Em Botânica, o

mesmo (luc Dicotyledone.

t BICUBITÁL, adj. 2 gen. Que tem dous
cevados.

BICUDA. . /, Em Ichthyologia, peixe
do Brazil.

BICUDO, s. ?)t. Em Ornithoiogia, pns-

saro do Hrazil do tamanao do pardal.

BICUDO, adj. Que tem bico, ou ter-

mina oní ponta. — Pontudo.
BICUIBA, {i.f. Era Botânica, noz oleosa

do llrazil.

BICUIBEIRA, í. /. Arvore do Brazil,

que produz a bicuiba.

BICUIVA, s. /. O raesmo que Bicuiba.

t BICÚSPIDE, adj. 2 gen. (Do latim

bis, dous, e cuspis, ponta.) Em Historia

natural, que apresenta duas pontas. —
Dentes bicúspides, os molares da segunda
dentição.

t BICYANATO, s. m. Em Chimica, nome
dado aos sub-saes nos quaes o oxyge-
neo do acido cyanico é múltiplo por dous
do da base.

fBIDACTYLO, adj. (Do latim bis, dous,

e do grego dacti/lo, dedo). Em Ornitho-

iogia, que tem dous dedo.s. Synonymo de

Dydactilo.

j BIDÁRIA, s. f. Em Botânica, género
da família das asclepiadáceas, tendo por
typo a asclepia de tintura.

t BIDENTAL, s. m. Em Antiguidades
romanas, o logar aonde caia um raio, 6

sobre o qual sacrificavam uma ovelha de

dous^annos.— Dava-se também este nome
ao padre que fazia o sacrificio.

BIDENTE, s. m. (Do latim bis, duas
vezes, edens, dente). Em sentido vulgar,

enxadão, alvião. = Usado na Ulyssêa,

cant. X, est. 4õ.

— Em Ornithoiogia, género de aves

de rapina do Brazil, synonymo de har—
pagos.
— Em Botânica, género da família das

compostas, planta annual dos dous he-

mispherios.

BIDENTEADO, adj. Em Botânica, epi-

theto dado ao calis das flores cujo limbo

ou borda tem corno que dous dentes.

— Em Zoologia, epitheto dos animaes
cuja bôcca ou bico é guarnecido de dous
dent' s.

BIDENTEO, adj. O mesmo que Biden-

teado.

t BIDENTÍDEAS, s.f.pl. Era Botânica,

divisão da tribu das senecionideas, cor-

respondente á das coreopsideas.

BIDETE, s. VI. (Do francez bidet). Se-

gundo Moraes, nome antigo do cavallo

pequeno ou Jaca ; abonado com o Inven-

tario dos moveis do Prior do Crato. —
No sentido moderno, movei de quarto de
cama para lavagens inferiores.

t BIDI-BIDI, s. m. Pequeno rato da
America.

t BIDIGITADO, adj. (Do latim Jts, duas
vezes, e digitus, dedo). Em Botânica,

epitheto das folhas cujo peciolo commum
é terminado por dous fotioios.

BiDUO, s. Hl. (Do latim biduum). O
esp.<iço de dous dias.= Recolhido por Blu-

teau.

t BIDULPHIA, s. /. Em Bot.-mica, gé-

nero da familia d.'\s diatoncas, pKant.a que
habita nos mares da Europ."». e se acha

presa ás aljas.

t BIEBERSTEINIA, .>!. /. Era Botânica,

gcnoroda familia das zygophylleas, planta

ephéniera herbácea, indígena da America
central.

t BIEMBRYONADA, adj. (Do latim bis,

duas vezes, o do grego tmbryoiL, feto).
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Em Botânica, epítheto das sementes que

encerrara dons embryões.

BIENNAL, adj. 2 gen. (Do latim his,

duas vezes, e anuus, anno). Que dura

dous annos ; diz-se de um cargo que dura

deus annos.— Curso biennal.

BIENNIO, s. m. (Do latim biennium). O
tempo de dous annos continuados. O tem-

po que dura um cargo, uma administra-

ção.

BIFAR, V. a. (De formação popular).

Surripiar ; furtar, larapiar.

BIFARIAS, s. /. pi. (Do latim bifarius,

duplo). Em Botânica, nome da disposi-

ção na qual as folhas ou órgãos appendi-

culares dos vegetaes estão collocados em
duas filas oppostas.

t BIFARIBRANCHIO, adj. {Do latim ti-

faris, duplo, e branchio). Em Zoologia,

que tem os branchios situados sobre os

dous lados do corpo, como a familia dos

gasterópodes.

BIFE, s. m. (Do inglez beef, carne de

vacca). Talhada de carne delgada. — Bi-

fe de grelha ou da brasa, o que é leve-

mente passado pelo lume.— Bife de cebo-

lada.— No sentido chulo, nome dado aos

inglezes.

t BIFÉMERO-CALCANIANO, adj. es.m.

Em Anatomia, nome de um musculo da
perna que se estende dos dous coudylos

do fémur ate ao calcáneo.

t BIFÉMERO-PLANTÁRIO, s. m. Em
Anatomia, um dos músculos da perna

da rã.

BIFENDIDO, adj. Em Botânica, divi-

dido longitudinalmente ou quasi até á

metade em duas partes separadas por um
angulo reintrante agudo ou menos pro-

fundamente, sendo estas partes muito es-

treitas para se lhe dar o nome de dentes.

— Na linguagem vulgar, o que é di-

vidido em dous. Vid. Bifido.

BÍFERO, adj. (Do latira bis, duas ve-

zes, a fero, eu levo). Em Botânica, nome
das plantas que florescem duas vezes no

anno.

t BIFÉRRICO, adj. Em Chimica, nome
dos sub-saes nos quaes o oxygeneo do

oxydo férrico é múltiplo por dous do que

entra no sal neutro.

— Em Mineralogia, diz-se do crystal

no qual cada angulo solido e cada bordo

da forma primitiva experimenta duas de-

pressões ou decrementos.

BIFFA, s. f. ant. Panno enfeitado por

ambas as faces ; era de lã. = Kecolhido

por Viterbo.

BÍFIDO, adj. (Do latim his, duas vezes,

e findo, eu rasgo). Em Botânica, fendido

em duas partes separadas por um angulo

reintrante e agudo.— Pétala biíida.

t BIFISSIL, adj. 2 gen. (Do latira bis,

duas vezes, e Jísstlis, fendido). Em Bo-

tânica, nome das antheras, quando elias

tem cavidades, e se abrem por uma fen-

da longitudinal.

t BIFISTULOSO, adj. (Do latim bis.

duas vezes, e fistula, cavidade). Em Bo-
tânica, diz-se de uma folha que apresenta

cavidades em toda a sua extensão.

t BIFLEXO, adj. (Do latim bis, duas ve-

zes, e flcxuSj dobrado.) Em Anatomia,
nome de um canal ou sinus, que se en-

contra entre os dous dedos do carneiro, e

ás vezes da cabra.

BIFLOR, adj. 2 gen. Em Botânica, que
apresenta duas flores.— Pedúnculo biflor.

Vid. Diflorigero.

BIFOLCO, s. m. aí!í.(Italianismo, usado

na linguagem poética.) Lavrador. =Em-
pregado por Fernão Alvares do Oriente

na Lusitânia Transformada, e recolhido

por Moraes.

BIFOLIADO, adj. Em Botânica, que tem
somente duas folhas ou folíolos.

BIFÓLIO, adj. Vid. Bifoliado.

BIFOLIOLADO, adj. p. Em Botânica,

diz-se das folhas compostas de dous fo-

liolos.

BIFOLLÍCULO, s. vi. Em Botânica, fru-

cto proveniente de um ovário primitiva-

mente simples, que se divide em dous

até á sua base, os quaes se tornam dous
folliculos ou bocetas pericarpianas.

BÍFORE, adj. 2 gen. Que tem duas por-

tas no mesmo portal.= Usado na lingua-

gem poética, na traduccào das Metamor-
phoses, por Almeno.
— Em Botânica, substantivo feminino,

designando um género da familia das um-
bellíferas, planta herbácea, fétida, que
cresce no meio dia da Europa.

t BIFÓREOS, s. m. pi. Em Botânica,

familia de cirripides dibrancliios , dos

quaes o opérculo do tubo é como duas

portas.

BIFÓRME, adj. 2 gen. Que apresenta

duas formas. = Usado na linguagem poé-

tica.
Que da biformc fera opprime a ira.

MALACi cosQ., canl. Ill, est. 16.

— Em Mineralogia, nome de um crys-

tal que apresenta no conjuncto das suas

faces a combinação de duas formas.

— Em Botânica, o que encerra flores

de duas formas difí'erentes.

BIFORO, s. m. Verme marinho, phosplio-

rico.

i"
BIFRE, s. f. O mesmo que Castor.

t BIFRENARIA, s. /. Em Botânica, gé-

nero da familia das orchídeas, planta bra-

zilica.

BIFRONTE, adj. 2 gen. Que tem duas

frontes ou caras. Extensivamente, o que

não tem lealdade.

— Em linguagem poética, epítheto de

Jano.
Porque o bifronie Jano, sem perigos

A porta lio seu templo tem cerrada.

MANOEL 7H0MAZ, INSfLA-NA, liv. I, est. 118.

BIFURADO, adj. Que tem dous furos

ou duas cavidades profundas. Bivalvu-

lado.

BIFURCAÇÃO, s. /. O sitio em que uma
cousa se parte em duas, seguindo cada

uma para lado opposto.=Usa-se também
em Anatomia e em Botânica.

BIFURCADO, adj. part. Dividido em
dous, á maneira de uma forca.—Dá-se em
Botânica este nome a um órgão geralmente
cylindrico ou filiforme, dividido em duas
partes que saem do mesmo ponto.

BIFURCAR, V. a. (Do latim bis, duas
vezes, e furca, forca, com a terminação
verbal «ar.») Dividir em dous o que parte

do mesmo ponto, seguindo depois direc-

ções oppostas.= Usa-se em Anatomia e

Botânica.
— Bifurcar-se, v. refl. Ramificar-se cm

dous.

BIGA, s. /. (Do latim biga.) Em His-

toria antiga, carro puchado por dous ca-

vallos emparelhados.

t BIGÁMEA, s. f. Em Botânica, género
da familia das combretáceas, arbusto da
ilha de Ceylão.

BIGAMIA, s. f. (Do latim bis, duas ve-

zes, e do grego gamos, casamento.) Es-

tado do homem que está casado com duas

mulheres ao mesmo tempo. Crime punido
pelos Códigos modernos.
— Em Direito canónico, bigamia espi-

ritual, estado do que possue dous bene-

fícios da mesma natureza, como dous bis-

pados, etc. Vid. Bigamia.

BÍGAMO, adj. Que é casado com duas

mulheres ao mesmo tempo.
— Em Direito Canónico, dá-se este

nome ao que é casado pela segunda vez,

ou o que casava com uma viuva.— a-Foi

Lamech o primeiro bigamo do mundo. y>

Frei Bernardo de Brito, Monarchia Lusi-

tana, Tom. I, foi. 3, col. 4.

BIGARÍN, s. 7)í. Nome indiano, que cor-

respundo a mariola. Vid. Biguairim.

BIGÁRIO, s. m. O que dirige um carro

puchado por dous cavallos ou biga. -=

Usado pelos romanos.

j BIGAT, s. m. Moeda romana de prata,

tendo sobre uma das suas faces um carro

puchado a dous cavallos.

t BIGELÓVIA, s. f. Era Botânica, gé-

nero da familia das cotn postas, planta her-

bácea diis Estados Unidos.

BIGÉMEO, adj. (Do latim bis, duas ve-

zes, e gemma, gomo.) Era Botânica, que

tem dous gomos ou dous botões.

BIGEMINADO, adj. Era Botânica, diz-se

de uma folha cujo pecíolo commum se

termina por dous peciolos secundários,

tendo cada um dous pares de folíolos.

— Em Mineralogia, o que apresenta a

combinação de quatro formas, que, toma-

das duas a duas, são da mesma espécie.

BIGEMÍNEO, adj. O mesmo que Bige-

minado.

t BIGENA, adj. 2 gen. (Do latim bis,

duas vezes, e gigno, eu gero.) Em Botâ-

nica, dá-se este nome ás arvores que no

fim do outono produzem novos rebentões.

t BIGÉNERO, adj. 2 gen. Em Botânica,

diz-se das plantas que provêm de dous

géneros diflerentes.
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fBIGENERÍNO, s. vi. (Do latim bis,

duas vezes, e genus, género). Género de

niollnscos da classe dos foraminíferos, fa-

mília dos polymorphinidos, de conchas mi-

croscópicas differindo pouco das gemma-
linas, e vivendo no mar Adriático.

BIGÉNITO, adj. (Do latim his, duas ve-

zes, 6 genitus, gerado). Biparido. Epi-

theto poético dado a Baccho.=Usado por

Diniz.

t BIGIBÓSAS, s. /. Em Arachnologia,

nome da sub-divisão de um género de

aranhas, cujas espécies têm duas bossas

ou tubérculos na face superior do abdó-

men.

t BIGLÂBIDE, s. f. Em Botânica, a

glábide dupla.

BIGLANDULÓSO, adj. Em Historia Na-

tural, o que tem duas glândulas.=Usado
por Brotero.

BÍGLE, s. m. Espécie de cão de caça,

de raça ingleza.=Recolhido por Moraes,

t BIGLOBULÔSO, adj. Em Botânica,

dá-se este nome ás plantas que tem as

flores dispostas em espiga, e contrahidas

no meio, de modo que parecem compos-

tas de duas espheras.

fBIGNÓNEA, s.f. Em Botânica, planta

monopétala, cuja flor parece ura jasmim;
dá-se nos paizes quentes.

t BIGNÓNEAS, s. f. pi. Em Botânica,

plantas dicotyledóneas monopétalas, de

corólias hypogyneas, notáveis pela gran-

deza e belleza das suas flores.

t BIGNÔNIA, s. f. Em Botânica, gé-

nero e typo da familia das bignoniáceas,

arvores ou arbustos das zonas tropicaes.

t BIGNONIÁCEAS, s. /. pi. Em Botâ-

nica, familia de plantas dicotyledóneas

monopét.ilas hypogyneas.

BIGODE, s. «1. (Para a etymologia, vid.

Bigodeira). Parte da barba que se deixa

sobre o lábio superior; uso peculiar da

raça franka no tempo da invasão das Gal-

lias, desappareceu no século ix, e tornou

a ser moda no tempo das Cruzadas. —
Certo jogo de cartas, em que ellas se

descartam pelo numero dos naipes
;
ga-

nha aos outros ou estucha, quem primeiro

lança todas as suas fora.

— Loc. : Ter bons bigodes, ter bôa
physionomia. — Dar um bigode, matar
uma perdiz, errada por outro caçador.

—

Homem de bigodes, um peralvilho.— Guias
do bigode, os cabellos mais compridos,

que nascem ao canto da bôeca. — Trin-

car o bigode, diz-se do que está zanga-

do. — Melhores bigodes, melhor gente.

BIGODEÁDO, adj. part. Escarnecido,

logrado, illudido.

BIGODEÁR, V. a. Disfructar, lograr,

escarnecer^ chufar, faltar ao promottido.

BIGODEIRA, s. _/'. ant. (Do francez hi-

gotere). Tira de couro ou seda com umas
fitas que vinliain prender ás ornlhas, e

que sustentavam os bigodes tezos para se

não descomporem. No século xviii já so

não usavam. = Recolhido por Bluteau.

vOL. 1. — 97

Pela etymologia se vê que este costume

era de origem franceza, e era assim cha-

mada por que se parecia com a bolsa que

os bigotes traziam á cinta para fazerem

esmolas.
— Peça empregada para limpar as bes-

tas.

BIGORNA, s.f. (Do latim hicornis). In-

cude
;
grosso pedaço de ferro com bico

na ilharga em que os ferreiros malham o

ferro.—O tronco em que está assente a in-

cude.— Safra.=Usado por Bernardes na

Floresta.
— Em Anatomia, bigorna é um dos

ossículos do ouvido, assim chamado em
consequência da sua figura, ou por cau-

sa das impressões que recebe de outro

ossículo chamado martello.

BIGORRÍLHA, s. m. Homem de nulla

importância ; bandalho, peralvilho, biltre.

— Usado na linguagem chula. = Tam-
bém se escreve Bigorrilhas.

BIGÓTAS, s. /. pi. Em linguagem náu-

tica, peças de madeira circulares como

alças de ferro ou de cabo, e três furos

em triangulo ; as que são de ferro estão

fixas nas cadeias das abatocaduras, ou

nas arreigadas de gávea ; e as que lhe

correspondem, atezam a ellas por meio

de colhedores, e fazem fixos nos chicotes

das enxárcias, brandaes, etc.

t BIGRÁMMICO, adj. (Do latim bis,

duas vezes, e gramma, traço). O que é

notado com duas linhas coloridas.

t BIGRANULÀR, adj. 2 gen. Era Zoo-

logia, o que tem os tubérculos dispostos

em duas séries.

BIGUAIRÍM, s. m. Nome indiano. Ma-

riola.— <í...Huns coutados, covardes, e bi-

guairins, de que não fazia conta algu-

ma. « Diogo de Couto, Década VI, Liv. ii,

cap. 1.

BIGÚMEO, adj. Que tem dous gumes

ou cortes.=Usa-se especialmente em Bo-

tânica para caracterisar as folhas que são

compridas e têm dous gumes longitudi-

naes oppostos, e o disco entre elles ele-

vado; e também o tronco quando tem

dous ângulos oppostos ura tanto afiados,

assimilhando-se á folha de uma espada de

dous gumes. = Usado por Brotero.

f BIHAÍ, .«. ííi. Em Botânica, género

de plantas da America, que se parecem

cora a bananeira.

t BIHÁL, s. 7)1. Em líotanica, género

da familia das cuneáceas, synonymo do

género helicon.

t BIHÁR, s. m. Em Botânica, nome
árabe da camarilha dos tintureiros.

t BIHÀSTEO, adj. Em Zoologia, que

tem dous appendices em lórma de haste,

t BIHYDRICO, adj. (Do latim bis. duas

vezes, e do grego iidor, aguaV Eui Ohi-

mica, nomo de um phosphureto que con-

tém duas Vi^zes t.anto hydrogéneo como
o primeiro gráo de combinação dcHnida

dos dous corpos.

t BIHYDROSULPHÁTO, s. hi. Em Chi-

mica, nome dado a um bysulphato que

contém agua de distillação.

t BIHYPOSULPHASENÍTE, s. m. Em
Chimica, nome dado a um sobresulphureto

no qual o sulphato hyp-arsenioso está em
proporção dupla da que existe no sal con-

siderado como neutro.

t BIIODURÊTO, s. m. Em Chimica, com-

posto que contém duas vezes tanto iodo

como um iodureto simples.

BIJUGÂDO, adj. (Do latim bis, duas

vezes, e jugum, par). Em Botânica, diz-

se de uma folha composta, que tem dous

pares de foliolos oppostos dous a dous.

— Em Mineralogia, dá-se este nome a

um crystal no qual os decrementos nas-

cem dous a dous sobre os bordos ou so-

bre os ângulos.

BIJÚGO, adj. (Do latim bijugus). Em-
parelhado, que é puxado por uma junta

ou parelha.

Em bipiga contenda aventarosa.

TRADCCrlO Dl ENKIDA, Cant. V, CSl. 3i.

t BÍKHIA, s. /. Em Botânica, género

da familia das rubiáceas, pequena arvore

pouco conhecida, descoberta nas Molucas.

BÍLA, s. /. ant. O mesmo que Bílis.

— «O aloés purga a bila e a pituita.»

Rego, Alveitaria, p. 216.

BILABIADO, adj. iDo latim bis, duas

vezes, e labium, lábio). Em Botânica, no-

me de um órgão cujas partes, distinctas

ou soldadas, estão dispostas de maneira

que representam dous lábios, ura infe-

rior, outro superior.

BILAMINADO, adj. Em Botânica, o que

é composto de duas laminas ; tal é o sti-

gmate da martynia.

BILAMINÓSO", adj. O mesmo que Bila-

minado. = Recolhido por Sloraes.

BILATERÀDAS, adj. f. pi. Em Botâ-

nica, epíthoto dado ás folhas collocadas

em dous lados oppostos.

t BILATERAL, adj. 2 gen. (Do latim

bis, duas vezes, e latus, lado). Em Bo-

tânica, nome das partes de uma planta

dispostas dos dous lados de um orgào

central.

—Em Zoologia, a)ií'ma? bilateral, aquel-

le que se pôde dividir em dous lados si-

milares, situados á esquerda e á direita

do plano secante que passasse pela exten-

são do corpo.

— Era Jurisprudência, obrigação bila-

teral, o mesmo que synallagmatica. a que

liga cgualmente as duas partes contra-

ctantes. Tal c a venda, ou ocommodato.

Estes contractos também se dividem em
perfeitos, quando delles resulta para am-

bas ns partes aeçÃo directa, isto é, im-

mediata e principal ; e em imptrfeitos,.

quando a acç.ào de uma das partes resulta

por inoidonto e.r pst fado.

BILATERALMENTE," adv. Dos dous la-

dos ;
svnallagmaticamente.

t BILBAlNO. adj. O natural de Bilbáo.

t BILBÉRGIA. 5. /. Era Botânica, gc-
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nero da família das bromeliáceas, bella

planta epliémera e muitas vezes parasita,

orignaria da America.

BILBÕDE, s. m. (Do fraucaz hillehau-

de). Em Táctica Militar, o fogo que se

faz disparando os soldados as espingar-

das umas após outras.— Na linguagem
vulgar, fogo de alegria.

BILE, s. m. ant. Vid. Bílis.

BILHA, s. f. (Corrupção popular de

Ampulla). Infusa, tarro, vaso de barra

bojudo, com gargalo curto e sem bico,

próprio para agua, leite ou vinho, o con-

serva qualquer d'estes líquidos fresco.

— Na linguagem popular ha o ane-

xim que se refere a um conto indiano da
edade média: «Bilha de leite por bilha

de azeite, n

BILHAFRÃO, s. m. Augmentativo do
Bilhafre.= Usado por Jorge Ferreira de
Vasconcellos na Aulegraphia.

BILHÁFRE, s. m. Em Ornithologia, o

mesmo que Milhafre. Ave de rapina, que
só diíFere do açor em ter as garras me-
nos fortes. — Figuradamente : Galfarro,

seduetor de donzellas, larapio, tunante.

—

«t/a aconteceu algumas vezes trazerem a
vender em logar de açores, tartaranhas c

bilhafres.» Diogo Fernandes Ferreira,

Arte da Caça, p. 37. — nNão ha propó-
sito que saia das unhas d'estes bilhafres.»

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, p. Gl

.

BILHÃO, s. «?. (Do francez hillon). Em
linguagem commercíal, nome dado a to-

da a matéria de ouro ou prata que tem
de liga uma porção de cobre mais consi-

derável do que a estabelecida pela lei so-

bre o toque das moedas. — Também se

chama ás vezes bilhão á espécie de moeda
cujo curso é prohibído, fosse qual fosse o

toque : e bem assim se chama bilhão á
moeda de cobro ligada com uma pouca de
prata.—Bluteau dá este nome a uma moe-
da de cobre castelhana.

BILHAR, s. m. (Do francez hillard).

Jogo de calculo, que se faz com bolas de
marfim sobre um assento plano forrado

de panno para evitar os attritos, guarne-
cido de rebordos elásticos ou tabeliãs,

aonde se dá a lei — do angido de refle-

xão egual ao angulo de incidência, por
onde se resolvem todos os problemas d 'es-

te jogo.— Casa aonde se joga esta quali-

dade de jogo; o taco com que se joga.
— Em Litteratura, titulo de uma sa-

tyra de Nicolau Tolentino.

BILHARDA, s. f. (Do francez hillard, o

páo curto ou taco). Divertimento usado
pelo rapazío em certas épocas do anno

;

consta de um pausinho adelgaçado em am-
bas as extremidades, que salta quando se

lhe bate com outro páo, a que se chama
páteiro, e se afasta para longe do cir-

culo que lhe está marcado. Era usado an-

tigamente na corte portugueza ; espécie

de jogo do Aleo, simplificado polo povo.

BILHARDÃO, s. m. Nome injurioso da-

do ao homem sem préstimo, que serve,

quando muito, para jogar a bilharda com
os rapazes vadios. = Usado por Sá de
Miranda na comedia dos Vilhalpandos.

BILHARDAR, v. a. Carambolar; ferir

duas vezes a bola com a massa, ou as

duas bolas ao mesmo tempo. = Recolhi-

do por Bloraes.

BILHARDÉIRO, s. m. Nome vulgar e

injurioso dado ao homem inerte e sem
préstimo, que serve para jogar a bilharda

com os rapazes e nada mais.=Recolhido
por Bluteau.

BILHARÍSTA, s. m. O jogador de bi-

lhar; o que se distingue a este jogo. =
Usado na gíria de Coimbra.

BILHETE, s. n?. (Da baixa latínidade

hilletus). Pequena carta ou escrípto, cm
que ordinariamente se dispensam as eti-

quetas da forma epistolar.

— Em linguagem commercíal, chama-

se bilhete uma obrigação particular pela

qual um devedor (e passador) se obriga

pela sua assignatura a pagar a uma pes-

soa, n'ellc denominada (ao seu credor),

uma somma fixa de dinheiro n'uma épo-

ca determinada ; é pois um bilhete um
titulo que o sacador fornece sobro si

mesmo, e pelo qual se reconhece ao mes-

mo tempo devedor. — No sentido usual,

pequeno impresso, rótulo, dístico, cartão

de visita. — No sentido pejorativo, uma
bofetada, tabefe, sopapo.

— Loc. : Bilhete de Banco, nota que

um banco emitte e corre como moeda,
com a difterença de não ser obrigatório o

receber-se em pagamento. — Bilhete em
branco, o mesmo que bilhete ao porta-

dor, obrigação ou escrípto de divida pas-

sado a pagar a quem o apresentar ao de-

vedor no dia designado do vencimento.
— Bilhete de caixa, espécie de escrípto

usado em Florença que se dava por en-

contro de um cambio pago ou a pagar.

— Bilhete de camhio, o que se passa por

letras de cambio dadas ou promettidas ; são

pagáveis em logar diverso e a pessoa di-

versa do sacador. •— Bilhete de despa-

cho da alfandega, escrípto que habilita o

despachante de fazendas na alfandega

;

vid. Assignante. — Bilhete a domicílio,

o que faz ura commerciante a outro para

ser pago n'um logar determinado, quer

na cidade, quer nos subúrbios, quer em
outra parte. — Bilhete á ordem, escripto

assignado e datado, pelo qual se obriga

a pagar em sua casa ou em outro logar

designado á ordem de um terceiro e n'u-

ma época designada, uma certa somma,
com reconhecimento do valor recebido ou

era conta. — Bilhete ao portador; vid.

Bilhete em branco. — Bilhete solidário,

aquelle que dous ou mais devedores assi-

gnam, obrigando-se um pelo outro a pa-

gar no vencimento a somma enunciada,

de sorte que cada um possa ser obrigado

pela totalidade, c que o pagamento feito

por um só liberte o outro. — Bilhete de

visita, cartão com o nome manuscripto ou
impresso de um individuo que vae cum-
primentar, agradecer ou despedir-se. —
Bilhete de theatro, pequeno papel que dá
entrada era um theatro publico.— Bilhe-

te de estação, o que dá entrada em um
jardim durante um certo periodo.

BILHETEIRA, s. f. Pequena carteira

própria para guardar bilhetes de visita.

BILHETEIRO, s. m. O encarregado da
venda dos bilhetes para os espectáculos

de um theatro ; camaroteiro.

BILHETINHO, s. m. Diminutivo do Bi-

lhete. Pequeno escripto lacónico e sem
fórmulas epistolares.

BILHÓSTRE, s. m. Nome vulgar e

chulo, com que se designa um estran-

geiro.

BILHÓTO, s. 7)1. Vid. Billoto. = Reco-
lhido por Moraes.

t BILIAR, adj. 2 gen. Em Anatomia,
que tem relação com a bílis. — Calcidos

biliares.

BILIARIO, adj. Era Anatomia, que tem
relação com a bílis. Chama-se apimrelho
biliario, órgãos biliarios ou vias bilia-

rias, ao conjuncto das partes que concor-

rem á secreção e á excreção da bílis, a

saber : o figado, as radículas do canal he-

pático, a vesícula biliar, o conducto cys-

tico, e finalmente o conducto cholédoque.
— Vesícula biliar, por outro nomo, bexiga
do fel, reservatório membranoso pyrifór-

me, collocado na concavidade superficial

da face do lóbulo direito do figado.

t BILICHENÁTO, s. m. (Do latim bis,

duas vezes, e lichen). Em Chimica, so-

bresal que contém duas vezes tanto áci-

do licheníco, como o lichenato neutro da
mesma base.

t BILICO, adj. O mesmo que ácido

choleíco.

t BILIFULVÍNA, s. /. (De bilis, bila, e

fidvus, amarello). Em Chimica, nome de

uma matéria amarella que se encontra

no fel do boi.

t BILIGULÁDA, adj. Em Botânica, diz-

se da corolla das synanthéreas, quando
o limbo se prolonga em duas linguê-

tas.

t BILIGULIFÓRME, adj. 2 gen. Em Bo-
tânica, díz-se do limbo quando parece

prolongar-se em duas linguêtas.

f BILÍNA, s. f. Em Chimica, o mesmo
que giycocholato e taurocholato.

BILINGUE, adj. 2 gen. (Do latim bis,

duas vezes, e lingua). Em Zoologia,

nome de um testáceo fóssil, que tem o

molde da válvula inferior com a maior
similhança com a ponta da língua do

boi.

— Em Epigraphía, díz-se das ínscrip-

ções que sobre alguns monumentos an-

tigos estão gravadas duas vezes era duas

línguas.

— Em Litteratura, composição que se

lê ao mesmo tempo cm duas línguas, mo-
dificando apenas a accentuação. Ha va-
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rias peças poéticas bilingues que se lêein

ao mesmo tempo em latim e em portu-

guez.—No sentido usual, o que falia duas

línguas.—Figuradamente: Reiolhado,falso.

B dos Tyrios bilingues se arrceeia.

EMIDl, liv. I, est. 150.

BILIÓSO, adj. (Do latim biliosus). Que
abunda em bilis

;
que é causado pela bí-

lis. — No sentido figurado : Impertinente,

zangado, fulo, colérico, raivoso.

— Em Medicina, temperamento bilio-

SO, aquelle em que o systema biliario pre-

domina sobre o lymphatico ; os seus ca-

racteres são : formas pouco arredondadas,

músculos pronunciados, ossada valente,

corpo ágil, côr exterior carregada, cabei-

los negros, cara sêcca, physionomia atre-

vida, olhos brilhantes, uma grande facili-

dade de concepção e uma imaginação

viva.

— Em Pathologia, doenças biliosas, af-

fecçSes attribuidas á superabundância ou

alteração das qualidades da bilis.

BÍLIS, s. f. (Do latim hilis). Matéria

animal particular, liquido amargo, ama-
rellado ou esverdeado, saponifico, cuja se-

creção se faz no fígado, vindo immedia-
tamente para o duodenum sob o nome
de bilis hepática, ficando na vesícula do
fel para servir á digestão, e tem então o

nome de bilis cystica. — Na linguagem

vulgar, fel. — Figuradamente : Irritação,

zanga.

BILÍS, s. m. ant. Vid. Beliz. Camões,
no Filodemo, usa alfórma : <iNão sejaes tão

bilis.»

t BILIVERDÍNA, s. f. Em Chimica,

principio ímmediato que se encontra na
bilis, nas partes do tubo digestivo, era

muitos cálculos biliarios ; é caracterisada

pela sua cOr verde variável.

BÍLL, s. m. Em Politica, palavra dos

parlamentos inglezes, que significa

—

pi-o-

jecto de acto; tem vários sentidos, como
documento, prova, annuncio, catalogo

;

mas na gíria parlamentar portugueza só

se usa no sentido de bill de indemnidade,

em que se pede á camará o consenso para

sanar as arbitrariedades de um ministro.

Esta palavra é uma prova de que o con-

stitucionalismo inglez foi o molde da for-

ma de governo adoptada em Portugal em
1832.

BILLIÃO, s. m. Em Arithmetica, mil

milhões. Um billião é uma unidade de se-

gunda ordem ; escreve-se : 1 000 000 000.

t BILLiS, s. m. pi. Feiticeiros do Ma-
labar.

t BILLÓTIA, s. f. Era Botânica, género

da família das rayrtáceas, pequenos ar-

bustos da Nova llollauda austro-occiden-

tal.

BILLÓTO, s. m. (Do francez hillot).

Cepo de madeira; toro. = Usado no Fo-

ral de Lisboa, no Tom, vi do Syst. dos
Regim., foi. 500.= Recolhido por Mo-
raes.

BILOBÁDO, adj. Que tem dous lóbulos.

Em Botânica, diz-se de um órgão cujas

divisões são separadas por um sinus mais

ou menos arredondado na sua base.=Em-
prcga-se como synonymo de Dicotyledo-

nea.
— tDidyma ou bilobada (capsula), se

tem. duas protuberâncias semelhantes a

duas ginjas apegadas huma á outra (ve-

rónica biloba) e outras congéneres. ri Avel-

lar Brotero, Compendio de Botânica, Tom.
I, p. 171.
—«Didyma ou bilobada (anthera), se

tem duas protuberâncias que representão

dois nós encostados, ou duas ginjas ape-

gadas como são as da amexieira, gingei-

ra, rainunculo,scrophularia,etc.yi Idem,

Ibidem, p. 154.

BILRAR, V. n. Termo Familiar. Dar
ao bilro.—Fazer renda cora bilros.

BÍLRO, s. m. Peça que tem certa si-

milhança com um fuso, mas com maior

barriga, e que serve para fazer renda,

obras de cabello, etc. — Páo de jogar a

bola.

—Figuradamente: Homem pequenino,

manequim, boneco.

BÍLTRE, s. m. (O francez tem bélitre,

homem sem valor, o hespanhol belitre, o

italiano belitrone. A origem da palavra é

incerta. Tem-se pensado que a palavra

vem ou do latim balatro, valdevinos

;

ou de ballistarius, soldado que servia

as balistas ; ou de blitum, bredo, plan-

ta que por causa de seu pouco sabor

era empregada para designar um homem
sem dinheiro ; ou do allemão hettler, men-
digo, por metáthese bletter, conjectura

que se apoia principalmente sobre o

facto de bélitre em francez ter signifi-

cado mendigo, e a existência no século

XVI d'um verbo bélistrer, mendigar. Esta

conjectura é a mais acceitavel). Homem
vil, desprezível.

t BILUNULÁCO, adj. (De bi, por.bis, e

a palavra hypothetica lunulado, de lu-

nula, pequena lua). Termo Didáctico.

Que é marcado, assígnalado com dous pe-

quenos crescentes.

t BIMACULÁDO, adj. (De bi, por bis, e

maculado). Termo Didáctico. Que tem
duas malhas.

BIMÁNE, adj. (Debi, por bis, e do latim

manus, mão; vid. Mão). Termo de His-

toria Natural. Que tem duas mãos.

—

O
homem é o único animal bimáne.—S. 771. pi. Os bimánes, ordem da
classe dos mammíferos, que tem por cara-

cter, entre outros, duas mãos com os pol-

Icgares oppostos. Essa ordem não compre-

hcnde scnao o homem.
BIMÁR, adj. 2 gen. (Do latim bimarit;

de bi, por bis, c maré, mar; vid. Mar").

Termo Poético e Didáctico. Que está en-

tro dous mares.—^4 Ilespanha é bimar.

BIMARGINADO, adj. (De bi, por bis,

c marginado'!. Termo de Historia Natu-

ral. Quo tom duas bordas ou duas orlas.

BÍMBA, s. f. Termo baixo. A parte

inferior da coxa do homem ou da mu-
lher.

BIMBÁLHA, 8. /. Vid. Bimbarra.

BIMBALHÁDA, s. /. (De bimba). Ter-

mo chulo. Movimento das bimbas.—Bím-

balhada de sinos, o toque de muitos sinos

ao mesmo tempo.

BIMBARRA, s. /. Alavanca grande de

madeira para fazer mover alguma cousa.

BIMÊMBRE, adj. 2. gen. (Do latim bi-

membris ; debi, por bis, e membrum, mem-
bro; vid. Membro). Termo Didáctico. De
dous membros.—Que é formado por dous

membros ou partes distínctas.

—

Os cen-

tauros bimembres.
BIMESTRE, adj. (Do latim bimestris;

de bi, por bis, e a palavra mestris, que

occorre só em composição e está por

menstris, derivado de mensis, mez ; vid.

Mez). De dous mezes.—Substantivamen-

te : Um bimestre, o espaço de dous me-

zes.

BÍMO, adj. (Do latim bimus). De dous

annos, que tem dous annos de duração.

t BIMUCRONÂDO, adj. (Do latim bi, por

bis, e a palavra hypothetica mucronado,

do latim JíUícro, ponta). Termo de Historia

Natural. Que está guarnecido de duas

pontas.

BINADAS, adj. f. pi. (Do latim bini,

dous). Termo de Botânica. Duas a duas;

diz-se das folhas.

—

«As folhas... dizem-

se ser... binadas (quando) o seu peciolo

tem soviente no cume dois foliolos sem ga-

vinha alguma. V Avellar Brotero, Com-
pendio de Botânica, Tom. i, p. 73.

BINÁRIO, adj. (Do latim binarius, de

bis; vid. Bis). Termo de Arithemetica.

Que é composto de duas unidades.

—

Systema binário, aquelle em que todos

os números se exprimem por meio dos

dous algarismos 1 e 0.

—Termo de Chimica. Que é composto

de dous elementos.— Uma composição bi-

nária.
—^Termo de Musica. Compasso biná-

rio, compasso a dous tempos.

BINASCÍDO, adj. (Debi, por bis, e nas-

cido). Que nasceu duas vezes.

—

Baocho

binascído.

BINÉRVEO, adj. (De bi, por bis, e a

palavra hypothetica nerveo, de nervo).

Termo de Botânica. Que tem duas ner-

vuras.

BÍNGA, s. /. Mincreo miudo.=:Usado

na Historia Tragico-Maritima, Tom. i, p.

2 7:1.

BINOCULAR, adj. (Vid. Binóculo). Ter-

mo Didáctico. Que serve para dous olhos.

j

— Telescópio binocular.

—O que é produzido pelos dous olhos.

— Vif^lo binocular.

BINÓCULO, í. m. (^Do latim binns, du-

plo, de bis, dous (víd. Bis^, e ocnhis,

olho (vid. OlboV Espécie de luneta for-

mada por dous óculos reunidos por um.\

só charneira ou eixo, que eerw para vèr
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os objectos com ambos os olhos ao mes-

mo tempo. O binóculo parece aproximar

os objectos.—Um rico binóculo.

—Termo de Cirurgia. Espécie de liga-

dura ou fasa enrolada, também chama-

da diojjhthalma, destinada a suster um
apparelho sobre os olhos.

t BINOCULÁDO, adj. (Do latim hini,

dous, e ocidi, olhos). Termo de Historia

Natural. Que tem dous olhos.

—S. m. pi. Binoculados, divisão dos

insectos ápteros, comprehendendo as ara-

nhas de dous clhos.

BINÓMINO ou BINÓMIO, adj. Os anti-

gos chamavam binóminos ou binómios

aos que tinham dous nomes (de his, duas

vezes, e nomen, nome).

BINÓMIO s. m. (Encontra- se no baixo

latim hinovúus, significando— que tem dous

nomes ; mas monómio não permitte que bi-

nómio venha do latim hinomius. E' pre-

ciso, portanto, vêr n'esta palavra um com-

posto com relação a monómio (vid. Monó-

mio), como hilhãõ, trilUão, estão com re-

lação a milhão; isto é: hi, tri, signifi-

cando dous, três, com o final da palavra).

Termo de Álgebra. Quantidade composta

de dous termos unidos pelos signaes -|-

(mais) ou — (menos). A -\- B é um bi-

nómio.

f BIO... Prefixo que significa vida^ e

que vem do grego híos, vida. Vid. Vida.

BIOÁC, s. 7?i. Vid. Bivác.

t BIOCHÍMICA, s. f. (pr. liokimica;

do grego òios, vida, e chímica). Ramo
da biologia que tracta da constituição

chímica das substancias produzidas pela

acção da vida.

BIOCO, s. m. Geito que davam as mu-

lheres ao manto quando cobriam um olho

e parte do rosto.

—

Andar de bioco.=Blu-

teau.—Ademães, gestos affectados.

Nam ra'esp3nto ja dos moços,

mas dos velhos, quo rreuoluum

sa velliyçe

em valdyos alvoroços

com bijoucos, uam s'asombrem
da sandyçe.

CAHC, DE nezENDE, tom. 1, p. 183.

—Gestos para desanimar a namorada,

para inspirar medo, receio.

—

Não measus-

tas com esses biocos.—Biocos de virtude,

gestos hypocritas.

t BIODYNÁMICA, s. f. (De bio, e dy-

namica). Theoria das forças vilães.

BIOGRAPHÍA, s. /. (pr. biografia; vid.

Biographo). Historia da vida de um só

individuo.— Uma MoQraT^hia original, no-

va, verídica, imparcial.

—Collecção de vidas particulares ; obra

composta de vidas particulai'es.

—

A bio-

graphia universal.

BIOGRÁPHICO, adj. (De biographo,

com o sufiixo «ico»). Que tem relação

com a biographia. — Particularidades

biographioas.
— Que contém uma ou mais biogra-

phias.

—

Diccionario biographico.

BIOGRAPHO, s. m. (pr. biógrafo; do

grego bios, vida (vid. Viver), e grá-

2)hein, escrever (vid. Graphico). Auctor

que escreveu uma ou mais vidas particu-

lares de pessoas históricas, litterarias ou

veneráveis pela sua santidade. O abba-

de Chastelain, cónego da Egreja de Pa-

ris, auctor do Martyrológio Universal

(1709), foi o primeiro que usou da palavra

Biographo.

BIOLOGÍA, s. /. (Do grego bios, vida

(vid. Viver), e lógos, doutrina (vid. Ló-

gica). Sciencia que tracta dos seres or-

ganisados, e tem por fim chegar, pelo

conhecimento das leis da organisação, a

conhecer as leis dos actos que esses seres

manifestam. Esta palavra, creadaporum
naturalista allemão, Treviranus, foi em-
pregada pela primeira vez por Lamarck
na sua Hydrologia (1802).

t BIOLÓGICO, «íZ;'. (Vid. Biologia). Ter-

mo Didáctico. Que diz respeito á biolo-

gia.

—

Phenomenos biológicos, os que per-

tencem propriamente aos corpos organi-

sados.

t BIOLGGÍSTA, s. m. (Vid. Biologia).

O que se entrega ao estudo da biologia.

BIOMBO, s, m. Quadros de madeira

ordinariamente da altura das portas, uni-

dos por bisagras ou dobradiças, cobertos

de lona, etc, forrada em geral de papel,

que se sustém em pé para fazerem uma
divisão n'uma casa, etc.

t BIÓMETRO, s. m. (Do grego bios,

vida, e metro). Termo Didáctico. Memo-
rial, horário que serve para indicar as ho-

ras da vida e seu emprego.

t BIONOMÍA.s./. (Do grego bios,\\à.&,

e nomos, lei). Termo Didáctico. Synony-

mo desusado de Biologia.

f BIOTAXÍA, s. f. (Do grego bios, vi-

da (vid. Viver), e taxis, ordem ; vid. Tá-

ctico). Um dos ramos da biologia que tra-

cta dos seres organisados considerados no

estado estático (emquanto que aptos para

obrar), e tem por fim a coordenação de

todos 03 organismos conhecidos n'uma
hierarchia destinada depois a servir de

base ás especulações biológicas.

I BIOTÁXICO, adj. (De biotaxia, com
o sufSxo «ico»). Termo Didáctico. Que
tem relação com a biotaxia.

t BIOTECHNÍA, s. /. (pr. bioteknía;

do grego bios, vida, e tékhen, arte). Ter-

mo Didáctico. A arte d'utilisar os animaes

e os vegetaes.

t BIÓTICO, adj. (Do grego bios, vida).

Termo de Physiologia. Que tem relação

com a vida.= Muito pouco usado.

BIOXALÁTO, s. m. (De bi, por bis, dous,

e oxalàto). Termo de Chimica. Sáes for-

mados pela combinação do acido oxálico

com differentes bases, e em que entram

dous equivalentes d'acido.

BIÓXYDO, s. m. (De bi, por bis, dous, e

Óxydo). Termo de Chimica. Nome gené-

rico dos oxydos, não ácidos, que contêm

2 d'oxygeneo por 1 d'um outro corpo sim-

ples.

t BIPARASÍTA, adj. (De bi, por bis,

e parasita). Que vivecomo parasita á cus-

ta d'um outro parasita.

BIPARÍDO, adj. Termo Poético. Parido
duas vezes.

t BIPARIETÁL, adj. (De bi, por bis,

e parietal). Termo de Anatomia. Que
tem relação com os dous parietaes.

—

Diâ-
metro biparietal, diâmetro transversal da
cabeça, que se estende d'uma bossa pa-

rietal á outra.

t BIPARTIÇÃO, s. f. (Vid. Bipartido).

Termo Didáctico. Divisão em duas par-

tes. Vid. Bisecção.

BIPARTIDO, adj. (De bi, por bis, e par-

tido). Termo d'Historia Natural. Dividi-

do em dous.—f^c/^Ãa bipartida, folha divi-

dida de maneira que o corte exceda ma-
nifestamente o meio do comprimento.—
«.Segundo o numero das lacinias, diz-se

ser : o calyx multipartido, bipartido, tri-

partido, quadripartido, partido emcinco,
seis lacinias.» Avellar Brotero, Compen-
dio de Botânica, Tom. i, p. 124.— (íQuan-

do (a corolla) é rasgada em lacinias até

abaixo do meio, ouquasi até á base {a sem-

pre noiva e borragem) ; diz-se partida em
muitas Zaci'ííící5,bipartida, tripartida, qua-

dripartida, etc. D Idem, Ibid.,Tom. I, p.

132.

—

« Cot i/ledones bi^partidãs, na penta-

petes phoenicea.» Idem, Ibid., Tom. I, p.

237.
— Poeticamente : O monte bipartido,

o cmne bipartido, o do Parnaso.

E estes raoiiles, e a fúlgida Cidade,

Com muralhas tão ricas ;

Que em di'ize porias, doze perlas abro

De bi-paríida entrada !

riUNClSCO MAJ40EL DO NASCIMENTO, OD., tOlU. 1,

p. ie7.

BIPARTÍVEL, adj. (Vid. Bipartido).

Termo Didáctico. Que pôde ser divisível

em duas partes.

—

v-Nas umbrelladas ofru-

cto he bipartivel, isto he, costuma no es-

tado da madureza separar-se facilmente

em duas Sementes nuas, as quaes athé es-

se tempo estavão approximadas ou pare-

dão adunadas, como no coentro, salsa,

etc.» Avellar Brotero, Compendio de Bo-

tânica, Tom. I, p. 166, n. b.

BIPATÊNTE, adj. (De bi, por bis, e pa-

tente). Termo Poético. Aberto por duas

partes ou lados.—Bipatentes casas.

BIPEDÁL, adj. (Do latim bipedalis ; de

bis, dous, e pes, j^edis, pó (vid. Pé). Que
tem a altura ou largura de dous pés.

BIPEDÁNTE, adj. (De bipede, com o

suffixo «ante»). Que anda em dous pés,

que tem dous pés. — Cavallos bipedan-

tes.

BÍPEDE, adj. (De bi, por bis, e do la-

tim pes,pedis, pé (vid. Pé). Que anda com
dous pés, fallando dos animaes que tem
dous pés.

— Poeticamente

:

Pello carro velozes vem tirando

Dous bipedes cavallos animosos.

Que do meyo do corjiu estão niostr;ido,

E no mais, que são peises escamosos.

UAKOEl. TUOllAZ, INSULADA, liv. II, Oit. 23.
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Que bsm pintou Alteao, Alumno d'cslcs,

O Mrro, que briosos vSo tirariJo

Os auri-vor(k'í, bipeiies cjvallos !

FIIANCISCO M4N0BL DO NASCIHENIO, OK., lOm.

I, p. 75.

— <S. 7)!. Os bipedes. — O homemé um
bipede.
— Termo de Manejo. Bipede anterior,

os pés de diante do cavallo, ou as mãos.

—

Bipede pustertor, os pés de traz, ou tra-

zeiros.—Bipede lateral, um pé de diante e

um pé de ti-az, do mesmo lado.

—

A girafa
éiím bipede lateral.—Bipede diagonal, um
pé de diante, d'um lado, e um pé de traz,

do outro lado.

— Termo de Historia Natural. Bipedes,

secção da classe dos mammíferos, compre-
hendendo os que nào têm membros pos-

teriores, e, por consequência, não têm se-

não dous membros.
— Termo de Erpetologia. Género de

reptis, da familia dos lagartos.

t BIPELTÚTO, adj. (De bi, por bis, e

e do latim peita, escudo). Termo de Zoo-
logia. Que tem duas couraças ou dous es-

cudos.

BIPENNÁDO, adj. (De bipenne, com o

suffixo «ado»). Termo de Histoi'ia Natu-
ral. Que tem duas azas.

— Termo de Botânica. Flor bipennada,
a flor em que o pecíolo commum sustenta

de cada lado um certo numero de peciolos

secundários, nos quaes as folhinhas estão

coUocadas em forma de aza.

BIPÉNNE, adj. (De bi, por bis, dous,

e do latim penna, aza). Termo de Zoo-
logia. Que tem duas azas. Os insectos bi-

pénnes, ou, substantivamente, os bipén-

nes, outro nome dos dípteros.— *S./. Termo de Antiguidade. Acha de
armas de dous gumes.— A bipénne era a
arma favorita das Amasonas.

t BIPÉTALO, adj. (De bi, por bis, e

pétala). Termo de Botânica. Que tem duas
pétalas.

BÍPHORO, s. m. Termo de Historia Na-
tural. Verme phosphorico maritimo.

BIPINNATÍFIDO, adj. Termo de Bo-
tânica. Diz-se de uma folha pinnatificada,

cujos lóbulos são por si próprios pinna-
tificados.

BIPINNULÁDA, adj. (De bi, por bis, e

pinnulada). Termo de Botânica. Folhas bi-

pinnuladas, folhas, cujo peciolo commum
sustenta lateralmente peciolos secundários

guarnecidos de folíolos.— «Bipiunuladas,

(as folhas) ou duas vezes pinnuladas , se o

peciolo commum sustemfolhaspinnidadas,
ou se divide ao longo em oídros peciolos la-

teraes menores, os quaes tem lateralmente

muitos foliolos.» Avellar Brotero, Com-
pendio de Botânica, Tom. i, p. 78.

BIPLÚME, adj. de 2 gen. (De bi, por
bis, e do latim pluma, penna, aza). De
duas pennas, de duas azas.

BIPOLAR, adj. de 2 gen. (De bi. por
bis, e polar). Termo de Physica. Quo tem
dous pólos, que gosa da bipolaridade.

BIPOLARIDÁDE, s.f. (Do bipolar). Ter-

i mo de Physica. Estado de um corpo que,

I

animado de electricidade magnética, tem

I

dous pólos dotados d'uma virtude con-

traria.

—A bipolaridade do iinan.— A pilha
voltaica apresenta a bipolaridade, porque
tem dous pólos: um positivo e outro 7ie-

gativo.

BIQUADRADO, adj. (De bi, por bis, e

quadrado). Termo de Álgebra. De dous
quadrados

;
quadrado elevado ao quadra-

do ou á quarta potencia.

BIQUEIÁR ou BIQUEJÁR, v.n.íDe bico).

Ant. Embicar.

BIQUEIRA, s.f. (De bico). Peça que so

junta a outra, formando uma extremida-
de aguda, ou que guarnece uma extre-

midade ou ponta. — As biqueiras d'umas
botas.— ultem huma cinta de fio toda de

prata com esmaltes dourados ancha como
dous dedos com fivela de macha fêmea com

figura de cabeça de leom com biqueira,

oídro si de macha fêmea smaltada e dou-

rada, a qual entom pezava nove marcos,

ehuma onça etres quartos. r> Doe. de 1347
no Corpo Diplomático^ Portuguez, publ.

pelo visconde de Santarém, Tom. I, p.

290.

—Biqueiras das meias, parte nova que
se lhe faz nas pontas dos pés para sub-

stituir a parte rota que se tira.

—Biqueira de cortiço ou colmêa, aber-

tui-a por onde entram e saem as abelhas.

BIQUÍNHO, s. m. Diminutivo de Bico.

Está O lascivo e doce passariíitio

Com o biquinho as pennas ordenando.

CAM., SONETO 30.

—No plural e figuradamente : Ponti-

nhos de soberba e desconfianças. — <i~ As-

sim por antigo ódio como pior outros bi-

quinhos.» Couto, Década VII, viii, 14.

—Loc. : Fazer biquinho, mostrar té-

dio, aversão.

BIQUINTÍL, adj. 2. gen. (De bi, por

bis, e a palavra hypothetica quintil, de

quinto). Termo de Astronomia. Aspecto

de dous planetas distantes um do outro

de duas vezes a quinta parte de 360
gráos, isto é, 144 gráos.

t BIRASÓ, s. m. Termo do Brazil.

Uma arvore do mato virgem.

BÍRBA, s. m. Vid. Birbante.

BIRBÁNTE, s. m. (Talvez de Barban-
te, província flamenga, cujos habitantes

eram muito amigos dever terras; cp. Ali-

cantina. Picardia, e palavras similhan-

tes derivadas de nomes de terras). Ter-

mo Popular. Vadio, vagamundo, que lo-

gra e lesa com lisoujas e carinhos. =^
Colligido por Bento Pereira.

BIRÉME, s.f. (Do latim biremis ; de
bi, por bis, e remus ; vid. Remo). Termo
Didáctico. Galé de duas ordens de re-

mos.

BIRIMBAU, í. Hl. Instrumento sonoro

formado por dous pequenos braços de

ferro que se ligam, arqueaudo-so entre os

quaes uma linguota tambcm de ferro, que

se faz vibrar encostando os braços de
ferro contra os dentes. =Usado por Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Auleqraphia,
foi. 80, V.

> y i-
.

BIRLIANA, s. f. (Corrupção de Vale-

riana). Herva de folhas similhantes ao
coentro, flores como o narciso, de cheiro
suave {nardus cretica, valeriana).

BIRLÍQUES, s. m. pi. Vid. Berliques.
BIRÓ, s. m. Termo da Ásia. Bocado

que se toma na bòcca de uma vez.

BIROSTRADO, adj. (De bi, por bis, e

rostrado). Termo de Historia Natural.

Que tem dous bicos, dous esporões ou
pontas cónicas.

BÍRRA, s. /. Doença das bestas, ou
vicio, com que sentindo a garganta aper-
tada se ajuda de ferrar os dentes na
mangedoura, para poder engulir.

—

i Fer-
rando os dentes na mayijadoura com bir-

ra.» Rego, Instrucção de Cavallaria, p.

108.

—Figuradamente : Pertinácia, teima
caprichosa, paixão, agastamento.

Pardeos, forte birra he esla.

Que tomastes hoje comigo I

GIL riCE.VTB, ACTO PASTORIL PORTCGUIZ.

Os termos mais enérgicos, mais cartos,
Os mais sonoros, por melindre ou birra,
Fòrão longe da lin.^ua degradados ;

E outros tório perdidos, por desleixo.

FRA-NCISCO MA.\L'BL DO NASCU(B.VrO, lOm. I,

p. 57.

—Zanga, embirração.

De maneira.
(.)u'elles tem birra de nós,
Dizem que nem giesteira.

Pois que DOS casamos sós,

Não temos na panasqueiri.

GIL TICE-Vra, ACTO PASTORIL PORTOOCIZ.

E o3o pSe cousa a guardar.
Que a tupe quando a cata,

E por mais que homem se mata,
De birra não quer fallar.

IDRH, ACTO DA FÉ.

—Tomar birra com alguém, engar com
alguém.

BIRRÁR, f. n. (De birra). Ter birra,

embirrar com alguém.—Adag. : «Birra a velha com o tna-

rido.yt

BIRRÊNTEMÊNTE, adv. Com birra;

por birra.=Colligido por Bento Pereira,
mas pouco usado.

BIRRÊNTO, adj. (De birra, com o suf-

iixo «euto», como choquento, de choca,

bolorento, de bolor, etc). Fatiando de pes-

soas, teimoso, pertinaz ; agastado, rai-

voso, enfadadiço, que tem máo humor.—aQuando eu- estiver birrento, hmbra-
te de me fugires diante.» Autonio Fer-
reira, Bristo, act. iii, se. 6.

—Diz-sc também foliando de cousíis:

Vontade birreuta.— Génio birrento.

—Acompanhado de birras.

—

Aos bir-

rentos cincoenia annos.

BIRRETO, s. m. y.\ mesma palavra que
Barrete ; vid. Barrete). Barrete antigo pró-

pria de ecclesiasticos.— « O birreto «ni do
mesmo panno, e cor do birro, e servia da
cobrir a cabeça.» Manoel Severim de
Faria, Noticias de Portugal, Disc. iv.
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BÍRRO, s. m. Chapéu, murça ou bar-

rete antigo, era geral vermelho.

BIRÚLLO, s. m. Antiga íórma de Be-

ryllo. = Colligido por Viterbo, Eluc. s.

V. Pedra de berullo.

f 1.) BIS... Prefixo que entra na for-

mação d'algumas palavras, e que é o ad-

verbio latino bis^ duas vezes, que está

por dbis, de dvis, de duo. Vid. Dous.

f 2.) BIS, espécie de interjeição. (O

mesmo que Bis 1). Uma segunda vez, re-

começae, repeti o que acaba de ser dito

ou cantado ou feito : voz que se solta nos

theatros aos cantores, nos circos aos acro-

batas, etc,

—S. m. O cantor foi aj)plaudido no

meio d'um coro de bis.

t BISACRAMENTAL, s. m. (De fai, por

bis, e sacramental). Sectário que nào re-

conhecia senão os deus sacramentos do

baptismo e da ceia.

BISÀGRA, s. f. (O hespanhol tem U-
sagra). Dobradiça, gonzos sobre que se

volve a porta, janella, etc, a que estão

pregados.

—Termo de Náutica. Vid. Missagra.

BISÁLHO, s. m. Saquinho, ou borrachi-

nha de trazer pedrarias. — Objecto feito

ou adornado de pedraria.

— Por extensão, enfeites mulheris de

vidrilhos, pedraria* grossa, ou cousas si-

milhantes.

BISANNUÁL, adj. 2 gen. (De bis, pre-

fixo, e annual). Que volta ou se repete de

dous cm dous annos.

— Termo de Botânica. Planta bisan-

nual, planta que dura dous annos antes de

produzir grãos e morrer.

t BIRRÊNQUEO, adj. 2 gen. (De bi,

por bis, e renque). Termo de Botânica.

Que tem dous renques. — «Quanio as fo-
lhas tem o seu ponto de apego somente nos

lados oppostos, são patentes ou horison-

taes, e se seguem exactamente em dois ren-

ques oppostos á maneira das duas alas de

huma pienna, são denominadas birrenqueas

(bifaria), como são algumas espécies de

lycopodium.» Avellar Brotero, Compendio
de Botânica, Tom. ii, p. 46.

BISÀNTE, s. m. (Do baixo latim by-

santium, de Bysantium). Moeda de prata

do valor de um real, que corria em Vene-

za.— «-As provisões, e mantimentos con-

venientes á vida humana, são os mais que

vi em alguma outra. Cidade, e tudo tão ba-

rato, que huma galinha, quasi nunca pas-

sa de hum real de prata, a que os Vene-

sianos chamão bizante; não que corrão os

reales de Hespanha, mas fallo ao modo
de cá, quanto á valia da moeda, t Fr. Pan-

taleão d'Aveiro, Itinerário da Terra San-

ta, cap. 1.

BISARMA, s. /. (O antigo francez tem
gisarme, jusarme ; o provençal jusarma,
o italiano giusarma, o antigo inglez gi-

sarma, gysarn;o francez também temífi-

sarme, visarme, d'onde o portuguez e o hes-

panhol bisarma ; na baixa latinidadeoccor-

re. gisarma, Suppõe-se ser uma corrupção

do antigo alto allemão gettsarn, por in-

fluencia de fn'?)ia). Talhador largo a modo
de segura de tanoeiro, encavada em has-

teas.—Alabarda ou arma que fere de cor-

te ou com ponta opposta. — Arma de gu-

me, ponta, corte, golpe, estocada. — « Ti-

nha na mão huma bisarma, amodo de se-

gura de tanoeiro.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, cap. 161.

— Figuradamente : Pessoa ou cousa de

dimensões desmarcadas,

BISÁRO, s. m. Espécie de porco.

BISÁRRAMÈNTE, adj. Vid. Bizarra-

mente.

BISARRÍA, s. /. Vid. Bizarria.

BISÁRRO, adj. Vid. Bizarro.

t BISÁL, s. m. (De bi, por bis, e sal).

Termo de Chimica. Sal que contém duas

vezes tanto acido como o sal neutro.

BISAVÔ, s. m. (Do bis, e avô). O pae

do avô ou da avó, o avô do pae.

BISAVÓ, s. f. (De bis, e avó). A mãe
do avô ou da avó^ a avó do pae ou da

mãe.

BISBILHOTÉIRO, A, s. Pessoa que tem

o vicio de andar com segredinhos, de sa-

ber das vidas alheias, de enredar e me-

xericar.

BISBÓRRIA, s. m. (De bis, e borra).

Termo Popular. Homem de borra, homem
muito ridículo.

BÍSCA, s. /. (O italiano tem bisca, jo-

go; o francez bisque, que no jogo da pal-

ma significa o partido de quinze pontos

que um jogador dá a outro). Jogo de car-

tas, de que ha muitas variedades, em que

os maiores são os azes e os setes. — ,Bisca

de nove.—Bisca sueca.—Bisca lambida.—
Bisca de três.

BISCAÍNHO, A., adj. (De Biscaia). Na-

tural da Biscaia.

Tarabeiu movem da juona as negras fúrias

A genle biscainha, que carece

De polidas razões, e que as injurias

Muilo mal dos estranhos compjdece.

CAM., LOS., cant. iv, est. II.

— Substantivamente : Um biscainho.

— aSahirão de Franga alguns Francczes

e de Castella muitos Biscainhos, e Anda-
luzes, e com a Armada tornarão em de-

manda das Canárias.» António Cordeiro,

Historia Insulana, Liv. ii, cap. 4.

—Pertencente, concernente á Biscaia.

BISCATO, S.7Í!. (Do latim 2)iscatus ; vid.

Pescado). O que a ave ribeirinha e a dos

bosques pesca para os filhinhos ; o que a

ave leva no bico para os filhinhos.

—Figuradamente : Pequenos lucros e

ganhos que são dos criados, favoritos em
ofScios públicos. — Os ganhos mal pesca-

dos para os parentes, filhos e protegidos

das auctoridades públicas, etc.

t BISCOUTÁDA, s. /. Um pão torrado

em fatias.

BISCOUTÁDO, part. pass. de Biscoutar.

Cozido de modo que tenha consistência

de biscouto.

BISCOUTAR, v. a. (De biscouto). Cozer,

dando a consistência e torrado do bis-

couto.

Andei na raa hora c no-lla

A amassar e biscoutar,

Pêra o demo o levar

Á sua negra canella.

GIL VICENTE, ACTO DA ÍNDIA.

BISGOUTÉIRO, s. m. (De biscouto, com
o suífixo aeiro»). O que faz biscouto, ou

biscouta.

BISCOUTÍNHO, s. m. Diminutivo de Bis-

couto.

BISCOUTO ou BISCOITO, s. m. (De bis,

o do latim cocíus^ cozido ; vid. Cozer). Pão
do feitio d'um pequeno bolo, muito duro,

de que se faz provisão para as viagens

por mar. — Doce feito com ovos, farinha

e assucar.—Ha biscoutos simples, de agua

e sal, usados para dietas, etc. — Biscou-

tos de ovos.—Biscoutos de nata.

t BISCUIT, s. m. (Do francez biscuit,

que é a mesma palavra que biscouto).

Neologismo. Obra em porcellana, cozida

no forno e sem ser esmaltada.

—

Esta es-

tatua é de biscuit verdadeiro.—Por abu-

so : Um biscuit, uma obra de biscuit.

BISDÓNA, s. f. ant. Bisavó.

BISDÔNO, s. Mi. (De bis, dous, e dono).

Bisavô.

Que negra consolaçSo,

Que foi meu bindono rico.

PRANCISCO^DB^SÁ DK MIRANDA, dial. n. 45.

BISÉGRE, s. m. (Do francez bisaigle,

corrompido de bisaigue, por influencia de

aigle. Bisaigue é formado de bis, duas ve-

zes, e aigue, do latim acutus, agudo

;

vid. Agudo). Instrumento de sapateiro, es-

pécie de brunidor, feito de buxo, para

brunir os saltos e bordas da sola do sa-

pato.

— Termo Familiar. Guizado que ali-

menta pouco.— Resto de guizado que fica

n'um prato.

t BISEGMENTAÇÃO, s. f. (Do thema
bisegmenta, de bisegmentar, e do suífi-

xo «ação»). Termo Didáctico. Acção de

fazer dous segmentos.

BISEGMENTAR, v. a. (De bi, por bis,

e segmento). Termo Didáctico. Dividir

uma cousa em dous segmentos.

BISEL, s. «!. (O hespanhol tem bisel,

o francez biseau. A origem é desconheci-

da). Termo de Imprensa. Nome das cunhas

que apertam as formas.

t BISINÚADO, adj. (De bi, por bis, e

sinuado). Termo Didáctico. Que ofi"erece

duas chanfraduras em duas sinuosidades.

BISLÍNGUA, s. f. Herva ; assim chama-

da porque as suas folhas são dobradas

e têm a fórraa de duas linguas juntas.—
«Bislingua, ou (segundo Dioscorides) Hip-

poglosso,he tão efficaz neste affecto.ti Fer-

reira, Cirurgia, p. 119.

BISMÍITHO,s. m. (No allemão wismuth;

no inglez bismuth; no hespanhol bismuto

)

no italiano bismutta; no francez bismuth.

Etymologia desconhecida). Metal frágil,

d'ura branco avermelhado, muito pesado,

e formado de grandes laminas brilhantes.
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— Bismuth nativo, — Bismuth oxydado.

— Chlorureto de bismuth.

BISNAGA, s. /. (Do latim pastinaca.

Moraes, na sua estulta ignorância, deriva

aquella palavra dum árabe hastinag, que

nunca foi árabe). Planta de talo alto, com
folhas miúdas e recortadas, de que se ti-

ram palitos (daucus hisnaga, Linneu).

BISNÀO,ac?j. m. Termo Familiar. Usa-

se n'esta expressão : Pássaro bisnào , bo-

memlogradore muito fino para tudo quan-

to é mau.
BISNETA, s. f. (De bis, e neta). Filha

do neto ou da neta.

BISNETO, s. m. (De bis, e neto). Filho

da neta ou do neto.

BISÓN ou BISÃO, s. m. (No provençal ii-

zoíi, boi selvagem ; no hesponhol e italiano

bisonte ; no latim bison ; no grego bisôn;

no antigo allemào wisunt). Nome vulgar do

boi americano, que se chama também boi

selvagem da America. Esta palavra foi

também empregada na edade média para

designar o boi uro.

BISONHARÍA ou BISONHÍCE, s. /. (De

bisonho, comosuffiso «ária» ou «ice»). A
rudeza, falta de disciplina do soldado biso-

gno, recruta novel
;
principio e pouca ex-

periência da arte militar.— A bisonharia

dos soldados. — a Rendidos á nossa biso-

nharia. » Conde da Ericeira, Portugal Res-

taurado, Part. I, p. 97.

— Por extensão: Falta d'experiencia

;

embaraço dos principiantes.

Delírios do enlcntlimento

S5o da vontade as finezas,

Biwnherid lioJQÍzo

He nSo evitar as penas.

CHRISTAES DA ALMV, p 10.

BISONHO, adj. Novel ou novo no offi-

cio da guerra, não exercitado nos com-
bates.

— Substantivamente : Um bisonho, um
soldado bisonho. — «Soldados que supriu

com bisonhos.» Jacintho Freire, Vida de

D. João de Castro, Liv. i.

— Por extensão, novel, principiante

em qualquer cousa. — «Errada pratica

de bisonhos caçadores.» Diogo Fernan-

des Ferreira, Arte da Caça, foi. 24, v.

—

tVós sois inda bisonho, e mais essa tem

a corua da mày. » Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulysippo, act. iv, se. 7. — Fa-

miliarmente : Triste, cabisbaixo. =Occor-
re já no Cancioneiro de Rezende, Tom.
I, p. 208.

BISÓNTE, s. m. Vid. Bison.

BISPADO, s. m. (De bispo, com o suf-

fixo «ado»). O officio, ordem, dignidade

e jurisdicção episcopal. — O território do

bispo. — «Faiiurecem comtudo muT/to as

escripturas antigas do bispado da tíerra.y>

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo de

Gôa, Liv. I, cap. 1.— «Mas Joseph que

estava deposse pacifica do bispado, não ces-

sou de continttar cõ seus erros. V Ob. cit.,

Liv. I, c:ip. o. — «/í tendo jã no Bispado

Beneficias ; que passavão de mil cruzados

de renda cada anno.si António Cordeiro,

Historia Insulana, Liv. ii, cap. 2. — «Foi

2)romouido do Bispado do Porto á Pri-

masia de Braga D. Martinho, que suce-

dera no Porto a D. Fernando no anno

de 1185.» Monarchia Lusitana, Liv. xii,

cap. 9.— «O Bispo de Lamego D. João

entrarano Bispado o anno de 1190.» Idem,

Ibidem.

BISPÀL, adj. (De bispo). Episcopal, do

bispo. — «Faltava muitas vezes o peixe

na mesa bispai.» Frei Luiz de Souza, His-

toria de S. Domingos, Part. ii, Liv. ii,

cap. 2.

E â gente religiosa

Manda-llies velas iispays.

GIL VICEXTB, AUTO DA MOFINA MR.^DES.

BISPAR, V.

um bispado.

a. (De bispo). Alcançar

E se o que (jiier bispar

Ha mister liypocrisia,

E com elia quer caçar;

Tendo tu tanta era porlia,

Porque lli'a lioi de negar?

GIL VIGENTE, ALTO DA FEIRA.

— Ser bispo, governar o bispado.

— Figurada e familiarmente : Vêr ao

longe, lobrigar. — Roubar, por metáphora

originada da rapacidade frequente nos di-

gnatarios da Egreja.

BISPO, s. m. (Do latim episcopics ; do

grego episkopos, propriamente o que vigia

sobre; de epi, sobre, e skopeo, vêr; vid.

Inspeccionar). Prelado encarregado da di-

recção espiritual d'uma circumscripção

territorial que foi regulada na origem pe-

las dioceses da administração romana e que

comprehende um certo numero de paro-

chias. — «Se a egreia nom for collegiada

qxie ke uaga ellegeremos prelado conve-

nhauil e sse o hy ouuer natural da egreia

com consselho dos gouernadores o presenta-

loemos ao bispo pei'a o confirmar.» Docu-

mento de 1211, em Portugal. Mon. Hist.,

Leges, Tom. i, p. 169.— «Os criados

do bispo quando no começo vijrom que

os deitarom fora, e isso meesmo os outi-os

todos, e que nenhuum nom ousara la dir,

pollo que sabiam que o bispo fazia des

iuntando a esto a condiçom d'elRei e a

maneira que em taaes feitos tijnha: logo

sospeitarom que elRei lhe queria jugar

dalguum maaojogo.» Fernão Lopes, Chro-

nica de Dom Pedro I, cap. vii. — «El-

Rei como foi adiparte com o bispo, des-

vestiosse logo e fiem em huuma saya dez-

carllata, e por sua maão tirou ao bispo

todas suas vestiduras, e começou de o re-

querer que lhe confessasse a verdade da-

quel maleficio em que assi era culpado.

t

Idem, Ibidem. — «O bispo cmtemdeo, que

elRei nom cvia voontade daver paz, e es-

pcdiosse dclle, e foisse seu caminho.»

Idem, Chronica de Dom Fernando, cap.

lAIX.
Sein|ire jopava o lidatgo,

fíispit, escudeiro, ou que he.

GIL TICBNTK. Al^TO DV DAI\<:a DO rvRGATORIO.

.... Mas o que deseja

Ser bispo, e portanto prega innl moJoslo,

Calando c cobrindo o mal maniresto,

Não he pregador da sancta Igreja,

Mas ladrão honesto.

IDEM, ACTO DA HISTORIA DE DSDS,

— «...Que de Babylonia vinha pêra
e^tas partes hum Arcebispo de Indum, que

he índia pêra os Christaõs da serra do Ma-
lauar, e dous Bispos, em que exercitava

o dereito de Metropolitano, hum de Socoto-

rà, e outro de Masina. » António Gouvêa^

Jornada do Arcebispo de Gõa, Liv. i, cap. 1.

— « Tfewi bispo cí quechamaõ Lamhaõ, e o que

tinhaõ de presente, era tido entre elles por
Santo, e cõtauão delle muitos milagres.»

Idem, Liv. i, foi. 3.— « Tomou-nos emfim
(ás moedas) e nos anafou em huma bolça

cheyroza com mais cordoens verdes, e borlas

no cabo, que chapeo de bispo Arménio.»

í^rancisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 70. — sConcluido o negocio da embai-

xada, quis o bispo, pois estava em cami-

nho, visitar as relíquias dos Sagrados
Apóstolos.» Frei Luiz de Souza, Histo-

ria de Sam Domingos, Liv. i, cap. 2. —
«A 13 pois de Junho do anno de 1587,

por ordem do Senhor bispo, estando pre-

sente o Chantre da Sé de Angra e seu

Vigário Geral, e com muita solemnidade,

musicas de Psalmos, se transferiram os

ossos desta Santa.» António Cordeiro,

Historia Insulana, Liv. v, cap. 21. —
« Gesner certamente deo ao publico a fi-

gura de hum peyxe parecido a hum bis-

po, tendo a cabeça perfeitamente coberta

com huma mitra.» Cavalleiro d'01iveira,

Cartas, Tom. i, n. 6.

— «Em tempo deste bispo, se diuidi-

rão as rendas entre o bispo, e Cabido,

que parece até então viuiào em comuni-

dade.» Monarchia Lusitana, Liv. xii,

cap. 9.

E verSo povoados os Lyccos

Í)a5 estranhas NaçOcs. na donia Earopa,

De illustrcs bi%pos, de anciões c^insaltos.

FRANCISCO U-VNOEL DO XASCISICNTO, OBRAS.

tora. I, p. 31.

Aqui jai um ussalho do irazeiro

De certo liispo. Aos seus Diocesanos

Summo prazer lhes ilôra (ha muitos anoos)

Ver junto do lassalho, o bispo inteiro.

IDUI, IBIDEV, lom.i, p. Ijl.

Deixara cerki b'ixpo em lesbmenU)
Dcí moedas por legado

A quem c inpnnha. e grave cm sen Bioiínento

tpilapliio eialfado.

IDEM, IBIDEM, tOUl. I, p. 239.

Eu tinto o bifp:\ e 1 espantosa puerni.

t>ue o livssope exciíon na igrt-ja d'Klvas.

A.\tÔMO DlMl DA CHll, HISSOPE. CaOl. I.

— Bispo cardeal, bispo próprio e resi-

dente na sua diocese, com ovelhas pró-

prias e território separado. — Também
se deu este titulo ao que, por especial

privilegio, era contado entre os cardeaes

da egreja romana.—Foram egualmente as-

sim chamados no Concilio Romano de I0õ9

aquelles bispos, a quem foi concedido o di-

reito de ele.gercm o pontifico romano.—Bis-

po cathedral, o que residia na sua sé, a dif-

terença doschorepiscopos, que residiam no

campo, torada cidade, e tinham a inspocç.ão

das egrcjas ruraes. — Bispo da (gr<ja
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catholica ; esta denominação só se applicou

propriamente ao pontífice de Roma, e suc-

cessor de S. Pedro, que também se disse

bispo dos bispos. — Bispo commenãata-

rio, bispo que gozava de commendas e

seus proventos. — Bispo dos fátuos (dou-

dos), ou dos meninos, o menino mais no-

vo, do coro, a quem na edade média,

na festa dos doudos, o chefe entrega-

va o báculo episcopal, ficando elle go-

vernando o clero até se completar o oíB-

cio do dia seguinte.—Bispo isento, o que

não conhece outro superior no espiri-

tual, a não ser o romano pontifice. —
A estes chamaram os gregos aidocé2)ka-

los, por serem cabeça de si mesmos. Em
Portugal, os bispos do Porto e os de

Coimbra logravam antigamente d'esta

isenção.— Bispo legal, o que é eminente

em letras e virtudes, legitima e canoni-

camente eleito. S. Gregório Vii^ na epist.

49 se lamenta, que lançando os olhos para

todo o occidente, septentrião, e meio dia,

apenas se achavam alguns doestes bispos.

— Bispo das ordens, o bispo coadjutor

e sem território, que por vezes tem ser-

vido aos arcebispos e patriarchas para

conferirem as ordens aos seus súbditos : a

estes chamamos bispos de annel.— Bispo

palatino, o mesmo que bispo da capclla

real, a que chamamos capellcio-inór. —
Bispo portátil, os que não tinham clero

nem povo ; estavam promptos para o que

o summo pontifice lhes mandasse.—Bispo

in partihus. Pela irupção dos sarracenos

em toda a Palestina no principio do sé-

culo XII, passaram os bispos ás terras dos

latinos, onde se lhes consignaram certos

coadjutorios para seu sustento. Estes eram

bispos in partihus injidelium. — Bispo

honorário, o que sem território algum
residia em o mosteiro destinado só a fa-

zer alli as funcções episcopaes. — Bispo

resignatario, o que não era consagrado

para uma certa e determinada cathedral,

mas sim para pregar a fé de Jesus Chris-

to e exercer o seu poder episcopal vaga-

mente em uma nação, reino ou província,

assim e d'aquelle modo, que os successo-

res de S. Pedro lh'o concediam.—Bispo;

dava-se este nome ao pontifice de qual-

quer religião ou seita.

— Deu-se também o titulo de bispo a

presbyteros que nunca foram consagrados

bispos, mas que foram incumbidos de algu-

mas funcções, que ordinariamente eram
de competência episcopal. — Bispo 2^'''o-

testante ; algumas communhões protestan-

tes conservam ainda o episcopado, por

exemplo, a egreja anglicana.— Bispo; al-

cunha que se dava no século xii a pes-

soas não vulgares em Portugal.

— Termo Familiar. Bispo, esturro da
comida.
— Bispo da gallinha e d'outras aves,

sobre-cú, uropigio, rabadilha.

— Bispo, no Jogo do xadrez, é a peça

que corresponde ao francez/ow ; cada jo-

gador tem dous bispos, que se collocam,

um ao lado do rei, e o outro ao lado da

rainha, e movem-se diagonalmente.

— Adag. : Trabalhar jmra o bispo,

trabalhar sem receber paga nem provei-

to. — Passar de papa a bispo ou de áb-

bade a cajyellão, passar de um estado de

dignidade a um estado inferior. — «.De

pobre bispo pobre serviço, v Jorge Ferreira

de Vaseoncellos, Eufrosina, act. i, se. 3.

BISPOTE, s. m. (Do mglez jnsspot ; de

jnss, ourinar (vid. Pica), e poí^ vaso; vid.

Pote). Termo Familiar. Vaso de ourinar;

penico.

BISPOTÉIRA, s. /. (De bispote, com o

suffixo oeira»). Criada que vasa bispotes.

BISSECÇÃO, a. /. (De bis, e secção).

Termo de Geometria. Divisão em duas

partes.

BISSEXTÍL, adj. 2 gen. (De bissexto).

Que pertence ao bissexto.

BISSEXTO, s. m. (Do latira bisextus;

de bis, dous (vid. Bis 1), esextus, sexto
;

vid. Sexto). Dia acrescentado de qua-

tro em quatro annos ao mez de fevereiro.

Esse dia é assim chamado porque, inter-

calando-se de quatro em quatro annos

depois do dia 24 de fevereiro, eontava-

se por a segunda vez o sexto dia antes

das calendas de março, isto é, o dia 24

de fevereiro era chamado o sexto dia an-

tes das calendas de março, e o dia 25

era chamado o bi-sexto.

— Adjectivamente : Anno bissexto, o

anno em que se encontra o bissexto,

aquelle era que portanto o mez de feve-

reiro tem 29 dias. Os annos bissextos

são em geral aquelles cujo numero é di-

visível por 4, exceptuando o anno secu-

lar ; assim 1804, 1808, 1812, 1816, etc.

;

mas 1800 não foi bissexto nem o será

1900.

BISSEXUAL, adj. (De bis, e sexual).

Termo de Botânica. Que tem o orgào

másculo (estame) e órgão feminino (pis-

tillo) reunidos na mesma flor o\ no mes-

mo pé.— o As flores hermaphroditas (her-

maphroditi), a que alguns chamão tãobem

bissexuaes e outros absolutas, tem esta-

mes e pistillo dentro dos seus tegumentos,

como he a açucena, jasmin, pereira, e a

maior piarte das flores.» Avellar Brotero,

Compendio de Botânica, Tom. i, p. 206.

BISSO ou BYSSO, s. m. (Em grego

byssos ; do hebreu bôtz, butz, da raiz se-

mítica bjiz, ser alvo, de que vem o nome
do ovo [p alvo) em hebreu : hêtzim). No-

me dado pelos antigos á matéria têxtil

(espécie de linho amarellado) de que se

serviam para fabricar os seus mais ricos

estofos.

—

KRegallado com bisso, e olan-

dilha de Judea.y Amador Arraes, Dia-

logo III, cap. 31.

BISTORÍ, s. m. (Do francez bistouri,

que vera do baixo latim bastoria, espé-

cie de arma, bastão, massa; do mesmo
radical que bastão. Do sentido de arma,

de o-rande navalha, bastoria passou ao de

instrumento de cirurgia). Instrumento de

cirurgia tendo a forma de uma navalha.

BISTÓRTA, s. m. (De bis, e torta).

Termo de Botânica. Planta que tem a

raiz torta e dobrada [polygonum bistorta,

Linneu).—«O pó da raiz da bistorta es-

tanca o sangue, e botado nas feridas as

alimpa.)) Grisley, Desenganos da Medi-

cina, p. 16.

BiSTRE, s. m. Tinta que se faz de fer-

rugem infundida em agua, e filtrada.

BISTRINÇÁR ou BISTRINSAR, erro por

Distrinçar em Simão Machado, i, 59.

BISTURÍ, s. m. Vid. Bistori.

BISULCADO, adj. (De bi, por bis, e

sulcado). Termo de Botânica. Que tem

dous sulcos, ou regos.

BISÚLCO, adj. (Do latim htsidcus ; de

bi, por bis, e sulcus, sulco; vid. Sulco).

Termo de Historia Natural. Pé rachado.

BISUNTÁR, V. a. Vid. Besuntar.

BISYLLABO, adj. (De bi, por bis, e

syllaba). Termo de Graramatica. Que
tem duas syllabas.

—

Palavra bisyllaba.

=Diz-se também disyllabo.

BITÁCULA, s. f. (O francez tem Jiabi-

tacle, o italiano ahitacolo, o hespanhol

habitáculo; a forma portugueza resulta

da apherese do a inicial (o h sendo mu-

do), talvez por se confundir com o arti-

culo ; a palavra deriva do latim habitare;

vid. Habitar). Termo de Náutica. Armá-
rio em que está collocada em suspensão

a bússola, o compasso de rota, etc.

BITÁFE, s. m. (Corrupção de Epita-

phio). Antigamente: Titulo d'ura livro,

etc.

—

aE foi achado hum Livro das In-

quiriçòes d'el-Rei D. Ajfonso, Conde de

Bolonha, que tem hum bitafe em huma
das coberturas, que diz assim: Livro das

Inquirições dos Herdamentos e Reguen-

gos.» Doe. de 1414, em Viterbo, Eluc.

—Termo Popular. Defeito, taxa que

se põe a alguma pessoa ou cousa.

BITÁLHA, s. /. Antiga corrupção de

Victualha.=Usado por D. Duarte.

BITERNÁDO, adj. (De bi, por bis, o

tornado). Termo de Botânica. Folhas

biternadas, folhas cujo pecíolo se divide

em três pecíolos parciaes, e de que cada

ura sustém três folíolos, ou cujo pecíolo

sustém três folhas tornadas. Avellar Bro-

tero, Compendio de Botânica, Tom. i, p.

77.

BITOLA, s. /. Medida por onde alguma

cousa se regula
;
padrão ; modelo.

—Em linguagem escholar, estar a bi-

tola elevada, diz-se quando nos exames

se exige muito dos examinandos.

—Figuradamente : Opiniões, regras de

prudência ou moral, segundo a intellí-

gencia individual.

t BÍTTER, s. m. (Do hollandez bítter,

amargo). Licor amargo destinado a excitar

o appetite, que se prepara na Hollanda com

agua-ardente de bagos de zimbro, a cas-

ca de laranjas amargas, a raiz de gen-

i

cíana e a do rhuibarbo.
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BITUÁLHA, s. /. Antiga forma de Vi-

ctualha.

BITÚME, s. m. Vi d. Betume.

BIVÁC ou BIVÁQUE, s. m . (Do francez bi-

vac ou bivouac, do allemao heiívache ; de

hd, junto de^ e loachen, velar, vigiar).

Termo de Guerra. Guarda extraordinária

que se faz de noute ao ar livre.

BIVACâR, V. a. (Do francez bivaqueVj

de hivac; vid. Bivac). Termo de Guerra,

Passar a noite em bivac.

BIVALVE, adj. de 2 gen. (De bi, por

bis, e do latim valvce, batentes da porta

;

vid. Válvula). Termo de Historia Natu-

ral. Que é formado por duas peças uni-

das por uma espécie de bisagra ou char-

neira de matéria glutinosa, dura, negra.

— Conchas bivalves.

— Substantivamente : Uma bivalve,

uma concha bivalve.

— Termo de Botânica, Que tem duas

válvulas.— (nA capsida diz-se ser : unival-

ve (univalvis), se consta de kuma so vál-

vula, e se abre na sica madureza, ou so

por huma sutura lateral como nas espo-

ras, ou por furos abertos nos lados ou

extremidades (pori), como na campânula,

e papoila ou pelo topo como na reseda :

bivalve (bivalvis), se consta de duas vál-

vulas como na gensiana.v Avellar Bro-

tero, Compendio de Botânica, foi 2, p.

170,— « O casulo, em razão do numero das

válvulas de que he composto, diz-se ser: uni-

valve (univalvis), se consta de huma só (o

joyo); bivalve (bivalvis), se consta de duas

(o trigo e o milho).» Idem, Ibidem, p. 126.

— aHe univalve a espatha,ou monophylla

(univalvis, s. monophylla), quando consta de

huma só peça que se rasga de ilharga (o

narciso e pé de beserro), bivalve oudiphyl-

la (bivalvis, s, dAphylla) quando he ras-

gada em duas partes ou em dois folíolos

(as palmeiras).» Idem, Ibidem, p. 128.

BÍVIO, s. m. (Do latim bivius ; de bi,

por bis, e via; vid. Via). Termo Didá-
ctico. Caminho que se divide em dous.

BiVORA, s. f. Vid. Víbora.

BIZÁRIVIA, s. /. Vid. Bisarma.

BIZARRAMENTE, arZí;. (De bizarro, com
o suffiso «mente»). Com bizarria; de mo-
do bizarro.

BIZARREÁR, V. n. (De bizarro). Ha-
ver-se com bizarria. — Jactar-se, vanglo-

riar-se.— <í*S'e vierão ao outro dia meter

na fortaleza, esquecidos dos brios com que

bizarreavão.» Jacintho Freire, Vida de

D. João de Castro, Liv, ii, cap. 20.

BIZARRIA, s. /, (Segundo as maiores

probabilidades, do árabe hasharet, boiie-

za, elegância, e não do basco bizarra,

barba, decomposto por Larramendi cm
biz arra: littcralmente, que elle seja ho-

mem. A bôa postura, garbo do corpo e

estructura avantajada. — Belleza.

Sabia o sol mnis soberbo,
Pois viiib.i deilaiulo raios,

Pondo a sua bi:arria
Lá por cima dos tclliados.

JBnoMMO maiA, jornada, iii.

TOL. I.—08

— Figuradamente: Brio, primor, libe-

ralidade; acção grande ou generosa, ele-

vada. — (í Que todas estas bizarrias ar-

mavam em falso, porque o não estimulava

o serviço do César.» Jacintho Freire, Vi-

da de D. João de Castro, Liv. ii, cap.

20.

— Arrogância, esforço, bravura.— Ba-
sofia, jactância em promessas.
— Familiarmente : Como váe a sua bi-

zarria? como váe o senhor?
BIZARRÍCE, s. f. (De bizarro, cora o

suffixo «ice»). Bizarria.— Mostras trium-

phaes dos que vêm de algum feito d'ar-

mas,

BIZARRO, adj. (Vid. Bizarria). Loução
no vestido. — Elegante; bem aposto no
trajar; luzido no trajar e no tractar-se.

— Figuradamente: Generoso, liberal.

AtToitos a tão magra, occa pitanga
Se araiião contra as raras iguarias
Com que os brindãu os clássicos hzarros.

«ímisco masobl do .nascimento, obras, tom.
1, p. 28 (2. «ed.)

— Bello.

—

Uma mulher bizarra.
— Arrogante, jactancioso, ostentador de

valor.

BIZÉGRE, s. m. Vid, Bisegre.

BIZÓNTE, s. m. Vid. Bison.

BLANCA ou BRANCA, s. /. Moeda ín-

fima de Castella, que correu era Portugal
no tempo de D. Duarte, e depois valia

meio real branco, ou três ceitis.=Viter-
bo, Eluc.

BLANDÍCIAS, s. f. pi. (Do latim blandi-

tia; de blandus, brando
; vid. Brando).

Affagos, mimos, lisonjas.

. . . Blandícias repetidas
Aprende em seos umbraos dama trinraphante.

MANOEL TÍV.ÍRES, B-\MALBETE JCVENIL, fol, 21.

Desata então a cinta, onde trazia

Prezos por obra peregrina, e rara

Desejos, veneficios, c os ardores
Lenocínios, e bíandicia-'^, e os amores.

GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, DLYSSÉA, Cant. X,

est. 19.

BLANDICIÓSO, adj. (Deblandicias).Que

faz aífagds, caricias, lisongeiro.

BLANDÍFLUO, adj. (Do latim blandus,

brando (vid. Brando), e Jluere, correr;

vid. Influir, etc). Termo Poético e Didá-
ctico. Que corre com brandura, suave-

mente.

BLANDÍR, V. a. Vid. Brandir. = For-
ma desusada.

BLANDÚRA, «. /, Vid. Brandura. ^
Forma desusada.

BLÁO, adj. (Em provençal Mau, em
francez bleii, no antigo hespanhol blavo,

no antigo alto allemão blâo, blaw). Ter-

mo de Brazão. Azul, côr que nas gravu-

ras se indica com riscos horisontaes, —
(sAzul, que se diz blao, c corresponde, ao
«)\n Vilias-Boas e Sampaio, Nobiliarchia

Portugueza, p. 216.

BLAPES, s. /. (Do grego blápsis, acção

de fazer mal). Termo de Zoologia. Inse-

cto do género doscoleópteroshetcrómcros,

da família dos melásomos.

t BLAPSIDÁRIAS, s.f. pi. (De blapes).
Termo de Zoologia. Segunda tríbu da fa-

mília dos melásomos, dividida em três gru-
pos : os blápsitos, os asíditos, e os pe-
dínitos.

t BLÁPSIDE, s. m. Termo de Zoologia.
Família d'insectos coleópteros, tendo por
typo o género blapes.

t BLAPSIGONÍA, s. f. (Do grego blap-

sigonía; formado de bláptô, eu faço mal,
daranifico, e gonê, feto). Termo de Econo-
mia Rural. Doença das abelhas que mata
os seus enxames e se oppòe á sua multi-
plicação.

BLÁPSITOS, s. m. pi. Termo de Zoo-
logia. Nome dado a uma das numerosas
divisões da ordem dos coleópteros.—Se-
gunda tríbu dos blapsidários.— Tríbu da
familia dos coUaptérides, cujo typo é o gé-
nero hlapes.

BLASÃO, s. m. Vid. Brazão.
BLASMO, s. m. (Xo antigo francez blas-

me, d'onde o actual blãme, no antigo hes-
panhol blasmo, no italiano biasimo, de
um verbo blasmar, corrompido de blas-

phemar ; vid. Blasphemar). Reprehensao,
censura.= Usado por Damião de Góes na
Chronica do Príncipe D. João, cap, 11,
mas caído depois em desuso,

BLASONADÓR, A, adj. (De blasona, the-

ma de blasonar, com o suffixo (idori),<iaii).

Que blasona.— Substantivamente: Obla-
sonador.

—

A blasonadora.

BLASONAR, V. a. (O francez tem bla-

sonner, o italiano blasonar, de blasâo,

francez blason). Explicar o brazão ou as

partes das armas d'uma casa ou d'uroa

província em termos próprios e segundo
a arte. — Explicar o sentido dos symbo-
los e das cores das figuras do brazão.—
Pintar o escudo ou figuras do brazão.

—

«Nas leys da Armaria, he sabido, que os

motes, empresas, devisas, e as figuras que

se debuxão, e blazonão, devem ser demon-
stradoras direitamente, e com expressão
dos intentos, motivos, e causas por elles

representadas, t) Monarchia Lusitana, Liv.

XIX, cap. 5.

— Figuradamente : Proclamar, apre-

sentar com jactância. — «Os Religiosos

pregão desprezos do mundo, e os cavalei-

ros blazonão suasfaçanhas. » Fernão dOli-

veira, Grammatica da Lingoagem Portu-

gueza, cap. 1,

A PrimiTera o \f sadir. e 1'í.i.

Vem dtf!eital-o o < no,

Que maduros, na '. irà.

Louros cacho.-

niJLXCISCO MANOEL SO XAíaULITO, Ot-, lOB. I,

p. 116 (2. ed.)

— T'^, J), Jactanciar-se, gabar-se, glo-

riar-se, — «Agora o sabeis f esta não he

a primeira, nem com a ajuda de Deos se-

rá a derradeira, que vos vi blazonar.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, se, 4.

— Fallar com soberba, sobr.inceria.

— Loc. : Blasonar do arncz, jactar-se

de actos de valentias que não obrou. —
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((Quem pudera jugar de fora do amor fe-

ra blasonar do ames sem o vestir como

vós senhora fazeis. s> Jorge Ferreira de

Vasconccllos, Ulysippo, act. i, se. 6.

BLASPHEMADÓR, A, s. (Dothema blas-

phema, do blasphemar, com o suíBko

«dôr», «a»). O, a que blasphcina.

BLASPHEMAMÈNTE, adv. (De blasphe-

mo, com o sufRso «mente»). Com blas-

phemia. — «Hims e outros se declararão

tão blasfemamente heréticos. >) António

Vieira, Sermões, Tom. v, p. 366.

BLASPHEMAR, v. n. (Do latim hlasphe-

mare ; do gvego llasphêmein; de blattein,

lesar, damnilicar, e de phcme, reputação,

que corresponde ao latim fama; vid. Fa-

ma). Proferir uma blasphemia, dizer blas-

phemias.
Esle iJia c as oilavas,

Por paços, s;ilas e canlos,

Oli (|uanlíi gloria me davas

Ouanilo á IJoslia hlasjemavaít,

E fleslionravas os saiictos I

GIL VICENTE, AUTO DA BAnCA DO PDRGATOniO-

Mas toinemos a josar.

Por que lenho saudade
De le ouvir arrene;!ar,

E descrer e Ifrax/einar

Do mistério da Trindade.

IDEM. IBinp.M.

Blasfemei enlonces lanio.

Que meus grilos reliniào

Pola serra.

IDBM., IBIDRM.

— dCalfurnio ficou tão agastado d'a-

quelle conselho, que lançando fumo pola

viseira do elmo, com voz temeroza e rou-

ca, começou a blasfemar dizendo : Agora
quizera que foram aqui juntos os melho-

res dez cavalleiros do mundo, pêra vin-

gar n'elles as p>alavras d'este só. -a Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 27,

Do Mouro ali vorSo, ijue a voz extrema
Do falso Mafamede ao céo blauphcma.

CAU., LOS., caut. II, est. 50.

Mas o mau do Thyonco, que na alma sonte
As venturas que ettlão se appareiliavam
A' ^enle Lusitana. ri'ellas dina,

Arde, raorre, bíasphema, e desatina.

OB. ciT., eant. vi, est. 6.

Contra a Celeste Pátria repetia

Cora tal cxresso quanto blasfemava^
Que nas queixas a dòr se vè presente

Aonde vive o morre elernamente.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. Ill, est. 53.

— Por exaggeração : Pronunciar pala-

vras injuriosas ou malévolas.
— V, a. Ultrajar com blasphemias.

—

Blasphemava Deus e os santos—Injuriar,

insultar; perseguir com juras e maldi-

ções. — ((Ao dia seguinte em amanhecen-
do, como o virão daquella maneira morto,

acudirão muytos Mouros, e Cacizes, e

vendo junto delle pão, e carne de porco,

e a cabaça do vinho quehrada, cõ gran-
des brados o maldizião, e blasfemavão.»
Frei Pantaleão d'Aveiro, Itinerário da

Terra Santa, cap. 43. — Censurar.

BLASPHEMATÓRIO, adj. (Do latim Uas-
phematorius, de hlasphemare ; vid. Blas-

phemar). Que contém blasphemias.—ii-
vro blasphematorio.

|

BLASPHEMIA, s. f. (Vid. Blasphemar).

Palavras que ultrajam a divindade, a re-

ligião.

—

Dizer, profirir blasphemias. —
« Chegou a tanto sua loucura e desatino,

que pregando publicamente na Igreja de

Corlengate disse que a Virgem Sacratis-

sima nossa Mãy de Deos parira com do-

res, e liam fora Virgem no parto, mas
nnm tinha bem acabado de dizer tal blas-

phemia (guando sentiu sobre si o castigo

divino. V António Gouvêa, Jornada do Ar-

cebispo de Góa, Liv. i, cap. 4.— « Fen-

do isto o Arcebispo parecendolhe não se

deuer passar por sua rebelião, e blasfé-

mias, confiado ja em ver o pouo bem af-

feito a suas cousas, fez cessar o coro com

o ojfcio diuino, e voltando para onde clle

estaua, o chamou. n Idem, Ibidem, cap.

14. — ((Porque na Fé abrasauão estes

pobres Christãos os erros do maldito, e

jieruerso Nestor, com que destruia a ver-

dade da Encarnação do Verbo diuino, e

ficauão particulares offensores da, Sacra-

tissima Virgem Maria Senhora nossa ne-

gandolhe a jjrincipal honra que p)0ssue de

ser verdadeira, e natural mãy de Deos;
ajuntando a isto muitas outras blasphe-

mias contra a pureza, e limpeza do parto

Virginal da mesma Senhora nossa. i) Idem,
Ibidem, cap. 18.

— Por exaggeração : Dito que ultraja,

offende; injuria.

BLASPHÊMO, adj. (Vid. Blasphemar).
Que diz blasphemias.— ((Era herege blas-

phêmo, e sobre isso presumia muyto de

santo. 11 António Gouvêa, Jornada do Ar-

cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 4. — Sub-

stantivamente: Um blasphêmo.
— Em que ha blasphemia.—Um livro

blasphêmo. — Palavras blasphêmas.

BLASTÊMA, s. /. (Do grego blastêma,

germinação). Termo de Anatomia geral.

Espécie de substancias amorphas líqui-

das ou semi-líquidas, derramadas entre os

elementos ou na superfície d'um tecido.

BLÁSTO, s. m. (Do grego blastós, gér-

men). Termo de Botânica. Parte do em-

bryão de radíuula grossa, que se desen-

volve pelo eíTeito da germinação.

BLASTOCÁRPO, adj. (De blasto, e do
grego karpós, fructo). Termo de Botâni-

ca. Diz-se do embryão que germina e co-

meça a desenvolver-se antes de sair do
periearpo.

t BLASTODÉRME, s. m. (Do grego blas-

tós, gérmen, e derma, pelle). Termo de

Embiyologia. Pellícula dcsenvolvendo-se

sobre o gérmen e formada de duas lami-

nas, das quaes a externa constituo a pel-

le, e a interna o principio do intestino.

t BLASTODÉRMICO, adj. (Vid. Blasto-

derme). Que tem relação com oblastodcr-

me.

t BLASTÓPHORO, s. m. (De blasto, e

do grego phorós, que leva). Termo de

Botânica. Parte do embryão macrorrhizo

que sustenta o blasto.

BLATÁRIA, s. f. Vid. Blattária.

t BLATTÁRIA, s. /. Pknta com folhas

como as do barbasco, dentadas e de cor

de salva
;
produz flores amarellas e umas

bolsinhas com sementes negras.

t BLEMÓMETRO, s. m. (Do grego blê-

ma, pancada, e metron, medida). Termo
de Arte militar. Instrumento que mede a

força da mola nas pequenas armas de

fogo,

BLÊNDA, s. /. (No allemão blende, de
blenden, cegar, pela razão d'este mine-
ral não ter brilho metallico). Termo de
Mineralogia. Sulphurcto de zinco natural.

BLÉNNOPHTHALMÍA, s. f. (Do grego
blenna, mucosidade, e ophthalmia). Termo
de Medicina. Denominação genérica das
inflaramações dos olhos, earacterisadas pe-

la exhalação de abundantes mucosidades.

BLENNORRHAGÍA, s.f (Do grego blen-

na, mucosidade, e rhagê, erupção). Termo
de Medicina. Liflammação da uréthra,

com fluxo catarrhal.

BLENNORRHÁGICO, adj. (Vid. Blen-

norrhagía). Termo de Medicina. Que per-

tence á blennorrhagía.

BLENNORRHÊA, s. /. (Do grego blen-

na, mucosidade, e rhein, escorrer). Ter-

mo de Medicina. Fluxo, não inflammato-

rio, de mucosidades pela uréthra,

BLENNÓSES ou BLENNÓSIS, s. f. Ter-

mo de Medicina. Decima familia da noso-

logia de Alibert, comprehendendo todos

os catarrhos ou afi^ecções das membranas
mucosas.

BLEPHARÍTE ou BLEPHARÓTIS, s. f.
(Do grego blépharon, pálpebra). Termo
de Medicina. Inflammação das pálpebras,

t BLEPHAROPLASTÍA, s. f. (Do grego
blépharon, pálpebra, e j^^assein, formar).

Termo de Cirurgia. Operação que consis-

te em reformar, com a pclle vizinha do

«lho, uma pálpebra, que por qualquer ac-

cidente se tenha perdido.

t BLEPHAROPTÓSIS, s. f. (Do grego
blépharon, pálpebra, epWjsis, queda). Ter-

mo de Medicina. Relaxamento ou queda
da pálpebra superior, que fica descida so-

bre o globo do olho.

BLÉSO, adj. (Do latim blcesus, gago).

Gago, que tem pejo na lingua.

BLESTRÍSMO, s. m. (Do latim blestris-

nms). Termo de Medicina. Inquietação va-

ga e continua do corpo.—Agitação desor-

denada do corpo, que faz com que se não

ache bem em posição nenhuma,

t BLIÍIDÁDO, part. pass. de Blindar.

— Bateria blindada.

—

Navio blindado,

t BLINDAGEM, s. f. (Neologismo ; do

fraucez blindage, que vem do allemão ble7i-

den, blindagem, derivado Aellinden, blin^

dar, de blind, cego : propriamente tornar

cego, e, por extensão, tapar; cjj. Cegar

no sentido de tapar, & o francez aveugler,

etc.) Termo de Guerra. Acção de blindar.

— Ajuntamento de pecas com que se blin-

da.

t BLINDAR, u. a. (Neologismo; do fran-

cez blinder, do allemão blenden ;yià. Blin-
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dag«m). Termo de Guerra. Garantir o te-

cto d'uma obra contra a queda das bom-

bas dosobuzes.—Blindar um paiol de pol-

vora. — Em geral, preservar do choque

d'outFos projectis por meio de peças de

madeira, de faxina, etc.

— Termo de Marinha. Cobrir a ponte

d'um navio de matérias que possam amor-

tecer a qutída e o eíFeito das bombas e

das balas.

BLOCAR, 17. a. Vid. Bloquear.

t BLOQUEADO, pari. jsasÃ. de Bloquear.

Fechado com bloqueio.

—

Porto bloquea-

do.

—

«A Cidade de Colónia bloqueada />or

todas as partes de hum poderoso exerci-

to. n António Vieira, Sermões, Tom. v,

p. 413.
— Figuradamente : Embaraçado, que

não pôde mover-se dum logar, fazer uma
cousa. — Que hei de fazer, bloqueado por

meu adversário em todos os passos"?

BLOQUEAR, V. a. (De bloqueio). Fe-

char com bloqueio uma praça, as proxi-

midades d"um porto.—Bloquear um porto,

uma praça.

BLOQUEIO, s. m. (O francez tem hlocus,

qae vem do allemào block-húsjho^e hlock-

haus ; de hlock, pedaço considerável de

uma substancia pesada, como pedra, fer-

ro, etc. (d'ahi o francez hloc), e haus, ca-

sa). Termo de Guerra. Disposição de for-

ças de guerra, pela qual todo o accesso a

uma cidade, a um porto, a um campo si-

tiado é impedido.

—

Estado de bloqueio,

prohibição d'entrar n'um território.

— Obs. : A palavra blocus apparece

pela primeira vez no francez no século

XVI, e bloqueio occorre já em Barros, Dé-

cada II, 3, 2, 6 em Duarte Nunes de Leào,

Chronica de D. João I, cap. 54; é pois

duvidoso que ella nos viesse por intermé-

dio do francez, e nào por outra via, do al-

lemão.

1.) BÓA, s. f. ou BOAS, s.f. pi. (Do la-

tim hona). Antigo synonymo de bens, que

foi modificado pela analogia do adv. bem
(do latim òene).—aLhy obrigo todas mhas
boas.» Doe. de Pendorada de 4292.

2.) BÓA, adj. f. de Bom (vid. esta pa-

lavra).

3.) BÓA, s. m. (Do latira boa, espécie

de serpente). Serpente não venenosa (co-

luber, ou boa constrictor, Linneu) que só

ó perigosa pelas suas grandes dimensões

e força, chegando a ter de dez a treze

metros de comprimento.
BOÁ, s. m. (De Bôa 2, pronunciado

como em francez). Peça de pelles estrei-

ta e comprida que as damas trazem de

roda do pescoço, assim chamada pela si-

milhança com uma serpente.

BOAL, adj. 2 gen.— Uva boal, on, sub-

stantivamente,boal,variedade do uva bran-

ca doce e com bagos ovaes.— Boal bran-

co, variedade do uva branca, ácida, c com
bagos ovaes mais grossos do que os do

boal ordinário. ::=^Èrutcro, Compendio de

Botânica, Tom. ii, p. 330.

BOAMENTE, adv. (De boa, com o suf-

fixo «mente»). Com boas intenções; de

bôa vontade ; com bondade ; sem mostrar

repugnância.
— Loc. ADV.: De boamente, « boa-

mente, os mesmos sentidos que o adv.

simples. — «As damas querem ser assisti-

das, os Reys vistos á boamente. » Francisco

Manoel de Mello, Carta de Guia de Casa-

dos, p. 37.

BOÁNA, s.f. Termo Provincial. Uma
quantidade de peixe pequeno. — Casqui-

nha, taboado fino.

BÓANÓVA, s. f. (Boa, e nova). Espécie

de borboleta branca, que o povo crê an-

nuncía algum succcsso.

BÒAS-NOITES ou BOAS NOUTES, s. /.

Nome de uma flor, synonymo de maravi-

lha do Perúijnirabilis ja/appa, Linneu).

BOATO, s. m. (Do latim boatus, usado

por Apuieu, de boare). Noticia que corre

de bôcca em bôcca e publicamente, em op-

posição ao que se diz em segredo, ou á

bOcca pequena.

—

Correu o boato de que

ia rebentar uma revolução com o fim de

pôr Cobro á politica miserável que tem

feito de Portugal uma nação sem digni-

dade .

— Fama, publicação pela voz publica.

— «Para que todo o Letrado Christão não

tema o boato destas opiniões. y> António
Vieira, Sermões, Tom. iir, p. 288.— <íHe

jyara sentir não se ter conseguido a op)u-

lencia, que das mesmas minas desvaneci-

das com tanto boato se esperavam.» Idem,

Ibidem, Tom. iv, p. 398.

Em animo mayor, qne o Persn Cyro
E o (juc das quiriíiaeá leva o boato.

M.VXOSI. TUOSUÍ, INSULiSA,flÍV. X, oit. 8.

— Grande ruido.

—

O boato da peça de

artilheria.= Pouco usado n'este sentido.

BÓAVÍNDA, s.f. Parabém, embora, que
se dá pela feliz chegada de alguém.

BOÀZ, s. f. (Por corrupção do francoss

haut-bois). Vid. Oboé.

BOBADA, s. f. Vid. Abóbada.

Sonõos. que bem remia o slylo, o arrojo

Das bobadas, e u sombra sacra, e núa.

FRINCISCO MA\OKL DO SASCIHGNTO, OB-, lom.
VII., p. iÚH.

BOBÃGE ou BOBAGEM, s. f. (De bobo,

com o suffixo «agem»). Acção de bobo, di-

to de bobo ou propriode bobo.

BOBAMÊNTE, adv. Á maneira de bobo.

BOBEAR, v. n. [Do bobo, como saltear,

de salto). Haver-se como um bobo ; fazer

de bobo.

BOBÉLHES, (De bobo). Usado na locu-

ção chula : Fazer alguma cousa de bobe-

Ihes, fazer alguma cousa com pouco ton-

to, como bobo.

BOBiCE, s.f. (De bobo, com o suflixo

«ice»). O defeito de ser bobo. — Acção
de bobo.

BOBO, s. 7)1. Chocarreiro, que diverte

com ditos e gestos uma pessoa, uma com-

panhia. — Os reis antigamente tinham bo-

bos na carte, a que em Pm'tugal chama-
vam bufões (vid. Bufão).

— Por extensão : Tolo, pateta que cora

seus ditos ou acções disparatadas mas in-

tencionalmente acertadas, faz rir os qne
o escutara ou vêem.

BÔBODA, s. f. Vid. Abóbada.

BOCA ou BOCCA, s. /. (Do latim bucca).

Cavidade situada no rosto, e por onde são

introduzidos os alimentos no corpo.— £71-

cker «bocca.— Abrir, fechar a bOGca.

—

Ter a bocca sêcca.— Metter um bocado de

pão na bocca.— o Olhos sem veer, orelhas

sem mivir, bocca sem fala, estavam sem

prol. »Frei João Claro, Opúsculos, p. 190,

noslneditos de Alcobaça. — «jB no meio

posto no ar sobre uns esteos de jaspe, es-

tava um chafariz grande de muita agua,

que saía polas bocas d'uns meninos de

cristal, de que o chafariz era cercado. d

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, cap. 27.— aE da fortaleza dos

encontros vieram ambos ao chão, lançan-

do pela boca e narizes um bafo tão ne-

gro e espesso, que tornou outra vez a es-

curecer a sala como primeiro, tanto que

nenhum podia ver a outro, v Idem, Ibi-

dem, cap. 47.

Não era de Corinlhio obra lastros?.

Kem por boca de satyros lançada.

BOLIM DE yOCRA, NOVUSIMOS DO HOUBU, CâOt.

II, esl. 28.

Bem como aquelle que febricitando

Onde a cólera está iireraleceiído.

^a secca bura tudo j.i amargando
Amargo julga quanto vae comendo...

iDEif, tBiD., canl. IV, est. 9.

— Ter a bocca cheia.— Ter a bocca va-

zia. — Ter mau cheiro na bocca, cheirar

a bocca mal. — Bocca desdentada.

— A parte exterior da bocca, os lábios

e os cantos da bocca propriamente dita.-

Em lima frania tangendo
ao i»ee de ham'ar\xtre e5la\'3,

desque da loca 3 liraTa

de dentro d',ilma gemendo
em vez de cantar cliara\a.

CHnlSTOVÃO FlLCiO, OBUS, p. 5. (ed. iS/l).

Cheios de terra e crespos os cabollos,

A boca negra, os dentes amarellos.

CAv., LOS., cant. t, est. 39.

— <i Que lhe importa a Dona fulana
ser toda uma tàboleta de Ourives, testa de

prata, cabellos de ouro, olhos de esmeral-

das, faces de perdas, bocca de ruhins,

dentes de aljôfar, collo de cristal f* Fran-

cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 36.

Qac pedes is e^lrollas mais propicias

Cm frouxo raio de modesto brilbo

Com qa« os rubis dj t'.KK. c»a qic «t Irrios

Dii peito eulre-ver deixas.

rBJlXCISCO HJINOSL DO MSCUn.VT0, OBUS, t«m-

1. 9- il.

— tO qual entendendo a opinião, e

desconsolação do piloto, eom a boca cheia

de riso lhe disse mui/ seguro, nam to-

meis pena porque ainda estamos aquém do
boqueirão de Amhoino ; passará cm boa

hora esta noutc, c amanheceremos sobi^è

eUe.t Lucena, Vida de S. Francisco Xa-

vier, Liv. IV, cap. 1.— €Pariceme mui-

to bem õ assoscgo no corpo: segurança e
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assento no rostOj natural que não artifi-

cioso : todo essoutro andar de cuadas : o

trocer de Loca : o quebrar dos olhos he

muito pouco honesto.» Jorge FeiTeira de
Vasconcellos, Ulysippo, act. i, se. 3.

— Fazer a bocca pequena, apertar os

lábios para parecer ter uma bocca pe-
quena.

—A bocca considerada como órgão da
palavra.— Que bellas palavras sahem da
bocca d'aquelle orador!— Disse-lh'o com
esta bocca. — Uma bocca ameaçadoi~a.—
Bocca que tal diz merecera nunca mais ser

ouvida. — Cala essa bocca! — Abrir a
bocca, tallar.

—

Não abre a bocca que não
diga ivma asneira. — Isso está na bocca de

toda a gente.— Dizer alguma cousa de

bocca, dizer alguma cousa de viva voz, em
opposiçào a por escripto.— uNa própria
boca o louvar hefeOj de tal ^fealdade sem-
pre me paguey.í) E^rei João Claro, Opús-
culos, p. 184. — (íDigo-lhes trinta chocar-

rices, que vêm á boca. » António Ferreira,

Bristo, act. ii, se. 2,^

Entrando a íio™ já do Ti-jo ameno,
Co arraial do grande Allònso unidos,
Cuja alta fama eiilào subia aos céos,

Foi posto cerco aos muros ulysseos.
CAM., LOS., cant. iii, est. S8.

A deusa gigantèa, temerária,
Jactaole, mentirosa e verdadeira,
Que com cem olhos vè, e por onde vila,

O que vè, com inil bucas apiegôa.
OB. ciT., cant. II, est. 44.

— iFarão de mim campainhas, e en-

tão lhes direy por cem bocas, o que não
querem ouvir de huma! Par Deos, mas
que me fundão, mas que me confundão,
eu hey de tanger sempre a verdade.» Fran-
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 7,— tPor eu deyxar com a palavra na bo-

ca, e a misura no ar a um Ratinho, dera
quãto se vê do meu campanayro ; piorque
tal ha d'elles, que por teynia de que seu
visinho não seja Almotace nos Coutos de
Leonil, vem a pé sessenta legoas á corte.»

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 20.

De mais vivo fallar, (]uo a lenue prosa,
Quando denega poela alleclos, novos
Termos de allieia buía nunca ditos.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, tOm. I, P.
28.

— Por extensão, bocca diz-se dos es-

criptos ou dos discursos.

—

Quantas gran-
des verdades não foram pronunciadas pela
bocca de Voltaire !

— A bocca considerada como receben-
do os alimentos. — Provisões de bocca.
—

- Despezas de bocca, despezas com co-
mida. — Tirar da bocca, privar-se de
comer.

—

Esta mãe tira o comer da bocca
para o dar aos filhos.—Figuradamente :

Privar-se d'uma cousa para dar a alguém.— Boa bocca, pessoa que come de tudo.— Não ser ou não ter boa bocca, ser ca-

prichoso nas comidas, ter repugnância
por certas comidas.—Bocca toma-se tam-
bém no sentido de pessoa que se tem que
nutrir. — Da cidade sitiada foram ex-

pulsas todas as boccas inúteis.

— Em Historia Natural, bocca, diz-se,

em todos os animaes, da aberttu-a por on-
de os alimentos são introduzidos, excepto
n'aquelles em que essa abertura tem a
forma de bico. — A bocca d'um cão, de
um peixe, de uma mosca, etc. — nE pra-
ticandose o caso com admiração na mesa,
chegou ao Rey, que querendose certificar,

mandou entrar o ministro, cuja mão ti-

nha o cão na boca, que fora se estaua
queyxando de seu desastre, e vendoo o Apos-
tolo com o sangue que lhe corria, e ator-

mentado com a dor, compadecido delle,

como discijiulo de seu Mestre, se ergueo,

e tomou a mão da boca do cão.» António
Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gôa,

Liv. I, cap. 1.

— Fallando do cavallo, do burro, etc,

bocca é particularmente o conjuncto de
partes sobre que obra o freio. — Caval-

lo que não tem bocca ou que é duro de

bocca, o que não obedece ao freio.—Boc-

ca dura, a que resiste á mão do caval-

leiro.

— Abertura.

—

A bocca d'um viãcão, de

um forno, d'um saco, d'uma gruta, de

uma espingarda, da rua, do útero.

Ároz. Não posso escutar, que vou campear,
E se llie tardar, bem sabes tu isto

Eui que pode p.irar

;

Porque o>te bolção não tem cerradoaro ?
Samuel, .\perta-llie a boca, até que isso passe.

GIL VlCENTIt, DIALOGO SOBREDA RESGRaEIÇÃO.

Lá onde nasce aquelle furibundo
Fogo, que em boccas rompe sobre a terra.

ROLIM DE MOCRA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
caut. Ill, est. 52.

— « Quando determinão dar o filho a
alguém ao tempo que se ha de ajuntar o

marido com a molher depois do jirimeyro

parto, fazem ambos fogo a boca da coua,

e acendem ntlle certo p)ao verde.» António
Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gôa,

Liv. Ill, cap. 10.

— Bocca de fogo, peça d'artilheria, ca-

nhão, obuz, etc.

— Foz d'um rio.

—

As boccas do Nilo.

N'isto a Iodas as outras encontradas,
E n'outro Mar iiue ireste o curso acaba,
Por sete bocas rompe (o Nilo) a fúria brava.

ROLIM DE MODRA, NOVÍSSIMOS DO DOMEM, CaUt. I,

est. 46.

—Em Physiologia, boccas venosas, boc-

cas absorventes, orifícios que quando não
se conhecia ainda a propriedade physica

da endosmose, se tinha supposto existi-

rem nas membranas para explicar a absor-

pção dos líquidos postos em contacto com
essas membranas.
— Termo de Geologia. Bocca de Eólo,

abertura nas montanhas de que saem ven-

tos muito frios.

—Termo de Feudalismo.-— Umvassallo
deve a bocca e a mão a seu senhor, isto

é, com voto de sujeição põe as suas mãos
nas do senhor.

— Termo do Jogo do arco. Parte por
onde se ha de metter o arco.

—Mossa em instrumento cortante. —
Uma faca cheia de boccas.

— Loc. : Fazer crescer agua na boc-

ca, fazer ter desejos, fazer ser desejado,

appetecido.— Fazer a bocca bOa ou doce

a alguém, captar-lhe a bôa vontade. —
(íE fazendolhe boca boa com grandes pro-

messas, mandeya scitarme logo a ree.t

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufro-

sina, act. i, se. 1.— Ter o coração ao pé
da bocca, encolerisar-se, angustiar-se fa-

cilmente. — Ter o coração na bocca, fal-

lar como se pensa.=Diz-se também : Fal-

lar com o coração nas mãos.— Bocca de

pragas, homem que pragueja continua-

mente, maldizente.

—

«Direis? boca de

pragas.» Idem, Ulysippo, act. i, se. 1.

—

Andar na bocca do mundo, ser fallado,

ter ura procedimento que é discutido por o

publico.=Diz-sen'uni sentido similhante :

Andar na bocca d'alguem.

E mais que n3o qoero andar
Agora em boca de gentes

A quem selle vai gabar.

CAM., FILODEMO, aCt. I, SC, 5.

— Não lhe mettem o dedo na bocca,

diz-se de quem se não deixa facilmente

illudir, de quem não é papalvo.

—

Custar

os dentes da bocca, custar muito caro.

—

Quebrar a palavra na bocca a alguém,

obstar a que alguém acabe alguma cousa

que váe começar a dizer.—Em locução si-

milhante se acha a palavra bocca na se-

guinte passagem : — «O pobre Relógio

quebrando-lhe a hora na bocca, houve de

ser o culpado na madorna do velhaco. -b

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 16. — Não saber assoprar o fogo com

a agua na bocca, não ser capaz de ter

dous rostos, de dizer uma cousa por traz,

outra por diante. — uNam volo eide di-

zer mais longe, nem por de trás, que nam
sey ter dous rostos, nem assoprar o fogo
com agua na bocca.» Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Eufrosina, act. i, se. 3. —
A bocca cheia, publicamente ; claramen-

te, sem rebuço. — «O que ellas á bocca

chea affirmão.» Heitor Pinto, Diálogos,

foi. 55, v. (1." ed.)

—

Não tem bocca pa-

ra dizer não, diz-se de pessofl incapaz

de denegar o que se lhe pede.

—

A bocca

aberta, em alta voz.

Vão correndo e gritando á bota aberta:
— Viva o famoso Rei que nos liberta.

CAM., Lus., cant. iv, est. 21.

— Apanhar alguém com a bocca na,

botija, apanhar alguém em flagrante de-

licto, cornmettendo um acto não perrait-

tido.—Bocca de favas, pessoa que quan-

do falia parece que tem a bocca cheia.

—

A bocca da noite, ao anoitecer. — Bocca

de lobo ou escuro como a bocca do lobo,

muito escuro. — Bocca de lobo, bueiro,

eserôto. — Ir-se metter na bocca do lo-

bo, ir buscar voluntariamente o perigo.

— dComprar na bocca do Wjo», comprar

muito caro. Enfermidades da lingua, p.

114. — Abra a bocca c feche os olhos,

diz-se ás creanças a quem se quer met-

ter um doce na bocca.

—

De bocca em boc-
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ca, fallado, celebrado com louvor.

—

A pe-

dir por bocca, ou a bocca qrte queres^ se-

gundo o desejo, ou como melhor se quer.

— Cousa de toda a bocca, cousa digna

de louvor. — Dae com a mão na bocca,

diz-se ao que proferiu blasphemia, dito

irreverente, jactância, maledicência, etc.

— «.Ora douda dai com a mão na bocca.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, SC. 2. — De manos a bocca,

rapidamente, em continente.

—

De bocca,

vocalmente. — Houve d'eUe esta narra-

ção de bocca. — Não dizer esta bocca é

minha, locução que exprime o silencio e

paciência mui soffrida d'aiguem. — Pôr
a bocca em Deus, jurar ou pesar de Deus.
— Pôr a orelha na bocca, causar grande

admiração. — Pôr a mão na bocca a al-

guém, fazêl-o calar.— Tomar na bocca,

nomear com jactância. — Ir, andar com

o credo na bocca, ir, andar muito assus-

tado, com receio de morrer n'um perigo.

Mas poslo qae tinha medo,
Hoslrer que não tinha carta

De Judén, porque subi

Co' Credo na boca a prancha.

JBRONTUO BIBIA, JORNADA I.

—Adag. : o Quem tem bocca vae a Eo-
ma.Tí— (ijDaJ?iãoá bocca se perde a sopa. -o

— nQuem tem bocca não diga ao outro, as-

sopra. > —Não posso ter a bocca cheia de

agua e assoprar o fogo. -d— (i^?í»ia bocca

uma sopa. 7)— «Abre a tua bolça, abrirei a

minha bocca. »— « Bocca de mel, coração de

fel.-n—«Bocca que errou não merece pena,

nem que pão lhe falte. d — «O mal que de

tua bocca sáe, em teu seio cae.y> — A boc-

ca de fraco, esporada de vinho. -n— d Quem
má bocca tem, má bostella faz.-o— «Saú-
de come quem não tem bocca grande. t>—
tNa bocca do discreto, o publico ê secre-

to.

v

— a Todos faliam por uma bocca.»

—

tPela boccAmorrso peixe.»— «Pela boc-

ca morre o peixe, e a lebre tomam-na a
dente. J> — <s.Pela bocca se aquenta o for-
no.-» — <i.Em bocca cerrada, não entra

mosca.»—Bocca que erra, minca pão lhe

falleça. j)-^'Bocca. fechada tira-me de ba-

ralha.»— «Cerra a bocca e cose o siso.»

—«Chora á bocca fechada, e não descon-
ta a quem lhe não dá nada.»—«Quem a
meu filho beija, minha bocca adoça.»—
nNão é o mel para a bocca do asno.»—
«Bocca que diz sim, diz não.»

BOCÁÇA, s.f. Augmentativo de Bocca.

—Bocca rasgada.

—

A bocaça do leão, do
tubarão.

BOCADINHO, s. m. Diminutivo de Bo-

cado.

BOCADO ou BOCCÁDO, s. m. (De boc-

ca, com o suffixo «ado»). Pedaço d\mia
cousa que se tira com a bocca

;
porção de

ama cousa que encha a bocca
;
pedaço de

cousa bua para comer. — Um bocado de

pão.— Um bocado de marmelada.— «Ja
que assi hadc ser entendamos agora em
comer alguns negros bocados, que como
não vejo banquete, ou hospedes logo se me
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secção os beiços.» Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulysippo, act. i, se. 9.— «Nem
isso quero, inda que seja em estado pro-

spero, por me tirar de más lingoas, e não
me contarem os bocados, nem os passos,

nem as palauras.» Idem, Ibidem, act. II,

SC. 7.

Ireis alli repousar.

Comereis alguns bocados
Confortosos.

GIL TICENTK,|ADT0 DA ALUA.

—Bom bocado, certa confeição.

—

Bons
bocados, golodices.

— Talhada de doce sêcco de marmelo,

cidra raiada, etc.

— Por extensão, parte de uma cousa se-

parada do seu todo.— Um bocado de fer-

ro.— Um boccado de mármore.

Carregão'esles peccados
Que fazem lançar o fel

A bocados.

GIL VICENTE, ACTO DA BARCA DO PCRGATOBIO.

•— Figuradamente : Pequeno espaço de
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caminho, de tempo, etc

Andamos todos cansados,
í.'ado seguro está

;

E nos aqui abrigados
Dormamus senUosbocailos,

Que a meia noite vem já.

GIL VICENTE^ AUTO DA MOFINA MENDES.

— O bocado de Adão, nome vulgar de
uma das três cartilagens da larynge, a car-

tilagem scutiforme.— «^ primeira carti-

lagem j)ur fora he gibbosa, por dentro con-

cava, e he aquella noz, que se vê no pes-

coço, a que alguns chamão o bocado de

Adão.» Ferreira, Cirurgia, p. 44.

— Bocado, peça do freio do cavallo

que lhe entra na bocca.— «As travessas

dos bocados façam cargas iguaes no seu

tanto nas línguas.» António Galvão, Tra-

ctado da Gineta, p. 126.

—Loc. : Custar o bocado de Adão, cus-

tar muito.

—

Co7n o bocado na bocca, aca-

bando de comer.— Contar os bocados a
alguém, reparar no que elle come ; lasti-

mar o que elle come.— Bocado sem osso,

proveito, proventos sein trabalho.

—Adag. : «Bem sabe o bom bocado, se

não custasse caro.» — «Nem de Si/lua bom
bocado, «em de escasso bom dado, dizemos

antigos. » Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Eufrosina, act. i, se. ii.

BOCADÚRA, s.f. (De bocca, com o suf-

fixo «dura»;. Bocca de peça ou canhão,

1.) BOCAL, s. 7n. (Do grego baykálion,

baiikalis, vaso). Espécie de garrafa ou
frasco de bocca larga e gargalo estreito.

2.) BOCAL, adj. yDc bocca, com o suffi-

xo nal»). De bocca. — Remédio bocal, o

que se toma peia bocca.

3.) BOCAL, s. m. (Vid. Bocal 2). A boc-

ca de qualquer vaso.

—A parte do castiçal onde se colloca

a vela.

— O parapeito de pedraria que circuita

a bocca do poço.

— Termo de Manejo. Bocal, peça do

freio do cavallo, que entra na bocca.

— Nome que os alfaiates davam a uns
forros nas mangas dojubào,— «Nasdiãtei-
ras dos pelotes, e mangas dos bocaesd'eZ-

las.» Leis Extravagantes, Part. iv, foi.

113, V.— «Os cabeçoens, bocaíes e diantei-

ras das roupetas.» Constituições do Bis-

pado da Guarda, p. 92, v.

— Termo de Artilheria. Vid Joya (da

peça).

t BOCAMOLLE, s. m. Termo de Ichthyo-

logia. Peixe do Brazil, assim chamado
porque tem a bocca muito moUe, e fora

da agua logo morre ; tem todo o corpo

coberto de escamas prateadas e resplan-

decentes ; nas costas reluz uma côr verde

dourada. É bom para comer, e tem bom
sabor; vive no lodo do mar.

BOCARRA, s. /. (De bocca, com o suffi-

xo narra»). Grande bocca.— Elmo aberto

em bocarra, elmo não fechado com del-

gadas barras de aço.

Ao vér-lhe elmos abertos em bocarra,

Cassojettes de ferro, alvas rodelas.

Certo é, que os tomarieis por Piíantasmas,

On por louco arremedo das liguras

Quebosquejão as nuvens, oas procellas.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, tOm.
TU, p. 202.

BOCASSÍ, s. m. Vid. Bocaxim.

BOCAXÍM, s. m. (Xo baixo latino bocca-

sinus, no hespanhol bocaci. Julga-se esta

palavra de origem oriental). Tela ence-

rada.— Espécie de tela, pintada de azul ou

vermelho, que servia para forrar os tol-

dos das galeras.

— Tela engommada para entretelar ves-

tidos, mais forte que a olandilha.

1.) BOÇAL, adj. de 2 gen. Estúpido e

grosseiro. — Engenho boçal. — Homem
boçal. — Espirito boçal.

Melhor fdra, bo^aes, nascêsseis modos.
FRANCISCO MANOEL 00 KASClMSNTOj tOlO. I, p.

V3.

— Que não tem ainda experiência nem
tracto, singelo, sem arte nem malicia.—
Que não falia ainda a lingua do paiz es-

trangeiro em que se acha ; diz-se em ge-

ral dos prelos.— Não ensinado, não ades-

trado no exercício para que é destinado

;

diz-se fallando dus animaes.

T 2.) BOÇAL, s. 7)1. Termo de Manejo.

Uma das peças do arreio do cavallo, a

que também chamam focinheira ; é a cor-

reia que fica sobre o focinho do cavallo,

e o mesmo é a corda do cabresto.— tNão
corra o boçal, que lhe api.rie o rosto.

t

António Galvão, Tractado da Gineta, p. 39.

Coin~ysso hoam bl ímI
Qae lho cubra o mais do rosto (ao cartllo).

CANCIONEIRO Dl ILU&NOK, tOm. 1, p. 53.

BOÇÀR, V. a. Termo de Marinha. Amar-
rar com bocas.

BOÇÁRDAS, s.f. pi. Vid. Buçardas.

BÒÇAS, s. /. pi. Termo de Náutica. Ca-

bos que sustentam a verga no gurupés.

— Bocas da amarra, cabos de tros a

quatro pés de comprimento, e de quasi

metade da grossura da amarra, com uma
grossa piuha em um dos chicotes, e um
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cabinho delgado, de três até cinco pés de
comprimento a que se chama fiel ; os ou-
tros chicotes engatam, ou fazem fixos em
argauéos, coUocados pela mediania do
convez, ou da coberta onde gira a amarra.— Bocas da ancora, são cabos de seis

até dez braças de comprimento, e de cin-

co até dez pollegadas de grossura (se-

gundo o navio em que servem); fazem
lixos os arganéos dados no trincaníl do
castello, rondam com três voltas, pelo me-
nos, a haste da ancora, e o cabeço cor-

respondente, tomando ao mesmo tempo
uma forte pêa na parte superior do cepo.
—Bocas da verga, cabos sobre que estão

suspensas as vergas dos mastros reaes

:

constam de estropo da verga e estrepo
do mastro, ligados um ao outro por uma
forte cozedura. —• Bocas do turco, cabos
de grossura conveniente, que enfiam de
cima para baixo em um fuso, praticado
verticalmente nos turcos dos ferros ; nos
chicotes superiores têm uma pinha, que
morde contra os fusos. — (nQue temem
bocas lias vergas.» Francisco de Brito
Freire, Relação da Viagem do Brazil, p. 39.

BOCCA, s. f. Vid. Boca.
BOCEJADO, part. 2^(is-'^- de Bocejar.

Que bocejou.— Acompanhado de boce-
jos, que causa bocejos.

BOCEJADÔR, A, s. (Do thema boceja,
do verbo bocejar, com o suffiso «dor»,
«a»). O, a que boceja,

BOCEJAR, V. n. (De bocejo). Dar um
bocejo, ou bocejos. —• Bocejar de tédio,

de aborrecimento, de fome, de somno.

VeQci'ios vera do somno, e mal despertos,
Bocejando 3 miude se encosuvão
Pelas aiitcanjs, todos mal cobertos
Contra es agudos ares que assopravão.

Cisi., ms., cant. iv, est. 39.

— «lazia lia cama com grandes olhei-

ras, e bocejaua como quem estaua desue-
lada dalguns dias.» Jorge Ferreira de
Vasconceiios, Ulysippo, act. i, se. 4.— O bocejar nas mulheres que estão de
farto é mortal. — Bocejar todas as ve-
zez que os outros bocejam.— O achaque
de bocejar.

BOCEJO, s. m. (De bocca, com o suf-

fixo «êjo»). Inspiração grande, forte e

longa, independente da vontade, comum
desvio maior ou menor dos queixos e se-

guida d'uma expiração prolongada.— a.Já
com huns bocejos dissimulados dão sinaes
de que tem yiecessidade de repouso.» Fran-
cisco Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa,

p. 196.

— Doença particular dos falcões.— Adag. : «Bocejo longo, fome ou som-
no.

t

BOCEL, s. m. (No francez bosel ; assim
chamado certamente pela alteração de
boissel, bossel (^medida de sólidos), e por
assimilhaçâo de forma). Termo de Archi-
tectura. Membro redondo que forma a
base das columnas, e a que vulgarmente
chamam toro.—Habocel alto, bocel bai-

xo, e nmo bocel. — aFundase em hum

meyo bocel grande.^ Frei Luiz de Souza,

Vida de Fr. Bartholomeu dos Martyres,
foi. 280 (l.^ed.)—«Hum degráo de már-
more branco, com seet bocel, e filete, nlàsm,
Ibidem, foi. 299, col. 3.

—Termo d'Artilheria. Moldura de meia
canna, que está diante do fogão e consta

de um cordão e dous filetes.

— Obs. : Conforme á etymologia de-

via-se escrever Bosel.

BOCELÁR, V. a. (De bocel). Termo de
Architectura. Fazer o bocel d'uma columna.
— Fazer a borda d'ura vaso de ouro, de pra-

ta, etc.— Fazer as molduras em uma obra.

BOCELÍNO ou BOCELÊTE, *. m. Di-

minutivo de Bocel. Termo de Archite-

ctura. A parte mais estreita que toca no
capitel da columna.

BOCETA, s. /. (Moraes deriva esta pa-

lavra dum latira buxeta,Q^\xe aWa diz ser

diminutivo de buxa, caixa; desgraçada-

mente essas duas palavras não foram ain-

da até ao dia de hoje descobertas em es-

criptor algum romano, deveudo-sc por-

tanto consideral-as como producto da ima-

ginação e falta de consciência d'aquclle

lexicólogo ;vid. Boeta). Pequeno cofre ou

caixa com tampa. — Boceta de jóias.

— Figuradamente : Quente como uma
boceta, muito quente.

— Familiarmente : Parece que saiu de

uma boceta, diz-se d'uma pessoa cujo

vestuário requereu muito cuidado e mi-

mo. — Trazer alguma cousa em boceta,

empapelada, guardada com cuidado. —
Ter alguém numa boceta, tractar al-

guém com muito carinho.

BOCÉTE ou BOSSÉTE, s. m. (Do fran-

cez bossette, ornamento em bossa, com
que se guarnecem os remates das caira-

bas do freio do cavallo). Peça de saia de

malhas, e das couraças, da feição de ta-

cha, chapa ou cabeça de prego convexa.
— a Couraças de brocado com bocetes, e

fralda.» Barros, Década II, foi. 28, col.

2.

—

uPassandolke (um tiro d'espingarda)

pelos bocetes da malha.» Idem, Década
III, col. o.

BOCHECHA, s. f. (Derivado irregular

de bocca, influenciando o francez boiíche).

Face gorda, face inchada ou cheia de ar,

de veuto, etc. — Uma bochecha d'agua,

a porção de agua que cabe na bocca.

— Com uma bochecha de agua, facil-

mente, sem trabalho, com qualquer cou-

sa. — «Desfaço as suas sentenças com hu-

ma bochecha de agoa.» Fiísacisco Rodri-

gues Lobo, Corte na Aldja, p. 171.

— Vulgarmente : A íace de rosto. —

•

(íOlhe nam faça com que lhe encha as bo-

chechas de bochechoens. » Francisco Manoel

de Mello, Feira de Anexins.Part. i, Dial.

I, § 5.»

Que dizeis d*um Francez. raeus frnncczistas,

Que vos dá lat sopapo na bochecha I

Não ha que retrucar ; baixai a tromba :

Senão -cito outros rail, dado que eu crera

Que este so vos derruba e tapa a bocca.

FR.mciSCO MANOEL DO NASCIUBNTO, OBRAS,

tom. 1, p SS.

— Familiarmente : Póde-se lavar com
uma bochecha d'agua, diz-se do que é

bam feito, bem apessoado.

—

Fazer boche-
chas, desdenhar, assoberbar.

—

Inchar as

bochechas, irar-se. — Dizer nas boche-
chas, dizer qualquer cousa cai-a á cara, á
própria pessoa.

— Termo de Náutica. Bochecha, apar-
te mais saliente do bojo do navio na di-

recção da amura de proa.

BOCHECHADA,»./. (De bochecha, com
o Buffixo «ada»). O que cabe na bocca,

enchendo as bochechas.—Golpe dado nas
bochechas. — Dar bochechada, dar pan-
cada nas bochechas.

BOCHECHÃO, s. m.[I)à bochecha). Ter-
mo Popular. Pancada ou ptmhada rija

nas bochechas.

Fincou-me Imraa- bofetada,
E cinco, ou seis bjcheckoens.

FB. SIUÃO, OItAÇÃO ACAOSStlCA, p. 337.

— «Olhe nam faça com que lhe encha
as bochechas de bochechoens.» Francisco
Manoel de Mello, Feira de Anexins, Part.
I, Dial. I, § 5."

BOCHECHAR, v. a. (De bochecha). To-
mar na bocca qualquer líquido, e movêl-o
fazendo certo som.

— V. n. Fazer som cora o líquido qu©
se toma na bocca.

BOCHECHO, s. m. Vid. Bochechada.
BOCHECHUDO, adj. (De bochecha, com

o sufBxo audo»). Que tem grandes bo-

chechas.

BOCHORNAL, adj. 2 gen. (De bochor-
no, cora o sutíixo «ai')). Quente, abafa-

do. — Dia bochorual, dia em que corre

ar sutFocante, e que abraza as plantas.

BOCHÔRNO, s. m. Vento suão; vento
quente ; calor abafado do sol.

Tal. na deserta Ziára o Negro ancoia- se
No bochórno da secca trovoada.
Entre as Serpes, na areia se arremessa
Entro Leões, (como elle) assedcntados.

rnAscisco uasoei, do nascimento, tora. Tii,

p. iSl.

B0CICÓDE0,«fZ/. Vid. Boquiseco.—Fi-
guradamente : Tolo, simplório.— « Vós mãy
quereis muitos genros de huma: filha e o

tempo não vai já disso, que não he coma
no vosso em que os homens erão mais bo-

cicodeos ; agora inda o rapaz não sa>e

da casca já quer ser rufião, e susten-

tar casa, e fazer sombra, já lhe ninguém
mete a palha nalbarda, que o tempo en-

sina, e o exercício apura os engenhos.»

Jorge de Vasconceiios, Ulysippo, act. i^

SC. 9.

60CIJ0, s. m. Antiga forma de Bocejo.
— «Alil bocijos VI/ quebrados em sospy-

ros.» Cancioneiro de Rezende, Tom. i, p.

23.

BOCINADÓR, s. m. Termo de Anato-
mia. Musculo situado na grossura da face,

e se estende da parte posterior das duas
arcadas alveolares, até á cotnmiasura dos

lábios.

BÓCIO, s. m, (De bocca). Papeira ou

papo, tumor grande e redondo que naa-
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ce na garganta, entre a pelle e a áspera

artéria.— aO bócio, que procede por di-

latação, he incurável, como também, o qiie

degenerou em Scítto.í) Ferreira, Cirur-

gia, p. 131.

BODA, s. /. (Do latim vota; cp. a for-

ma Voda e outras palavras em a a» prove-

nientes do plural latino de neutros da se-

gunda declinação^ Noivado.—Festim que

se faz por occasiào do noivado.

£n lhe trazia das bodas
Sempre o cjpcHo aieslado

De figos, de carne e pão.

CIL TICE.1IE, OBBAS, tOm. Ill, p. 184.

— iLá não sey aonde era huma vez

huma pessa de panno azul, que por não
servir para boda, nem mortuários, havia

mil annos, que estava na tenda, porque
os noyvos o achavão triste para librés, e

ledo os enojados, para capuzes. i Fran-
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p.

3õ. — «Bodas, filhos, cargos, alegrias pu-
blicas, pedem ventajem na familia.n Idem,
Carta de Guia de Casados.

— AdaG, : íA quem te não roga, não
vás â ioda.t Padre Delicado, Adágios,

p. 19.

—

íA boda do ferreiro cada um com
seu dinheiro.

t

— aA boda nem baptisado

não vás sem ser convidado. íi— «Ainda ago-

racomem opão da boda.»

—

<s Amagrabai-
la na boda e não a gorda.

n

— (xDe taes

bodas taes tortas. y>— aNão ha boda sem
torna boda.» — «Nem boda sem canto,

nem morte sem pranto. n — «Tomae lá o

que vos vem da boda.»— «Quem se anoja
na boda perde-a toda, d—«Na boda dos

pobres, tudo são vozes. n — «As mais
feias que todas, umas a outras fazem as

bodas.»

BODÁLHA, s. f. Leitôa.=Pouco usado.

BODE, s. m. (Segundo Moraes, do latim

hccdus. Esta etymologia absurda agra-

dou aos académicos que corrigiram e mo-
dificaram o Diccionario de Moraes, e acha-

se ainda como tantas outras ridículas e

sem senso commum na ultima edição. A
palavra parece vir d'uma forma perdida
do latim vulgar, como testimunham o hes-

panhol bode e o comasco bida). O macho
da cabra ; cabrão.

Diaío. E esse bod( ba ca de vir ?

Judtu. O bode lambem ba d'ír.

Diabo. Ob que tionrado passageiro I

Judeu. Sem bode, como irei lá ?

011. VICENTE, ACTO DA BARCA DO INTERNO.

— Comicamente : O signo do bode, o
signo de Capricórnio.

Depois do poTO agravado.

Qne já mais faier não pode,
lovora o sino do Bnde,
Capricórnio chamado.
Porque Libra Dio lhe acode.

OIL VICENTE, ACTO DA FEIRi.

— No Levitico, bode emissário ou ex-

piatório, bode que se lançava no deserto

depois de o ter carregado de raaldiçòcs

que se julgavam desviar de cima do povo
d'Israel. — Figuradamente : Pessoa sobre

que se fazem recair os defeitos ou más
acções dos outros.

— Termo da Escriptura. Eéprobo.
— Loc. : Conversar focinhos de bode,

conversar em bagatellas, cousas sem im-

portância. — «Porem sabeis vós a que eu

não tenho paciência ? ver madraços con-

versar focinhos de bode.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, se. 6.

— Adag. : «Beijo-te bode, porque has
de ser odres, diz-se de uma pessoa a quem
se fazem carinhos na esperança de haver
d'ella dons, herança, etc. — «Si, beijo-

te bode, porqus ás de ser odre.n Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act.

I, SC. 3.

BODEGA, s. f: Taverna suja em que se

come e bebe. — Especialmente taverna
movei, como as de feira.

BODEGUÉIRO, A, s. (De bodega, com
o suffixo «eiro», «a»). Pessoa que tem ou

tracta em bodega.

BODÉLHA, sT /. ou BODÉLHO, s. m.
Carvalho marinho, espécie de fungo (fu-

cus vesicidosus, Linneu).

BGDIÁNOS, s. m. pi. Termo de Zoolo-

gia. Género de peixes da família das per-

cas.

BODIÃO, s. m. (Talvez de bode ; cp.

peixe Cabra, Gallo, etc.) Peixe da costa

que se cria entre as pedras, de côr par-

da, com cabeça similhante á do ruivo, de
pelle com pintas douradas.

Por leve o bodiãô, por fresco o pargo.

HINOEL TBOSAZ, BSBIAXA, Cailt. II,fSt. 7.

BODÍVO, s. m. ant. (De votivo). Pão
de flOr de farinha para offertas e obla-

tas.

BODO, s. m. (Do latim votum). Festim
ou dádivas de comer aos pobres por pro-

messa ou voto, o qual se faz ou dá mui-
tas vezes nas egrejas.

Ia ao hoio da ermida
Cada sancta Margarida,
E dava esmola aos andantes.

GIL VICENTE, ACTO DA BARCA DO POHOATOUIO.

— «Os que vão ás Festas, donde ha bo-

do, b Francisco Manoel de Mello, Cartas,

p. 229. — «Do qve rendesse a Enfer-
maria para se fazer bodo.» Monarchia
Lusitana, Tom. vi, p. 48-1.

— Por extensão, qualquer festim.

BODOQUE, s. m. Bala de barro, que se

atira com a besta, ou arco com duas cor-

das, e uma rede no meio, na qual se põe

a bala, ou pelouro de barro, com que se

atira.

— Besta de bodoque, besta com que se

atirava o bodoque. O bodoque hoje atira-

se á mão com arco de duas cordas de li-

nho, parailelas, com rode no meio da al-

tura d'ellas e defronte da empolgueira
;

a esse arco dá-se também o nome de bo-

doque.

BODRIÉ, 5. m. Vid. Boldrié.

BODUM, s. »i. (De bode). Catinga de
bode não castrado.— Jláo cheiro do suor

dos sobacos, ou transpiração dos negros,

mulatos e dalguns brancos.

— Sabor a cêbo na carne de carneiro.

— E.ste carneiro tem bodum.
BOÉ, s. m. Vid. Oboé.

BOÉIRA, adj. f. A estreita boeira, a
estrella d'alva.

BOÉIRO, í. m. Cano de agua; abertu-

ra com buracos por onde passa a agua.

BOÉTA, s. f. (A mesma palavra que o
francez boite, antigamente pronunciada
boete; no dialecto de berry bouete, pro-

vençal bostia, boissa, boostia. Segundo
Diez, do grego pyxida, d'onde, no baixo

latim, buxida, poxides, que deu boista,

boistia. O grego vem de pyxos, buxo).

Boceta ; cofrinho ; arqueta ou caixinha

para guardar dinheiro e preciosidades.

o hoeía míDha nora.
aqui estareis mais calada
debaixo deste palheiro.

A.VI0S10 PRESTES, ACTO DOS DOCS IRHlOS.

BOFA. Adverbio usado também interjee-

cionalmente. Vid. Bofe.

Assi

;

Ora vamos en e ti

O' longo desta ribeira.

Bofa, vamos.

GIL V1CEXTE, ACTO DA ré.

Deni.

Mafh.
ric.

Vamo-Dos daqoi, ^lcente.

Bofa, vamos.

IDEM, IBIDEM.

Bran. Xão be elle pao de boa lenha.
Nem lenha de bo madeiro.

iíaría. Sofá, Dumqaelle ca venha.

Pes.

And.

-tf-

Uad.

Anjo.

IDEX, IBIDEU.

Achaste a loa barra, Aadrel ?

Sofá não.

IDBIl, ACTO DA XOriNA IIBMIES.

Pezar era de San Pego '.

E assi o faes lu comego ?

Bnfi ! an<í mao es tu '

Xão sei que houveste ramlego.

IDEM, IBIDEM.

Pôde ser mui aostinado.

E não qaercr-se arrepender.
Bo/á, Senhor, pjsl peccado,
Sempra be morto quem de arado
Ha de viver.

IDtll, ACTO DA BARCA DO PCBGATOUO.

Sofá. logoqnizera eu.

Que m°au>rfneDta este arado ;

£ dera muilo do meu.
Pois que já bei de ser seu,

Tirar-nie deste cuidado.

IDEM, IBIDEM.

Chajando i Pena furada

A"quem da Virgi-m da EslrelU,

Achei ser hua donrella

Sofá dODzelia dourada.

msM, ACTO PASToaa poumm.

Bofa. meus amigos, ji^en 'stoo cevado

:

Nenhum qoe nascír nSo ra'ha d^esopar.

IDEM, ArrO IkA Bli^TMU DE 0»S.

— tDe prometer bo£a me mtgoas hon-

tem, mundo e fundo, promessas de cha-

vete, e ao pagar, aqui torce a porca o

rabo.í Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Eufrosina, act. I, se. 3.

De«iC*o sen

Btfá nJo do meu rosairo.

AXTOXIO rRtSTSS, Atro DOS DOCS lUlOS.

BOFAR, V. a. Lanç.ar ás golfadas.

—

Bofar sangui. — Figuradamente: Osten-

tar, mostrar com jactância

— T'. n. Bofar, sair ás golfadas.

—

O sangue bofava-lhe da bocca.

— Vid. Bufar.
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BOFARDÁR, V. a. Vid. Bafordar.

BOFARÍNHAS e BOFARINHÉIRO. Vid.

Bufarinhas e Bufarinheiro.

BOFAS, adv. Outra forma de Bofa. =
Usado por Gil Vicente, Simão Machado,

etc.

BOFE, s. m. Pulmão, órgão que se acha

no peito e pelo qual se effectua a respira-

ção. = Usa-se principalmente no plural

por haver dous bofes, um á direito outro

á esquerda. — Padece dos bofes.

—

«.Pois

se filha minha fizesse o que não deue, não

auia mister melhor algoz pêra ella, que

eu: viiia a afogaria, e lhe comeria os bo-

fes.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, Uly-

sippo, act. I, SC 1. — «Pois, Senhores,

wração, bofes, baço, e toda a outra vais

cabedella, não se podem comer senão com

cominhos.)) Cam., El-Rei Seleuco.

— Nome que se dá a pedaços de ca-

moezes passados.

— Loc. : Custar os bofes, custar caro.

— (íTudo com vosco me custa os bofes,

porque eu sou parvoa.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Ulysippo, act. i, se. 1.

— Mão bofe, mãos bofes, ou homem ou

mulher de ináos bofes, pessoa inclinada a

fazer mal. — Homem de bons bofes, ho-

mem de bom coração. — De bofes lava-

dos, singelo, bom, sem má tenção. —
«Aqui fio a estas pedras estas razões, que

só nellas se acha hum segredo de bofes

lavados.)) D. Francisco de Portugal, Pri-

sões, p. 29. — «Sobiu a ser, que os ho-

mens galantes, e nobres, em ser liberais

tinham sua guedelha com isto tem sois,

e huns bofes lauados namorauam Prin-

cesas.)) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Eufrosina, act. i, se. 2. — N'outro sen-

tido : Ser franco, não guardar para si o

que pensa acerca dos outros.

—

Isento dos

bofes, de condição isenta, desamoravel,

desabrida. — Deitar os bofes pela bocca

fora, ter um grande cansaço, estar bu-

fando de cansaço. — Ter bons bofes, ter

voz forte, poder fallar em voz alta por

muito tempo sem cançar. — Mostrar os

bofes, fallar ingenuamente, dizer o que

entende, dar a conhecer os seus senti-

mentos.

BOFE, adv. (Alteração de Boa fé ou Á
boa fé). Em verdade

;
por certo. =:Usa-

va-se também interjecionalmente ; hoje

está caído totalmente em desuso, e só é

empregado por algum escriptor cora pre-

tensões a imitar a antiga, linguagem ou

o antigo modo de fallar.

A mor carrega que lie,

Essas moças que vendia;
D'aquesta mercadoria
Trago eu muita á iofc.

GIL VICENTE, AOTO DA BAIVCA DO INFERNO.

O diabo, visses tu,

Bvfc asinlia e ou direi

Como bo palreiro, Jesu !

IDEM, ACTO DA UAnCA DO PDRGATORIO.

\'ic. Senhora Moneca, trazeis

Alyuin cabrito recente?
Uon. Não bofe. Senhor Vicente :

Quizera ora trazer três.

De que vós fôreis contente.

IDEM, ACTO DA FEIRA.

BOFE

— «Bofe minha amiga melhor me ui-

uaes vós, do que ainda tenho vontade te-

gora.)) Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. i, se. 1 — «Achastes vos

bofe as desobedientes.» Idem, Ibidem.

Bo/í", segundo vou vendo.

Se esta poslema vier,

Como eu sus|>eito. a crescer,

Muito ha que d'etla enteado

O fim que podo vir ter.

CAM., FILODEMO, aCt. II. SC 4.

Não O haveis vós de saber.

Bofe se me não peitaes.

IDEM, iBiD., act I, SC. 5.

Mas bofe, que nos rebanhos
Se conliecião tens anhos.

FRANCISCO MANOEL UÇ MELLO, OBRAS MÉTRICAS,
part. I, p. 70.

BOFÉLHAS, adv. Termo Cómico. Bofe.

BOFETÁ, s. m. Termo da Ásia. Pan-
no d'algodão que vem da índia, muito feio

e muito tapado.

BOFETADA, s. f. (Vid. Bofete). Pan-
cada cora a palma da mão aberta no ros-

to, e principalmente nas faces.— «O que

vendo hum dos ministros que seruião á

mesa tendo aquillo por grande afronta

do Rey, e do banquete que daua, ergueo a

mão sacrilega e deidhe huma bofetada. d

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo

de Gôa, Liv. i, col. 1. — «Veo hum li-

breo do Rey, e de tal feição se arreme-

çou a elle, e lhe ferrou com os dentes na
mão, com que dera a bofetada no Santo

Apostolo, que ordenando assi Deos, lha

cortou, e fugindo pêra o Rey, entrou com
ella na casa do banquete, em que todos

estauam.)) Idem, Ibidem.

—

«Foy tão gran-

de a paixão dos Caçanares que estauão

rezando de lho ouuirem nomear, que se

forão todos a elle, e depois de muitas bo-

fetadas, e pancadas o deitarão fora da
Igreja mui mal tratado. y> Idem, Ibidem,

Liv. I, cap. 5.

— Figuradamente : Acção que offende

muito, ou serve de ensino, — Os parti-

dários d'este homem levaram uma grande

bofetada.

BOFETADÍNHA, s. /. Diminutivo de

Bofetada.

1.) BOFETÃO, s. m. Augmentativo de

Bofetada.

2.) BOFETÃO, s. m. Augmentativo de

Bofete 1.

1.) BOFETE, s. m. (No hespanhol bu-

fete; no italiano buffetto ; no francez buf-

fet. Buffet significava no antigo francez

uma bofetada, e também o utensilio de

soprar ao fogo, e vinha d'um radical

significando encher as bochechas, e que

se encontra em boiíffer, bufar (vid. esta

palavra) : não se concebe como d'aquella

accepção se passa á palavra de que se

tracta. E possível que buffet chegasse, por

uma assimilhação que nos escapa, a signi-

ficar bofete). Aparador com gavetas, on-

de se guardam toalhas, guardanajjos, lou-

ças, pratos, etc.

— Mesa sobre que se colloca a louça

que tem de servir para o jantar, cêa, etc.

BOI

— Mesa onde estão coUocados diffe-

rentes pratos de doce, gelados, fructas,

etc.— Pequena casa de pasto n'uraa esta-

ção de caminho de ferro.

—

Ha bofete na

estação de Coimbra.
— Bofete de órgão, caixa em que se

mettem os canudos.

2.) BOFETE, s. m. (Vid. Bofete 1). Di-

minutivo Ao Bofetada.

BOFETEÁR, v. a. Vid. Esbofetear.

BOFORDÀR, i'. a. Vid. Bafordar.

BOFORINHEIRO, s. m. Vid. Bufari-

nheiro.

1.) BOGA, s. /. Peixe vulgar.

A cavalla dos pobres estimada,

Sadia a buija.

MANOEL TDOMAZ, INSULANA, 1ÍV. X, oit. 126.

2.) BOGA, s. /. Vid. Voga.

BOGÁNTE, adj. Vid. Vogante.

BOGARÍ, adj. Corrupção popular de

Mogorim (vid. esta palavra).

BOGERÍA, s. f. (Alteração de Bugia-

ria). Acto de bugio ; cousa ridícula, im-

própria de cavalleiros.

—

« Que nom falas-

sem em entrada do cano, que era boge-

ria, e se cuidasse outra maneira, porque

se o feito j>odesse acabar.)) Inéditos de

Historia Portugneza, Tom. iii, p. 215.

BOGÍA, s.f. Vid. Bugia.

BOGIGÃNGA, s.f. Vid. Bugiganga.

BOGiO, s. ?íi. Vid. Bugio.

BOGUEIRA, s. f. (De boga, com o suf-

fixo «eira»). Cova em que se recolhe a

boga.

BOGUÉIRO, s. m. (De boga, com o suf-

fixo «eiró»). Armadilha ou rede de pes-

car bogas, e em geral qualquer peixe.

BOHÉMIO, adj. (De Bohemia). Natural

ou pertencente á Bohemia.
— Substantivamente : Os bohemios.

—

O bohemio, a lingua bohemia, dialecto

pertencente ao ramo slavo dos idiomas

indo-germanicos.
— Espécie de capa curta que desce

abaixo da cintura. — « Vinha esta santa

imagem vestida de caminho com seu bo-

hemio, ou capote nos hombros de borcado

de cores. í> Miguel Leitão d'Andrade, Mis-

cellanea, p. 307 (1.» ed.)

BÓI, s. m. (Do latim bove, forma dos

casos obliquos do singular de bos no la-

tim vulgar). Touro castrado, servindo

principalmente ao trabalho dos campos e

á alimentação do homem, — Boi de la-

voura.
Porém bem vos vimos nós
Guardar bois no Alqueidâo.

GIL VICENTE, AUTO DA FEIRA.

Cal. E que to dixe despois ?

Marg. Que deixasse andar os bois,

E que me fosso ao logar.

IDEM, AUTO PASTORIL PORTU OUEZ.

Ó biuto animal da serra,

Ó terra filha do barro.

Como sabes tu. bebarro,

Ouando ha de tremer a lerra.

Uue espantas os bois e o carro?

IDEM, ACTO DA MOFINA MENDES.

Das varcas morrêrJo sete,

E dos bois morrerão três.

IDEM, ÍDIDEM.
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As mnlhores queimadas vêm cm cima
Dos Tai^arosos btiis, ali sentadas.

CAM., Lus.. cant. t, est. 63.

— Figurada e familiarmente : E um
bpi, diz-se diira homem muito gordo.

—

E icm boi para o trabalho, diz-se d'um

homem capaz de aturar um trabalho lon-

go e pesado.

— Olho de boi, clarabóia.

— Em Historia Natural, boi designa

um género d'animaes ruminantes.

— Boi muscado, animal que os zoolo-

gistas tiraram do género boi, que se pa-

rece mais com o carneiro do que com o

boi e que vive na America.

— Boi do mar, nome vulgar do hippo-

pótarao, e de muitas phocas.

— Bois de Deus, insectos vermelhos

que andam nos malvares.

—

«Huns bichi-

nhos a que chamão os Porhiguezes boys

de Deus, e os Castelhanos vaquetas. >> Dio-

go Fernandes Ferreira, Arte da Caça, p.79.

— Termo da Ásia Portugueza. O es-

cravo que leva o sombreiro de pé gran-

de.— (íBajús, catanas, bois.» Francisco

Rodrigues Lobo, Dialogo IX, p. 190.

— Termo de Caça. Armadilha que tem

a forma de boi para apanhar perdizes.

Nem porqne o sagaz e bom caçador
Se veste no boi por caçar perdizes,

Nâo ba elle boi, como tu dizes.

Glí, VICENTE, ADTO DA HISTORIA DE DEUS.

— ([ Também se tomão as perdizes com
uma armadilha, a que chamão boy.» Dio-

go Fernandes Ferreira, Arte da Caça,

p. 98.
—Adag. : flt Quem não tem bois, ou se-

meia antes, ou depois. y>—«Quem não tem

boinemvacca, toda a noite ara.t— «.Quem
tem cazal de renda, semente de meias, bois

de aluguer, quer o que Deus não quer.y>

— ff Quem tudo contou, com bois não arou. »

— mQuem semeia em caminho, cança os

bois, e perde o trigo.» — «Qitem seu car-

ro unta, seus bois ajuda.» — «O boi tra-

va pelo arado, mas o mal de seu grado.»
— (lA boi velho não cates abrigo.» — «A
boi velho chocalho novo, » — «O boy polo

corno, e o homem pola palavra. i Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act.

I, se. 3.— nA vacca que não come com os

bois, ou comeu antes, ou comerá depois.»

— «Boi luzido nunca tem fastio. i>— «Boi

velho, rego direito.» — «Boi máo em cor-

no cresce. J> — «Boi qiie me escarnou, em
boa porte me deitou.» — nMorre o boi e

a vacca, e fica o demo em casa.»— aAon-
de irá o boi que não are'?»— aDe pe-
queno verás, que boi terás.» — aDeixa o

boy mijar, e farta-o de arar.» — «Dis-

creto, como os bois de João Affonso que

fogem da relva para a herva.t— a31ais

come o boi de uma lambida, que a ovelha

em todo o dia.í) — «Jlíal vai á corte, on-

de o boi velho não tosse.» — «Não ha boi

cançado, nem cantor bem medrado.»— «O
boi bravo, mudando a terra, é mudado.»
— «O boi bravo na terra alheia se faz
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manso.» — «O boi da tua vacca, o moço

da tua braga.» — «O boi, e o leitão em
janeiro criam tinha.» — a O ruimhoi fol-

gado se descarna.»— «Aonde irá o boi,

que não lavre, pois que sabe?»— «De
boi manso, me guarde a mim Deus; do

bravo eu me guardarei.» — «Vai buscar

pé de boi.» — «A geira de Maio vai os

bois, e o carro, ea de Julho vai os bois, e

o jugo.» — «Por Santa Iria toma os bois,

e semeia.» — Atidar o carro adiante dos

bois, andarem as cousas ao contrario do

que devem andar. — «Mas os velhos da-

gora querem ser mancebos, e anda assi o

demo as vessas, e o carro ante os bois.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo,

act. I, se. 3. —- «E assim se consola quem
suas medidas queima, e assim anda o de-

mo ás vezes, co carro ante os bois.» Idem,
Eufrosina, act. i, se. 2.— «Boi solto de-

lambe-se todo.» — «Bem dizem que não

tem preço ser liure, que boi solto delam-

bese todo.» Idem, Ibidem, act. i, se. 5.

BÓIA, s. f. (Do latim boja, cadeia, la-

ço, porque a bóia é um pedaço de madei-

ra fluctuante mas fixo por um páo). Ter-

mo de Marinha. Pedaço de madeira, bar-

ril ou outro corpo fluctuante destinado a

indicar o logar duma ancora, um perigo,

uma passagem difficil. — Bóia de salva-

ção, barril todo tapado ou grande prato

de cortiça que se lança a um homem em
perigo de morrer afogado.
— Termo de Pesca. Pedaço de cortiça

a que se dá a forma de bola ou de dous

pequenos cones unidos pela base, que se

põe era numero nas redes para sustarem a

linha superior d'ellas á superfície da agua,

e que se põe na linha de pescar para que
só a parte d'ella que fica abaixo desse
pedaço de cortiça, entre na agua.

E com canas também os pescadores (caçam),
Com sedeias, e boya^, e cbumbadas,
O peyxe quando o comer eufíolem

Com que por engano de anzoes cobrem.

JOÃO VAZ, GATA, p. 19 (ed. 1868).

— Termo de Natação. Pedaços de cor-

tiça, bexigas cheias d'ar, etc, que se li-

gam ao corpo para aprender a nadar.
— Loc. : Deitar as bóias, tractar de

ver se sabe alguma cousa. — Não ver

bóia, nada alcançar, não ter esperança de
alcançar, de se salvar; ser infeliz, ver
tudo escuro.

—

Estar com as bóias, estar

de máo humor.
BOIADA, s. /. (De boi, cora o suffixo

«ada»). Manada de bois.

Leva as peas da boiada.

As carrancas dos rafeiros,

E foi-se a pascer folliada.

GIL VICF.NTK. ACTO DA MOC^NA 1IK.VDES.

Onde deixas a hoiafla,

E as vacas, Motina .Mendes?

IDRM, IDIDEM.

A boiaila nSo vi eu,

AndiVol.i d5o sei ba,

Nem sei que pascigo ho o dou.

IDEM, IU1DEM.

BOIADÉIRO, s. »i. (De boiada, com o

suftiso «eiró»). Boieiro, conductor da
boiada.

BOIADO, part. pass. de Boiar. Vid.

Aboiado.

BOIÁNTE, part. act. de Boiar. Que
bóia, sobrenada á superfície d'agua.

—

«O
Galeão, quasi sepidtado, surgio, ou resur-

gio boyante sobre as ondas.» António
Vieira, Sermões, Tom. v, p. 318.

—

«Se-

gundo as caravelas são muitas, e os cati-

vos poucos, minha tenção não he hir de

cá tão boyante.» Barros, Década I, foi.

21.

A Capitania era tudo aventureira
Como Ília mais Ao^un/í', e mais ligeira.

HA.V0EL THOUAZ, LNSOLANA, liv. X, 0Ít. 91.

—Figuradamente: Espíritos boiantes,

espíritos que nenhum peso de desgraça

afunda, nem submerge. — Desejo boian-

te, desejo cumprido, livre d'embaraços.

BOIÃO, s. m. Vaso de barro de forma
cylindrica ou com bojo, que serve para

guardar ou transportar conservas, banha,

manteiga, etc.

1.) BOIAR, V. a. (De bóia). Vid.

Aboiar.

— V. n. Andar á superfície da agua,

como as bóias. — Ficar em nado.

2.) BOIAR, f . n. (De boi). Fallar aos

bois para andarem caminho em boiada.

— Os boieiros iam boiando.

BOIARDO, s. m. (Palavra russa que si-

gnifica senhor). Nome dado aos antigos

feudatarios da Rússia, da Transylvania.

BOIBÍ, s. m. Cobra do Brazil.

BOICINÍNGA, s. f. Cobra do Brazil ve-

nenosa, de quasi cinco pés de comprido

;

6 uma espécie de cobra de cascavel.

BOICUABA, s. /. Serpente do Peru do

comprimento de 12 a 20 pés ; não é ve-

nenosa.

BOIDANA ou BOIDANHA, s. /. Herva
que trepa pelas vides.

BOIEIRO, s. m. (De boi, com o suffixo

«eiró»). Pastor de bois, ou de manada
d'elles, Vid. Vaqueiro.
— Termo Familiar. Homem boieiro,

homem grosseiro.

— Termo de Astronomia. Boieiro, con-

stcllação do hemispherio boreal.

BOIQUÍRA, s. /, Serpente da America

meridional : cobra de cascavel.

BOIXÍNO, ant. Vid. Bovino, Vaccúm.

BOiZ, s. m. Vid. Aboiz.

— Figuradamente: Cair no boiz, cair

no engano e laço que nos armam.
BOJADOR, A, adj. (Do thema boja, do

verbo bojar, com o suffixo «dôrj, «a»).

O, a que boja.

—Cabo Bojador, cabo na costa d'Africa,

algumas sessenta léguas avante do cabo

de N.~io.

BOJÁNTE, part. act. de Bojar. (Do

thcma boja, de bojar, com o suffixo can-

tei''). Que boja, que sao do Lançamento

da costa.

— Adj. 2 gen. A parte m.ais s.aliente,

rcsaltada. que entra no mar. — Cabos bo-

jantes.

BOJAR, V. a. Augmentar o volume de
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um corpo, enchendo-o de ar ou de qual-

quer outra cousa, de maneira que faça

bojo ; enfunar, encher, pandear. — O
vento boja as vellas.

— V. n. Fazer bojo ou barriga, volta

convexa.—A porção da costa que sae do

lançamento recto, e se faz convexo. —
«Este cabo boja para aloeste.» Barros,

Década I, foi. 5, col. 3."— «Quanto a ter-

ra bojava da banda do norte. -n Commen-
tarios de Affonso d'Albuquerque, p. 18

(1." ed.)

BOJÁRDA, adj. f. Que engana.— Pê-

ra bojarda, espécie de pêra que tem má
apparencia, e bom sabor.

BOJO, s. m. A convexidade, e proemi-

nência, ou barriga que tem os vasos, to-

neis ou outra qualquer cousa, cuja ca-

pacidade se augmenta em parte e depois

se estreita.

— Figuradamente : Grrande ventre.

— Termo do vulgo. Tirar alguma cou-

sa do bojo a alguém, fazer-lhe dizer o que
se quer saber.

— Metaphoricamente se diz de um ani-

mo capaz para dissimular, ou para soffrer

muito.

— Capacidade.

—

Esta mídher tem pou-
co bojo.

— Animo.— Ter grande bojo nas ad-

versidades.

BOJOBÍ, s. m. Espécie de giboia, co-

bra verde.

BOJUDO, adj. (De bojo, com o sufSxo
dudo»). Que tem bojo.— «Costellas lar-

gas, e bojudas.» António Pereira Rego,
Sumula de Alveitaria, p. 29.

— Termo de Botânica.— «Espigaboju-
da (ventricosa) se he túmida no meyo, e

estreita nas duas extremidades superior

e inferior. sí Aveliar Brotero, Compendio
de Botânica, Tom. i, p. 105. — «Folhas
bojudas (gibba, s. gibbosa) quando tem
ambas as suas superficies convexas, em
razão de huma grande quantidade de sub-

stancia polposa.i> Idem, Ibidem, p. 68.
BOLA, s. f. (Do latira bulia, bulia).

Corpo redondo em todo o sentido.

— Por extensão : Uma bola de neve.—
O ouriço cacheiro enrola-se em bola.

Tão duros nos põem tres ovos,
Que são Ire/ òòlaf -^s gemmas
Mas por sahirem por ciilos

Gabe lhe dey de palheta.

JEflONYMO 8AUIA, JORNADA II.

— Jogo de bóias, jogo em que se faz ro-

lar uma bóia para um ponto determinado
por uma bóia mais pequena do que as ou-

tras, e que se chama marca, ou fito. —
Ter a bola, ter a vantagem de jogar pri-

meiro. — Bóia branca, bóia ^Ji'6<a, bóia
vermelha, em differentes jogos, bóias em
que se ganha n'umas, e noutras se perde.
— Jogo da bóia, certo jogo em que se

ganha tantos pontos, chegando o numero
e qualidade de páos que a certa distan-

cia estão collocados, e forem derribados

com bóias de madeira.

— Termo de Ourivesaria. Bóia de cra-

var, bóia ovada de páo, na qual se aper-

tam as pedras para as suster firmes.

— Bóias de neve, pequeno arbusto, cu-

jo fructo tem a forma de pequenas bóias

brancas.

BOLACHA, s. f. (De bolo, com o suf-

fixo «acha»). Pequeno biscouto, de for-

mas diversas, mas sempre chato, feito de
farinha, agua e sal, que serve para em-
barque, porque dura bastante tempo sem
se alterar ; ha também bolacha doce, que
serve para chá. A bolacha ingleza é a

melhor.

BOLACHINHA, s. f. Diminutivo de Bo-

lacha. Vid. esta palavra.

BOLADA, s. /. (De bóia, com o suffixo

«ada»). O golpe, a pancada da bóia con-

tra uma superfície resistente, principal-

mente no jogo da bóia.

— Bolada, no sentido de quantidade.
—

- Grande bolada de dinheiro, grande
quantidade de dinheiro.— Por opposiçao,

perda.— Levou uma grande bolada, teve

uma grande perda.

— Em termos de Artilheria e Náutica,

bolada é o espaço comprehendido entre

os munhões e a bocca da peça,—terceiro

reforço.

BOLADO, part. pass. de Bolar, e adj.

(De bóia, com o suffixo «ado»). Tocado,

derribado com bóia.

— Figuradamente : Acertado no effeito.

— Termo de Antiguidade. Sellado.

—

Breve do Papa bolado. Vid. Bolla, Bulia

e Bullado, melhor orthographia n'esta

accepção.

BOLANDAS, s. f.pl. Em bolandas, pelos

ares.—ir em bolandas, ir a toda a pressa,

voando.

—

«Outra noite o molestou com so-

nhos muipenosos , leuandoo emho\a.nàaiS pe-

los ares, metemdoo por cauernas, e furnas
infernaes, aonde o horror do lugar, e a má
vizinhança do cõpanheiro lhe molestaua

n alma, e corpo, de que ficou tam canga-

do, como se trabalhara toda noite em al-

guma occupação de grande fadiga.» Jor-

ge Cardoso, Agiologio Lusitano, Tom.
III, p. 187.

BOLANDÉIRA, s. f. Roda do engenho

de assucar, fixa no eixo do meio, movida
pelo rodete, a qual dá movimento ás moen-
das ou eixos pequenos.

t BOLANDÍNA, s. f. Andar numa bo-

landina, andar de uma parte para a ou-

tra, andar n'uma roda viva.

BOLANTÍM, s. m. O mesmo que Vo-

laníim. Recado entre cabos de guerra.

= Hoje diz-se boletim.

BOLÃO, s. m. Augmentativo de Bola.

Bóia grande de cera ou barro. — Bolão

de angu.

1.) BOLAR, adj. 2 gen. (De bolo, com o

suffixo «ar»). Terra bolar, terra crassa,

argilosa, com mistura d'oxydos de ferro.

2.) BOLAR, V. a. (De bola). Derribar os

páos cora a bóia, dar onde se dirigia a

pontaria; alcançar com a bóia.

— Figuradamente : Acertar, concluir

bem, ter bom successo em negocio con-

tingente.

— Termo de Jogo. No jogo do solo,

bolar é fazer todas as vasas. — « Quando
me vi com a manilha piquei os inuites,

bolaua, quis-me auenturar por páos, o

que disto gainhei me fará nunca leixar

o certo por o duuidoso.-n Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, se. 7.

BOLARMÉNICO, s. m. Terra medicinal,

gorda e oleosa no tacto, e no gosto esty-

ptica e adstringente.

BOLATÍM ou BORLANTÍM, s. m. Ho-
mem ligeiro, que se expede com commis-
são, que requer pressa.

— Recado militar, missiva ; folheto que
leva o homem a que se dá o mesmo nome.
— Volteador ; o que anda pela maro-

ma. Vid. Volatim.
— Farinha bolatim, farinha da me-

lhor qualidade, mais fina, que se espalha

j)elo ar.

BOLBÍFERO, adj. (De bolbo, e do la-

tim ferre, levar, trazer). Termo de Bo-
tânica. Que traz, ou produz bolbos. —
«Tronco bolbifero (bulbiferus), quando dá
pequenos bolbos, ou nas axilas de suas

folhas ou entre as flores que produz, v

Aveliar Brotero, Compendio de Botânica,

Tora. I, p. 34.

BOLBIFÓRME, adj. 2 gen. (Do bolbo, e

forma). Termo Didáctico. Que ó da for-

ma do bolbo. — «Alguns Botânicos dão
aos bolbos caidinos o nome de grãos bol-

biformes (grana bulbiformia), porque ca-

hindo na terra, continuão a sua espécie

da mesma sorte, e por meyo da mesma es-

tructura que os bolbos radicaes ; mas al-

guns delles, como v. g. os do ranunculus

ficaria, so merecem o nome de bolbos bas-

tardos, como acima disse.» Aveliar Bro-

tero, Compendio de Botânica, Tom. i,

p. 19.

BOLBÍLHO, s. m. (Diminutivo de Bolbo).

Termo de Botânica. Pequeno tubérculo

que está separado da planta mãe, e é sus-

ceptível de produzir individues novos.

—

« Quando se achão em huma raiz bolbosa

muitos pequenos bolbos, ou dentro da mes-

ma membrana commua, ou lateralmente

apegados huns aos outros sobre a mesma
base fibrosa, dão-lhes o nome de bolbilhos

(bulbuli, s. adnata), como se observa nal-

gumas espécies de alho.» Aveliar Brote-

ro, Compendio de Botânica, Tom. i, p.

18.

t BOLBILLÍFERO, adj. Termo de Bo-
tânica. Que tem ou traz bolbilhos.

BOLBO, s. m. (Do latim bulbus ; do

grego bolbos, cebola). Termo de Botâni-

ca. Lichação tuberculosa que a haste de

diversas plantas apresenta na parte de

baixo do logar em que começa o tronco.

— «A raiz bolbosa (bulbosa) he a que

consta ou he guarnecida de hum, ou mais

bolbos ; os bolbos 2')ropriamente taes (bul-

bi) são corpos carnudos succidentos, que

contem no seu centro, ou junto da base
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humn espécie de olho germinativo. Estes

bolbos são sempre compostos de cascas

como as do alho, cebola, narciso, etc. ou

de escamas na parte superior, como as do

polyanthes tuberosa. Todos os que não

tem escavias nem cascas ou túnicas, que

são compactos, farinhosos, e com htima

pequena ponta germinativa no topo, sobre

o qual assentava a base do antigo tronco,

devem ser considerados como bolbos bas-

tardos, taes são por ex. as raizes dos

rainuncidos, e muitas orchideas. Huns
são radicaes, isto ke, encravados na ter-

ra, sendo o resto da base do antigo cau-

le, e das folhas radicaes, como as das ce-

bolas e alhos, e oídros são caidinos (cau-

lini), nascendo ou nas axillas, que for-

mão as folhas com o tronco, como são as

que se vêm na historia, e ranuncnius fi-

earia {os quaes são bolbos bastardos), ou

entre as flores como no polygonum vivi-

parum e algumas espécies de alho. Os
bolbos radicaes dizem-se ser entunicados

(tunicati bulbi), quando são compostos de

cascos concêntricos como na cebola, alhos,

cebola alvarran, etc; escamosos (sqiia-

mosi) se constão de escamas imbricadas

como na açucena; sólidos (solidi) quando
constão de huma substancia solida como

na tulipa ; dobrados (duplicati) qxiando

estão dois adunados em hum [na coroa

imperial, e fritillaria regia) ; tuberctda-

dos (tuberculati), se tem tubercidos na ba-

se ou topo como no colchico.ii Avellar

Brotero, Compendio de Botânica, Tom.
I, p. 17 e 18.

BOLBÓSO, adj. (De bolbo, cora o suffi-

xo «oso»). Termo de Botânica. Que está

provido d'um bolbo, ou que forma bo!!>o.

— Plantas bolbosas. — <i.A raiz bolbosa

(bulbosa) he a que consta ou he guarne-

cida de hum ou mais bolbos. r> Aveliar Bro-

tero, Compendio de Botânica, Tom. i,

p. 17.

BOLÇAR, V. n. Vid. Bolsar.

BOLDRIÉ, s. m. (No provençal bati-

drat; no italiano budrière, no franccz

haudrier. No antigo francoz muitas for-

mas se confundiram : baldrei, haldré ou

baudrê, e haudrier. Baldrei vem do an-

tigo alto allemão balderich, antigo inglcz

baldrick, baudrick ; baldre, baudrat é

um participio passivo formado d'um bai-

xo latim balteratus, e significa o logar

do corpo cintado pelo boldrié ; emfun, bau-

drier deriva d'um baixo latim baltera-

rius, de balteus, boldrié. O antigo alto

allcraão deriva do anglo-saxonio belt, in-

glez òflZí, antigo norsico belti, sem duvida

emprestado do latim balfcus. O portu-

guez boldrié, e o italiano budrière, pro-

vêm do francez. Baudrier ou baudroier,

era não o boldrié, mas aquellcs quo pre-

paravam os boldriés, ou, pelo menos, o

que j)roparava os couros, e este nomo
terá passado, por abuso, do operário á

cousa operada). Cinto de couro ou de es-

tofo, quo, coUocado om charpa, 8crvo para

trazer uma espada, mu sabre.— aTalaba-

res de couro, que hoje chainão boldriés.»

Pauta dos Portos Seccos, tit. Drogas.

BOLÊA ou BOLEIA, s.f. (De bola). Peça

de páo torneada, e fixa na lança do co-

che, onde se atam os tirantes ás bestas

dianteiras, e estaé postiça. =Bolêaines<ra,

páo d'onde se prendem os dous cavallos

do tronco.

— Bolêa é também a parte dianteira

do coche onde vae o boleeiro ou cocheiro.

BOLEADO, part. jjass. de Bolear. Ar-

redondado.

BOLEAR, V. a. (De bóia). Redondar,

fazer redondo ; dar forma de bola numa
extremidade. — (nAs canoas se fazem de

hum só pao, comprido, e boleado.» Brito,

Historia do Brazil, p. 34.

— Termos d'Artilheria e Náutica. Bo-

lear a peça, voltal-a mais ou menos pa-

ra bombordo ou estibordo.

— Bolear, dirigir a boleia dos coches,

das seges ; fazer de boleeiro.

BOLEEIRO, s. 7?2. Vid. Bolieíro.

BOLEIMA, s. f. Bolo grosseiro.

— Figuradamente : Molle, que é para

pouco, de mau sabor, ou sem sabCr (diz-

se de homem ou mulher). Mulher bo-

leima.

1.) BOLÉO ou BOLEIO, s. m. A acção

de bolear, redondar alguma cousa.

—Termo do Jogo da polia. A pancada
que se dá á pella quando vem pelo ar,

como voando, primeiro que faça pulo no

chão.

— Metaphorieamente : Levar uma cou-

sa de boléo, fazer uma cousa com muita

pressa, e sem consideração.

— Figuradamente: Correcção, torneio.

Nobre, c lhana (se flórid.i) a Eloiiucncia,

Dos meigos lábios llie vcrlia pnra,
Boleio anlrgo dava á menor plirase.

Que enlevava os sentidos, com delicia.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, tom. Vil, p.
170.

2.) BOLÉO, s. m. Pancada da bola, ou
pella, depois de dar pulo, antes que caia

no chão.

— Baque, queda grande e de alto. —
Deu um grande boléo. — Apanhou um
grande boléo.

— Loc. : De boléo, loc. adv. ; de pan-

cada, de repente.— Veio de boléo.

—

Dar
um boléo na bolsa, fazer grande despeza.

— Moça d'entre pulo e boléo, moça casa

doira. — iChamolhe eu a minha menina,

porque ella he destas dantre pião, e bo-

léo, e juntamente tem hum parecer meni-

neiro, e de muito ar, que me derrea.t

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, SC 3.— (sTinha consigo huma
moça pequena dantre pi^lo, e boleo, em
todo estremo de bom bico.v Idem, Ibidem,

act. II, .SC. 8.

BOLERÍA, s. f. (Por Beleria, corrupçRo

de veleria, de vela). Velame, apparclho

de veias.

1.) BOLETA, .t. /. Fructo do carvalho,

azinheiro, etc, quo servo para cevar por-

cos. — (íSessenta alqueires de boleta.»

Fr. Luiz de Souza, Vida do Arcebispo,

foi. 27, eol. 1 (1." ed.)

2.) BOLETA, s.f. Vid. Boleto. — «Re-

partindo a cada Terço seu quartel, e as

boletas piara cada Terço conforme a ca-

lidade de gente. -a Luiz Marinho, Ordena-

ções Militares, foi. 3, v.

— Adag. : «Quem quer boleta trepa.

t

BOLETÍM, s. m. (Em italiano bulletina,

em francez bulletin, de bulia, no sentido

de sêllo). Recado militar por escripto.

—

tQue se passassem, e repartissem bole-

tins escritos nas três linguns. » Francisco

Manoel de Mello, Epanaphoras, p. 604.

— Artigo de jornal em que se resu-

mem as noticias a respeito de objectos

determinados. — Boletim politico. — Bo-

letim covimercial.

— Narração d'uma batalha, d'nma ope-

ração militar.

1.) BOLETO, s. m. (De boletim, como
se fosse o primitivo). Termo Militar. Pa-

pel que se dá aos soldados para que os

paisanos os acommodem em suas casas,

com obrigação de lhes darem de comer.

2.) BOLETO, s. m. (Do latim boletus).

Espécie de cogumelo. — ií»S'eo veneno fos-

se fungo, ou boleto.» Curvo Semedo, Ob-

servações Medicinaes, p. 266.

BOLHA, s. f. (Do latim bidla). Glóbulo

levantado por a agua agitada ou a fer-

ver. — Empola cheia d'agua, na pelie.

BOLHÃO, s. m. Augmentativo de Bo-

lha. — Borbulhão. — i Tudo fazia ttells

tanto sentimento, que hrotavão aqttelles

dous olhos sacratissiníos bolhões, e fontes

de lagrimas, que subião ao Ceo ; abran-

davão a divina ira justamente accesa con-

tra nós. I) Fr. Thomé de Jesus, Trabalhos

de Jesus, Liv. i, tr. ò.

Sangue, escama, em lolíuies dos lábios rerte,

Resvalão-lbe da fronte ardentes ragas.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OUAS, tOU.
VII, p. 2SS.

— Antigamente : Nome de brincos pen-

dentes, com forma d'uma grande bolha.

BOLHAR, V. n. (Do bolha). Fazer bo-

lhas fervendo.

BOLHÉLHO, s. m. (De bolo, com o suf-

fixo «elhoii, raudando-se o cl» de bolo,

por influencia do «Ih» do sulfixol. Bolo

largo, pouco grosso e roliço.— A sujida-

de que junta em torcida quem esfrega rs

mãos sujas.

BOLHOSO, adj. De bolha, com o saf-

fixo flõso»). Termo de Botânica. Qae
tem bolhas. — «Bolhosas (fo]lias\ são

rugosas em summo grão ; os veios ootitra-

hem-se,estrcitào-se de tal modo, que a suh-

stancia contida entn: elJes se w obrigada

a formar bolhas ou empolas, ytWM eievSo

I sobre o disco, e são concavas f*jr Intro.»

Avellar Brotero, Compendio de Botânica,

Tom. I, p. i>4.

I BOLiÇO, í. m. Vid. Bulico.

BOLIÇOSO, adj. Vid. Buliçoso.

I
BÓLIDO, s. m. Vid. Bulido.
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BOLIÉIRO, s. m. (De bolêa). Homem
j

que vae sentado na bolêa, que dirige um
|

trem ; cocheiro.
j

BOLINA, s. /. (Do inglez howline, pa-

lavra que se encontra também no dina-

marquez hugline, hollandez boelijn; de

lug, hoic, hoe, proa, e Une, corda). Ter-

mo de Marinha. Cabo comprido que pren-

de a vela á amurada, quando se mano-

bra, para tomar o vento de banda. —
Bolina alada.—Bolina tesa.

Quando éreis ouvidor,
Nonue accií-ilis rapina ?

Pois ireis pela bolina

Gude nossa mercê for.

GIL TICB^TB, iOIO Dl B4BCÀ DO INFERNO.

— Vento á bolina, vento que toma o

navio por meio do lado.

— Figuradamente

:

Mas porque besta nam fyna

ha mester o aiúo destro,

66 ela tyrar ho sestro,

TOS lançay-vos a bolyna.

CANClONBinO DE REZENDE, tOm. I, p. 155.

— Âtrellar outra bolina, ter outro mo-

do de proceder.

BOLINAR, V. n. (De bolina). Ir pela

bolina. — iQuando podia bolinava pello

Noroeste. i> Francisco Manoel de Mello,

Epanaphoras, p. 232.
— V. a. Governar o navio á bolina.

BOLINÉIRO, s. m. (De bolina, com o

suíSxo «eiró»). Navio que veleja bem com
vento á bolina.

BOLINÉTE, s. m. (De bolina, com o

suffixo «ete»). Termo de Náutica. Páo

roliço, que está fixo na coberta, de ma-

neira que se mova e borneie de bombor-

do a estibordo, com um vão por onde

joga o pinçote.

— Termo de Minas. Espécie de canoa

aberta por uma cabeça, onde se lança

cascalho, e terra mineral para lavar o

ouro, que n'ella ha, saindo a terra pela

parte aberta, e ficando o ouro no fundo.

BOLINHA, s. /. Diminutivo de Bóia.

BOLINHO, s. in. Diminutivo de Bòlo.

bolinho] s. m. Corrupção de Boli-

nholo.

BOLINHÓLO, s. 111. Diminutivo de Bolo.

—Bolo frito.

BOLÍR, V. n. Vid. Bulir.

BÓLLA, s. m. (Do latim hulla ; vid.

Bulia). Bulia ou sêllo de chumbo com que

se seliavam os diplomas.

f BOLLANDÍSTA, s. 7)1. Nome dos mem-
bros d'uma sociedade de sábios jesuítas

que continuam a collecção critica dos

Actos dos Sanctos, começada em Anvers

pelo padre Bolland, da mesma compa-

nhia.

BÓLO, s. m. (Do latim holus, do grego

hõlos, torrão de terra). Porção de massa

de farinha com vários ingredientes como

assucar, ovos, a que em geral se dá uma
forma redonda, e que é ou cozida no for-

no ou de soborralho. — n Zombais senho-

ras? pois eu vos digo que não sois camu-

ses de cair no mel da sua arte. Sois ca

moça de villa, não sabeis mais que amas-

sar, e peneirar : fazer Jilhoos, e bollos

de Soborralho.» Jorge Ferreira de Vas-

concelios, Ulysippo, act. i, se. 3.—vHum
bollo de soborralho me tem i^osto por ter-

ra, e eu lhe disse sewipre que não pozesse

mao vezo.i) Idem, Ibidem, act. ii, se. 7.

— (ílntroduzio na serra que os sacerdotes

celebrassem com vestimentas nossas, ao

modo Romano, p)orque antes celebrauão

emburilhados em hum lençol, e sobre elle

huma estola, e consagrauam nuns bollos

amaçados com azeite, e sal, que certos

Diáconos, e Subdiaconos , e outros de or-

dens menores cantando Psalmos, e Hy-
mnos esiauão cozendo numa torrinha.

m

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo

de Gòa, Liv. I, cap. 3.— ^Aceitou a par-

te que lhe cabia como Prelado, que lhe

leuarão dous Caçanares, e era hum ramo

grande de figos, e huns pratos grandes de

apas, que são como bollos, ou filhos com

7nel, e outros de arroz concertado, e cou-

sas guisadas a seu modo Malauaresco.»

Idem, Ibidem, cap. 15. — «A Missa que

diziào os sacerdotes, era acrecentada em
muitas cousas por Nestor, e metidos nel-

la muitos erros, e antes de terem vinho

de Portugal consagrauão em bollos feytos

de azeite, e mel.» Idem, Ibidem, cap. 18.

.... Isujlmenle me resurge a ideia

Do (jue eu VI n'uma feira de SorhoDua,

Feira mui ricca em èíí/íj.v mascavados.

Mui massissos, mui duros, mui grosseiros

Sem gosto al^um, ipic toda a Guapa enícira

Para si, para a liliia, e para o amante
Pão de specie se chama o ncco bolo.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIUENTO, OBRAS,

tom. 1, p. lÚl.

— Termo de Pharmacia. Terra argi-

losa colorida, que antigamente era em-

pregada como tónico e adstringente.

— Bolo arménio ou bolo oriental, vid.

Bolarmenio. — Bolo cathartico, composi-

ção de vários ingredientes purgativos.

— Porção d'electuario oíficinal ou ma-

gistral que se engole d'uma vez.

— Termo de Physiologia. Bolo alimen-

tar, massa arredondada que fúrma o ali-

mento no momento em que se junta na

parte superior da lingua para ser levado

na pharynge pela deglutição.

—Familiarmente e em linguagem es-

cholar : Palraatuada.—í/ticZe dar uma boa

dose de bolos a este rapaz.

t BOLOMÀNCIA, s. f. (Do grego bolos,

frechada, derivado da raiz do verbo bal-

lein, lançar, e o suffixo maneia). Advi-

nhação por meio de frechas, espécie de

bocados de palha.

BOLÓNIO, adj. Nome que na ordem de

S. Domingos se dava ao religioso que não

tinha estado nem professava letras.=:Blu-

teau.

— Termo Familiar. Ignorante, simpló-

rio, idiota.

BOLOR, s. m. Nome vulgar de peque-

nas vegetações cryptogamicas, que se des-

envolvem sob a influencia da humidade

do ar e d'uma certa temperatura sobre

os vegetaes mortos, e sobre as matérias
que se alteram.

—

Este pão está coberto

de bolor.

— Figuradamente: — s Entendimentos,
e memorias, que se não exercitão, tomão
bolor, e ferrugem.» Diogo de Paiva, Ser-

mões, Tom. III, p. 271.
— AdáG. : 1 Pedra movediça não cria

bolor.» Padre Delicado, Adágios, p. 35.

BOLORECÊR, v. a. (De bolor). Cobrir
de bolor, fazer criar bolor. — A humi-
dade bolorece o pão.
— V. n. Criar bolor.

—

O pão bolore-

ceu todo.

BOLORENTO, adj. 2 gen. (De bolor,
com o suffixo «ento», como fedorento, de
fedor). Que tem bolor.—Figuradamente:
Velho, antigo, caduco. — aEstes princi-

jnos estão já muy bolorentos. «Francisco
Kodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial.

m, Gl.

— Adag. : «Por fora cordas de viola,

por dentro pão bolorento», diz-sedoque
tem boa apparencia mas não é bom. —
iPor isso disse o nosso rifão : por fora
pao, e viola, e por dentro pão boloren-

to.» Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial., p. 157.

BOLOTA, s. f. O fructo do azinheiro e

do carvalho.

— Obra de sirgueiro imitando uma bo-

lota natural. — ^Ein cada ponta três be-

lotas de verde, com os casculhos de ouro. »

Monarchia Lusitana, Tom. iii, foi. 135.
— Instrumento usado na Ethiopia para

castigar malfeitores. — cDavão tormento

aos martyres quebrando-lhe a cabeça com
bolotas.» Balthazar Telles, Ethiopia, p.

474.

BOLOTÁDA ou BOLETÁDA, s. f. Pan-
cada com o instrumento bolota.

BOLOTÁDO, adj. Nutrido com bolota.

—Figuradamente : Cevado, bem nutrido.

BOLOTÁL, s. m. (De bolota, com o suf-

fixo «ai»). Alameda de azinheiros e outras

arvores que produzem bolota.— a-Os co-

chinos do convento que andavam pastando
debaixo dos bolotaes da mesma casa.»

Bernardes, Floresta, Tom. i, p. 309.

BÓLRA, «. /. Vid. Borla.

BOLSA, s. f, (Do latim byrsa, do gre-

go byrsa, bolsa). Pequeno sacco em que

se mette o dinheiro na algibeira.— Uma
bolsa cheia de dinheiro. — Perdi uma
bolsa com dez libras.

Esmolar, estaes na rala

d'onde não podeis passar

sem primeiro registar

vossa bolsa

ANTÓNIO PRESTES, AUTO DA AV8-MA1\1A.

Mais sois bo/{a; para alli

é melhor, mas mais lambida,

esta alli, pêra cá sim.

IDEM, ACTO DOS DOCS IRMÃOS.

— (íOra tenho assentado, que amor

destas anda com o dinheiro, como a ma-

ré com a lua : bolsa cheia, amor em aguas

vivas; mas se vasa, vereis espraiar este

engano, e deixar em sécco quantos gostos
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andavam como o peixe na agua.Ti Cam.,

Filodemo, act. ii, se. 1. — <íE porque

sei isto ha muitos dias, quem de mim
quizer alguma cousa, meta a mão na bol-

sa, porque he favas contadas, conta de

perto, amigo de longe. v Jorge Ferreira

de Yasconcellos, Ulysippo, act. I, se. 7.

— « Tomou-nos em Jim (ás moedas), e nos

anafou em huma bolça cheyroza com mais

cordoens verdes, e borlas no cabo, que

chapeo de Bispo Arménio. y> Francisco

Manoel de ilello, Apol. Dial., p. 70.

— Figuradamente

:

Se lemos de pedir a alguma bolsa

Termos que nos falleçâo, seja ã bolsa

De nossa Mãe Latina »

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,

tom. I, p. 31.

— Pedir a bolsa oti a vida, diz-se de

um ladrão que ameaça de matar se não

se lhe entrega a bolsa. — Cortaior de

bolsas, ladrão de bolsas, assim chamado
porque antigamente se traziam as bolsas

presas com cordões que os ladrões corta-

vam.
— Toda a espécie de saquinho, saqui-

tel comparável a uma bolsa. — Os ra-

pazes levavam para a eschola livros n'u-

ma bolsa. — No plural : Bolsas, saccos

que se levam atravessados nas bestas

de sella.

— Figuradamente : Dinheiro.

—

Dispo-
nha da minha bolsa.

—

JW a bolsa, dis-

por da bolsa, ter o manejo do dinheiro.

— Ver o fundo á bolsa, estar sem real.— Massa de dinheiro que os membros
d'um mesmo corpo põem em commum
para acudir ás despezas sociaes.

— Sociedade entre muitas pessoas da
mesma profissão para comj)artilhar egual-

mente perdas e ganhos. — nFloreciana-
quelles estados em cabedal, e bons succes-

sos a companhia, ou, bolsa, que intitula-

vão da índia Oriental. » Kaphael de Je-

sus, Castrioto Lusitano, p. 14.— <íA com-

panhia da bolsa do Brazil.n Manoel Se-

verim de Faria, Noticias de Portugal,

p. 76.

— Somma avaliada no levante em 500
piastras ou 30: (SOO reis da nossa moeda.
— Nas cidades de commercio, bolsa

de commercio, ou simplesmente bolsa,

logar em que se reúnem as pessoas que
se empregam no commercio ; logar de re-

união para os negociantes, cambistas e cor-

retores.

— Saquinho de tafetá ou seda preta

em que os homens mettiam a trança de

cabellos chamada rabicho.
—

' Termo da Egrcja. Cartão duplo cm
que se mettem os corporaes que servem
na missa.

— Termo de Botânica, Membrana que
envolve os cogumelos. — Bolsa de pastor,

nome vulgar da capsclia bolsa de pastor

{capsella bursa p<^^foris, Linueu), herva

que lança folhas compridas, recortadas e

espalhadas pelo chão, do meio das quaes

se levantam muitas hastes delgadas e ra-

mosas, que nas suas extremidades dão

umas flores brancas de quatro pétalas, re-

partidas, a modo de cruz, e cujo fructo

se divide em dous bolsinhos, cheios de

semente.— a Aquentando a erva da bolsa

de pastor na mão estanca o sangue do

nariz.!) Grisley, Desenganos da Medici-

na, p. 48.
— Termo de Anatomia. Bolsas muco-

sas, pequenos ramos membranosos que

são da natureza das membranas serosas

ou das synoviaes, e que servem para fa-

cilitar o movimento de certas partes. —
Bolsas synoviaes, pequenas empolas con-

tendo synovia, collocadas no trajecto de

certos tendões para lhes facilitar os mo-
vimentos.
— S. m. O Bolsa, o que tem a bolsa,

faz as despezas.

— aS. /. pi. As bolsas, a pelle que en-

volve os testicuios.

— Adag. : «Bolsa sem dinheiro, cha-

ma-lhe coicro.» — aQite?)i tem quatro e

gasta cinco, não ha mister bolsa, nem bol-

sinho. y> — <iQuem pão e vinho compra,

mostra a bolsa.» — tiAbre a tua bolsa,

abrirei a minha bocca.»— «Por dar es-

molas nunca falta a bolsa.»

—

«Quem tem

doença abra a bolsa, e tenha paciência. )>

— «Cheire-me a holsa, fecha-me a bocca.»

— «Fazei primeiro conta com a bolsa.»

— «Bolsa vazia, e casa acabada, faz o

homem sisudo, mas tarde. y> — «Caminho

de Roma, nem mula manca, nem bolsa

vazia. y> — «Na almoeda, tem a bolsa que-

da. it — «Quem compra e mente na bolsa

o sente. II — «Mal venha por quem lhe pe-

zar : porem quem merca e mente na bolsa

o sente. « Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. iii, se. 2. — «Bolsa sem

dinheiro é o mesmo que torcida sem can-

dieiro.»

BOLSÃO,
sa.

?/i. Augmentativo de Bol-

... Esse bnlçãa

Tomara lodo o navio.

GIL VIGENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

Nào posso escutar, que vou campear,

E SI5 llic tardar, bem sabes lu isto

Em que põile parar

;

Porque este bolfão aio tem cerradouros.

IDEM, DIALOGO SOERE A RESURREIÇÃO.

1.) BOLSAR, V. a. (D'um verbo latino

vulgar vorsare, de vorsus, por versus j

vid. Inverso). Lançar, vomitar o leite,

faHando das creanças de peito.

2.) BOLSAR, V. n. (De bolsa). Fazer

bolsa, folies o vestido mal talhado, que

não se ajusta ao corpo.

BOLSARIA, s. f. [De bolsa, com o suf-

tixo «ariai). A bolsa duma communida-

de religiosa.

BOLSASÍNHA, s. /. Diminutivo de Bol-

sa.— «Acharão em huma bolsasinha junto

ao coração trcs pulras pnciosas.''^ Ma-
noel Fernandes, Alma Instruída, Tom. ii,

p. 471.

BOLSEIRO, s. m. {De bolsa, com o suf-

fixo «eiró»). O que faz bolsas. — O que
tem a bolsa, que recebe e despende. =
Hoje usa-se mais thesoureiro n'este sen-

tido.

BOLSÍNHA, s. /. Diminutivo de Bolsa.

BOLSINHO, s. m. Diminutivo de Bolso.
— Porção de dinheiro destinado para as

despezas miúdas de particulares, dos reis,

príncipes, etc. — «Chegou-lhe á minha
fortuna a sua hora: ordenando que huma
escrava de casa, espanando-lhe o vestido,

me espanasse a mim do bolsinho do meu
amo para contribuir com os reditos a hum
rascão muzico, que a poder de xacaras,

e seguidilhas a trazia amartellada. »

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 72.

— Túnica ou pelHcula que cobre o grão

na espiga.

Amadurece já no seco Eslio

O grão nos seus bolsinluis.

FRANCISCO RODRIGIBS LOBO, PASTOft PBRBGImO,
p. 257.

BOLSO, s. m. (De bolsa). Algibeira.

—

O bolso dos testicuios, a pelle que cobre

os testicuios.

— Folie que faz o vestido que assenta

mal no corpo.

— Termo de Náutica. Pequena parta

enfunada da vela depois de carregada e

antes de ferrada.

BOLVEDÓURO, s. m. (Por Volvedouro,

de volver). Vid. Envolvedouro.

BÕA, adj. f. Antiga forma do femini-

no de Bom.
— S. f. Vid. Boa.

BOM, adj. m. BÓA, /. (Do latim honus,

bona, com a syncope usual do n). Que re-

úne as qualidade de sua espécie. — Boa
moeda. — Uma casa boa. — Um bom ca-

vallo.— Bom papel. — Ter boa pronun-

cia.— Boa memoria.—• Um bom soldado,

— Boa reputação.— Boa vista.— tXem
persda dei (do abade) seja departida no

Moesteyro , nem hum chus amado, que ou-

tro, se non quem in boos feytos melhor

for achado. V Regra de Sam Bento, cap.

II, nos Inéditos dAlcobaça. — <iPed<;mvos

os vossos povos alguas coizas geraes, que

som a bom emperaineuto e a boõ verea-

mento da vossa terra. i) Cortes dAffonso

rV, anno de 1331, art. 42, mss.

—

i . . . Que cousa boa que o Rei possa fazer
segundo os Santos escrevem ... t Fernào
Lopes, Chronica de Dom Pedro I, Prol.—
t^Ca o Rei deve de s<:er de tanía justiça «

dereito : que compridamente de as leis a
execuçom, doutra guisa mostrar se hta

seu Regno cheo de boas Uis e maaos cmí-

tumes. . . J Idem, Ibidem. — t Rogandovoa

7nuy caramente, que de vosso boom esta-

do, e real casa, nos certifquees per vossa

carta, e seede certo que nos farees assij-

nado prazer.* Idem, Ibidem, cap. III.

—«A^os poemos jivi e ac<iban>enio a nossa

door, e tristeza, consulandonos em essa

Senhor, que da, c priva, e tolhe : quando

qtier que lhe praz, em o qual aviimosjir'
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me esperança que nos altos çeeos dam
boom galardam e gloria a alma delRei

teu padre. V Idem, Ibidem, cap. vi. —
<!.Em esta sazom vivia com elRei hiium

boom escudeiro^ e pêra muyto, mancebo, e

homem de prol, e em aquel tempo estre-

mado em. assijnadas bondades, grande

justador, e cavalgador, grande monteiro

e caçador, luitaãor e travador de gran-

des ligeirices, e de todallas manhas que

se a boons homens requerem : chamado
per nome Affonsso Madeira. 11 Idem, Ibi-

dem, cap. VIII. — <íE se boa cousa he to-

mar amizades, e novas conheccnças, mujto

melhor he segundo diz o sabedor, renovar

e conservar as velhas. "i^ Idem, Ibidem,

cap. X. — «-E foi assi de feito, que lhe

fez ainda per mar duas vezes, e duas

per terra de boons cavaleiros e bem cor-

regidos, durando per longos tempos gram-

ãe guerra e mujto crua antre elRei Dom
Pedro de Castella e elRei Dom Pedro
Daragom.n Idem, Ibidem, cap. xv. —
aEste Rei foi mujto arredado das ma-
nhas e comdiçoues, que aos boons Reis

compre daver, ca el dizem que foi muy
luxurioso. y> Idem, Ibidem, cap. xvi. —
cDízenido ao comde Dom Hemrrique que

pois tanta boa gente era contente de o

agardar em esta cavalgada, v Idem, Ibi-

dem, cap. xxxvi.— «Por a qual razom,

com outras mujto boas, que a seu perpo-

sito trouve, veo a comcludir, que voomta-

ãe era delRei seu senhor aver com elle

boa e frme paz peva sempre. -d Idem,

Chronica de Dom Fernando, cap. i.— «O
almirante com gram covardiçe e mimgoa
de boom esforço, pêro tijnha avantagem

dos emmijgos, nunca em ello quis comsem-

tir.y> Idem, Ibidem, cap. lxxiv. — nOu-

tros emcontros assaz se derom de gramdes

em ellas per booms cavalleiros, de que

porem merçees a Deos, nenhuum recebeo

cajom.r> Idem, Ibidem, cap. lxxxiv. —
a Este Iffamte Dom Joham era mujto igual

homem em corpo e em gecsto, bem compoz-

to em parecer e feiçodes, e comprido de

mujtas boas manhas, mujto mesurado, e

paaçaão, agasalhador de mujtos Jidallgos

do reino e estramgeiros, e mujto graado

e prestador a qualquer que em elle ca-

tasse cobro. y> Idem, Ibidem, cap. xcvili,

— «£ saybam primeiramente que esta

manha mais se acalça per naçom, acerta-

mento de aver boas bestas, e aazo conty-

rmado de andar em ellos.» Dom Duarte, Li-

uro da Ensenança de bem caualgar, Prol.

-—<íPor certo agora creio que nas boas

mostras fazem os maiores enganos. -o Fran-

gísco de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. I.— dParece-me que seria bom, pois

aqui estamos tantas, não consentir que um
só cavalleiro leve o despojo de quem nos ser-

ve, antes ganhemos nós por força, o que

lhe a elles ganharam com ella : e eu,

polo que me nisso vai, quero ser aprimei-

ra, que commetta esta ousadia. jí Idem,

Ibidem, eap. xxiv.— <i Crendo qijce de tal

diligencia algum bom fructo se havia de

tirar. y> Idem, Ibidem, cap. v.

—

«Outras
por amor de Flerida, que de todas era tão

amada, como lh'o ella por boas obras

sempre soube merecer. d Idem, Ibidem,

cap. V.— 1 Dramusiando foi o homem que

mais desejou conservar a vida dos bons
cavalleiros, polo pouco temor que aelles

tinha, que esta qualidade tem os mui con-

fiados de si.» Idem, Ibidem, cap. x. —
«JBem vejo que todas as cousas de vossa

alteza, foram sempre cheias de respeitos

singulares e ditos a bom fim.i^ Idem,
Ibidem, cap. xxix.— Se vos, Senhores,

disse ella, quizesseis outorgar-me um dom,
que não seria injusto, eu vos serviria com
outros cavallos e armas tão boas, como
as que já i^erdestes.-K Idem, Ibidem, cap.

XXXV. — « Que cada um era tão conheci-

do polo seu (nome), como suas obras ofa-
zia ser, que, quando são boas, são pre-

goeiras dafama de quem as obra. 11 Idem,
Ibidem, cap. xxxv. — <íSe té qui te não
quizeste render, faz o agora porque o

bom conselho antes tarde que nunca se ha
de tomar.» Idem, Ibidem, cap. xxxix. —
«.E deixando de dizer algumas cousas,

que naquelle caminho lhe aconteceram, as-

sim no mar como na ferra, polas quaes

passou como esforçado e bom cavalleiro. »

Idem, Ibidem, cap. xlv.

Oh ! JoanncI quão .imíj;.i

Que sam do lea bom doairo I

GIL VICENTE, ADTO DA MOFINA MEX0E5.

Ajuda Dous a boa forlaloza

Do conselho, c razSo acompanhada.

ANTO.NIO FEUUEIRA, ODES, liv. M, U." 4.

NSo culpo os livros bons, os bons estudos,
Como não culparia a boa espada,
Bons elmos, òons arnezes, bons escudos.

IDE.«, CARTAS, líV. I, n.® 9.

Bislcs d'esle viver tSo contrafeito,

Oae vês nos linmens, e dos seus preceitos

Novos, era que não ha hum só bom preceito.

IDEM, IBIDEM, liv. I, n.° 5.

Juízo, que conheça ao longe, e ao perto,

Que saiba comparar á boa pintura

O bom poema em tudo vivo e esperto.

IDEM, IBIDEM, liv. I, n." 8.

E quando huraananienle erro acontece.
(Quem pôde acenar sempre ?) a culpa he leve,

ÍL lodo bom jmio a compadece.

IDEM, IBIDEM, 1ÍV. II, D.° 1.

Seguro vive, quem l/oa fama cobra.

Diz o vão povo.

IDEM, IBIDEM, liV. II, n.° 5.

— « Ohfortuna, acaba bem tão bons co-

meços.» Idem, Cioso, act. iv, se. 3.^

Logra com paz teus ftiJiis contentamentos.

IDEM, ELEGIA IV.

— a.0 bom namorado ha de cometer

alem do que lhe sua possibilidade reque-

re, nada temer por mais gadanhos, que

lhe a razãofaça.» Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Eufrosina, act. i, se. 1.— «Não
sejas preguiçoso, não serás desejoso, e a

diligencia he mãy da boa ventura, e co-

mo vos virdes com vossa prima ponde a
vergonha a hum cabo.» Idem, Ibidem.

Mas ja nas naus os bons trabalhadores
Volvem o cabrestante, e repartidos
Pelo Lrabalho, uns pusam pela amarra.
Outros quebram coo peito duro a barra.

CAM., LOS., canl. is, est. 10.

Já não será remédio ou manha boa.

Nem força, quo a Pacheco muito estime.

OB. ciT., cant. X, est. 17.

Os que são bons, pulando favorecera :

Os mãos, em quanto podem nos empecem.

OB. ciT., cant. X, est. 83.

Não ha pintura aqui. nem viuas cores :

Não ha perfil medulo justo, e certo,

Nao ha v.-iria eleição, não ha guardado
Decoro, alto dísenho, e &í^w contorno.

CORTE REAL, NADFR. DE SEPÚLVEDA, Caut- III .

Que quem deve, em fim sempre recea

Se tem um Iiom jantar, de haver ma cea.

JOÀo VAZ, GATA, [>. (4 {ed. 1868).

Com tudo ao pri'icipio brando
O mar de í-om lote estava ;

Porque vestia hum azul
Todo ciiamalote de agoas.

JERONVllO B.VaiA, JORNADA l.

— «Qiíe fÔ7-a mostrar que a suafê era

boa.» Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv.

cap. V, foi. 14. — «il/as a nenhum
de nós poude ser bom seu pensamento
indo sempre ambos correndo o trocado ,'

eu desmentido das minhas verdades, elle

aplaudido pelas suas mentiras.» Fran-
cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p.
27. — «Ao contrario, também quando o

máo se acha em lugar bom, despiede {se

não benignos) moderados injluxos.» Idem,
Ibidem.

—

«Estas aninhas observaçdens t em
a ouzadia de se mostrarem diante de
vós, envoltas em commua eloquência, c er-

teficando-se pelo que são, não j)elo que pa-
recem, lhes façais bom agazalho. » Idem,

Ibidem, p. 54. — «Tinha boa cama
; ja-

zia descançado.» Idem, Ibidem, p. 91.

—

d Quem será tão constante, que sustente a
opinião que tu reprovares, posto que seja

boa?» Idem, Ibidem, p. 108.— «Ay meu
bom Pay, e Senhor, que nem para vos

enterrarem, vos acharão hum real de agua
á cabeceyra.» Idem, Ibidem, p. 135. —
« O' quem tal costume nos pegara, e como
tomamos aos Estrangeiros os chapeos, va-

lonas, e sapatos, lhe tomáramos esses bons

uzos.» Idem, Ibidem, p. 188. — «Agora
inventou a. cautela outras cautelas contra

esta hoa politica.» Idem, Carta de Guia

de Casados.

—

iVeio o uso, e fez consoar;

e pôde tanto que ficou por bom uso.v

Idem, Ibidem. — «JSIão se vê o bom al-

faiate donde ha muito pano, nem o bom
cocheiro nas ruas largas.» Idem, Ibidem.
— «Estas (criadas) costumam ser discre-

tas, musicas, coviediantas, sabem fazer
toucados estravagantes ; bordadoras, cos-

tureiras, etc, e com o cebo das boas ha-

bilidades enfeitição as senhoras.» Idem,
Ibidem.— «Facão as honradas boas con-

tas, acharão esta conta certa.» Idem, Ibi-

dem.— «Nos moços deve haver huma boa

confiança.» Idem, Ibidem. — «Ministro

antigo e estimado da nobreza sem ódio do

vulgo, cujas boas partes no sobrinho se

congratulavão.» Idem, Epanaphoras, p.

21.
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NÍDgunn confessa

;

Mais sincero o valor do seus lõns livros.

FBA.NCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,

tom. I, p. 30.

— Bom companheiro, homem que é

agradável nas partidas de prazer.— Tem
boa cabeça, diz-se de quem é sensato, ju-

dicioso. — Boas horas, bons momentos,

horas, momentos agradáveis.— Ter bom
olho, vêr bem as cousas. — Ter bom pé,
ter boas pernas, andar bera e muito. —
Ironicamente : Uma boa lingua, uma pes-

Boa que é maledicente.

—

E um bom dia-

bo, diz-se do rapaz que vive facilmente,

que se accommoda com pouco. — Fami-
liarmente : O bom tempo, o tempo anti-

go. — « Tenho aqui um velho meu areado,

qtie me creou; homem ãaquelle bom tem-

po, em. gue a pobreza não impedia o bom
contentamento. s Francisco Manoel de Mel-

lo, Apol. Dial., p. 62.

— Bella, formosa.— Que boa cara!—
Qfie boa mulher!

Al,'iitis delles vão per hi,

E na oscremadela assi

Não lhes fica moça boa.

GIL VICENTE, ACTO P.ASTOniL PORTUGCEZ.

— Hábil.—Um bom poeta.— Um bom
piloto.— Bom politico.— Bom general.

A/f. E do priol disse algorrem ?

Marg. Não fallou iiera mal nem bem.
Joan. Tambera elle lie í-ow piloto.

IDEU, IBIDEM.

— Feliz, favorável. — Boa nova. —
Bom agouro.—Boa jornada.—Bom signal.

Fremosas, a deus grado,
Tan iún dia comigo
Ca novas me disseron
Que ven o meu amigo :

(.toe ven o meu amigo.
Em tan bon dia migo.

CANCIONEIRINHO DE TROVAS ANTIGAS, publ.
por VarnÍLigen, n. 21.

— aDizei a Flerida, que se console,

que não é este o derradeiro desgosto que

lhe a fortuna ha de dar; porém que tudo

virá a hom fim. i) Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 3. — <íEs-

sas razões, disse o do Salvage, merecem
tão boa resposta, que, por ta não dar,

quero antes tornar á batalha, que gastar

o tempo nella.n Idem, Ibidem, cap. 39.

—

aNão tardou muito, que corresse o tempo,

e embarcando-se em um navio, que estava

fretado da condessa de Sorlinga, que ia

a Inglaterra, e vinha de ver uma sua fi-

lha, que enviuvara pouco havia, sendo a

viagem em poucos dias e boa, aportaram
no porto de S. Micheo, questá duas le-

goas de Sorlinga. y> Idem, Ibidem, cap. 31.

— (sPeço-vos que se algumas boas novas ten-

des, mas deis, e ainda que sejam más tam-

bém m'as deis, que tão acostumado estou a
ellas, que me já não podem espantar mui-

to. t> Idem, Ibidem, cap. 42. — «£ antes

que alguma cousa do a que são enviado

diga, 2>eço de mercê a vossas altezas, que

assivi como sempre tiveram coração pêra
passar os combates que a fortuna té aqui
lhes deu, agora as Jiovas que de mim ou-

virem, qjie são boas, recebam moderada-

mente. )> Idem, Ibidem, cap. 42.

Muyto embora vos seja,

na loa ora e no bom dia

vejaes vos vossa igreja,

comenda ou abadya.

CANCioNBino DE hezbnde, tom. I, p. 267

.

No começo de meu mal
vy cabos de muyto bem,
mas este bem saiiiu tal

Que nehum bom cabo tem.

CHIIISTOVÃO FALCÃO, OBDAS, p. 17 (od. 1871).

E como é já no mar costnme usado,

A vela desfraldando, o céo ferimos,

Dizendo : — Boa viagem.

CAH., LDS., cant. VI, est. 1.

Ali tomamos porto com bom vento,

Por tomarmos da terra mantimento.

OB. ciT., cant. V, est. 8.

Não sei porque razão, porqne respeito,

Ou porque bom signal que em mi se via.

Me põe o inclyto Rei nas mãos a cliave

D'este corameltiraento grande e grave.

OB. OIT., canl. IV, est. 77.

— «O zelo da causa, que solicitaua, o

esplendor de sua família, parentes, e com-

passadas acçoens lhe hauião grangeado

mais, que o próprio talento {não de todo

estéril) boa opinião entre os Ministros

Castelhanos, e modernos portuguezes.tt

Francisco Manoel de Mello, Epanapho-

ras, p. 13. — uVay-te em boa hora com

as tuas horas, e leva crido, que não ha

Relógio, por mais alto que elle viva, que

for se forrar de sobre saltos, e engrati-

doens, se não fora antes ser badallo nas

choupanas de Porto de Mugem, ou sino de

cortiça na charneca de Monte Argil.y>

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. ÕO.
— Diz-se das disposições, do parecer,

das maneiras.— Não estão hoje com boa

disposição.— Este homem tem bom pare-

cer. — Esta senhora tem tão boas ma-
neiras que a todos encanta.

Nen a perdera (a coita) raia Senor
Quem vir vosso bon parecer.

Mais converrá ireo a sofrer

Com eu tiz des quando vos vi.

TROVAS E CANTARES, n. 63.

Nossos amigos iran per cousir
Como bailamos, o podem veer
Bailar moças de bon parecer.

CANClONEinINlIO nK TROVAS ANTIGAS, pUbl. pOf
Varnhagen, n. 40.

Senhor oj' ouvess''en vagar

E dcos mo dess'ond'o poder,
(.)uo vos eu podesse contar
o gran mal que mi faz sofrer

Esso vosso bon parecer.

CANCIONEIRO DE D. DINIZ, p. ÕC-57.

— d Nem o cnvaUe iro da Fo rfuna pode sa-

ierdelle o lugar donde os tinha, ainda que

da esperança de sua satide e boa disposição

fosse sernpre certificado.-" Francisco de
Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 35.
'^— aE vii-ando-se contra Basilia, disse:

Senhora, e vós, porque ta7nbem deste con-

tentamento não fiqueis com metws quinhão,

o vosso Vernao, que a seus parentes e

amigos não quiz dizer nada em suas af-

frontas, antes scndo-Uie companheiro na
prisão, é saído delia em tão boa disposi-

ção, que jwderd emendar o ten}po, que la

gastou.v Idem, Ibidem, cap. 45. — «Se-

nhor, disse Argolante, vivo e em mui boa
disposição ficava ao tempo que eu de lá

parti. i> Idem, Ibidem.

—

<s.Tenho bom na-
tural, que não he alfaya para Piloto, t

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eufrosi-

na, act. i, se. 1.

— Vantajoso, útil, conveniente, salu-

tar. — Um bom casamento. — Uma boa
resolução.^— Um bom conselho. — Bons
ares. — È um remédio bom para a tos-

se.—A quina é um bom remédio contra

a febre. — Achar bom, approvar, gos-

tar. — Bom prazer, consentimento, agra-

do. — «Éramos avisados em toda cousa

que a seu serviço e boo prazer tocasse, com
tam grande cautella como se el fosse muy
engrandoso, e nom tom firme que aballa-

mento e mitdaçom podesse aver.-D D. Duar-
te, Leal Conselheiro, cap. 97.—Em sen-

tido desfavoral, bom pirazer, vontade,

absoluta, caprichosa.— Bom desejo, de-

sejo intimo, forte, de convicção.

Serra meu hom desejo, em cooGar
Que algum'hora seram meus males cridos.

ANTÓNIO FERREIRA, SO.VETOS, IÍT. I, D. 8.

— Colido
;
que tem credito, bens

;
que

é garantido. — Uma boa caução.— Uma
boa casa, muitos haveres.

—

Este homem
tem boas rendas. — Bom dinheiro, muito

dinheiro. — Gastou bom dinheiro nesta

viagem.
— Grande, considerável. — Uma boa

remessa de livros.— Uma boa parte dos

meus conhecidos pertencem á classe com-
mercial. — Ha de levar uma boa dose de

palmatoadas. — « Teveram os pexes por
huns dias huvia boa ceva nelles.i) Barros,

Década 11, i, 5.— aE assy veo huma boa

camada de Fidalgos e Cavalleiros.t Idem,

Década III, i, 1. — tE vindo já hom pe-

daço, trazendo o rolo da gente algumas

vacas, e crianças que acharam pelas ca-

sas.» Idem, Década II, i, 1.

E fosse ao nosso cura, e di;a
Que vi a Virgem Maria,
È que ella lhe nromellia

De lhe d,ir um hom casligi.

GIL VICE-NTI, ACTO PISTORIL POBTT-ODEX.

E ha la boas bideiras.

Como na serra dEsírclIi ?

IDEM, ACTO DA FEIRA.

— Escolhido, distincto, nobre, elevado.
—Boafamília.— Bons sentimentos,—Boa
companliía.— Os bons estuda s.—A boa so-

ciedade. — (nQue sua gentil presença me
promete grande achado em tão boa compa-

nhia.'» Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial,, p. 2.— nEUa lhe agradeceu sua von-

tade com as melhores palavras, que pode,

sentando-se junto com a molher do cavallei-

ro, que era dona deboaeonversaçào. » Fran-

cisco do Moraes, Palmeirim d Inglaterra,

cap. 35. — As boas httras, o que anti-

gamente se chamavam humanidades, mas
qtic hoje se constituiram em sciencias

muito importantes, como a linguistica, a

csthetica, a historia, etc.

— Homem bom, nome que se dava an-
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tigamente aos cidadãos de probidade, bôa

reputação e abonados, aos acontiados em
cavallo ; raro se usava entre nós como
Bynonymo àe fidalgo.—«O dito concelho

tinha huma casa, em que faziam sua Rol-

laçom os homens boõs da dita Villa.v

Cortes de Lisboa de 1418, Artigos espe-

ciaes de Santarém. — a Mandamos a vós

Juiz, que com os Vereadores, e peça de

homeens boõs cheguedes aa ditaJiidaria.y>

Cortes dEstremoz de 1454, Capitidos

Especiaes de Santarém.— iMandou ma-

tar em Tolledo vijnte e dous homeens

boons do covmiim, porque forom em con-

selho. t Fernão Lopes, Chronica de D.

Pedro I, cap. 16.

—Honrado, virtuoso, justo, recto, sen-

sato. — Um bom espirito. — Uma boa
alma. — Um bom coração.—A boa cau-

sa, — As boas ideas. — Uma boa dou-

trina. — «.Reynou Asa em Judá omze
annos e foy muy boom e muy dereito e

temia Deus, e quebrantou todollos idollos

que achou em sa íerra.» Livros de Linha-

gens, IV, p. 233, em Portugal. Mon. Hist.,

Scriptores, Tom. i.

Nesta contenda, neste duro relo

Que farey. ó bom Vasco da Silveira.

ANTOMO PKRREIRA, CARTAS, lív. II, n. 12.

Que dizes, men Lencastre, destes sábios,

Destes cjciíopos vellios, que desprezam
Quantos bons Catões ouTe, quantos Fahios.

IDEM, IBIDEM, 1ÍT. I, D. 5.

Diz-lhe quo resurgio seu doce, o charo
Senlior, e co alma leda vay correndo
Consolar do bom Pedro o des emparo.

IDBM, ELEGIA U.

A gloria por Ião pouco preço dada,
Que só quero a despresa se condemna,
He de huma tenção boa, limpa, e inteira.

Il»LIM I»E MOURA, NOTISSIMOS DO HOMEM, Cailt.

iri, est. 64.

Pedio-lhc de beber o bom Romeyro,
A Moura corllíS n.ão lho negava.

JOÃO viz, CAVA, p. 20 (»<1. 1808).

— Que tem utilidade e préstimo para
alguma cousa

;
próprio, capaz ; adequado.— Madeira boa 2^'^^^'' construcções. —

Panno bom para um casaco. — Plantas
boas para transplantar

.

— Gracioso, espirituoso. — Um bom
dito.— Uma boa resposta.

— Que tem bondade.— Um bom pae.
— Um bom filho.— Bom 2Ja'''cí os seus.

Seus versos, e cantij^as todos eram
Louvar o seu bom hey, qoe os Ceos lhe deram.

A.NTONIO rEttBEIRA, EGLOGA I.

— Muitas vezes serve só para dar for-

ça á expressão.— Andei quatro boas le-

goas. — Bom peso, boa medida, peso,

medida que sào maiores que o peso, a

medida exacta.
— Fácil, suave. — Caminho bom de

andar.

— Fallando do tempo, sereno.— Dia
bom. — Noite boa. — Bom tempo.
— S. m. Os bons, os que são justos, re-

ctos, bondosos, os que comprehendem os

deveres da justiça, e da caridade, por op-

posição aos máos.

He o raal dos iõo' milhor
que. dos mãos ho maior bem,
lios bõos dam-ine desfavor

porque muito f.tvor lêem.

cHRisTovÃo FALCÃO, oB-, p. 27 {ed. de 1871).

— «Então se desfez a escuridão, e ella

viram ir mettida em uma nuvem com ta-

manha j)ressa, que em pequeno espaço

desappareceu ; de que todos ficaram es-

pantados, e porém contentes de a ver ir

tão longe que sua conversação lhe não po-

desse empecer ;
porque quando ella é má,

ainda aos bons damna.» Francisco de

Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 43.

— IX Nestes casos sempre os bons e os máos
igualmente desejam gloria. t Idem, Ibi-

dem, cap. 44.

— Neste sentido usa-se algumas ve-

zes no singular.

E quando um bom em tudo é justo e santo.

Em iieiíocios do mundo jjouco acerta.

CAM., LPS-, cant. VIII, est. 55.

— O bom, o bem, o que é bom. —
Preferiu o bom ao útil.

Vejo a quão pouco a dor n'elle se estende
Que todo o bom limita meu sujeito.

Mas onde não alcança esta fraqueza

Creio que supprirá Vossa Grandeza.

HOLIM DE MOURA, N0VIS5. DO HOMEU, C^ant. II,

est. 3.

Mas de tão longe o julja a mortal gente
Attributo do bom por excellenle.

IDEM, IBIDEM, cant. IV, csl. 18.

— Em termos de Philosophia, o bom,
o conjuncto das disposições que tornam

o homem um ser moral.

— O que convém. — «O bom he no

mal alheyo ver o que se ha de fugir, que

he o que dizem exemjdo de cabeça alheya. »

Jorge Ferreira de Vasconcelios, Eufro-

sina, act. i, se. 1.

— Familiarmente : O bom, o que ha

de eífectivo, de curioso, singular. — O
bom é que elle depois de armar tantas

intrigas pretendeu apresentar-se como um
homem incapaz de se intrometter nos míni-

mos mexericos.

— O bom de, o bom do, construcções

que dão certa energia pittoresca á phrase,

sem exprimirem rigorosamente que a pes-

soa que se significa com a palavra que
segue a preposição de, se attribue a quali-

dade de boa. — «Succedia que quando al-

gum d'aquelles poltrõesMa enxarceando al-

guma patranha, que em quatro horas não
acabaria de ap>parelhar, o bom do Reló-

gio dava com grande consciência o seu

meyo dia.ii Francisco Manoel de Mello,

Apol. Dial., p. 25.

—

«Notava de meu va-

gar a facilidade, com que o bom do meu
visinho derretia os A71J0S, e fazia d'elles

carrancas.» Idem, Ibidem, p. 34.

— Bom, adv. Bom, bom ! exclamação

adverbial que exprime a surpreza, o con-

tentamento, a approvação, o desaponta-

mento, segundo o tom em que é pronun-

ciado.

— Loc. : «Boa sentença! nem o mar-
cham as dá melhores. » Francisco Manoel
de Mello, Feira de Anexins, Part. i. Dial.

V, § 3. — A bom sabor, ou simplesmente

bom sabor, muito á vontade.— «Paraa-
mentfís se foi boom sabor. -a Fernão Lo-
pes, Chronica de D. Pedro I, cap. 14.

—

A bom recado, bem guardado, bem se-

guro em prisão. — «E sendo mais perto,

o caialleiro da Fortuna conheceu que era

Selvião seu escudeiro, e vendo-o tão mal
tratado, não podendo encribrir o pesar

que disso sentia, se chegou a elles, rogan-

do-lhes que o soltassem : mas um dos qua-

tro lançou também mão delle dizendo ;

agora buscai quem solte a vós que est'ou-

tro a bom recado está. » Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 32.

—

Boa peça, parte, partida graciosa que se

faz a alguém.

—

".Porque á conta de boas

peças cada huma fazia sua vontade, e

nunca a do sete dono.« Francisco Manoel
de Mello, Carta de Guia de Casados. —
E uma boa peça, diz-se de uma pessoa

cujo caracter está bem longe de ser hon-

rado. — Bom gosto, a qualidade de co-

nhecer o que é bom nas obras litterarias

e artísticas, opposto a máo gosto.

Ah ! Pátria muito ingrata, e muito amada
;

Ah ! que eu se em ti soubiíra as boas letlras

Mais versadas, mais publico o bom gosto,

Ccote encargo de encommondar leitura

Dos nossos bons Autores me esquivara I

FRANCISCO MANOEL DO .NASCIMENTO, OBRAS,

tom. I, p. 36.

— A bom tempo, opportunamente. —
« Trinco, que passou diante, fez tanto en-

tre os cavaleiros que levavam Agriola e

a rainha, que os desbaratou juntamente

com a ajuda de Palmeirim, que inda lhe

socorreu a bom tempo.)) Francisco de Mo-
raes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 2. —
«Porém elle, que lhe pareceu, que ven-

cendo o gigante, lhe ficavam outras mo-

res affrontas por passar, soube-se tão

bem suster naquella, que fazia a Panda-

ro perder os mais dos golpes, e os seus

empregava a tão bom tempo, que em pe-

queno espaço o trouxe á sua vontade. i>

Idem, Ibidem, cap. 39. — Bons olhos,

sympathia, amisade, affecto. — Ver al-

guém comíjons oíAoí^ ter-lhe,affecto, sym-

pathia.

Como ahi houve bilos olhos

houve-o.s maus para mim,
para me serem assim.

OBRAS DE CHRIST. FALCÃO, p. 27 (Od. dO
1871).

—Homem de bom termo, homem de bom
proceder. — «Mandou chamar hum Ca-
çanar da Igreja homem de bom termo, e

de quem estava contente.)) António Gou-
vêa, Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv.

I, cap. 13. — Bom calvário, peça, logro.

— «Bom calvário lhe pregou.)) Francisco

Manoel de Mello, Feira de Anexins,Dial. i.

— /)•;, vir bater a boa pedra, dar com pes-

soa que não se torce, que tem animo du-

ro, de quem se não alcança o que se es-

pera. — «Elle sem torcer nem bainhar

dice aquillo ; vem bater a boa j^^'^''''^
>

chegue-se levará sua lavagem. y) Idem, Ibi-
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dem, Part. I, Dial. vi, § 2.

—

Ser bom Ucho,

ser pessoa que cuida bem dos seus interes-

ses.

—

<íEu sou bom bicho, e tiro o pó de

dehaxo d'agoa, como me picão. ii Jorge Fer-

reira de Vasconceilos, Eufrosina, act. i,

BC. 1. — Ir, andar Maria de bons jyés,

ir, andar velozmente, ter boas pernas.

— « Vou eu Maria de bons pés fiuj muy-
to correndo. r> Idem, Ibidem, act. i, se. 3.

— Bom como o bom melão, muito bom.
— Ter boa hora, morrer sem agonia.—
Estar para a boa hora (fallando das mu-
lheres), estar próxima do parto. — Boa
paga, por ironia : ingratidão , má acção

com que se retribue favores ou um favor

que se recebeu. == Diz-se também bom
pago.—Fazêl-a boa^ fazer alguma cousa

mal feita, fazer ura acto de que não se

previram as más consequências, deitar a

perder uma cousa, um negocio.

—

Fazel-as

boas, commetter actos leprehensiveis. —
A boas horas, opportunamente, e por iro-

nia : fora de tempo.— Ver as boas, vêr tudo

embrulhado, complicado, toldado, vêr-se

em talas, em afflicções.—Boas cOTiías, con-

tas certas.

—

Dar boa conta d\ima cousa,

deserapenhal-a, apresentar bom resulta-

do d'elles.—íA ninguém se pôde com rasão

pedir conta, do que não pôde obrar ; e nin-

guém a poderá dar boa do que não quiz,

ou soubefazer, tendo cargo de saber, e que-

rer obrar, aquillo de que lhe não pedem
conta. i> Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial., p. 47. — As boas, por bem, com
bom modo, sem enfado. — Vir ás boas,

fazer as pazes.

—

Andar á boa vida, não

fazer nada. — Boa vida, significa tam-

bém vida consagrada á religião.— «/?o-

brante seu escudeiro lhe apertou as feri-

das, e o levou a um mosteiro de frades,

qu^estavam hi perto, onde curaram d'elle

com muita diligencia, por ser casa de

homens devotos e de boa vida.» Francisco

de Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

24.

— AdaG. : aPara mal de costado, é

bom o abrolho. íi — «Eu nam viuo de be-

nesses, e para mal de costado he bom o

abrolho. í> Jorge Ferreira de Vasconceilos,

Eufrosina, act. i, se. 3. — «Bom Re>/ se

quereis que vos sirua daivie de comer. y>

Idem, Ibidem. — «Chega-te aos bons e

serás um d'elles.si Idem, Ibidem.

—

«An-
tes com os bons a furtar, que com os

máos a orar.» Idem, Ibidem.— «A máo
bacorinho boa lande. m Idem, Ibidem. —
aBesta sem cevada nunca hoa cava/gada.r>

Idem, Ibidem. — «Bom amigo he o gato

se não que arranha. » Idem, Ibidem. —
«.Melhor he beijar imigos que pedir a

amigos, ja os mortos não sam nossos, nem
os viiíos bons amigos.» Idem, Ibidem.

—

«Em bom dia boas obras. n Idem, Ibi-

dem.

—

«Nem de silva bom bocado, )iem

do escasso bom dado. d — «Nem de Syl-

va bom bocado, nem do escasso bom da-
do, dizem os antiguos.» Idem, Ibidem,
act. I, se. 2. — «Sam Peitar faz bom
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jantar: que sam Rogar não ha lugar. -n

Idem, Ibidem. — «Esquivança aparta

amor, boas obras omezio.-o Idem, Ibi-

dem, act. I, SC 3. — «Quem boa ventu-

ra tem a Deos a agradeça, encomendar
a elle, e pejar ás comas.» Idem, Ibidem,

act. I, SC. 1. — «Encosta-te á boa arvo-

re, gosaras de boa sombra.» — «Quem a

boa arvore se arrima boa sombra o co-

bre.» Idem, Ulysippo, act. i, se. 3. —
«Debaixo de ruim capa, se encontra ás

vezes o bom bebedor.

N5o julgueis vós pola cor,

Porque em ai vai o engano
;

Cj dizem que sob mao p:)uo

Eslà o bom bebedor :

Nem vós digaes mal do anno

.

GIL TICBNTB, ADTO DA FErRA.

— «Do bom, tudo; do ruim, nada.»
— «Do bom sem penhor, e do mau
nenhum penhor, nem fiador. » — « To-
dos queriamos ser bons, e alcançamolo
os menos.» — «Bons e máos mantém cida-

de.» — «O bom homem goza ofructo.» —

•

«O bom por si se gaba.»— «O bom sof-

fre o que o máo não pôde.»—«O grande
junto ao pequeno fica maior, e o bom
junto ao máo fica melhor.—«De boa casa,

boa brasa.»— «BomtíO que Deus dá.» —
«'^Odi parte em máo sujeito. ^^— «Bons cos-

tumes e muito dinheiro, farão a meu fi-

lho cavalleiro. » — «O bom vinho escusa

p>regão.»—«O bom vinho a venda traz

comsigo.

»

— « O bom mosto sáe ao rosto. »—
«Não é bom o mosto colhido em Agosto.»
—- «Quando não chove em fevereiro, não
ha hom prado, 7iem bom centeio.»— «Ami-
go do bom tempo, muda-se com o vento.-»

— «Ao bom amigo com teu pão e com teu

vinho. »— «Mais vai um bom amigo que teu

parente nem primo.»—«Anda a teu amo
a sabor, se queres ser bom servidor.»—
«Não é o bom bocado para a boca do as-

no.»—«As palavras boas são, se assim

fosse o coração.»—«Cobra hoa fama, fa-
ze o que quizeres.»— « Ganha hoa fama e

deita-te a dormir. »— « Companhia de dous,

companhiadehoas.»— «De ruim ninho sae

bom passarinho.»— «Faze hoa farinha e

não toques bozina.

»

—«De bons propósitos

está o inferno cheio, e o céo de boas obras.

»

— «Cão azeiteiro, nunca bom coelheiro.»

— «De má matta, nunca boa caça.» —
«Castiga o bom melhorará; castiga o máo
peorará.»— «A boa «ião do rocimfaz ca-

vallo ; e a ricim do cavallo faz rocim.»

— «A bom cavallo espora, e ao bom es-

cravo açoute.» — «Bom cão de caça até

á morte dá ao rabo.» — «Cresce o ouro

bem batido, como a mulher com bom ma-
rido.»— «De bons, e de melhores, d mi-

nha filha venham.» — «Em quanto fui
sogra, nunca tive boa )iL>)'a.p — «Em
quanto fui nora, nunca tive boa sogra.»—
«Bom de convidar, máo de fartar.»—
«Bom comer traz máo comer.»— «A'M»ca

boa olha com agraço.»—

«

Quem bom, e tnáo

não pode sojfrer, a grande honra não pode
vir ter.»— «-Se queres ter bom moço, an-

tes que nasça o busca.-»— «A bom dia abre

a porta, e ao máo te apparelha.»— «Ao
hom pagador, não dóe o penhor.»— «Boas
são mangas depois de festa.»—«Bom é

saber que pão te ha de manter.»— «Bom é

um pão, e melhor com dous pedaços.»—
«-Do bom logo bom fogo.»— «Embom an-
no, e em máo anno, aveza bem teu papo.»—«O bom ganhar faz o bom gastar.»—
«Antes com bons a furtar, do que com
máos a orar.»—«O bom dia mette-o em
casa.»—«O bom vizinhofaz o homem des-

apercebido.»—«O bom pae ama-se, e o

máo soffre-se.»—«O bom pairado?' é her-

deiro no alheio.»—«Para o bom pede,

para o máo deseja.»— «Quem é bom de

contentar, menos tem que chorar.»—«Boa
é a tardança que assegura.» — «Filho

bastardo, ou muito bom, ou muito velha-

co.»—«O filho do bom, passa o máo, e

passa o bom.»—«O filho d,o máo, quando
sáe bom, é razoado.»—«O filho do bom
vá, até que bem lhe vá.»—«Bácoro fiado,

bom inverno, e máo verão.»— «De rabo

de j)orco, nunca bom virote.»—«Não é

hom fugir em. soccos.»—«Quem sempre
olha o derradeiro, nunca commette bom
feito.»— «Não é boa a falia, que todos

não entendem.»—«O moço de bom juizo,

quando velho é adivinho.»—«Boa conta,

má conta, tudo é conta.»— «Boa meza máo
testamento.»— «Ao bom darás, e do máo
te afastarás.»—«Debaixo de bom saio

está o homem máo.»—«O máo ao bom
anoja, que o máo não ousa.» — «A bom
correr, ou máo comer três vezes beber.»—
«A bom, bocado grande.»—As boas no-

vas, a todo o tempo; e as más pela mor-

nhã.»—«Boa é a trufa, bom o salmão,

bom e o sável, quando é de .lazão.»—«O
que é bom para o ventre, é máo para o

dente.»—«Pouco mal, e bom gemido.»—
«A mulher boa, prata é que muito soa.»—«Aquella é boa e honrada, que está viur

va sepidtada.»—«O bom panno na arca

se vende.»— «Bom principio é amefade.»
—«O bom appa relho,fas o hom ojicial.»

—«Com bom sol, se- estende o caracol.*—

«A bom pedidor, bom tenedor.»—«Abom
dizidor bom ouvidor.

t

—«A bom enten-

dedor, poucas palavras.»— «.4 bom en-

tendedor, meiapalavra basta.* — «Bomsa-
ber é calar, até ser tempo de faliar.»—
«Bom coração quebranta má ventura.»—
«Do traidor farás leal com bom faUar.t
—«De um homem néscio ás vezes bom
conselho.»—«Prata é o bom fatiar, ouro

é O bom callar.»—«Se queres bom conse-

lho, pede-o ao velho.»—«Se queres ser

bom juiz, ouve o que cada um diz.»—
«Boaea cozinha, onde ha cante.»— «.4 boa

ventura com outra dura.»— «.4 boa ven-

tura de uns ajuda aos outros.»— «Des-

leal e bom servidi.»', virás a ser senhor.»

—«Dormirei, boas iiovas acharei.»—«Se

queres bom caltaço, semea-o em março.»

— «Bom é ter pae, e mãe, nujs o comer ra-

pa tudo.-K—«Cara de aço, nwica t boa.»
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Francisco Manoel de Mello, Feira de Ane-
xins, Part. i, Dial. i, § 3.

—

«Obom pa-
gador não arreceia pena. t

1.) BOMBA, s. f. (No francez homhe ;

vid. Bombarda. A bomba foi assim cha-

mada por causa do estrondo que faz).

Globo de ferro ôcco, cheio de pólvora, e

metralha, que lançado com o morteiro,

sobe ao ar, e caindo rebenta, quando a
mecha communicou o fogo á pólvora.

Mostra-íe dos Cirlnpas o exercício
Nas homha.^ que de fopo estão queimando ;

Outros, cc;n vozes, com que o ceo feriam,
InslruDientos allisono.s tan;:iam.

CAM., [,Ds., eant. ii, est. 90.

— Bomba de pólvora, pequeno carta-

xo de papel, da forma de bomba, ataca-

do de pólvora, e liado por fora com
barbante breado, para fazer maior explo-

são quando rebenta ; leva um pequeno ca-

nudo de canna, por onde se lhe chega o

fogo : usa-se nas festas populares, e faz

parte dos foguetes.

— Globo de vidro ôcco, contendo pol-

voia fulminante, e rebentando logo que
se calca ou pisa.

— Bombas vulcânicas, porções de lava
em fusão que lançam os volcões.

— Figuradamente : Cair como «ma bom-
ba, chegar de improviso.

— Familiar e figuradamente : Acci-
dente, desastre. — A bomba vae estalar,

vae acontecer algum desastre, ou algum
successo desagradável.
— Termo de Marinha. Bomba de si-

gnaes, globo grande de panno preto que
está armado em arcos, e içado em mas-
tros e vergas, etc.

2.) BOMBA, s. f. (No inglez pump, no
hollandez pomp, no allemão pump, no
francez pompe. Origem incerta. Menage
tira-o do grego pomj)ê, acção de enviar.

No hespanhol e catalão bomba, talvez

melhor do românico bombare, beber, suc-

car, que é também uma onomatopêa;
no italiano é tromba que representa o

latim tuba). Machina para elevar a agua,
que é composta essencialmente de um cy-
lindro, chamado corpo da bomba, de
um êmbolo que se move com attrito no
cylindro, e de duas válvulas, que se abrem
e fecham alternativamente, pelo movi-
mento do êmbolo.
— Bomba aspirante, aquella cujo corpo

da bomba está collocado no alto d'um tu-

bo que mergulha no liquido, e no qual o
ponto de juncção d'estas duas partes es-

tá, da mesma forma que o êmbolo, muni-
do d'uma válvula, que se abre de baixo
para cima.

— Bomba de compressão, a que tem o
corpo da bomba mergulhado no liquido
e no qual o tubo, situado lateralmente,
tem a sua entrada no corpo da bomba,
fechado por uma válvula, que se abre de
dentro para fora.

—Bomba mixta, a que é parte aspi-
rante, e parte de compressão.

— Bomba d'incendio, bomba aspirante

e de compressão, guarnecida d'uma man-
gueira comprida de couro, por meio da
qual se dirige a agua sobre o jDonto amea-
çado. As primeiras bombas d'incendio

foram estabelecidas em França em 1705.
— Termo de Marinlia. Bombas, cylin-

dros ôccos de madeira, ou cobre, collo-

cados á ré do mastro grande, cuja func-

ção é de esgotar a agua que se introduz

no porão d'um navio, descendo até á arca

da bomba ; ou á proa, prolongadas com
o costado para o serviço da baldeação.

— Dar á bomba, zonchar, manobrar
com este instrumento para desaguar e es-

gotar os navios.

Proc. Bejo-vo-Ias mãos. Juiz.

Que diz esse arrais ? que diz ?

Diabo. (,)uc sereis bom remador.
Enlrae. bacli;irel doutor,

E ireis daudo .i bomba.

GIL VICRNTE, ATTO DA BARCA DO INFERNO.

— dDar a bomba de contino
;
por se

a náo não hir ao ftmdu.n Barros, Déca-

da II, foi. 38, col. 2.

— Alija, disse o mestre rijamente,

Alija tudo ao mar : n.ào falte acordo
;

Vão outros dar á bumba não cessando :

A' bomba, que nos imos alagando,

«Aíi., LDs., cant. VI, est. 72.

A dar ."i bumba alguns 1. go correrão
Tornando o mar ao mar, que livre enlra\a.

SÁ Ue MENEZBS, MALACA CONQUISTADA, liv. 1,

oit. 37.

— Bomba pneumática, synonymo pou-

co usado de machina pneumática.
— Bomba de corda de Vera, machina

que levanta agua pela rotação de uma
corda vertical, que mergulha n'um po-

ço. — Bombas de ^alimentação, as que

servem para conduzir a agua desde o

carro de provisões até á caldeira das lo-

comotivas, e em geral desde qualquer

ponto em que se acha o liquido até á cal-

deira de qualquer machina de vapor.
— Bombas de vapor, aquellas cm que

o vapor é empregado para pôr o êmbolo
em movimento.
— Bombas assopradoras ou folies,

machinas destinadas a subministrar aos

fornos de grande capacidade uma por-

ção de ar maior que a subrainistrada pe-

las correntes naturaes. Estas machinas
são ordinariamente de ferro ou de ma-
deira

;
quando são de madeira têm a

forma quadrada, e sendo de ferro a sua
forma é cylindrica.

— Dá-se também o nome de bomba a

um pequeno bocal de vidro aberto, ter-

minado por um tubo de vidro também
aberto, que serve para extrahir o leite

dos peitos das mulheres.
— Dá-se egualmente este nome a um

pequeno instrumento de folheta, que ser-

ve para extrahir o azeite das pipas. Tem
um tubo comprido que se introduz na
pipa f>elo batoque.

— Termo do Brazil. Bomba, pequeno
tubo, geralmente de palha, com uma ces-

tinha gradeada, n'uma das extremidades,

com que se toma o matte, introduzindo a

cestinha na chávena, e aspirando-se pe-

la outra extremidade do tubo.

— Bombas manuaes, as que servem

para rogar os jardins.

3.) BOMBA, s./. Termo de Palheiro. O
postigo que se faz no sobrado do palhei-

ro, que vulgarmente chamamos alçapão,

o qual cahe sobre a estrebaria, para por

elle lançarem a palha com taboas, que

descem de cima até abaixo, para se não

desperdiçar a palha ; assim chamado, por

similhança com os postigos d'onde saem

as bombas do navio. — aFique rente do

fundo, por onde se tirará a palha ; esta

obra se chama bomba.» António Galvão,

Tractado da Gineta, p. 29.

BOMBÂCHAS, s. /. pi. Antigos calções

largos e compridos, que se atavam por

baixo dos joelhos ; eram de seda, e se

encorpavam com tufos, ou garambazes.

= Coliigido por Bluteau.

BOMBÁCHO, s. m. (De bomba, com o

suffixo oacho»). Bomba pequena de tirar

agua nas embarcações, ou dos poços.

BOMBARÁTO, «. m. (De bom, e bara-

to). Desprezo, pouca conta, pouca esti-

mação.— «Ainda que os Reys de Portu-

gal, [disse o Italiano) começassem com
pouco, e também em pouco tempo alcan-

çassem muito de gloria, e fama ; nem por
isso deixarão de ser os Portuguezes sem-

pre valerosos, e de grande animo; e que

liberalmente sabião fazer bombarato da
vida, a troco da liberdade.» Pedro de

Mariz, Diálogos de varia historia, Dial. i,

cap. 1

.

BOMBARDA, s. f. (Do baixo latim bom-

barda, de bambus, ruido, estrondo). Ma-
china de guerra usada na edade media e

que, por meio de cordas e molas, servia

para arremessar grandes pedras. — «-E

alli mandou fazer engenhos e carros, e

bombardas, e outros perçebimentos de

guerra.» Fernão Lopes, Chronica de D.

Fernando, cap. 134.

Afora allirmarás que covas, mnros,

Bíiluaries, boiíihariia-i, armaduras,

Petrechos, vai los, minas, contramuros.

AXT0.N10>ERnEinA, CARTAS, líV. I, W. 6.

—Depois da invenção da pólvora, peça

d'artilheria antiga similhante aos mortei-

ros d'hoje.— «Tomáram-se nesta torre, e

baluarte trinta e seis bombardas delias

de grandura dos nossos camelos, e outras

pouco nienos.» Aflonso d'Albuquerque,

Commentarios, Part. iv, cap. 5.

A minha tiuireu era guarda
Para liem de minha prol,

Cuidando que era ourinol,

E turnou-se-me b.ímbarda.

GIL VICE.NTE, AUTO DA FEIRA.

Não vencerá somente os Malabares
Destruindo Panane. com Coulete,

Commettendo as bambardas, que nos ares

Se vingam só do peito que as commette.

CAM., Lus., cant. x, est. 55.

Mas, para o ct3o Vulcano fusilando,

A Frota co' as bniiibanlas o festeja.

OB. cii., cant. 11, est. 106.
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— <sOs Gregos chamarão á Peça de

Artilheria bombarda pello boato, os La-
tinos Tormentuni, jjello qua atormenta o

corpo oppustO) que fere.D António Vieira,

Sermões, Tom. vii, p. 397,

—

iQuarenta

barris de pólvora de bombarda.» Jacin-

tho Freire, Vida de D. João de Castro,

Liv. II, n. 39.

BOMBARDÁDA, s. /. (De bombarda,
com o sutfixo «áda»). Tiro de bombar-
da. — <íE se acode alguém a isso, saem-

Ihe cinco cavalleiros, que tem dentro e

vencem-no logo ; e se vem mais de um não

os consentem, ante ás bombardadas os des-

viam do castello.si Francisco de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 74. — «^
qual obra Oonçallo Pereyra lhes quis es-

tornar com os nauios de remo, que man-
dou chegar a ella, atirando-lhe muytas

bombardadas, que não forão bastantes

para impedir, acabar-se aquella noite. d

António Pinto Pereira, Historia da índia,

Liv. I, cap. 29.

BOMBARDAMÊNTO ou BOMBARDEA-
MENTO, s. m. (De bombardar ou bom-
bardear). Acção de bombardear. — O
bombardeamento de Strasburgo.

BOMBARDAR oii BOMBARDEAR, v. a.

(De bombarda). Destruir, deteriorar com
bombas, artilheria.

—

Os prussianos bom-
bardearam Paris em 1870.

BOMBARDEIRA, s. f. (De bombarda,
com o suffixo o eira»). Aberta entre mer-

lões ou postigo por onde se mette a ex-

tremidade da bombarda do lado da boc-

ca. — a Lançou catorze soldados por hu-

ma bombardeira.» Jacintho Freire, Vida

de D. João de Castro, Liv. ii, cap. 95.

BOMBARDEIRO, s. m. (De bombarda,
com o suffixo «eiró»). Artilheiro que lan-

ça bombas. — «.Onde os vejo, logo me
benzo como de espirito ; porque vos que-

rem fazer de um corpo barreira de bom-
bcirdeiros aprendizes.)) Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Ulysippo, act. ii, se. 7.

Fazem os bombardfiros seu odicio,

O eco, a terra, e as ontias atioaiulo.

CAM., Lus., rant. ii, est. 90.

— nEntre as nonas que tinhão trazido

ao Saltão do aleuantamento de Lara, foy
huma,quefoy causademe não receber com
tanto agazalhado, em que lhe ajfirmarão,

que os moradores de Lara se leuantarão

por conselho, e ajuda dos Portuguezes de

Ormuz, acrescentando a isto, que auião

mandado bombardeiros, e munições pêra
se defender a fortaleza. n António Gou-
vêa, Jornada do Arcebispo de Góa, Liv.

III, cap. nit.

BOMBARDEIA, s. /. Diminutivo de

Bombarda.
BOMBARÍA, s. /. (Do bomba, com o

suffixo «ária»). Cópia, multidão do bom-
bas.

BOMBAZINA, s. /. (No baixo latim

hombacinus, do bombax ou bombix, bicho

da soda, do grego bómbyx, bicho da sO-

BONA

da). Droga de algodão, fustão.—Belbute,

riscado de algodão e linho.

t BOMBAZÍNO, s. m. (Vid. Bombazi-
na). Estofo de seda.

BOMBEAR, V. a. (De bomba). Comba-
ter uma praça com bombas.

BOMBEIRO, s. m. (De bomba, com o

suffixo «eiró»). O que faz bombas.
— Nome dado a cada homem d'um cor-

po especialmente encarregado de levar

soccorros aos incêndios, e de fazer traba-

lhar as bombas.
BOMBIÁTES, s. m. pi. Termo de Chi-

mica. Saes formados pela combinação do
acido bombico com diversas bases.

BOMBÍCIA, s. f. Espécie de canna.

BOMBORDO, s. m. (Do teutonico : no
allemão backbord ; de back, castello da
proa, e bord, porque nas antigas embar-
cações do norte o castello da proa fica-

va sobre a esquerda). Termo de Mari-

nha. Lado esquerdo d'um navio, quan-
do, collocado á popa, se olha para a proa.

E o opposto de estibordo.

— Por extensão, o marinheiro diz a

tudo quanto está á sua esquerda : Está
a bombordo.
BOMBORREÁR, v. n. Fazer gala, fazer

ostentação de bom e brilhante vestuário.

. . . Cous'e que muyt'alarda
pcra gram burnbonrar.

CANCIONEIRO DE REZENDE, tOlD. I, p. 145.

BÓMBYCE ou BÓMBYX, s. m. (Do grego
bómbyx, bicho da seda). Termo de His-
toria Natural. Nome scientiíico do bicho

da sêda.=Mendes Barbuda escreveu Bom-
biz.

Estará vario homhiz, desta planta
Rocnilo as folhas, c das luoras delia

Estav.ão aics niil conioudo tanta.

UANOEL UBNDES BAHUODA, VIRGINIDOS, caot. XIX'

est. 35.

BOMBYCICO, adj. (De bombyx). Ter
mo de Chimica. Acido bombycico, acido

orgânico achado no liquido que contém a
chr}'s;'ilida do bicho da seda.

BOMBÍLIOS, s. m. pi. Termo de His-

toria Natural. Género de insectos dipte-

ros.

t BOM-JESÚS. Ordem estabelecida em
1538, pelo padre Maluselli, discípulo de

uma Santa viuva, Gentile de Ravenna.
Os religiosos d'csta ordem, diziam mati-

nas á meia noite.

BÓM-TÓM, loc. (Do francez bon-ton).

Elegância, maneiras polidas, de bôa so-

ciedade. — Pessoa de bom-tom.
1.) BONA, s. /. (Do latim bona, pi. do

bonutn). Bens moveis ou de raiz (vid.

Boa). — « Todalas herdades que nos hi

acaecerom de bona de Johão Viegas, assi

en casas, quomo en vinhas, quomo en oli-

veiras, quomo en outras arvores i/uacfqucr

chantadas, o por chanfar.i> Doo. das Sal-

zedas de 1291, em Viterbo, Eluc.

2.) BONA, adj. f. (Do francez bonne,

do latim bona, d'onde também o portu-

guczbôa).i^Usado só nalocuçào d'origem
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franceza bona chira (ou bona ayira), bom
pasto, boa mesa, mesa regalada,— lOu
ospedes, ou ospedas avemos nós oje de ter
{como dizem) bona xira.-a António Fer-
reira, Bristo, act. iv, se, 6.

BONACHÃO, adj. m., BONACHONA, /,
(De bonacho, com o suffixo aão»). De
bom natural, que está por tudo.— Emui-
to bonachão.
— Substantivamente : É um bonachão.
BONACHEIRÃO, adj. m., BONACHEIRO-

NA, /. Augraentativo de Bonachão.
1.) BONÁCHO, adj. (De bom, com o

suffixo «acho»). De bom natural, que se
accommoda com tudo.

2.) BONÁCHO, s. m. Animal similhan-
te ao touro com crina de cavallo, que
com um fétido particular que exhala afu-
genta o caçador.

BONANÇA, s. f. (De bom, com o suffi-

xo «anca»). Calmaria ou bom tempo de-
pois de tempestade no mar.— «Assim
como o cavalleiro da Fortuna se apar-
tou da donzella Lucenda, andou por suas
jornadas contra o reino da Gram-Breta-
nha, acompanhado sempre daquelle cui-
dado, com que a primeira vez saíra de
Constantinopla, sem achar nenhuma aven-
tura, que de contar seja, té que chegou
ao cabo de Tãogis, que é porto de mar,
e, porque o vento então era contrario, es-

teve alguns dias esperando por bonança,
2}era s'embarcar. i> Francisco de Moraes,
Palmeirim dlnglaterra, cap. 31. — «De
meu conselho, senhor cavalleiro, antes de-
víeis esperar pela bonança quando viesse,

que sair em parte de tanto perigo, t Idem,
Ibidem, cap. 27,

Tambera. qaando os negrumes
Os corardes dos .Nautas amedrontão,

Espera por Bunança.

rRAScisco mauoel uo Kiscnimo, osais, lom.
1, p. 143.

Daqui fomos cortando maitos dias,

Kulre tormentas tristes c bonanças.

CAx., Lrs., canl. v, est. 66.

Tu, que ordenas repouso ao Sol dourado
No grande leitu do humidu elemento,
Fatendo com Justíssima balança,
ScíTuir ã tempestade a mor b.>na%^

GADiuEi peneiiiA Di caítuo, ci.TS4ái, cajit. I,

cst 43.

— Figuradamente : Tranquillidade,

prosperidade. — <s.Aquella noite cearam
com tanta abastança de cousas ministra-

das por Dra7nusiaudo, como se fora no

tempo de sua bonança.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Iuglaterra, cap. ÕO.

Eu niú fa(0 nada,

E sao como cjio. sem acbar ii>nt*(í.

OIU TlcaNTt, ACTO DA IISTORIA Dl DIU».

— d Privarão os antigos Reys de tua

primeira bonança.» Monarchia Lusitana,

Tom. I, foi. 23.
—Ad.\g. : úXo bravo mar ás vezes ha

bonança.» — «Xo bravo mar á tempos se

acha bonança, nesta minca, quanto lhe

fazeis he perdido.» Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Ulysippo, act, l, se, 7.

— Adjectivamente : Bonançoso.— Tetn-

po bonança. »

—

Mar bonança.— Vcuto bo
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nança. — <iEm monqoens, que são tempos

bonanças, regulados em seu curso per es-

paço de três mezes.ti Barros, Década III,

íbl.' 69.— « Velejando por nossa dei'rota

com monção tendente de ventos bonanças.»

Fernão Mendes Pinto, Peregrinações, foi.

161.

BONANÇÁR, V. n. (De bonança). Estar

em bonança.
— Adag. : «Em quanto o mar bonan-

ça, todos são bons pilotos. y> — aEm quanto

o mar bonança todos são bons pilotos,

mas se elle empolla com vento contrario,

panos atirão ao norte. » Jorge Ferreira

de Vasconcelios, Ulysippo, act. i, se. 4.

BONANÇOSO, s. VI. (De bonança, com
o Buffixo «òso»). Em que ha bonança.

Como qn;tndo do mar temjiestuoâo

O marinheiro lendo trabalbado,

De bum iiaufra^MO cruel sahindo a'nado,

Só de ouvir fallar D«lle esta medroso :

Firme jura ([ue o vêi-o bonançoso
JJe seu lar o não tire socegado. . . .

CiM., SONETO 80.

— Vento bonançoso, vento fraco em
que se vinga e surde pouco.

— Figuradamente : Tranquillo, prós-

pero.

t BONAPARTÍSMO, s. m. (De Bonapar-
te, nome da íamilia dos Napoleões, impe-

radores de França). Opinião dos que sào

pelo governo imperial de França funda-

do por Napoleão i, e pela sua dymnastia.

BONAPARTÍSTA, s. 2 gen. O, a que
pertence ao bonapartismo.

BONDA, s. /. Arvore da Africa.

BONDADE, s. f. (Do latim bonitate,

nom. bonitas, à.Q bónus, hovL\\ vid. Bom).
Qualidade do que é bom. — Bondade
d'um vinho.

Se Don Martin é morto,
Sempre ten sa bondade,

CANCIONBIRIKHO DE TílOVAS ANTIGAS, publ. pOf
Varnliagen, n.« 34.

— ííMas os golpes do gigante onde al-

cançavão fazião tanto damno, que nenhu-

mas armas se lhe emparavão ; e vendo a
bondade de Primcdião, pesava-lhe tanto

vel-o morrer, que lhe disse ...» Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 10.— líSenhores, disse o cavalleiro

da Fortuna, vejo-vos tão maltratados das

feridas, que nesta batalha recebestes, e a
bondade e o esforço de todos tão iguais

nella, que fiei medo e esforço de mais da-

mno. d Idem, Ibidem, cap. 33. — aEstes,

vendo que a sobejidão dos muitos fazia per-
der a bondade aos imucos, abaixarão as

lanças, com as quaes antes de as quebrar
derrubarão alguns. ii Idem, Ibidem, cap.

46. — «jG no que muito se esforçavam

alem de o conhecerem por tal, era a bon-

dade do escudo. i> Idem, Ibidem, cap. 41.

— «O cavalleiro do Castello era de tan-

ta bondade d'armas, que nenhuma fra-
queza se conhecia nelle, nem vantagem

em Palmeirim, inda que aquelle dia foi
dos que mais experimentou sua pessoa.

i

Idem, Ibidem, cap. 57.

— Justiça.

—

A bondade d'uma causa.

— Doçura de caracter, indulgência, be-

nevolência, caridade. — Um homem cheio

de bondade, todo bondade.

Porque não jnl^ani leiras os letrados ?

Bons a bomlaile ? e porque os Cavaileiros

De Cavaileiros não seram julgados?

ANTOMO FERREIRA, liv. II, Cart. 13.

E acnnseUio-vos mui bera.

Porque quem bontíaiie lem
Nunca o mundo será seu,

E mil canceiras llie vem.

GIL VICENTE, ACTO DA FEIRA.

E porque o peccado he em si temporal,
E a bondade de Deus he infinda.

Precede em grandeza toda a cousa liiida,

E ser poderoso he seu natural.

mBU, ACTO DA UISTORIA DB DBDS.

Que a lua bondade me escasa^e absolve
De ser teu imigo.

IDBU, IBIUBU.

Dens, Clã propriíun est miserere,

Porque o seu próprio he perdoar,
De toda a senha não quer executar,

(E a summa bondade assim lh'o requere).

IDEU, IBIDKM.

— « Chamando a todos os pouos, e pes-

soas que recebião o arcebispo. Romanos,
e aos que lhe resistião, Babylonios, até

que de todo no Synodo se acabarão pela
bondade de Deos estes nomes, e toda a
scisma desta Igreja com elles.ii António
Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gôa,
Liv. I, cap. XV, foi. 48, col. 1.

—

«Desta
maneira corrião os christãos deste Bis-
pado, e seus Sacerdotes nas cousas espi-

rituaes, e Ecclesiasticas, quando o arce-

bispo veyo a elle, e celebrou o Synodo Dio-
cesano, em que pella bondade de Deos todas
ellas foram reformadas, e postas na or-

dem que se podia desejar. y> Ob. cit., Liv.
I, cap. XIX, foi. 61, col. I.

Mas aquella Bondade tSo Divina
A quem não pode haver caso escondido,
Condemna-lo porém não determina
Sem ser o Réu de sua escusa ourido.

ROLIM D8 MOURA, jNOVlSSI.MOS DO BOUEa,
cant. I, est. 101.

Mas «m quanto ests obra t^io divina
Foi a Sunima fíondade fabricando.
Do triste Remo, o Rei tnsle imagina
Como o grande ediliciu vá minando.

iDBM, IBIDEM, caut. 1, est. 7.

— No plural. Dotes elevados no exer-
cício das armas ou na cultura intellectual.

— « Ca nom embargando que elRei Dom
Affonso fosse comprido dardimento, e

muitas bomdades.i) Fernão Lopes, Chro-
nica de D. Pedro I, cap. 1. — nHomem
de prol, e em aquel tempo estremado

em asijnadas bondades.» Idem, Ibidem,

cap. 8. — Acções de valor. — <i<Se al-

guns ouuerem contar as marauilhas e bon-

dades que faziam seeria o liuro iam gran-

de que os que o leesem com a grande es-

critura se anoiariam.a Livros de Linha-

gens, III, p. 190, em Portugal. Mon.
Hist., Scriptores.

— Syn. : O bem, a bondade. O bem
é a idêa abstracta do que é bom ; a bon-

dade é a idêa do bem realisado n'um in-

dividuo. O bem pôde ser concebido por

todos e ninguém tem o bem, mas os in-

dividues podem ter bondade.—Bondade,
humanidade, sensibilidade. O homem que

tem humanidade interessa-se por tudo o

que diz respeito aos seus similhantes, bus-

ca alliviar os seus males e minorar 03

seus infortúnios ; o homem que tem sen-

sibilidade não só se interessa e tracta de

dar allivio aos males de seus similhantes,

mas ainda se commove com elles.—Mas
o homem que tem bondade é mais que o

homem que tem sensibilidade e o homem
que tem humanidade; não só tem mise-

ricórdia, não só allivia os males alheios,

mas ainda tracta de dar a felicidade a

seus similhantes.

BONDÚQUE, s. m. Termo de Botânica.

Olho de gato, planta leguminosa.

BONÉ, s. 771. Vid. Bonéte.

BONECA, s. /. (Vid. Boneco). Figura
de páo, barro, marfim, metal, papel,

massa, etc, imitando creança do sexo fe-

minino ou mulher, que se dá ás creanças

para brincarem.—Panno atado com uma
cabeça em que se contém uma substan-

cia, para brunir, polir, envernizar, etc.

BONECO, s. TO. Figura de páo, barro,

marfim, metal, papel, massa, etc, imi-

tando o homem, para brincos de meni-

nos.

São sós outo ;

Quatro de cada banda, e sempre os mesmos
Bonecos a girar em roda viva.

VkANCISCO UAnOBL DO NASCIMENTO, OBRAS. lOm.

1, p. lUl.

Pois erSo (que os vi bera) qaatro bonicos.

IDEM, IBIDEM, tOm. I, p. lOt.

— Figuradamente : Homem enfeitado

ridiculamente. — Homem incapaz de fa-

zer cousa alguma.

BONÉCRA, s. /. Vid. Boneca.

BONÉCRO, s. m. Vid. Boneco.

BONÊJA, s. f. Termo Chulo. Amante,
amiga; mulher de má nota.— nPois sa-

beis vós que me a mim disserão? Que le-

uara o meu esta sua boneja á casa da tia

a vossa rapariga, que vos tínheis inuito

preites, e muito janeleira.» Jorge Fer-

reira de Vasconcelios, Ulysippo, act. iii,

SC 3.

—

«E ja per sua mão sendo meu pay
mancebo, ella acoutou huma boneja dessas

com que elle andava.» Idem, Ibidem.

1.) BONÉTE, s. m. (Do francez bonet,

que vem do baixo latim bonetus, bone-

tum, espécie de estofo). Cobertura da ca-

beça de homem, sem abas. — Ha boné-

tes com pala e sem p)ala.

— Bonéte phrygio, espécie de cober-

tura da cabeça que a antiguidade dava
aos phrygios. Orpheu é representado com
o bonéte phrygio.

— Obs. : A forma hoje usual é Boné,

que também se escreve Bonné, com me-
nos razão Bonnet (orthographia franceza).

2.) BONÉTE, s.f. (Do francez bonnette,

de bonnet, bonéte; vid. Bonéte 1). Ter-

mo de Marinha. Nome de pequenas velas

que se accrescentam ás grandes para apre-

sentar uma maior superfície ao vento,

BONÍCOS, s. m. pi, O excremento dos
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camelos.= Usado por António Tenreiro,

Itinerário, cap. 16.

BONIFICAÇÃO, s. f. (De bonifica, the-

ma de bonificar, com o suffixo «ação»).

Melhora. — A bonificação das terras pela

cultura. — Augmento do producto d'um
negocio.

BONIFICADO, part. pass. de Bonificar.— Vinho bonificado 7ia adega.

BONIFICAR, V. a. (Do latim bónus,

bom (vid. Bom), e ficare, frequentativo

àtfacere, fazer ; vid. Fazer). Tornar me-
lhor. — Bonificar herdades, terras, vi-

nhos.

BONIFRÀTE, s. 2 gen. (A forma d'esta

palavra parece indicar origem italiana,

mas o italiano não tem a palavra que é

formada de buni, do latim bónus, bom (vid.

Bom), efratres, irmão (vid. Frade) : pôde
ser também uma forma latinisada pelos

antigos emprezarios dos theatros de bo-

nifrates). Figurinha d'homem, etc, que

se move por meio de molas, arames, cor-

déis ou mesmo com a mão.— «O homem
no faliar não ha de parecer estatua, nem
bonifrate.D Francisco Rodrigues Lobo,
Corte na Aldêa, Dial. viii, p. 163. —
— tComo de feito, eu sou perdido per
esses geitos, e torcicolos ? a molher não
ha de ser bonifrate.» Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Ulysippo, act. I, se. 3.

— Figuradamente : Pessoa frívola, sem
caracter, que se faz obrar e fallar como se

quer.

Antes que nioora, diga eu
que se mantenha um Sócrates
Dâo gorgulhos boiíifralfs

que et ripam seu e mea
per graça não grátis datis.

AISTO.IIO PHBSTES, AOTO DÁ AVB-MÁRU.

— Pessoa ridícula, que faz gestos ri-

dículos e caricatos.

BONÍNA, s. f. Pequena planta do cam-
po que dá uma florzinha mimosa do mes-

mo nome {bellis perennis, Linneu). —
a Boas fadas 7ne fadem as minhas boni-

nas e minhas flores de Mayo, cedo vos eu

veja como desejo.''^ Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulysippo, act. iii, se. 2.

Passae-me por vossa fi-,

Meu amor, mintias biymnaa^

Oltios (ie pcrliniias tluas.

OIL TICUNTB, AUTO DA BARCA DO INFSnNO.

O branco orvalho os campos já perderam :

As boninas as cores, e estes prados
De cardos, e despinlios já s'eDclièram.

AMTONIO l'BnRHIaA, BOLOGA II.

Assim como a himina, que cortada
Ames do leuipo foi, cândida e bolla. . .

CA»., ws., cant. iii, est. 134.

No carro .njunta as aves, que na vida

Vào da morte as exéquias celebrando,

E aqueilas cm quejà foi convertida

Penstcra, as íii»iina.v apanhando.

OB. ciT., cant. IX, est. 34.

Hi5o Zéphyro e Flora passeando,
Os campos esmaltando de fctíitinaí.

inSM, BtiLÚGA 11.

Bonceira veio ,i nova
A's plácidas campinas.

Onde sõ dos amores, tlaí boit[niu

Traclamos quando o campo so renova,

PRaNCISCO UA.NgBL DO NASCIMBNTO, OD,, tOm. I,

p, 114.

BONINÀL, s. m. (De bonina, com o suf-

fixo «ai»). Campo coberto de boninas.

BONISSIMAMENTE, adv. sup. de Boa-

mente.
BONÍSSIMO, adj. sup. de Bom.
BONITAMÊNTE, adv. Lindamente, bel-

lamente, gentilmente.

BONITÊTE, adj. 2 gen. Diminutivo de

Bonito. Assaz bonito.

BONITEZA, s.f. Belleza, gentileza, lin-

deza, qualidade do que é bonito.

BONITINHO, adj. dim. de Bonito. En-

graçadinho.

Ouvi outra lambem minha,
Que liz a certa tenção.

Clara, leve, bonttmka.

De feição, que esta trovtnha,

He trjvinha de feição.

CAM., AUPBITR1Õ8S, aCt. I, SC. 6.

1.) BONITO, s. m. (Do baixo latim bo-

niton). Peixe do mar, que é pouco mais

ou menos da grossura d'um bacalhau, es-

pécie d'atum.

2.) BONITO, adj. Lindo, gentil, de bom
parecer ; menos que formoso e bello. —
« Quando tal for chorarei meu peccado ;

que cuidaueis vós, que viuiamos a lume

de palhas? bonita sou eu para isso.^)

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, SC 7.

BONNÉ, s. m. Vid. Bonéte.

BONOMIA, s.f. (Do francez bonhomie

;

de ljon,hom, ehomme, homem). Qualidade

do homem bom, do que é bom do coração

e simples de maneiras.

— Obs. : Os puristas condemnam esta

palavra, querendo que em seu logar se

diga sinceridade, ingenuidade, singeleza,

bondade, simplicidade de animo.

BONÓRA, s. /. Vid. Boóra.

BONOZIÁNO, s. m. (De Bonosus, nome
d'um Bispo macedonico, heresíarcha do

fim do IV século). Sectário do IV século,

que pretendia que Jesus Chrísto não era

íilho de Deus, a não ser por adopç.w.

BONZE ou BONZO, s. m. (Do japonez

bozu, padre). Padre chinez ou japonez da

religião boudhista.

iguradainente :

De novas Philarainlas sabichônas ?

De Bonzos ? de Rançosos, que boje arrolSo

Pôr banca de puristas c censores f

FRANCISCO MANOEL DO NASCIUBNTO, OBBAS,

loni. I, p. 96.

Ou nas infames traducçúes de Boitsos

Do linjíua PortUííueza so attcstarão,

Quererem dar quiuíos na phrase pura
È' mais que .ser Oralc, c ser Junicnto.

iDBM., imDBH, tom. I, p.ig. 97.

l.)BÕO, adj. ant. Vid. Bom.

2.) BOO, s. «1. Termo Asiático. Canna
de assucar do Japão.

BOÓPE, s. 7«. Espécie de atum do Bra-

zil, que tem os olhos muito grandes.

BOÓRA, abrev. de Boa hora.—£-« bo-

ora, embora.

BOÒTES, s. 7)1. (Do grego boates, boiei-

ro, de boi/i, boi ; vid. Boi). Nome grego,

algumas vezes empregado, da coustella-

ção do Boieiro.—iDarichd claros sinaes

o bootes, quando se quer pôr. d Leonel

da Costa, Georgicas de Virgílio, foL

54, V.
BoolcR, e Orião se amedontrarão
Com que de Atlante os brios desmaiarão.

MANOEL THOMAZ, IKSULAXA, lÍT. III, OÍt. 112.

Posloque o frio Phasis, oa Syene
Que para nenhum Cdbo a sombra inclina,

O Booles gélido, e a Linha ardente
Temessem o teu nome geralmente.

CAM., Lus., cant. iii, cet. 71.

BOQUEADA, s. /. Vid. Bocejo.

BOQUEAR, V. n. (De bocca). Abrir a

bocca jjara respirar o que está no acto

de morrer, ou respira com diflSculdade.

:= Diz-se particularmente dos peixes pre-

sos no anzol.— O peixe boqueia fora de

agua. Vid. Boquejar.

BOQUEIRÃO, s. m. Augmentativo de
Bocca. Grande bocca de rio ou canal.

—

O boqueirão de Bellibombo. — «O qyial

entendendo a opiniam, e desconsolaçam

do piloto, com a boca chea de riso lhe

disse vmy seguro, Nam tomeis pena por-

que ainda estamos a quem do botfueiram

de Amboino ; piassará em boa hora esta

noite e amanheceremos sobre elle.n Luce-
na, Vida de S.Francisco Xavier, Lív. iv,

cap. I. — «A Cidade de Brantão, que fi-

ca no meyo do boqueirão da Sunda.t
Barros, Década IV, p. 40, em Bluteau.
— Cova grande e profunda ; caverna.

BOQUÉIRAS, s. f. pi. Pequenas feri-

das, que insensivelmente se abrem aos

cantos da bocca.

BOQUEJADÚRA, s. f. (Do thema bo-

queja, do verbo boquejar, com o suffixo

«dura»). Bocejo.

BOQUEJAR, V. 71. (De Boquejo). Abrir
a bocca.

Estae ambos quedo», n3o boquejeis nada,
Xào falte ninguém, vertis como Tae

£sta embonlnada.

GIL T1CB.VTB, DIALOGO SOBILB A RISCRBlIÇiO.

— Fallar por entre dentes.— Murmu-
rar, censurar. — aEnforquemse para bê-

bados, e se boquejar alguma saiba o eu,

e vereis se lhe ponho o ferro, a Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Eufrosina, act. i,

SC. 3.

— Tocar com a bocca.

BOQUEJO, s. m. Vid. Bocejo.

BOQUÉLHO, s. m. (Diminutivo de Boc-

ca). Pequeno buraco jimto á bocca do

fòiiio.

BOQUIABERTO, adj. (De bocca, e aber-

to). Que têm a bocca aberta. — * Corvos

boquiabertos contra o sol, deiwtâo se-

renidade. )i> Avellar, Chronographia, foi.

23Ò, v.

— Figuradamente : Pasmado.
BOQUIARDÈNTE, adj. 2 gen. (De boc-

ca, e ardente). Que tèm a bocca muito
sensível; diz-se do c.nvallo.

BOQUICHÈO ou BOQUICHÉIO, adj. (De
bocca, o cheio);. De bocc.i abert.i.

—

Fallar

boquichèo, fallar claro e distinctamente,

abrindo bem a bocca.

—

»0 que dd a en-

tender Horácio tia Arte Poética dos Gre-

gos, e Latinos, temos entre nós, e os Cas-

telhanos ; porque a elles deu a natureza

afeiçoar, o que querem dizer, e nós fai-
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íamos boquícheos com mais magestade, e

firmeza. 1! Fernão de Oliveira, Gramma-
tica da Lingoagem Portugueza, cap. vii.

BOQUIDÚRO, adj. (De bocca, e duro).

Que tem a bocca dura ; diz-se dos cavai-

los, etc.

t BOQUIFENDÍDO, adj. (De bocca, e

fendido). Que têm a bocca fendida, gran-

de ; diz-se do cavallo, etc.

BOQUIFRANZÍDO, adj. (De bocca, e fran-

zido). Que franze a bocca.

t BOQUIFRÊSCO, adj. (De bocca, e fres-

co). Que têm a bocca fresca; diz-se dos

cavalos.

t BOQUILÁRGO, adj. (De bocca, e lar-

go). Que tem a bocca larga.

— Figuradamente : Que pinta ou des-

creve as cousas com cores negras.

BOQUÍM, s. m. Diminutivo de Bocca.

Boccal postiço da corneta, pelo qual se

assopra, e tange.

BOQUIMÓLLE, adj. 2 gen. (De bocca, o

moUe). Brando de bocca; doce de boc-

ca. — a Este vicio nace de ser o cavallo

boquimolle, e temeroso de hocca.» Fran-

cisco Pinto, Tractado da Gineta, p. 96.

Vid. Bocamolle.

BOQUINÈGRO, adj. (De bocca, e negro).

Que têm a bocca negra.

BOQUINHA, s. f. Diminutivo de Bocca.

Bocca pequena.
—Peixe boquinha, peixe que nasce nos

rios de Cuama e similhante á savelha, de

bocca muito pequena e pouca espinha,

muito gordo e saboroso.
— Beijinho.

BOQUIRASGÁDO, adj. (De bocca, e ras-

gado). Que tem a bocca muito rasgada

;

diz-se do cavallo, etc.

BOQUIRÓTO, adj. (De bocca, e roto).

Bocca rota, fallador, tarameleiro, palra-

dor, que não pôde estar calado, que diz

tudo quanto sabe; que não pude guar-

dar um segredo.

BOQUISECCO, adj. (De bocca, e secco).

Só é usado na phrase : Ficar boqui-

secco, emmudecer ; nSo dizer palavra.

BOQUISUMÍDO, adj. (De bocca, e su-

mido). Que tem a bocca sumida, como
aquelles a quem faltam os dentes dian-

teiros.

BOQUITÓRTG, adj. (De bocca, e torto).

Que tem a bocca torta.

— Adag. : uRuim thesoura faz meie

marido boquitorto.»

BORÀCICO, adj. Termo de Chimica.

Vid. Bórico.

BORÁCITA, s. /. (De bórax). Termo
de Chimica. Substancia vitrosa que se

encontra nas camadas de sulphato de cal

(sub-borato de magnesia).

BORATÁDO, adj. (De borato, com o

Buffixo «ado»). Termo de Chimica. Que
contém ácido bórico. — Magnesia bora-

tada.

BORÁTE ou BORATO, s. m. Termo de

Chimica. Género de sáes formados pelo

ácido bórico com as bases salificaveis.

BÓRAX, s. m. (Do hebreu òoraq, fulgu-

rante, brilhante). Sub-borato de soda ; sal

mineral formado do ácido bórico com a

soda ; denomina-se também tinccd.

BORBADÍLHO, ,s. m. Lençaria. —Ha
borbadilho de linho, de cores, etc.

BORBOLETA, s. /. Insecto de quatro

azas cobertas de escamas finas como o

pó.
Qual tem a burbdlc'ía por custume,
Qu'i'nleva(ia na luz da acesa vclla,

Dando vai voltas mil, alé que iielta

Se queitna agora, agora se consume.

CAM., SON. 257.

N3o s.ibe proseguir, nem tornar sabe,

Qual ht>ibuíeía, quando ao lonye gira,

A quem amor inipelle. e o temor retira.

JEBOSÍMO BAHIA, rOLVPHEMO E OALATUÉA, 29.

Abraza-se a borboleta.

Porque om ijjros elevados,
Amante de st-u perigo,

lÍLisca na luz os desmayos.

cnRisTAES d"alua, p. b9.

— Termo de Botânica. Espécie de co-

rolla. — líPapilionacea ou borboleta (a

corolla), fuy assim chamada pela compa-
rarem a humu borboleta voando ; he ir-

regular, e consta de quatro pétalas un-

guiculadas, a superior he chamada es-

tendarte (vexillum), e está mais ou me-

nos levantada, estendida, e encostada an-

teriormente ás outras ires; as duas late-

raes chamadas alas (alie) são iguaes, es-

tão encostadas fiuma de cada banda á
navetta ; a inferior chamada navetta (ca-

rina), he concava como hum haxel, e está

situada debaxo do estendarte e entre as

alas, envolvendo em si os organos da fru-
ctificação (taes são as corollas da fava,
ervilhas, lentilha, chicharo, trevo, etc.)»

Avellar Brotero, Compendio de Botâni-

ca, Tom. I, p. 139.

BORBOLHÃO, s. m. Vid. Borbulhão.
BORBOLHÁR, v. n. Vid. Borbulhar.

BORBORÉTA, s. f. Vid. Borboleta.

BORBORÍNHA, s. f. ou BORBORÍNHO,
s. m. (Forma popular de Borborismo).

Ruido confuso de vozes humanas.

Tal, no corro, se vè, qi:ando coberto
Cum gafo borborinlw de {.'íiròlos.

Vem mui sizuila a guarda, em duas lihis.

FIIANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, ODUAS, tOUl.

I, p. 89.

BORBORÍSMO ou BORBORYGMO, s. m.

(Do grego horhorygmòs, gorgolejo, de hór-

horos, lama no fundo d'aguas estagnan-

tes). Termo de Medicina. Ruido surdo,

murmúrio produzido no abdómen por a

deslocação dos gazes intestinos.

BORBOTÃO, s. m. Grande bOlha for-

mada por um liquido que sae ou se pre-

cipita com impetuosidade.— A agua sae

do cano em borbotões.

Em borbotões de escuma marmnrando,
O quciíte sangue da fenda salta.

GAlít;ÃO, CANTATA DE DIDO, NA ASSEUBLÉA.

— Figuradamente : Sair em borbotões,

sair em grande numero.

Entíío de Senhorias tuda a casa,

Qual d'uni picante enxame de Mosquitos,
Azoinada se viu ; umas da bòcca
Em borbotões lhe saietn, outras llie eníraai
Pelas grandes orelhas lisongeiras.

ANTÓNIO DIMZ DA CIIUZ, HTSSOPE, Cant, VI].

— Diz-se também : borbotões de ven-

to, de labaredas, etc. — «As labaredas

estão saindo a borbotoens. » António
Vieira, Sermões, Tom. v, p. 515.
BORBOTAR, V. a. Fazer sair, lançar

em borbotões.

Treme a Terra ; Vulcões borbotão cliammas.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OB., tOm.
VIII, p. 53.

— V. n. Sair em borbotões, fallando

de líquidos.

— Figuradamente : Sair com força, ou
Ímpeto.

Liberdade, Sapiência, e san Virtude
Luz de Ingenlío, que auginenta e que allumia.
Que adita as Gentes, vos borbota, a lio.

FRANCISCO 3IAN0EL DO NASCIMENTO, OBBAS, tOm.
VII, p. 134.

BORBOTE, s. m. Grossura, e outros

defeitos, de qualquer fiado, que não é

egual, e bem tirado. Vid. Barbote.

BORBULHA, s. /. Empola pequena que
vem á cútis, ou pelle.

— Botãosinho vermelho na pelle.

— Figuradamente : Coçar na borbu-
lha, picar, molestar alguém onde lhe dóe,
— molestar alguém com palavras, remo-
ques, apodo sobre defeito seu.

— Bolha ou glóbulo á superficie das
aguas, ou dos líquidos em ebuUição.
— Borbulha da arvore, o botão fecha-

do, que sem folha formada sae da casca

do tronco, ou ramo da arvore, e é prin-

cipio do raminho novo, que vem brotan-

do.

— Enxertar de borbulha, applicar ás

arvores, em que se enxerta, a borbulha
ou garfo de outra. — aNão sendo novas
as borbulhas, não pegão os enxertos.

v

Monarchia Lusitana, Tom. vii, p. 36.

BORBULHANTE, paví. act. de Borbu-
lhar. — Ondas borbulhantes.

BORBULHÃO, s. m. Augmentativo de
Borbulha. Grande bôlhad'agua, fervendo,

ou crespidão, quando nasce agua com
fúria, para cima. Vid. Borbotão. — «£m
tremendos borbulhoens _/'(;?-(;ia.)) Barreto

Vida do Evangelista, p. 181, em Bluteau,

D'esle alcaçar eterno. anli-coUimnio
De rios cem a horlialhõcs sabia

A peienoal corrente.

FRANCISCO IIANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, t Otn

1, p. 180.

BORBULHAR, v. n. (De borbulha).
Sair a borbotões ; diz-se da agua das fon-

tes, que brotando da terra, faz borbu-
lhas. — iiOnde se vê a ágoa borbulhar
da terra. D Frei Luiz de Souza, Historia

de S. Domingos, Part. ii, foi. 55, col. 2.

— Deitar borbulhas.

— V. a. Fazer que as arvores lancem
borbulhas.

BORBULHO, s. m. Vid. Borbulhão.
BORBULHOSO, adj. (De borbulha, com o

sufíixo) «080». Termo Poético. Que sae em
borbulhas, ou que as faz agitando-se

;

diz-se da agua.

BORCADÍLHO, s. m. Vid. Brocadilho.
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BORCÁDO, s. MJ. Vid. Brocado.

Oue o sagos mercador
Kndo IcT.ir ao mercado
O iiue llie coiiiprão melhor,
I\ir<|iic a ruim foni|irailor

Lcvar-lhe ruim bíucailo.

GIL TICENTB, AUTO DA FP.IRA.

BORCÂR, V. a. Vid. Emborcar.

BORCATÉL, s. m. Vid. Brocatel,

t BORCEJÓTE, s. m. Variedade de

figos da Europa.

BORCÉLO, s. m. Fragmento, pedaço.

(Vid. estas palavras).

BORCO, s. m. De borco, com a face

para baixo.

— Familiarmente : Dar de borco, em-
borcar. — Voltar o vaso de borco, vol-

tar o vaso com a bocca para baixo.

BORDA, s. f. (Vid. Bordo). Extremi-

dade, orla, limite d'uma superfície qual-

quer. — A borda da mesa, do prato. —
As bordas diurna chaga. — aPrimalião

se chegou á tumba, e levantando a borda

do panno, vio dentro duas velas acezas,

e no meio sobre uns coxins de velludo

avellutado negro uma estatua á maneira

de homem tão natural como D. Duardos,

que per vezes o poz em duvida se pode-

ria ser aquelle. » Francisco de Moraes,

Palmeirim d'lnglaterra, cap. vi.— «Pan-

daro e elle se andaravi ferindo tão bra-

vamente, que Vernao quebrou a espada

por o punho nos arcos de ferro da borda

do escudo do gigante de que Pandaro não

ficou pouco satisfeito.» Idem, Ibidem,

cap. XV.— í(Furou-me ella com huma agu-

lha, aqui na borda, como quem fura as

orelhas á caxorrinha.T> Francisco Ma-
noel de Mello, Apol. Dial., p. 98.

— Praia do mar. — Estava á borda

do Oceano. =W mais usado n'este sen-

tido beira. — A margem d'um rio, d'um
lago, d'uma torrente.— Estava d borda

do Mondego. — «Polo meio passava um
rio de tanta agua, que em nenhuma parte

fazia vão ; e tão clara, que, quem, pola

borda caminhava, podia bem contar os

seixos aluos que no fundo pareciam. -n

Francisco de Sloraes, Palmeirim dlngla-

terra, cap. i.

—

aMas Vernao, que a taes

horas dispendia sempre em contemp)la-

ções de Basilia, foi-se polo rio abaixo, e

deitou-se ao pé de um loureiro : que na
borda d'agoa estava^ onde se fazia um
remanso tão quedo que o fraco roido da
corrente não podia imj)edir o gosto d'a-

quillo em que o seu cuidado se occupava.n

Idem, Ibidem, cap. xv.— <i. Tiveram por
melhor conselho juissar a noite debaixo

dos arvoredos, á borda d'aqueUas gracio-

sas agoas.)) Idem, Ibidem, cap. 15. —
« Viu o castello d'Almourol assentado á

borda delle (T(\jo), ião guerreiro e bem
posto, que fazia presumir a quem o via,

que quem primeiro o edificara, pêra ten-

ção de grandes cousas o fizera. i> Idem,
Ibidem, cap. 60. — «.... Caminhando um
dia ao longo do mar que pela calmaria

ser pola borda delle, junto da terra, um

batel, que remava oito remos. yi Idem, Ibi-

dem, cap. 73.

— Limite d'um caminho.

—

A casa fica

á borda da estrada.

— Orifício d'um vaso. — O copo está

cheio até ás bordas.

BORDADA, s. f. Termo de Náutica.

Espécie de vela de navio. — A direcção

que o navio leva á bolina. — Ir de bor-

dada, navegar safo de obstáculo a sota-

vento.—Bordada de artilheria, descarga

geral dos canhões, assestados em cada

um dos bordos do navio ; banda de arti-

lheria.

BORDADÉIRA, s. /. (De bordado, com
o suffixo «eira»). Mulher que borda.

BORDADO, ^Jítrí. i^ass. de Bordar. —
«Trazia vestida uma roupa franceza de

invenção nova, feita a modo de caminho,

bordada de troços d'ouro tecidos uns por

outros, os cabeilos lançados atraz, toma-

dos com uma fita da mesma cor, e na ca-

beça capella de fiôres alegres, que davam
singtdar cheiro, v Francisco de Moraes,

Palmeirim dlnglaterra, cap. 8.

•—
• S. m. Bordado, cousa bordada.—

A

arte de bordar.

BORDADÓR, A, s. (De bordar). O, a

que borda.

BORDADURA, s. f. (De borda, thema
do verbo bordar, com o suffixo o dura»).

Ijavôr que se faz bordando.

E delle vários ramos vão tecendo
Tudo o que ã bordadura nào cobria,

Onde as pérolas grossas se esparzião

Quo fruclos destes troncos pareciam.

nOLiM DR MoenA, noviss. do homem, cant. iii,

est. 29.

— Borda, orla. — tNão houve na cor-

te dama tão confiada, a que não fizesse

inveja, com letras na bordadura de uma
roupa, que declarava seu nume. d Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim de Inglater-

ra, cap. 22. — «Na bordadura d'uma
roupa, que trazia vestida, vinham umas
letras d'ouro, que diziam: Miraguarda.»

Idem, Ibidem, cap. 69.— «No escudo em
campo branco, a esperança morta, tão na-

tural, que em tudo o parecia, assim na
cor do rosto, como ao esquecer dos mem-
bros, co7n letras na bordadura do vestido,

que declaravam seu nome a quem lho não

sabia : e por esta divisa lhe chamavam
muitos cavalleiro Desesperado. n Idem,

Ibidem, cap. 59.

BORDAGE, s. f. (De borda, cora o suf-

fixo «agen). Termo de Náutica. O taboa-

do do bordo, ou do costado.

BORDALÉNGO, adj. (De burdigalensis,

de J)urdig(da, antiga forma do nome de

Bordéus). Estrangeiro
;
que sôa a estran-

geiro.
Assim pâde cnlra nós ser apup,ido
O tareco Donlor, que â niira (orça

Otier atochar de lermos horiiiilt'n'jos

O iialívo deídi^in da nossa falia."

FHANCISCO MANOBL DO NASCIMENTO, OBRAS,
tom. 1, p. 30.

Tal Riria csconça,
Oe cnsôsso mixlirorio bímldlcHno
Só módra co' esses tolos, que se cnfronh.^o
Emlingiia estranha, sem s.ikcr a sua.

DEU, IDIDRU, p. t>Õ.

—Figuradamente : Rude, grosseiro, sem
harmonia.

E como o Sol he grande, e realengo,

Porque lhe dei bordalos de presente
Logo me fez Poeta bordaifngo.

DIOGO CAUACBO, YIAGEU AO PARNAS50.

— «O qual, ainda que ali pescasse ás

cavalas, bem mereceu o venerando titulo

de Poeta bordalengo.» D. Francisco de
Portugal, Cartas, p. 43.

BORDALO, s. m. Peixinho do rio, que
se parece com o muge.— «Copia de pei-

xe, como são Barbos, Bogas, Bordalo.»

Fr. Bernardo de Brito, Geographia, p. 6.

BORDAMÊNTO, s. w;. Bordado. — Por

extensão : Adorno de embutidos em metal.

1.) BORDÃO, s. m. (Do baixo latim bor-

donus, bordo, burdo). Páo comprido de

peregrino que na parte superior termina

em uma como que cabeça.

—

«A que res-

pondeo agradecendo com muita cortezia,

a lembrança, e amor, que lhe mostra-

vão, e que da empreza não desistiria até

morrer nella, e que só com o sen bor-

dão auia de correr todas as Igrejas dos

Chrisiãos de Sam Thome, e pregar a ver-

dade Catholica áquelles povos tão enga-

nados pello demónio. 1) António Gouvêa,

Jornadí do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap.

11. — «Quiz descidpar o Regedor com
escusas frivolas, que lhe o Arcebispo nam
quis ouuir, mas mostrando mui/ta cólera,

e batendo três vezes com o bordam que

tinha na mam, lhe disse. y Idem, Ibidem,

cap. 16.

— Figuradamente: Arrimo, esteio. —
Nada receio encostado ao bordão da tua

amizade.— Os teus filhos serão o bordão

da tua velhice.

—Palavra, phrase que se repete fre-

quentes vezes na conversaçiio ou na ea-

cripta, que nada exprime mas que in-

dica só a pobreza da elocução ou do es-

tylo. — tNão se vá arrimando aos bor-

doens, como : Sabe V. M. Está covvnigo.

Digo bem. Que lhe parece : Não sei se

me declaro, y^ Fr. Jacintho de Deus, Escu-

do de Cavalleiros, p. 59.
— Ad.\g. : «Mao he o romeiro que diz

mal do seu bordão.»— «Não ha r meiro

que diga mal do seu bordão.» Jorge

Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act,

I, SC 3. — «Bem vai ao ro7))t{rú, se lhe

esquecesse o bordão.»

—

«Mudança de tem-

pos, bordão de néscios, t

2.) BORDÃO, s. m. (Talvez do céltico

burdàn, zumbidoV Termo de Musica. A
corda mais grossa dos instrumentos mú-
sicos como viola, rebeca, etc.

o ferido hcrtlSô na Ifra Ir*».

Com njo som, que os attros c$lremN«.

FltAXCISCO MAMICI. DO MSCIimTO, MUS,
lom. I, p. 1$(.

— Corda do arco de atirar.

BORDÃOSÍNHO, í. tii. Diminutivo do

Bordão.

1.) BORDAR, i!. a. (De bordai. Guar-

necer a borda. — Umafilvira J'arvores

bordavam o rio, — Dar pelas bordas.
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2.) BORDAR, V. a. (D'unia palavra cél-

tica, cuja fúrrna no armoricano é hrouda,

que significa picar com agiiilhão, picar,

bordar). Fazer com agulhas, sobre um
estofo, desenhos, ornatos em relevo. —
Bordar uma jlôr. — Bordar um lenço.

— Figuradamente :

Desdobra do casulo
Os soberbos matizes, mil coriídos

Qqc bortion curiosa a Natureza.

PRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,
tora. I, j>. 16().

BORDARIA, s. f. (De borda, thema de

bordar 2), cora o suffixo «ária»). Vid.
Bordadura.
BORDE, s. m. ant. Moldura.

BORDEGÃO, s. m. Homem rústico, vil-

lão ; zote.

BORDEJAR, V. n. (De bordo, com o

sufSxo «eja»). Manobrar para ganhar
barlavento, coxando á bolina, ora em
uma, ora em outra amura alternada-

mente. — « Creceo o temporal, com que
bordejarão cinco dias.r> Fernão de Quei-
roz, Vida do Irmão Basto. nForão
vistos os navios jd bordejando fora do
Porto. i Francisco Manoel de Mello, Car-

tas, p. 222.
— Andar em alguma paragem, altu-

ra.— Dar pelas bordas.

BORDEL, s. m. (Palavra commum a
quasi todos os dialectos românicos ; hes-

panhol hurdel, catalão hordell, provençal
bordel, francez bordel, italiano bordello ;

no dialecto de Nancy, bordel significa la-

vadouro publico com um pequeno abrigo.

No francez o borde significa uma abegoa-
ria, casal. A esta palavra se liga bordel

que primeiramente significou cabana e

depois tomou o sentido de casa de prosti-

tutas, porque estas viviam n'outros tem-
pos em casas abarracadas e cabanas, fora

dos logares mais habitados das cidades).

Casa de prostitutas, lupanar.

Porque dentro no bonlrl
como fora ilello cayba,

CANC. DE REZE.NDE, tom . 1, p. 148.

BORDIDÚRA, s. f. Termo de Náutica.

Guarnição de pequenas cordas que se põe
na argola da ancora, pai'a que a amarra
se não corte com o ferro.

BORDO, s. m. (No hespanhol e italiano

bordo, no francez bord ; do antigo alto

allemão bort, bordo d'um navio). Termo
de Marinha. Lado de um navio.

o céo fere com prilos n'isto a gcnto
Com subilo temor e desacordo;
Que no romper da vela, a Nau pendente
Toma srâo somnia dagoa pelofton/u.

CAM., LOS., cant. vi, est. 72.

Entre cavados Mares soçobrada
Hua alTligida Não se estava vendo,

Da eD.\arcia no honh pendurada
As velas v5o co"3s arvores pendendo.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. II, est. 68.

— O bordo de vento, o bordo que está

do lado d'onde o vento sopra.— Virar
de bordo, mudar de rota ; e figuradamen-
te : mudar de proceder.— Navio de alto

bordo, antigamente, navio de longo cur-

BORE

so, por opposição aos pequenos navios que
se chamavam de baixo bordo.— «Deter-

minou fazer huma armada para o estrei-

to do Mar Roxo, em qtie elle fosse em
pessoa, assi p)era delia socorrer ao Em-
perador, e mandar o Patriarcha confor-
me a ordem delRey, como também p)ara

estrouar no Turco que se vinha ajjode-

rando de todos os portas do Estreito, e

destruir as gales de Turcos, que nelle an-

dassem, e castigar, os que com elles achas-

se confederados, e aliados, e assi armou
setenta, e quatro nauios, s. doze galeões

de alto bordo, duas gales, e setenta galeo-

tas decuberta, e fustas.» António Gouvêa,
Jornada do Arcebispo, Liv. i, cap. 7.—
Hoje, navio de a/ío bordo, navio de guer-

ra com muitas pontes. — Bordo a bordo,
locução advervialquese emprega para ex-

primir a proximidade de dous navios.—
•
Figuradamente : De alto bordo,

grande.

—

E um asno de alto bordo.— O rumo que o navio leva. — Fazer
bordos o navio, dar voltas ora sobre um
lado ora sobre o outro para poder vingar
caminho.
— A bordo, no navio ou dentro do na-

vio. — Estar a bordo. — Ficar a bordo.— Consta que os fugitivos a- tão a bordo
do vajmr Kejíler. — /)• a bordo, ir ao na-

vio. — A bordo, significa também, mas
mais raramente, junto do navio.

A nan da gente pérfida so encbia.
Deixando a burilo os barcos que traziam.

CAM., i.os., cant. ii, est. IG.

— Fazer bordo, abordar ; e figurada-

mente : parar n'um logar durante uma
jornada.

l'"yz um biin/ii era Alcobaça
onde fyco muy cansado.

CANCIONEIRO DE REZENDE, tOm. [, p. lOfi.

— Figuradamente : Humor, disposição.

— «De que bordo estava no que lhe acon-

selhara. » Frei Luiz de Souza, Vida de

D. Fr. Bartholomeu dos Martyres, p. 14

(1." ed.)— Fazer-se em outro bordo, mu-
dar de conselho, de parecer.

BORDO, s, m. Arvore da familia das

aceríneas. —A madeira d'essa arvore.

BORDOADA, s.f. (De bordão). Golpe,
pancada com bordão.

BORDOÀDO, adj. Termo do Brazão.
Qualificação heráldica que se dá a uma
cruz, cujos braços estão torneados nos

seus extremos, como os bordões dos pe-

regrinos.

BOREAL, adj. 2 gen. (Do latim borea-

lis, de boreas). O que está, ou se mostra

do lado do norte. — O pólo boreal. — Os
climas boreaes. — As neves boreaes.

Nem das boirfíes ondas ao Kslrcito,

Qne mostra o apgravado Lusitano.

CAM., tus,, cant. ii, est. 55.

Entro as borcaea neves se recreia,

Nova maneira faz de cbristandade.

OB. ciT., cant. VII, est. 5.

Lá ua grande Inglaterra, que da neve
Bareal serapre abunda, semeava
A fera Erinnys dura e ma cizani,i,

Que lustre fosse á nosaa Lusitânia.

OB. ciT., cant. VI, est.43.j

BORL

Segiiio-o a Hespanha, a França, co'a Toscana
;E ate as Búreiies Naçfies o seguem,

FRINCUCO MANOEL DO «ASCIMEUTO, OBOAS,
tora. I, p. 36.

— Aurora boreal, phenomeno lumino-
so, que apparece particularmente nas re-

giões boreaes, e qtie dura pouco.
BÓREAS, s. wj. (Do latim boreas, do

grego boreas). O vento do norte. =U8a-
se no estylo poético.

Eu vi que contra o Minyas, que primeiro
No vosso reino osle cauiiulio abrirão,
aorf íi.5 injuriado e o coinpanliciro
Aquilo, e os outíps lodos rosi.slirSo.

CAM., Lcs., cant. vi, est. 31.

Não creias, fero Boreas, que te creio,
Quo me tiveste nunca amor constante;
Que brandura lie de amor mais certo arreio,
E não convém furor a firme amante,

on. ciT., cant. vi, est. 89.

BORÉL, s. m. Vid. Burel.
BORELHO, s. m. Ave que se encontra

100 legoas antes das Ilhas de Tristão da
Cunha, para o Cabo da Boa Esperança.— «Achareis muitos Borelhos ein bandos,
que são huns 2}assarinhos pequeninos, piar-
dos sobre o branco, do tamanho dos Es-
torninhos. > Mariz, Roteiro da índia, p.
12-13, em Bluteau.

BORGONHÓNA, s. /. Arma defensiva
do soldado ligeiro na guerra.

BORGUINHÓTA, s.f. (Do francez bour-
guignutte). Carapuça de certo feitio, hoje
desusado.

— Termo Militar. Antigo capacete ou
ceryilheira de ferro polido ou de malha,
mui differente do elmo, porque não tinha
viseira e deixava o rosto descoberto á
maneira dos capacetes gregos e romanos.

BÓRICO, adj. (De boro). Termo de Chi-
mica. Acido bórico, acido formado d'oxy-
geneo e de boro.

BORÍL, s. m. Vid. Buril.— Com seme-

lhante boril abra V, S. o coração ás Di-
vinas impressoens.t Chagas, Cartas Es-

pirituaes. Tom. ii, p. 74.

BORJÁCA, s. f. Espécie de sacco em
que o caldeireiro leva os ferros miúdos,

quando vende pelas ruas. Tem o fundo
de páo e o mais de couro ; leva-se ao hom-
bro pendurada por uma correia a um
ferro.

— Termo popular. Vestido muito lar-

go e comprido, com mangas.

BORJAÇÓTE, s. m. Variedade de figos.

Mas os vendiraos de major doçura.

Cora borjaçoles negros estimados.

MANOEL TUOMAZ, INSULANA, cant. X, CSt. 95.

— Vid. Berjaçote.

BORJAÇÓTE, s. /. Vid. Barjoleta.

BORLA, s. f. Espécie de botão de se-

da, ouro, prata ou outra matéria similhan-

te, de que saem e pendem muitos fios cm
forma de campânula.

—

« Valião mais huns

borzeguis marroquis com sua laçaria, que

quanto agora trazem. Aquelles capuzes de

Bristol azul : tiracolos com suas borlas.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, SC. 1. — « Tomou-nos emfim (ás

moedas) e nos anafou em huma bolsa

cheyroza com mais cordoens verdes e bor-

I



BORN BÓER BORR 801

Ias no cabo, que chapeo de Bispo Armé-
nia Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial., p. 70.

— Barrete doutoral, ornado de fran-

jas, requifes e outros lavores de sirguei-

ro ; insígnia dos que tem o grau de dou-

tor e dos lentes nas universidades.

— Tomar a borla, graduar-se em dou-

tor ou lente.

— Figurada e popularmente : Calote

feito a uma meretriz.

—

De borla, gra-

tuitamente. — Andar ábor\a, comer á cus-

ta d'outrem.

— Termo de Zoologia. Nome de que
usam os zoologistas para designar a for-

ma das guelras de certos peixes.

— Termo de Náutica. Peça redonda e

chata que emmecha nos topos dos masta-

réos, varas de combate e páos de ban-

deira, para mediante uns gornes n'ella en-

talhados laborarem as adriças das bandei-

ras e das flâmulas,

BORLANTÍM, s. m. Vid. Bolantim.

BORLÊTA, s. /. (De borla, com o suf-

fixo «eta»). Termo de Botânica. Pequena
borla ou producção barbuda que se acha

na extremidade da naveta da corolla da
polygala e em alguns pistillos.

BORNAL, s. m. Sacco em que se levam
mantimentos para uma viagem.
— Sacco de panno em que os cavallos

comem a cevada ou milho, mettendo-lhes

o focinho dentro.

BORNEÀR, V. a. Termo de Artilhcria.

— Bornear a peça, fazer a pontaria, vol-

tando a peça e mettendo-se-lhe as alavan-

cas ou pés de cabra por baixo da culatra.—

«Em quanto ao exercício da artilheria na
terra borneais a vossa peça. ^^ Padre An-
tónio Vieira, Sermões, Tom. vii, p. 496.

BORNE, s. m. Vid. Samo.

BORNÉIO, s, m. Movimento circular,

volta. — Apontada lança com que se ser-

viam nas justas e torneios.— «Usar de

borneo, com piques, que sirvam de bali-

za, n Luiz Serrão Pimentel, Methodo Lu-

sitano, p. 41.

BORNÉIRA, s. f. Pedra negra de que

86 fazem as mós para os moinhos ; a m(j

feita d'esta pedra.

BORNÉIRO, adj. Moído com borneira.

— Trigo borneiro, trigo moído com bor-

neira.

— Figuradamente : Insulso, sem gra-

ça. — Amor borneiro, historia borneira.

BORNÈO, s. m. Vid. Borneio.

BORNÍ, s. m. Espécie de falcão, do plu-

magem azulada, que tomou este nome da
província de Borni, ouBorno, cm Guiné,

d'onde os primeiros foram trazidos. Criam
os bornis em varias partes da Europa.

Os safaros valem mais do que os ninhc-

gos: caçam perdizes, garças, etc. — «Os
bornis com qualquer vianda passão.T> Dio-

go Fernandes Ferreira, Arte da Caça, foi.

44, v.

BORNIR, o doriv. Vid Brunir e deriva-

dos.
T»L. I.—un

BORO, s. m. (De bórax). Termo de Chi-

mica. Corpo simples metallóide, radical

do acido bórico.

BOROA, s. f. Vid. Broa.

BORÓL, o deriv. Vid. Bolor e derivados.

BORQUÊDO, Vid. Borco.

BORRA, s. f. (No provençal, hespanhol

e italiano borra ; no francez bourre ; do

latim burra, que se encontra na Antholo-

gia ; em Ausonio, burra;, no plural, no

sentido de mofa). Lia, pé ; as fezes ou se-

dimento que formam a tinta, o óleo, etc.

— A borra do azeite.

— Lã curta que fica sobre a pelle dos

carneiros.

—A parte mais grosseira da seda, bar-

bilho. — «Nimgitem se veste, senão de se-

da, de verão delgada, de inverno, com mais

corpo, e forrãona sobre isso da borra da

mesma, j) Lucena, Vida de S. Francisco

Xavier, p. 481, cm Bluteau.

—Resíduo ou desperdício da lã duran-

te o fiado.

— Figurada e familiarmente : As cou-

sas, expressões o palavras inúteis e sem
substancia.

— Loc. FAMILIAR : Pois isto é borra ?

dá a entender que alguma cousa não é

tão desprezível como se pensa.

— Borra do sangue, se chama a melan-

colia; um dos quatro humores.

BORRAÇÀL, s. m. Logar cheio de la-

mas e coberto de herva, pântano.

BORRACÉIRO, s. m. Vid. Borasseiro.

BORRACHA, s. f. Couro cozido no

meio, que tem bocal de páo, e depois de

se estreitar no gargalo se alarga no bojo,

e serve para conter vinho, agua-ardente,

etc.— «Bak. : Prouido homem sois,e hum
jão de boa alma: porque de ira eu segu-

ro que nunca vos tom.ais?— Pau. : Se não
se for contra alguma borracha. Vedes hi

huma ma peça, e que queima muito o san-

gue a seu dono.n Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulysippo, act. ii, se. 7.

A lodos os vi om couros.

Noitliiiin om bolas ciilçndas,

Pitrfpu! (Io couro das bolas
i"a/,i'in viitlio nas horraclias.

JEnONVMO DAniA, lOUNADA I.

— Adag. : «Não é tacha beber por
borracha, quando não ha taça. -d — «Bor-

racha vazia não tira secura. í> — «Não
me contenta nada, moça com leite, nem
borracha com agua. í>—«Á^ão vás sem bor-

racha caminho, e quando a levares, não

seja sem vinho. í>
— «Contas na mão e bor-

racha á cinta. Tí

— Gomma elástica.

BORRACHÃO, s. wi. Augmentativo de

Borracho. Beberrão, homem muito bêba-

do
;

que bebo grandes quantidades de

vinho ; o que se costuma embriagar.
— Borrachão de campanha, forriol.

BORRACHEIRA, s. /. (De borracho,

com o sullixo «eirai»"!. Bebedeira, bebe-

dice, borrachcria, crápula, ebriedade, em-
briaguez.

— O estado de uma pessoa embriaga-

da, bêbada.
— Bródio, comezaina em que ha ex-

cesso em comer e beber.

— Figurada e familiarmente : Tolice,

extravagância, grande disparate.

BORRACHEIRO, s. m. (De borracha,

com o sufiSxo «eiró»). O que faz borra-

chas, ou as vende.

BORRACHERÍA, s. f. Vid. Borracheira.

BORRÁCHIA, s. f. Vaso pequeno com

um bico, que serve para deitar o tincal,

para soldar o ouro.

BORRACHÍCA, s. m. (De borracho, com

o suflSso dica»). Termo do vulgo.— Bê-

bado, ébrio.

BORRACHiCE, s. /. Vid. Borracheira.

— «A que pode nacer da borrachice, que

he peccado de gula. t< Promptuario Moral,

p. 152, em Bluteau.

BORRACHÍNHA, s. f. Diminutivo de

Borracha.

BORRACHO, s. m. Pombinho em quan-

to novo, e ainda mal coberto de pennu-

gem, e em quanto a mãe lhe dá de comer

no ninho. Vid. Borrefo.

BORRACHO, adj. Bêbado, ébrio, em-

briagado, que se emborracha ou embe-

beda.
— S. m. O que se emborracha habi-

tualmente.
— Adag. : «Ao borracho j?"0 não lhe

basta agua nem o vinhori ;
porque o que

bebe muito vinho necessita depois de mui-

ta agua.

—

IS Aguardente e vinlio borracho

finot,; adagio applicado aos que resistem

á mistura d'e8tes líquidos, pois assim se

acreditam de bons bebedores.

1.) BORRADOR, s. m. (De borra, com

o suffixo «dòr»). Borrão, miuuta, rascu-

nho ou primeiro escripto em que se fa-

zem as emendas e correcções.

— Livro em que os negociantes fazem

os seus apontamentos para regularem de-

pois as suas contas.

— Pintor grosseiro, rude.

2.) BORRADOR, adj. i^Vid. Borrador).

Que faz o borrão, o imperfeito debuxo e

traslado ou rascunho de alguma cousa.

— Papel borrador, papel passento,

mataborrào, pardo, sem coUa suffieiente.

BORRADÚRA, s. /. ^De borra, com o

snffixo «dura»). Acção de borrar.— Os
riscos com que se borra qualquer escripto.

BORRAGEM, s. /. ^Do latim borrago).

Género de plantas herbáceas, annuacs ou

vivazes, que serve de typo á família das

borragineas. Cresce ato pé e meio dal-

tura, tem o caule ramoso, as folhas gran-

des e ovadas, e as flores de uma bella

côr azul c dispostas em racimo. Toda
cila está coberta de pèllos ásperos e re-

sistentes. Comprehcndc umas dez espé-

cies. É usada em medicina como peito-

ral, temperante e ligeiramente sudorife-

ra. o também usada na cosinha como ali-

mento [horragci ofiicinalis, Linn.)

BORRAGÍNEO.' adj. Termo de Botaui-
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ca. O que se parece ou é relativo á bor-

ragem.
— S. f. fl. Borragineas, familia de

plantas lierb.íceas, raras vezes lenhosas,

com folhas alternas, commummente erri-

çadas de pêllos e ásperas ao tacto, cujo

typo é o ejenero borragem.

BORRAINA, s. f. Meio circulo de cou-

ro estofado, levantado na parte posterior

da sella que têm por detraz o corpo do ca-

valleiro.

— S. f. pi. Os encontros dos arções

nas sellas de nrmas, assim chamados por

estarem estofados de tomento, a que os

castelhanos chamam borra. — a Indo em

sella de muito enchimento, e borrainas.»

António Galvito, Tractado da Gineta, p.

56.

BORRALHEIRO, adj. (De borralho, com

o suffixo «eiró»). Termo Familiar. O que

está ao borralho.

—

«Vós velhaco não sois

marca de rufião : seruis somente de man-

ãil, e fora daqui não prestais; o vosso

jazigo he pcccado de priguiça, gato bor-

ralheiro.» Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Ulysippo, act. n, se. 7.

—Gata. borralheira, nome, n'um con-

to de fadas, d'uma joven que, obrigada

a cozinhar para suas irmãs, estava conti-

nuamente junto do borralho e das cinzas.

— Por extensão, rapariga que não sáe

de junto do lume; criada suja.— «Tudo

isso he, que eu vos entendo, por não lhes

dardes htmas cotas de chamalote de se-

da; pois bem as hão mister, que não as

ey sempre de trazer na cozinha como ga-

tas borralheiras.» Jorge Ferreira de Vas-

concellos, Ulysippo, act. i, se. 1.— :tPois

eu tamhent não quero gatas borralheiras,

que quem em roim lugar põem vinha, as

costas a tira. )> Idem, Ibidem, act. i, se. 3.

BORRALHO, s. m. (De borra, com o

sufíixo «alho»). Brazido quasi extincto.

— Cinzas quentes que ainda conservam al-

guma braza miúda.
— Bolo de borralho ou de sohorralho,

pequena porção de massa de pão, cozida

no borralho.

— Calma borralho, vid. Calma.

BORRÃO, s. m. (De borra). Mancha de

tinta no papel.

— Rascunho ; escriptura com emen-

das ou para se emendar, imperfeita, suja

ou mal escripta.— «Apenas tenho tempo,

para que a todo o correr da penna faça
estes borroens.» Frei António das Cha-

gas, Cartas Espirituaes, Tom. ii, p. 270.

— Nome que os auctores dão, por mo-
déstia, aos seus escriptos.

— Nódoa, infâmia, nota, ignominia
;

acção indigna e infame que mancha e of-

fusca a reputação.
— Debuxo; primeira idêa ou inven-

ção para um quadro feito a cores, ou de

claro e escuro.

— Termo de Imprensa. Peça d'aço em
que encaixa a ponta da arvore de ferro

na prensa.

BORRAR, t). a. (De borra). Lançar bor-

rão, manchar o escripto com tinta.

— Figuradamente : Riscar, apagar, ob-

scurecer.

— Escrever cousas mal digestas, e de

nenhuma consequência.—Borrei uma fo-
lha de papel.

— Adag. : «Ninguém as calça que as

não borre» ; ninguém se metteu a fazer

alguma cousa que não errasse.

— V. ref.. Borrar-se, sujar-se com ex-

cremento, etc. — Aquella criança bor-

rou-se toda.

— Figuradamente: Praticar uma acção

desnobre.— Elle borrou-se n'este nego-

cio.

BORRASCA, s. /. (No hespanhol bor-

rasca, no francez bourrasque, no italiano

burrasca, mas com um o, borrascoso. Se-

gundo Diez, do italiano borea, vento norte,

hora, nos dialectos, d'onde, com aredupli-

cação do r, borrasca, burrasca, palavra

formada como a hespanhola nevasca, tem-

pestade de neve, de nieve, neve). Tempo-
ral, procella, tempestade, tormenta do

mar, principalmente de vento e agua.
— Pé de vento, furacão, refrega, tem-

poral forte ou tempestade que se levanta

em terra.

— Figuradamente : Trabalhos, inquie-

tações, sobrevento perigoso
;

perigo ou

contratempo que se tem em algum nego-

cio.

Sí* zune o vento, p se hoje

Sobre li ronc;t a túmida bcrrasca,

Na bíirra á manliSa surges.

FRANCISCO MANOEL 1)0 NASCIMENTO, OBRAS, tOm.
1, p. 142.

— Motim popular, revolução, tumulto,

revolta.

BORRASCOSO, adj. (De borrasca, com
o suffixo «oso»). De borrasca; cm que
ha borrasca.— Tempo borrascoso.
— Figuradamente : Revoluções borras-

cosas. — Nos tempos borrascosos de re-

volução.

BORRASSÉIRO, adj. Chuvoso.— Tem-
po borrasseiro.

— S. m. Borrasseiro, chuveiro de chu-

va miúda e passageiro.

BORRÉCO, s. m. (Evidentemente a mes-
ma palavra que Borrego). Termo Pasto-

ril. Carneiro de guia. = Colligido por
Bluteau.

BORRÉFO, s. m. Pombo muito novo,

borracho, pinto desplumado.= Colligido

por Bento Pereira.

BORREGA, s. /, A fêmea do borrego.

BORREGADA, s. /. (De borrego, com
com o suffixo «ada».) Rebanho de borre-

gos.

— Pancada que o borrego dá com a

cabeça.

— Figuradamente

:

Quero lá tornar ao munilo,

E trazer o nicn dinheiro,

Qu'atiuell'outro niarinhoiío,

Porque me vo vir sem nada,
Dá-rae tanta borregada.

UIL VICENTE, ADTO DA BARCA DD INFERNO.

BORREGO, s. m. (Do latim burrus, rui-

vo, porque o nome foi dado primeiramen-

te aos cordeiros de lã ruiva). Cordeiro

desde que nasce até completar um anno.
— Manso como um borrego, muito manso.

Nasci sem ambir.no. A ter vinte aniios,

Pedira uma Muchacha graciosa
Mansa como um bitrrego.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBBAS, tOm
I, p. 156.

— Figuradamente : Pequena nuvem
branca.

BORREGUÉIRO, s. m. (De borrego, com
o suffixo «eiró»). O guardador de borre-

gos.

t BORREGUÍNHO, s. m. Diminutivo de
Borrego.

BORRÉLHO, s. w. Avepalmípede do ta-

manho do estorninho com barriga bran-
ca, de bico e pernas compridas.

BORRÉNA, s. f. Vid. Borraina.-— (iPo-
rá a. lança com o conto sobre a coxa, jun-

to d borrena de diante acima do juelho.i>

Rego, Instrucção de Cavallaria, p. 134.

BORRÈNTO, ad.j. (De borra, com o suf-

fixo «ento»). Clieio de borra.

BORRETEADÚRAS, s. /. pi. (De bor-

retear, com o suffixo «dura»). Emendas
frequentes, com que se borra a escriptu-

ra.

BORRETEAR, V. a. (De borra). Riscar
muitas vezes a minuta, o rascunho.

BORRIÇAR, V. n. (De borriço). Cair
chuva miúda, fazer borrasseiro.= Pouco
usado.

BORRÍÇO, s. m. (De borra, com o suf-

fixo «iço»). Chuva miúda e de pouca du-
ração.

BORRIFADO, part. pass. de Borrifar.

Que apanhou ou levou borrifo.

— Figuradamente :— « Vós passais por
ouuirdes humas queixas de fala frauta-
da, borrifadas de lagrimas, v Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii,

se. 3.

BORRIFAR, V. a. Molhar, humedecer
com borrifos ; salpicar com borrifos.

Ja a rflsac branca Aurora destoucava
Os seus cabelios de ouro delicados,

E das llòres os camp'\s esmaltados
Cora cr.vstallino orvalho borrifava.

CAM., SONETO 71.

O mar delles ferido em cima salla.

Os ares ítorrifanrío.

FRANCISCO M\NOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,
tom. 1, p. 180.

—Figuradamente :

Asprimeiras palavras carinhosas.

Com (jue, rio berço, os Maternaes semblantes
Souher.io borrifar de almo sorriso.

IDEM, IBIDEM, p. 67.

— V. a. Lançar em gottas miúdas.—
A aurora borrifava os seus orvalhos.

BORRIFO, s. m. Gottas miúdas que se

lançam da bocca apertando os lábios. —
Gottas miúdas de chuva.

— Figuradamente : Pequenos pontos.

— Borrifos de ouro nas armas brancas.

BORRISCADA, s. f. Trovoada com chu-

va e vento.
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BORRÍSCO, s. m. Vid. Barrisco e Abar-

risco.

BORRO, s. m. (Do latim hurrus, ruivo;

vid. Borrego). O macho da espécie ove-

Ihum, desde um até dous annos de edade.

BORTOÉJA, s. f. Vid. Brotoeja.

BORÚSO, s. m. Vid. Buruso.

BORZEGUi ou BORZEGUIM, s. m. (O
hespanhol tem borceguij o italiano hovza-

chinno ; a palavra vem do flamengo brose-

ken, antigamente brosektn, segundo Diez,

que é d'opinião que a palavra flamenga
foi formada do latim byrsa, coiro. O fran-

cez brodequin (por brozeguin), que anti-

gamente significou coiro («Zero^ Richard
mort, il fut couché sur une litiere^ ãedans
un char couvert de brodequin fout noir.-o

Froissart, Chronica, Liv. iv), foi influen-

ciado por broder, bordar). Antigo calça-

do atacado que cobria o pé e parte da
perna ; segundo Bluteau, bota mourisca,

ou meia grossa com sola delgada de coi-

ro.— iiValião mais huns borzeguis ?)iaj"-

roquis com sua laçaria^ que quanto agora
trazem. -D Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. 1, se. 1. — íCustado lhe

ouuera a vosso filho muito do seu, e jus-

tará huns borzeguis como os eu ja justei

com canudo, que matarião huma pulga
na perna.!) Idem, Ibidem.

BORZEGUIÉIRO, s. m. (De borzegui,

com o suffixo «eiró»). OfBcial que faz

borzeguins.

Cobre cos burzeguins, os pés, que o marmor'
De Páros escurecem. . . .

FflANCISCO MANOBL DO NASCIMENTO, OBRAS,

lom. TUI, p. 40S.

Nos borzcíjuis piolava o ouro eslrellas.

MANOEL DB GALIIBGOS, IBMfLO DA MEMORIA,
liv. iji. esl. 3S.

BORZOLÉTA, s. /. (De bolsa). Bolsa de

couro com uma abasinha, que lhe cobre a

bocca, e cora uma fechadura ou liga n'essa

aba.= Colligido por Bento Pereira.

BOSBÔQUE, s. m. Quadrúpede congé-

nere do búf:\lo.

BOSCÁGEM, s. /. (De bosque, com o

suffixo «agemu). Bosque.
— Termo de Pintura. Representação de

bosques.

BOSCARÉJO, adj. (Derivado irregular

de Bosque). Que pertence ao bosque.

—

Nymphas boscarejas.

BÓSCO, s. m. Vid. Bosque. = Forma
caída em desuso.

BOSEÀR, V. a. (De vozear?) Afalar os

animaes com que se lida para os esper-

tar, animar ao trabalho c governar.

BOSÉL, s. m. Vid. Bocel.

BÓSFORO, s. m. Vid. Bosphoro.

BOSÍNA, s. /. Vid. Bozina.

BOSPHORO, s. m. (Do latim bosphorus

ou bosporusj do grego òJjíporos; de boi/s,

boi, e poros, passagem, de peirein, atra-

vessar (vid. Poro), porque um boi a nado
podia atravessar o Bosphoro, ou melhor,

por causa do mytho de Io, metamorpho-
seada cm vacca (cm grego boys) que atra-

vessara esse estreito). Nome do estreito

que separa a Thracia da Ásia menor e do
que fecha a entrada do mar d'Azof.
— Por extensão, qualquer estreito de

pouca extensão.

He que vnmos romper (pois Deus nos guia)
Ua Grão Malaca o Ouxforu duuraJo.

SÁ DE MENESES. UALACA CONQeiSTÁDA, liv. I,

est. 31

.

BOSQUE, s. 7n. (Palavra muito espa-

lhada mas de raiz desconhecida : hespa-

nhol bosque, provençal bosc, italiano bos-

co, francez bois; baixo latira boscus, in-

glez bush, allemão busch). Reunião d'ar-

vores.— Um velho bosque.— Uma fera
dos bosques.

—

Atravez dos bosques.

(isques, parques, tlieatros, capitólios.

Carros, litheras, Tigres, Liões, Ursos.

ANTÓNIO FEKKEIRA, CARTAS, iiv. 1, U. 1.

Pello bosque fructifero anda, e loiua

Onde a constrange Amor...

COnTE REAL, NALFR. DS SEPÚLVEDA, Caul I.

Oráculo dos montes,
Alma da penha, cortezaã dos bosques.

BARQOSA BACBLLAR, SACDADE5 DE AONIO.

Coroa liuiu bosqu*^ d'esla rocha a fronte.

Que parece por hórrido, e sombrio.
Não dos que cria de Sicília o monte.
Mas dos que banha de Acheronte o rio.

JgRONYMO BAHIA, POLYPUEMO E GALATHÉA,
est. 2.

Andou té qui pousando inconsolada
Por bosques, montes, ermos foragida.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OB tOm.
1, p. 19.

— Figuradamente : Grande numero,
multidão.— (íTudo hehum bosque depec-
cados, e huma mata de ignorâncias. v Fr.

António das Chagas, Cartas Espirituaes,

Tom. II, p. 41.

BOSQUEJAR, V. a. (De bosque, porque
é fácil de vêr que a palavra significou pri-

meiramente desenhar bosques). Termo de
Pintura. Fazer um bosquejo.
— Figuradamente : Descrever, narrar

só pelos traços essenciaes ; delinear.—
Bosquejar um negocio, Icvalo a ponto que
sij falta concluil-o ou ultimal-o.

BOSQUEJO, s. m. (De bosquejar). Pri-

meiro debuxo que o pintor vae fazendo
com o lápis; esboço.

— Figuradamente : Descripção, narra-

ção que se liiuita só aos traços essenciaes.

— Bosquejo da historia de Portugal.
— Esboço, plano, delineamento.
— Poeticamente :

E entre os bosquejos das suaves cores

Vem nacendo os primeiros resplandorcs.

GABRIEL PSHEIRA DB CASTRO, ULYSSBi, Canl. X,

est. U.

BOSQUÈTE, s. m. (De bosque, com o

suffixo «etec). Diminutivo de Bosque.

BOSSA, s. /. (Do francez bosse). Termo
de iledicina. Inchaço, tumor, resultante

d'uma contusão, d'uma queda.— No sys-

tema phrenologico, protuberância em cer-

to ponto do cr:ineo, considerada como in-

dicando algumas das faculdades funda-

mentaes do cérebro.—D'ahi vem as lo-

cuções: Ter a bossa. d'alguma cousa; ter

bossa para alguma cousa; ter disposições

para alguma cousa. — Este homem não

tem a bossa do negocio.

— Protuberância, corcova anormal que

se forma nas costas e que se manifesta

também no peito ; carcunda.
— Termo d'Anatomia. Pi-otuberancia

arredondada que se vê em certos ossos.

— A forma espherica que nas fabricas

de vidros se dá á matéria vitrificada.

BOSSAS, s. /. pi. Vid. Bocas.

BOSSÉTE, s. m. Vid. Bocete. = A or-

thographia Bossete é preferível.

BOSTA, s.f. Excremento do boi ou da

vacca. — «Os Jogues andãonús, com hu-

mas cadeas derredor de si, cheos de bos-

ta de vacca, por mais desprezo de suas

jiessoas.» Barros, Década I, foi. 100, em
Bluteau.

BOSTÁL, s. m. ant. Curral de bois.=
Colligido por Viterbo, Eluc, que nào apre-

senta exemplo.

BOSTÀR, y. a. (De bosta). Untar de bos-

ta delida. — Bostaram as paredes.
— Figuramente : Dizer despropósitos,

sandices. — Estava farto de o ouvir bos-

tar tanta sandice.

— V. n. Evacuar bosta, fallando do boi,

do cavallo.

BOSTÉIRO, s. /. (De bosta, com o suf-

fixo «eiró»). Espécie de escaravelho, que

o povo suppõe originar-se da bosta.

BOSTÉLLA, s. f. (D'uma forma do la-

tim vulgar pustella por pústula (vid.

Pústula). Pústula, ferida com crosta. —
1.1 Do sangue, não natural, por adustão se

fazem todas as bostelas.» António da

Cruz, Recopilação de Cirurgia, p. 69.

— Figuradamente : \'icio, mau habito,

má acção. — 2em a alma cheia de bos-

tellas.

— Adag. : Q-De pequena bostella, se le-

vanta grande viazella.a — lE sabeis que

cousa é embicar em alguma culpa, ou nó-

doa de vuí sospeita? pouco fel faz amar-
go muito mel? e com muitas obras boas na-

da se merece com o mundo, e com huma
má desmerecesse tudo : porque de peque-

na bostella, se levanta grande mazella.t

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo,

act. I, SC. 1.

BOSTELLÈNTO, adj. (De bostella, com
o suffixo »eut0í). Cheio de bustellas; que

tem bostellas.

BOSTÈLLO, s. m. aiit. [^Do baixo latim

bostus,i:j3mo suffixo «ello»). Pequeno bos-

que, tapada; território, termo, districto.

=: Colligido por Viterbo, Eluc, que obser-

va que ha hoje em Portugal muitos loga-

res pequenos que tem esto nome.

t BOSTANGÍ, s. tu. [Do persa bustan,

jardim, e da partícula turca dji, que, juu-

ta aos subst;mtivos, indica a profissão).

Nome dos jardineiros do serralho que es-

tão arregimentados e empregados na guar-

da do Grão-Senhor. — Bostangi-òac/ií,, o

chefe dos bostangis.

BOSTON, í. Hl. ;,De Boston, cidade si-

tiada pelos iiiglezes na guerra da inde-
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pendência da America. — Miséria, inde-

pendência, termos d'este jogo, referem-se

ás phases do assedio daquella cidade).

Jogo de sala que jogam quatro pessoas

com um baralho de cincoenta e duas car-

tas e com caixas de tentos, como no re-

versino. — Jogar o bóston.

BOSTRICHYTE, s. /. (Do grego los-

trikhos, madeixas). Termo de Mineralogia.

Espécie de amianto, pedra que parece re-

presentar os cabeljos d'uma mulher.

BÓSTRICO, s. m. Termo de Zoologia.

Carcoma, insecto coleóptero.

BOTA, s. f. (No provençal e hespanhol

ioía^ no francez c italiano (plur.) ioíie, no

baixo latim botta, butta, huza, no grego

hoytís, no gaelico bot, bota, calçado ;
no

flamengo bootje e no inglez boot, bota, cal-

çado ; no anglo-saxonio butte, byite, va-

so grande, no islandez bi/tta, no allemao

busse, tina, cuba. Esta palavra tem a si-

gnificação de Odre, sacco de couro, bo-

ta de calçar, por similhança de senti-

do, que é íacil de conceber ; e é, como

se vê, commum a muitas linguas). Bor-

racha, espécie de bolsa pyramidal de cou-

ro alcatroado por dentro, cozida de um
dos lados, rematando n'um bocal de ma-

deira, e que sorve para conter vinho, ou

outro qualquer liquido, e para beber por

ella.

Dco-nos a amoslra do vinho.

Mas não a amoblra do paiino,

(Juo inda i|ue o vinho lem corpo

Ue iolas so ha usado.

JEBO.NVMO DAUIA, JOHSADA III.

— Bolsa.— Botas para levar carne sal-

gada.
— Bota de vinho, vasilha, também cha-

mada bota abatida, a qual se desfaz, e

se mette nas adegas por baixo das pipas,

e que mede trez quartos de uma pipa.

Ha botas maiores.

— Calçado, que cobre o pé, e parte da

perna.— Um par de botas.— U^nas botas

de verniz.

Joaiine queres bclotas ?

Mais quero ou ás tuas boía^

Qa'a dous AíToiísos nem Ires.

GIL VICENTE, AUXO DA MOFINA UE.1DES.

A todos os yi em couros,

Nenlium era bolas calçadas

Porque do couro Aãòbolas

Fazem viiilio nas borraclias.

JERONYMO BAHIA, JORNADA I.

— Botas de montar, botas que sobem

até acima do joelho.-— Botas á Frederi-

ca. — Botas d'agua, etc.

— "Boias-polainas, botas atacadas com

cordões, ou fivelas, que se calçam ou

descalçam mais facilmente que as outras.

— Figurada e popularmente : Peta,

mentira, patranha.

—

Pregaram-lhe uma
grande bota. — Um par de botas, dous

namorados conversando.
— Adag. : Assobiar ás botas, enga-

nar alguém, baldar as esperanças, as pro-

messas ; calotear. — « Cagado para que

queres botas, se tens as pernas tortas ?»

Bento Pe.-eira, Thesouro, p. 218.

1.) BOTADO, part. j^ass. de Botar 1).

Lançado, atirado.

2.) BOTADO, p«rí. pass. de Botar 2).

Embotado, que tem o íio revolto, ou pou-

co fino. — Espada botada.

Aos feros combalenles a ferida

Balalha tinha posto em grande aperto,

Boíailiis as espadas, e a temida
l'orluna de ambos n'bum estado incerto.

GABalEI. PEREIRA DB CASTRO, CLYSSÉA, Cant. X,

est. 72

— Figuradamente : Que não tem agu-

deza, penetração. Turvo.— Vinho botado.

3.) BOTADO, s. m. Vid. Desbotado.

1.) BOTAFOGO, s. m. (Do thema bota,

de botar, e fogo). Termo de Artilheria.

Páo torneado com vários buracos no alto,

em que entra o murrão, e no fim tem

ferrão ; instrumento dartilhciro que serve

para o cravarem no chão, depois de dar

fogo á peça.

— S. 2 gen. Figuradamente : O que

excita os ânimos, e é causa de alguma

inquietação. — O botafogo d'uma scdi-

(^ão.— O que se irrita facilmente.

— Nome de um arrabalde do Rio de

Janeiro.

2.) BOTAFOGO, adj. 2 gen. O que vo-

mita fogo.

BÓTAFÓRA, s. m. (Do thema bota, de

botar, c fora). Saída de um navio do porto.

— Banquete, festim que dá o capitão

na occasião do bótafóra.

— Grande despesa, grande gasto.

— Grande actividade.

BOTÁL, s. m. Termo de Anatomia.

Abertura que no feto estabelece a com-

municação entre os dous auriculos do co-

ração.

BOTALÓS, s. m. jd. Termo de Náutica,

Páos com uns ferros de três bicos nas

pontas, que se botam nos costados dos na-

vios para se largarem os cutellos, para

mais depressa se chegar ao navio, a que

se dá caça. Em baixo no costado se bo-

tara outros botalós mais grossos em que se

largam outras velas, a que chamam var-

redouras, e estes botalós servem também
para se fincarem no costado de outro na-

vio, para o afastar para fora.

BOTÂNICA, s. f. (Do grego botanikê,

botânica, de botanS, planta, de botos, ali-

mentado de herva, de boskein, pastar, o

mesmo que o latim pasce?-e ; vid. Pastar).

Sciencia que tem por objecto o conheci-

mento, a descripção e a classificação dos

vegetaes.

1.) BOTÂNICO, adj. (De botânica). Que
respeita á botânica. — Jardim botânico.

— Não fomos felizes nas nossas investi-

gações botânicas.

— Geographia botânica, estudo dos

paizes, com relação ás plantas que lhes

são próprias.

2.) BOTÂNICO, s. m. O que professa a

botânica. — ((/?íSíí/?ie botânico dos nossos

tempos.n Semedo, Tratado da Peste, p.

38.

BOTÂNICON, s. m. Catalogo e descri-

pção suceinta das plantas de um paiz.=
Pouco usado. Hoje diz-se Flora no mes-
mo sentido.

BOTANOGRAPHÍA, s. /. (Do grego bo-

tanS, planta (vid. Botânica), e graphein,

descrever). Descripção das plantas.

BOTANOLOGÍA, s. /. (Do grego bota-

nê, planta, e logos, doutrina ; vid. Lógi-

ca). Tractado sobre os vegetaes.

t BOTANOMÂNCIA, s. f. (Do grego 6o-

tanê, planta, e maneia). Arte de predi-

zer pelos vegetaes.

t BOTANÓPHAGO, adj. (Do grego bota-

nê, planta, e pihagein, comer). Termo Di-
dático. Que vive de vegetaes.

BOTÃO, s. m. (No francez bouton, no
provençal e hespanhol boton, no catalão

bota, no italiano buttone ; da mesma raiz

que Botar 1). A tíôr antes de abrir-se e

desenvolver-se, encerrada e coberta das
folhas que unidas a defendem até que
desabroche.

Tu vens nas almas, quando ao mundo broUo;
Qual o boíào mimoso,

Ouando ajudado do sói, da mão cultora,

l)cs-dobra do easiilo.

FRA.NCISC0 MANOEL DO NASCIMENTO, OB., lOIU. I,

p. 1G6.

— Pequena peça coberta de fio, seda,

panno ou outra tela, que se põe nos ves-

tidos, para que entrando nas botoeiras ou
casas, as segure e sujeite, ou para lhes ser-

vir de adorno em alguma outra parte.

Também os ha de madeira, de ouro, de
diamantes, e d'outras pedras e metaes.

De botões d'ouro as mangas vera tomadas,
Onde o sol reluzindo a vista cega ;

As calças soldadescas recamadas
Do metal, que L''ortuna a tautos nega.

CAM., Lus., cant. ii, est. 98.

De branca seda leua, o charo esposo
As calças, c jubao de ouro lauradas,

Leua caprina coura ornada, e cliea

De pequenos balões de mil diamantes.

CORTE REAL, .MCPRAGIU de SEPULV., CaDt. IT.

— dE que mao seria também alguma
chaparia, e botoys de diamantes? E on-

de ficão os sayus acoletados ?» Jorge Fer-
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. I,

SC. 1.

— A parte do brinco de orelhas, a que
se liga o pingente. — Ella traz só os be-

tões de diamantes.

— Puxador
;
peça de ferro ou de outro

qualquer metal, ou madeira, cujo espigão

se fixa nas 23ortas e janellas, para as mo-
ver com facilidade, e abril-as, ou fechal-as.

— DS volta ao botão e entre.

— Botão da espada preta, chapa re-

donda de ferro em forma de bola, que se

põe na ponta do florete e que se costuma
cobrir de lã e pelle ou anta, para que as

estocadas não causem damno.
— Termo de Manejo. — Botão do bri-

dão ou botão Jixo, o remate superior em
que se unem as duas rédeas do bridão.

— Botão de fogo, cautério que se ap-

plica com uma barrinha de ferro canden-

te, cuja extremidade tem a forma de bo-

tão.
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— Bostella, pústula. — nBotões que ap-

parecem por todo o corpo.» Rego, Alvei-

taria, p. 363.
— Instrumento de espingardeiro, que

serve para examinar onde os canos têm
mais, ou menos bala, e os adarmes que
levam.

—Botão cí'oMro^ planta, e flor vulgar, per-

tencente ao género rainunculo, de Linneu.
— Loc. : Contar os botões a alguém^

em esgrima, ponderar a destreza de al-

guém em dirigir estocadas aonde, e me-
lhor lhe convém.
BOTÃOZINHO, s. m. Diminutivo de Bo-

tão.

1.) BOTAR, V. a. (No borgonhez ha bôt-

tai; no provençal e hespanhol hotar; no

italiano bottare; a palavra vem do médio
alto allemão bozen, chocar, bater). Lançar,

deitar. — Onde botastes as cascas ? —
tPois desta luta foi tamanha a queda que

meu bem deu entre umas pedras, que que-

brou os focinhos; e por ficarem tão es-

farrapados, que lhe não podião botar pe-

daço; por conselho dos Physicos lhos cor-

tarão por lhe nelles não saltarem erpes. v

Cam., El-Rei Seleuco, Prol.— nQue se

venha sua mercê para cá, e que traga
comsigo o senhor Romão d^Alvarenga, para
que sobre o Canto chão botemos nosso con-

traponto de zombaria.)) Idem, Ibidem.

—

— «Deí/xallo, nam havemos de botar o

capuz, s Francisco Manoel de Mello, Feira

de Anexins, Part. i. Dial. vi, § G. —
«Bota ali terra moço, que escarrou teu

ámo.i Idem, Ibidem, Dial. v, § 5.

— Termo de Marinha. Botar /erro, lan-

çar ancora.

— Pôr, usar. — Botar hdo.—Já bota
relógio.

—Figuradamente : Botar a consciência

pela porta fora, não fazer escrúpulos, não
attender aos dictames da consciência.—
tSe elle fora outra peça de mais valia,

tu botaras a consciência pela porta fora,
para o metteres em tua casa.-» Cara., Se-

leuco, Prol.—Botar os bofes pela bocca

fora, cançar-se esfalfar-se, fallando, gri-

tando.

—Termo d'Agricultura. Arredar a ter-

ra velha, chegar aos pés dos melões já
dispostos a terra nova e calcal-a, depois

de rasos os comorosinhos.=Biuteau,

—Approsimar.—Botaro batel, o navio,

approximal-o da margem do rio, do porto.

Diabo. Ora boI:i. liou bola, liao,

Cofitp. Eu so hotorít li uma iiuo

Com es[c (h'ii(t sem ti.

GIL VICKMR, AUTO DA DAllCA DO^rURCATOIllO.

O rio s'cncar,imclou I

Nunrn t;il in'aoonteceo,

Hou bula. hou bola, liou I

1UI-:U, IBIDKM.

Vós, doutor, bola batel

;

Fíii.^lfíO, saltac 110 mar.
IDBM, AUTO DA UAdC.V DO INFERNO.

— V. rejl. Botar-se, lançar-se, arremes-

sar-se ; deixar-se cair.

Tu m'lias de fa/or botar

Mui cedo por osse cli.^to per lii

Nilo sejas ora eiitirrada,

Catilina minha dama.
OIL VICBNTIi, AUTO riSTOML FOnTUQllit.

— «Mandou recado ao Arcebispo, e elle

o foy buscar abaixo só, e se meteo com
elle no choro da Igreja, e assentados am-
bos cada um em stia cadeyra, lhe disse

taes palavras por um espaço de tempo

grande, que o duro peccador rendido se

lhe botou aos pés. D António Gouvêa, Jor-

nada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, c. 6.

— «Mandou o Arcebispo que entrassem, e

agasalhouos com muito amor, e entrando

todos juntos se lhe botarão aos pés dizen-

do que elles, como ignorantes auiam an-

dado ate aquella hora enganados nas

cousas da sua salvação. -d Idem, Ibidem,

c. 14.—Botar-se a uma empreza, a um tra-

balho. — Botar-se de fora, negar-se ter

parte era alguma negociação, rescindir a

obrigação em que se estava com outros.

— V. n. Botar, sair jjara fora. — Es-

tender-se para alguma parte, fallando de

montes, cabos, promontórios, ilhas, etc.

— «Parcel de cinco léguas, que bota ao

mar. -a Francisco Manoel de Mello, Epa-

naphoras, p. 232.

—Lançar-se, deitar-se.—Botar afugir,
deitarse a fugir.—Botar após alguém, ir

em seguimento de alguém.

2.) BOTAR, V. a. Fazer perder o gume,
o fio a uma arma branca, a um instru-

mento cortante. — Botar a espada.

— Figuradamente : Fazer perder a agu-

deza, a perspicacidade, a penetração de

espirito, ao engenho, á intelligencia. —
«Por onde não é pouco de estimar as con-

versações virtuosas e de homens sábios,

pois eílas e companhias singulares fazem
claros e virtuosos quem as usa; e as ou-

tras além de botarem o engenho e juízo

d'alma, corrompem com vicias os costu-

mes corporaes, pêra maior nódoa ou in-

fâmia de seus donos. » Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra. cap. 33.

—Diminuir, afrouxar.

—Botar os dentes, fazer perder o fio,

de modo que so torna difficil e desagra-

dável o mastigar.

3.) BOTAR, i'. a. Fazer desmaiar.
— V. reji. Botar-se o vinho, torvar-se,

azedar.

BOTARÉO, s. m. Termo d'Architectura.

Estribo que sustém o empurrão dos ar-

cos : pegão.—Obra que se applica ás pa-

redes para as suster era pé.

—

«Grandis-

simas colmnnas, cujas pedras se ligavão

com humas barras de ferro, com seus bo-

taréos.» ManocrOodinho, Relação da Via-

gem da ludia, p. 12-1.

BOTA-SÉLLA, s. /. (Do franccz boute-

sclle; de bouter (vid. Botar), e sellc, sella

(vid. Sella). Termo Militar. Signal dado
com as cornetas á cavallaria para arrciar

os cavallos.

1.) BOTE, s. m. (No borgonhez />aíVc'íí,

no provençal batclh, antigo catalão batell,

no hespanhol batel, no italiano batello,

baftelloj bafto, no franccz bafcau. A cty-

mologia ó commum ao germânico : auglo-

saxão bat, inglez boat, antigo norsico

bãtr ; e ao céltico: kyrarico bad, irlandez

bàd. O portuguez batel, como as formas
correspondentes nas outras linguas româ-
nicas, é um diminutivo, cujo thema fun-

damental apparece no italiano batto, e no
baixo latim battus. A forma portugueza

bote vem directamente do inglez boat,

como prova o o pelo a primitivo germâ-
nico ; deve-se todavia observar, que um
a primitivo se muda em o esporadica-

mente em portuguez. Vid. Fome). Peque-

no barco, menor que a lancha, que anda
a remo ou á vela, sem coberta, atraves-

sado de pranchas de madeira, onde vão
assentados os que remam, e que serve

nos portos para o transporte de gente e

para tode o trafico.

2.) BOTE, s. m. (No hespanhol bote, de

bofar, tocar, chocar). Golpe dado com
certas armas.— Bote de lança. — Bote
d'espada.— «Indose amparando dos bo-

tes da lança dos iiossos.i) Barros, Déca-

da n, foi. 6, col. 4.— «Tão destros em
saber tomar os botes, e tiros. d Idem, Dé-

cada I, p. 10, col. 2.

Te que de um bote o ci« forte, e nerroso
Aberto cilic, tingindo a sangue i terra.

Onde lançara a espumosa vida

Envolta cm nei;ro sangue da ferida.

GABftlEL PEneiRA DB CASTnO, rLUSBA, caot. m
est. 39.

— Pancada dada contra alguma coisa.

Co'a catana debaixo do capoto
Vinha de noite um bêbado .Mamjo
Tomando a rua dcrrcngado c sujo

Tc que na esquina co'o nariz deo bate.

FRAXClSCO MANOEL DO NASCIHBNTO, 0BBA5, tODl.

I, p. 96.

BOTELHA, s. f. (Do baixo latim buti-

cuia, de buta, espécie de tonel). Frasco,

vaso de vidro, garrafa com o gargalo es-

treito para conservar e servir o vinho.

— Figuradamente: O liquido contido

n'uma botelha.

—

Beberam-se tantas bote-

lhas .

BOTELHARÍA, s. /. De botelha, com o

suffixo «ária»). Antigamente : Officio de

botelheiro na casa real.

— Frasqueira, logar em que se põem
as garrafas.

— Termo de Commcrcio. Fabricação

de botelhas.

BOTELHEIRO, s. m. (De botelha, cora o

sutlixo «eiroi»). O que tem a intendência

do vinho do mesa, nas casas ricas.

— Botelheiro-íiwV, botelheiro da casa

real.

BOTELHÍNHA, s. /. Diminutivo de Bo-

telha.

BOTELHO, í. m. Medida de gr.sos, fa-

rinha, etc, menor que o selamim.

BOTEQUÍM, s. »>i. (Diminutivo de Bo-

tica'. Casa ou loja, em que se vende e

serve café, o outras bebidas.

t BOTEQUINÉmO, s. m. ^De botequim,

com o suffixo «eiró»). O que tem um bo-

tequim, o que vende e serve café e ou-

i

trás bebidas.
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t BOTHRIOCÉPHALO, s. m. (Do grego

bothrion, pequena cavidade, c kephalê,

cabeça, cabeça com pequenas cavidades).

Termo de Historia Natural. Parasita do

género das ianias, que vive nos intestinos.

BOTHRION, s. m. (Do grego hothrion,

diminutivo de hothros, buraco, cavida-

de). Termo de Cirurgia. Ulceração pro-

funda da córnea.

BOTÍCA, s. /. (Do latim apotheca, do

grego ápothéhe, de ápó, latim ah, e li-

thenai) pôr). Loja em que se vendem vários

géneros mercantis. — Laboratório phar-

maceutico ; officina em que se compõem,
conservam e vendem as drogas simples,

e se preparam os medicamentos compos-

tos. — f-Eu me via na feyra, ribeyra, na
botica, na tenda, na taverna, no açougue,

em casa do pasteleyro, e na confeytaria. 11

Fi-ancisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 96.— «Miíita graça acho eu 7ia inno-

cencia e pureza que minha molher jjregoa

de sua comadre, com lhe contar mais con-

feições que as de huma botica, u Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act.

Ill, SC 1.

Bíitlcfis se\^a 8Ó adfgas flipi.is

B o bom BonU^os, ea doci^ MalTíizia

Sfja 80 Boticário o Viiilialeiro,

Laijar. laboratório.

FRANCISCO SANOliL DO NASClUSNGOj
XI, p. 271.

i-, toiu.

—
' lOrianda que era a mais velha del-

ias, e gram sabedora naquella arte, a cu-

rou com tanto resguardo, como a pessoa a
que o já devia, provendo-se do necessá-

rio d'uma botica que o gigante costuma-
va ter. 3 Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 28.

— Casa pequena. = Cortes d'Evora,

anno de 1473, Artigo es2)e.cial de Silves.

— Casa de jogo.

— Loc. : Aqui ha de tudo corno na bo-

tica.

BOTICÃO, s, m. Pinça curva, de que
Be servem os dentistas para arrancar os

dentes.

BOTICÁRIA, s. f. Mulher do boticário

;

a que prepara e vende remédios.

BOTICÁRIO, s. m. (De botica, com o

suffixo «ario»). Homem que tem botica

ou trabalha em medicamentos.
— Pharmaceutico competentemente au-

ctorisado, que prepara e vende os medi-
camentos.
— íFazeiuos logo boticário, e sereis, a

seu saluo está o que repica. ii Jorge Fer-
reira de Vasconcellos, Ulisippo, act. 11,

SC. 7.
K se o aventar

Cada Sacerdote llie cumpre estudar
Porá boli^airo

.

OIL TICENTR, DIALOGO SOBRB A RSoURIlBirío.

— «£ diz que quem se delia não conten-

tar, querendo outros novos acontecimentos,

que se vá aos soalheiros dos Escudeiros
da Castanheira, ou de Alhos Vedros e

Barreiro, ou converse na Ena Nova em
casa do Boticário ; o não lhe faltará que
cante.D Cana., El-Rei Seleuco, Prol. —

« Tal vez passava pelo contador do tra-

tante, como por minha casa; e tal me via

emcantado no nicho do tabiãeyro do bo-

ticário.» Francisco Manoel de Mello,

Apol. Dial., p. 98.

Cadet (ir Vaiix, o Rei fios Boticários

Fica apprendiz oní dró^jas.

FRA^CISCO MANDEI, DO NASCIMÍNTO, OBRAS, lOni.

XI, p. 270.

Oh n2o hajSo roais Médicos, no Mundo
Quo outros recípcs dòni, sun5o tisanjs !

Tisanas do leor do meu Constâncio.
Nem liajão boticários I

IDBM, IBIDBU, p. 371.

Bolicas sejílo só adegas clieias

E o bom Bordéos, e a doro raalvazia

Seja só Botifíirio o Vinlialeiro,

Laijar, laboratório.

IDBU, IBIDEU.

BOTIJA, s. /. (Do hespanhol botija,

que vem do baixo latim hoticula, d'onde

vem também o portuguez botelha). Vasi-

lha de barro, mediana, redonda, de collo

curto e apertado.

— Figuradamente, applica-se a qual-

quer pessoa gorda.

—Termo de Marinha. Enchimento á

maneira de pêra que se faz nos estais, o

qual mordendo contra a mão, determina
a garganta d'ellas. — Obra encanastrada

que se pratica nos chicotes dos cabos.

BOTILHÃO, s. f. Vid. Alga.

BOTIM, s. m. (Diminutivo de Bota). Cal-

çado de couro, que cobre o pé e parte da
perna.

BOTÍNA ou BOTÍNHA, s. f. (Diminuti-

vo de Bota). Calçado de mulher, que cobre

o pé e parte da perna.— Umas botinhas á
Benoiton.

BOTIQUÉIRO, s. m. (De botica, com o

suffixo «eiró»). O que tem botica, ou loja

de mercadorias; logista.

—

aNem os boti-

queiros se fechavão, senão com alta noi-

te.» Azevedo, Discursos Apologéticos, foi.

82, V. — « Querendo comprar de hum Chi-

na botiqueiro.» Frei Jacintho de Deos,
Vergel de Plantas, p. 143.

BOTIQUÍM, s. m. (Diminutivo de Boti-

ca). Vid. Botequim.

BOTIRÃO, s. m. Nasso de pescar lam-

preias.

1.) BOTO, s. m. Peixe do mar, simi-

Ihante ao atum.

2.) BOTO, adj. Que perdeu o gume, o

fio, faliaudo de instrumentos cortantes,

armas brancas.

—

«Cada um houve tama-
nha vergonha de ver que sua porfia du-
rava tanto, que deixando as espadas, que

de botas não cortavam se travaram os

braços provando ambos tudo o que po-

diam, com que as feridas se lhe abriram
de tal sorte, que não havia nellas sangue,

que podesse suster os membros, t Francis-

co de Moraes, Palmeirim d'Inglaterra,

cap. 23.

—

íEjá então as armas eram tão

desfeitas, que nenhum golpe se podia dar,

que fosse de pouco damno, posto que d'ou-

tra parte as espadas andavão tão botas,

que isto os fazia de menos perigo.» Idem,
Ibidem, cap. 33.— «O cavalleiro do Sal-

vage, qw se viu sem arruas e sem escudo,

e a espada mui bota e pouco cortadora,

as forças tão desfallecidas e fracas, que

quasi não podia menear os braços, e lhe

lembrava com quão forte imigo se comba-

tia, começou de temer a morte. j> Idem,
Ibidem, cap. 3G.— iN'isto se tornaram a
juntar com mór fúria e Ímpeto que d'an-

tes ; porém os golpes, ainda que fossem
dados com ella, eram de menos damnos,
que as espadas tão botas, que faziam
pouco.» Idem, Ibidem.

—Figuradamente : Que não tem agu-
deza, perspicácia, penetração, fallando do
entendimento, do espirito, do engenho.
—Homem de engenho boto.

—Boto na lingua, diz-se do que não
é faliador.

—

<t Sabeis que chamo molher de

esjyiritos ? a que se occupa em virtudes pu-
blicas : simples na tenção : pura nas con-

versações : escoimada nos exercidos : bota

na lingua : diligente na casa, alheya de

resabios, e amiga de concórdia.» Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act.

I, SC l.

•Preguiçoso, pouco diligente.= Pouco
usado n'este sentido, e só em os eacripto-

rcs dos séculos xvi e XVII.

BOTOÁDO, 2^art. pass. de Botoar. Vid.

Abotoado.

BOTOÁR, V. a. Vid. Abotoar.

t BOTOCÚDO, s. m. (De Botoque 3).

Nome dos indios do Brazil que usam bo-

toque.

BOTOEIRA, s. /. (De botão, com o suf-

fixo «eira»). Casa onde entra o botão.

—Mulher que faz botões.

BOTOEIRO, s. m. (De botão, com o suf-

fixo a eiró u). O que faz botões.

1.) BOTÓQUE, s. m. Vid. Batoque.

2.) BOTÓQUE, s. m. Vid. Bodoque.

3.) BOTÓQUE, s. m. Pedra, pedaço de
madeira com varias formas que algumas
tríbus dos indios do Brazil embebera á

flor do corpo ou penduram do lábio infe-

rior, que furam para esse propósito.

t BOTRYLLO, s. wi. (Do grego botrys,

cacho de uvas). Termo de Zoologia. Gé-
nero de molluscos que vivem em monte,

em cachos.

t BOTRYÓIDE, adj. (Do grego bótrys,

cacho de uvas, o eidos, forma). Termo
Didáctico. Em forma de cacho.

BÓTRYS, s. m. (Do grego bótrys, ca-

cho de uvas). Planta annual, aromática,

cujas flores são em forma de cachos etêm
propriedades estimulantes muito enérgi-

cas (chenopodium botrys, Linnou).

BÒTTA, s./. Vid. Bota.

BÓTTO, s. m. Sacerdote pagão da ín-

dia, que occupa um logar superior na hie-

rarchia sacerdotal.

BOUBA, .5. /. Vid. Bubão.

BOUBÊNTO, adj. (De bouba, com o suf-

fixo «ento»). Que tem boubas ou bubfles.

BOUÇA, s. f. Termo Provincial. Por-

ção de terreno que está a monte.

BOUCÉIRA, s. f. A primeira estopa que

se tira do linho.
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BOUCHA, *. /. (Talvez a mesma pala-

vra que Bouçal. Termo Provincial. Mato
que se queima para se semear em seu lo-

gar.

BOUDDHÍSMOouBOUDDHAÍSMO. É por

esta forma que o académico jMendonça

Falcão escreveu a palavra budhismo ou

bndhaismo, introduzida por elle no Dic-

cionarío de Moraes, manifestando assim

a sua ignorância, porque só a muita igno-

rância pode levar a escrever palavras por-

tuguezas com orthographia franceza, e

que não se conforma aos principies da por-

tugueza, em que nunca com «u» se escre-

ve «ou». Budhismo, palavra introduzida

pela erudição moderna, não se pôde pro-

nunciar nem escrever em portuguez como
aquelle académico pretende, por quanto

vem do sanskrito budha. Vid. Budhismo.
BOULIMÍA, s. /. (Do grego hoylimia;

de hoys, boi, e limos, fome: litteralmente,

fome de boi, grande fome.) Termo de Me-
dicina. Irregularidade da digestão que
consiste em uma fome excessiva, em uma
necessidade de tomar uma quantidade de
alimentos maior que d'ordinario.

BOUSEÀR, V. n. Vid. Bosear e Vo-
zear.

BOUTISÁR, V. a. Antiga forma de Ba-

ptisar.— dHum. caderno de boutisar, e de

encommendar .Tl Doe. de 1418, em Viter-

bo, Eluc.

BÓVEDA, s. /. Outra forma de Abobada.
=-Usada raramente.

Era o soberbo tecto desta casa

Hama bovcda feita não da dura
Pedra, mas da Kalharda, e branca maça.

UANOBL DE G4LHEG0S, TEMPLO DA MBMORIA, liv.

iT, est. 41.

BOVICÍDA, s. 2 gen. (Do latim hos, bo-

vis, boi, e a desinência cida, de ccedo,

matar). O, a que mata, ou sacrifica bois.

BOVICÍDIO,s. m. (De bovicida). Matan-
ça de bois.— Sacrifício de bois.

BOVÍNO, adj. (Do lnúm bovinus, ' àehos,
iovis, boi ; vid. Boi). De boi.

Tal manha buscou já. para qao aqucilo
Que de Anchísfs parío, hem rercoido
Fosse no campo, que a bovina [iclle

Tomou de espai;o, por subtil partido.

CAM., LOS., caut. IX, cít. 23.

BÕXA, s. f. Usado na phrase : Pôr o

barco á boxa, pôr o barco sobre a fatei-

xa para se ganhar vez, e preferencia no
lançar da rede de pescar.

BOXA, 8. f. Pequena mala usada entre

08 mouros.

BOT, s. m. Vid. Boi.

BOYA, «. /. Vid. Bóia.

BOYAO, í. m. Vid. Boião.

BOYÉIRO, 5. m. Vid. Boieiro.

BOYZ, s. /. Vid. Aboiz.

BOZERÍA, s. f. Vid. Vozeria.

BOZÍNA, ». /. Vid. Buzina.

BRABA, s. f. Vid. Brava.

—

«.A manei-
ra que costuma o Piloto na costa braba
não fiar só de um cabo a seati rança do
nauio.v Francisco Manoel do MoUo, Epa-
naphoras, p. 20.

BRABÁNTE, s. m. Vid. Barbante.

BRABANTÊZ, adj. 2 gen. (DeBrabaiite).

Natural de Brabante.

BRABATA, s. f. Vid. Bravata.

BRABOSIDADE, s.f. Vid. Bravosidade.

BRABÚRA, s. /. Vid. Bravura.

BRACAMARTE, s. m. (No baixo latim

braquemardus, bragamardusj que, segun-

do Littré, não vem do grego brakys, curto,

e makhaira, espada. Este etymologista

acha plausível a etymologia de Grandga-
gnage, que o tira do walonico braket, gran-

de sabre ; brakhte, espada curta, que se

compara com o bavaro brachzen, espécie de
fouce, e, por desprezo, espada). Espada
curta e larga.

BRACARENSE, adj. De Braga, natu-

ral de Braga.

—

Convento bracarense, um
dos conventos juridicos em que se acha-

va dividida a peninsula no tempo do do-

mínio dos romanos, e que tinha por ca-

pital Braga.

BRAÇA, s. /. (De braço). Medida de
extensão que se toma com os dous bra-

ços estendidos, isto é, da extremidade de

um dos pollegares a outro, e que entre

nós vale 7 pés geométricos ou 10 palmos

de craveira, e por tanto equivale a 2'"2,

em quanto a braça franceza equivale

apenas a l'"62.— «As prisões delles eram
de tamanho comprimento, que se podiam
alargar da fonte três braças, feitas de

cadeias de metal de tanta grossura quanto

parecia necessário para suster a força
delles.ti Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 56.— « Todas as casas

e torres estavam assentadas sobre esteios

de jaspe de altura de dez braças, o pateo

coberto de umas pedras de preço verdes e

brancas , cortadas a igual compasso e me-

dida. t Idem, Ibidem, cap. 58.

— Figuradamente : Tem muitas bra-

ças d'engenho.

— Termo de Marinha. Medida de ex-

tensão de 8 pés craveiros.

BRAÇADA, s. /. (De braço, com o suf-

fixo «ada»). A porção de cousas ou de
uma cousa que se abrange cingindo-a

com os braços. — Uma braçada de ale-

crim.

— Movimento que se faz com os bra-

ços estendendo e levantando-os ambos
successivamente.
— Loc. ADV. : As braçadas, cm gran

de quantidade.

— Adag. : « O mal entra ás braçadas

e sáe ás pollegadas.*

BRAÇADEIRA, s. /. (De braçada, cora

o*" Buftixo «eira»). Circulo de sola, ou
couro, que se põe no interior do escudo,

adarga, rodella, c pelo qual se enfia o

braço para a segurar. — Argola da es-

pingarda, que abraça, e aperta o cano da
espingarda com u coronha.—Correia que
prende o cocho á viga. — O argolão de
ferro que prende a lança nas tesouras do
coclie.

BRAÇADO, s. »!. Vid. Braçada.— Bra-

çado, modo de nadar que consiste em
lançar alternativamente cada um dos bra-
ços fora d'agua, cortando esta com força
até trazer a mão junto do peito, no mo-
mento em que a outra está fora d'agua

;

ou em equilibrar o corpo com o braço es-

querdo que fica dentro d'agua em quanto
a outra mão a corta saindo fora d'ella e

recolhendo-se successivamente até ao pei-

to.-

—

Nadar de braçado.

BRAÇÁGE ou BRAÇÁGEM, s. f. (De
braço, com o sufiixo «ageo). Serviço, tra-

balho feito com os braços. — Serviço de
braceiroB.— Jornal do braceiro.

— Termo d'Artes. Trabalho dos obrei-

ros que removem o metal fundido, ser-

vindo-se de barras de ferro ou batedei-

ras,

— Operação que se executa nas fabri-

cas de cerveja para dissolver o assu-

car e a dextrina contidos no matte e

converter em glucose toda a matéria ami-
lácea que ainda pôde conservar o grão.

1.) BRAÇAL, adj. (De braço, com o

suffixo «alo). De braços, pertencente a
braços. — Serra braçal, serra grande cu-

ja folha está posta entre dous banzos e

com que serram duas pessoas.

— Feito a braços.— Trabalho braçal.— Serviço braçal.

2.) BRAÇAL, s. m. (Vid. Braçal 1). An-
tiga armadura que defendia o braço.

BRAÇALMÊNTE, adv. [De braçal, com
o suffixo omente»). De modo braçal; por
trabalho braçal; com os braços.

BRAÇARÍA, s. f. (De braço, como suf-

fixo «ariao). Arte de lançar com o braço
a barra, a lança.

BRACEÁGEM, s. /. (Do thema bracea,

de bracear, com o suffixo aagem»). Tra-
balho, serviço feito a braços.

— Termo d'Artes. Fabrico da moeda.
— Pequena somma de dinheiro que o rei

deixava tomar aos moedeiros sobre cada
marco de prata, ouro, etc, como remu-
neração do seu trabalho no fabrico da
moeda.

BRACEÀR, V. n. (De braço, como sal-

tear, de salto). Dar com os braços, bra-

cejar.

— Termo de Náutica. Alar braços por

um e outro lado para situar as vergas no
plano ou direcção conveniente, segando o

angulo que hajam de formar com o ven-

to.— Bracear á popa, alar braços de bar-

lavento até que as vergas fiquem perpen-

diculares á direcç.ão da quilha. — Bra-

cear á quadra, dispor as vergas para na-

vegar a vento l.argo. — Bracear sobre o

vento, ou bracear cm contrario, alar bra-

ços de barlavento de todo o velame ou de
parte dello até que o vento fira as velas

por seu revés, ou face da proa. — Bracear

cm cruz, cm redondo, a dous punhos, ou
pelo redondo, alar braços de barl.^ivento

até que as vergas fiquem perpendiculares

á direcção da quilha.— Bracear de boli-

na, alar braços de sotavento de uma vela



808 BRAC BRAC BRAG

para que receba o vento por sua direita

ou face de popa.

BRACÉIRO, adj. (De braço, com o suf-

fixo «eiró»). Que tem força ou agilidade

de braços. — (íEracavallgamte, e tornea-

dor, e grande justador, e laminador ata-

vollado. Era mui/to braçeiro, qiíe nom
achava homem que o mais fosse ; cortava

muyto com huma espada, e remessava

hem a cavallo.v Fernão Lopes, Chronica

de D. Fernando, Prol.

— Que se arremessa ou move com o

braço. — Dardo braceiro.

— S. m. O que tem força ou agili-

dade de braços— «Hum valente braceiro

chega mal, tirando com huma j)edra, ao

alto do tecto. -D Frei Luiz de Souza, His-

toria de S. Domingos, Liv, vi, foi. 329,

em Bluteau. — O que vive do trabalho de

Beus braços.

— O que dá o braço a outra pessoa

para que n'elle se apoie ; diz-so commum-
mente dos que dão o braço a senhoras.

Quando havia meirinhos no paço, um d'el-

les tinha a dignidade de braceiro da rai-

nha,

BRACEJAR, V. 11. (De braço, com o

BuíBxo «eja»). Dar com os braços, mo-
ver, agitar os braços, — «Bracejar mui-

to, e dar grandes risadas. y> Francisco

Rodrigues Lobo, Corte na Aldêa, Dial.

VIU, p. 167.

— Figuradamente : Labutar, luctar

com diíficuldades.

— Termo de Manejo. Bracejar o ca-

vallo, mover a mão com compostura. —
tLevantavão a mão e bracejavão com el-

la.t Rego, Alveitaria, p. 184.

BRACEJO, «. m. (De bracejar). Acção
de mover os braços.

BRACELÉIRA, s. f. (Do thema hracili-

(vid. Bracelete), com o sufSxo «eira»).

Arma defensiva dos antigos soldados ro-

=Usado poi Braz Gar-manos em guerra,

cia Mascarenhas.

BRACELETE, s. vi. (O francez tem hra-

celet, o hespanhol hrazalete, picardo hra-

chelet. A palavra é derivada d"um thema
românico bracili- (derivado de òrac^ the-

ma de braço (vid. Braço), com o suffixo

ili-), com o suíBxo «ete»). Ornamento
que se usa no braço. — « Trazia todo o

corpo ensandalado, e muitas cadeas dou-

ro, humas ao pescoço, outras, que do pes-

coço o cercavão per debayxo dos braços,

e outras per outras partes nâ da cinta

pêra cima, e para bayxo cicberto de hum
pano de seda, e ouro muito rico, atado
por cima da cintura com, huma cinta dou-

ro chea de miutas pedras de preço, e mui-
tos braceletes (ou barceletes ?) douro.

^

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo

de Gõa, Liv. i, cap. 12.
— Termo de Historia Natural. Annel

colorido que está situado junto e da par-

te de cima do pé de certas aves.

BRACELLÃO, s. m. (Do thema hracili-

(vid. Bracelete). Antiga armadura de

braço. — nHuuns coixoees e canelleiras

e huuns bracellõens, e huum mossequill,

e hua ocha, e huma sextuma, e mais duus

terços de huum tendilhom , com seus guar-
nimentos.» Doe. de 1418, em Viterbo,

Eluc.

t BRACELÓTE, s. m.. (Do thema bra-

cili- (vid. Bracelete), com o suffixo note»).

Termo de Náutica. A continuação do ca-

bo que forma a alça dos moitões dos bra-

ços quando estes não são de sapatilho, ou
encapelladura immediata.

BRACHARÊNSE, adj. 2 gen. e s. Vid.

Bracarense.

BRACHELYTRO, adj. (pr. brahelitro;

do grego brakhys, curto, e elytro). Ter-

mo de Zoologia. Que tem os elytros cur-

tos.

t BRÁCHI... (pr. brâki). Prefixo que
significa braço, e vem do latim bra-

chium (vid. Braço).

BRÁCHIA ou BRÁCHYA, s. /. (pr. brá-

kia ; do grogo brakhys, curto). Termo do

Grammatica antiga. Signal orthographico

que tem a forma (^), e que indica que a

vogal sobre que se acha é breve {a, por

exemplo). — «Os signaes para a boa in-

telligencia da oração, são ao todo desase-

tc, a saber Apostrofo, coma etc. obelisco,

bracchia. » João Franco Barreto, Ortho-

graphia da lingoa portugueza, p. 229.

BRACHIÁDO, adj. (Do latim brachium,
braço ; vid. Braço). Termo de Botânica.

Ramos brachiados, aquelles que, oppos-

tos na haste, fazem com ella um angulo
recto ou muito aberto, com a forma de

dous braços estendidos.

BRACHIÁL, adj. 2 gen. (Do latim bra-

chialis, de hrachium, braço ; vid. Bra-

ço). Termo d'Anatomia. Que pertence ao

braço.— Artéria brachial.— Nervos bra-

chiaes.

t BRACHÍDIO ou BRACHIDO, adj. (Do
latim Í7-acAmr)í^ braço (vid. Braço). Termo
de Zoologia. Que tem forma de braço.

t BRÀCHIO-CEPHÂLICO, adj. (pr. bra-

kiocejalico ; vid. Brachiocephalo). Termo
de Anatomia. Tronco brachio-cephálico,

tronco arterial, que fornece os vasos á

cabeça e ao braço.

t BRACHIOCEPHALO, s. m. (pr. bra-

kiocéfalo ; do grego brakhion, braço, e

kephalS, cabeça). Termo de Historia Na-
tural. Cephalópodo (mollusco) provido de

braços.

t BRACHIÓLEO, adj. (pr. brakióUo ; ão

latim brachium, braço). Termo de Histo-

ria Natural. Que é provido d'appêndiccs

era f('irma de pequenos braços.

BRACHIÓPODO, s. m. (pr. brakiópoão;

do grego brakhion, braço, e J)''!/^^ P^)-
Termo de Historia Natural. Género de

molluscos de concha bivalve, providos de

braços carnudos com muitos filamentos,

que podem estender ou encolher, e cuja

bocca está na base dos braços, e o anus

em ura dos costados.

— S. m. pi. Brachiopodos, familia de

molluscos que em logar de pés têm bra-

ços carnosos, e capazes de estender-se.

t BRACHIÓPTERO, s. m. (pr. brakió-

ptero ; do grego brakhion, braço e pteron,

aza). Termo de Historia Natural. Peixe

que tem as barbatanas era forma de azas
;

da familia dos hetrodermos, que compre-

hende os que têm as barbatanas peito-

naes pediculadas.

t BRACHIÓSTOMO, s. m. (pr. brakiós-

tomo j do grego brakhion, braço, e stôma,

bocca). Termo de Historia Natural. Or-

dem da classe dos polypos, que compre-

hende aquelles cuja bocca está rodeada

de tentáculos.

t BRACHISTOCHRÓNA, s. /. (pr. bra-

kistocróna ; do grego brakhistós, o mais

curto, e khrônos, iemi:)o. Juigou-sea prin-

cipio que uma bóia, rolando sobre um plano

inclinado, d'um ponto a outro, chegava a

outro ponto determinado no tempo mais

curto de todos ; mas a experiência mos-

trou que havia uma curva, uma porção

de cicloyde, que fazia com que a bóia

chegasse mais cedo ao ponto inferior,

posto percorresse um caminho mais longo.

Esta linha chamou-se linha da descida

mais curta, ou do tempo mais curto). Ter-

mo de Geometria. Curva que deve seguir

um corpo pezado, rolando de um ponto

a um outro, no menos tempo possível.

BRACHMÁNE, s. m. Vid. Brahmane.
BRÁCHY... (pr. bráki). Prefixo que quer

dizer curto, breve, e que vem do grego

brakhys, curto.

t BRACHYBIÓTE, adj. (pr. brakibióte;

do grego brakhys, curto, e biótes, vida;

vid. Viver). Termo de Historia Natural.

Que tem a vida curta.

BRACHYCATALÉCTO ou BRACHYCATA-
LÉPTICO, adj. (pr. brakycatalékto ou bra-

kicataléptico ; do grego brakhis, curto, o

katalektikós, que acaba). Termo de Mé-
trica antiga. Nome dos versos aos quaes

faltava um pé.

t BRACHYCÉPHALO, adj. (pr. brakicé-

falo ; do grego brakhys, curto, e kepha-

lê, cabeça). Termo de Historia Natural.

Nome dado ás raças d'homens, cuja caixa

do craneo, vista de cima, apresenta a for-

ma d'um ôvo, mas mais curta ou tronca-

da e arredondada para traz.— As raças

brachycéphalas.

—Substantivamente: Os brachycepha-

los.

BRACHYCERO, adj. (pr. brakícero ; do
grego brakhys, curto, e kéras, corno).

Termo de Historia Natural. Que tem os

cornos curtos.

—Substantivamente : O brachycero, co-

leóptero de cornos curtos.

t BRACHYCHORÊA, s. f. (pr. brakiko-

réia ; de brachy, e do grego khoreíos, cho-

rêa; vid. esta palavra). Termo de Métrica

antiga. Pé formado de uma longa, entre

duas breves ; a mesma cousa que o am-
phybraco.

t BRACHYDÂCTYLO, adj. (pr. brakidá-
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ktilo; de brachy, e do grego dáktylos,

dedo). Termo de Historia Natural. Que
tem os dedos curtos.

BRACHYGRAPHÍA, s.f. (pr. Irakigra-

fia; do grego brakhys, bieve, e gráphein,

escrever). Arte de escrever por abreviação.

BRACHYGRÁPHICO, adj. (pr. hrakigrá-

fico; de brachy, e graphico). Que per-

tence á brachvgrapliia.

t BRACHYGRAPHO, s. m. (pr. hraki-

gTafo;\ià. Brachygraphia). O que escre-

Te, ou que sabe escrever por abreviatura.

BRACHYOLOGÍA, s.f. {pr.brakiología;

de brachy, e do grego lagos, discurso).

Vicio de elocução que consiste n'um ex-

cessivo laconismo, elevado a ponto de tor-

nar o estylo obscuro. — E' tomado algu-

mas vezes no sentido de elocução, estylo

conciso, lacónico ; sem ser á má parte.

tBRACHIOLÓGICO, adj. (pr. brahioló-

gico ; de brachyologia). Que têm relação

com a brachyologia.

BRACHYPNÊA, s. /. (pr. hrakipenéia

;

de brachy, e do grego jmein, respirar).

Termo de Medicina. Respiração curta e

vagarosa.

t BRACHYPODO, s. m. (pr. brakípodo ;

de brachy, e do grego poi/s, pé). Termo
de Historia Natural. Nome de uma familia

de pássaros (pardaes) que têm os pés

curtos.

BRACHYPTERO, s. m. (pr. brakíptero ;

de brachy, e do grego pteron, aza). Ter-

mo de Historia Natural. Nome de pássa-

ros aquáticos que têm as azas curtas.

t BRACHYSCIO, adj. (pr. brakiscio ; de

brachy, e do grego skià, sombra). Termo
de Geographia. Corpo cuja sombra pro-

jectada pelo sol é muito curta, como
acontece com os habitantes da zona tór-

rida.— Os povos brachyscios.

BRACHYSSÍLLABO, s. m. (pr. brakissí-

labo; de brachy, e syllabo). Termo de
Métrica antiga. Pé de verso latino ou gre-

ga composto de trez breves. = Diz-se an-

tes tribraco.

fBRACHYURO, adj. (pr. braUuro; de
brachy, e do grego oyrà, cauda, rabo).

Termo de Historia Natural. Que tem a
cauda curta.

— S. m. pi. Secção da ordem dos crus-

táceos, que comprehende todos aquelles

cuja parte posterior do abdómen está dobra-
da por baixo e é mais curta que o corpo.

BRACICÁNDIDO, adj. (De braço, e cân-
dido). Que têm os braços cândidos, mui
alvos.

BRACÍNHO, s. VI. Diminutivo de Braço.
BRACMÁNE ou BRACMÉNE, s. m. Vid.

Brahmane.
BRAÇO, s, m. (No provençal brac, no

hespanhol braço, no italiano bracco ; do
antigo alto allemão braccho, cão de caça;
no francez braque). Kaça de càes pró-

prios para a caça, tendo o pôllo curto e
orelhas caídas. O cão perdigueiro, etc.

— Dá-se também este nome aos cãesi-

nhos de dous narizes.
VOL. 1. — lOJ.

BRAÇO, s. TO. (Do latim brachium, do
grego bi-akhion). Membro ou extremidade

superior do corpo humano, que se liga ao

hombro.

—

Os dous braços.—Braço covi-

prido.—-ÍAn braço bem torneado. — «Que
lha eu nora cortasse o braço pollo couo-

do.t Chronicas de Santa Cruz, p. 30,

em Portugal. Mon. Hist., Scriptores,

Tora. I. — «A qual sabendo a nova da
morte de seu irmão, tomou em seus bra-

ços um pequeno filho que lhe ficara, por
nome Dramuziando.ri Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. ii.

—

«O duque de Galez, que mui velho era e

estava desarmado, não pode defender que

o salvagem não tomasse os meninos de-

baixo do braço ; e caminhando contra a
cova, sefoi semfazer viais damno.ri Idem,
Ibidem, cap. iii,

—

«.Flerida os tomou nos

braços com o amor de mãi, e com pala-
vras de muita lastima dizia....» Idem,
Ibidem. — nFlerida, a quem a natureza

ajudava a conhecel-o o tomou nos braços
com inteiro amor de mãi ; e pedindo a el-

rei que lho desse pêra seu serviço, elle o

outorgou. i> Idem, Ibidem, cap. vii.— «E
tomando-o polo braço, se foi onde a rai-

nha e Flerida estavam, mostrando novo

contentamento. II Idem, Ibidem.—«£ como
cada um já fosse conhecerido as forças do

outro, trabalhava por mostrar as suas té

o cabo, travando ás vezes a braços pêra
ver se se poderiam derrubar. i> Idem, Ibi-

dem, cap. IX. — iMas Pandaro que o

achou tão perto, e não era pouco acor-

dado, o levou nos braços, e o apertou tanto

comsigo, que lhe parecia que o espedaça-

va, e assim deu com elle a seus vés sem
accordo, e d'alifoi levado acima.-» Idem,
Ibidem, cap. xv.— «O principe Vernao

ficou tão contente destas palavras, e de

saber que aquelle era Balear, que sem lhe

mais responder o levou nos braços com
tamanho amor, como se elles sempre tive-

ram. n Idem, Ibidem, cap. ix.

—

aPolen-

dos o foi abraçar, dizendo: Não sei como
isso será, mas sei que quem vos tirar des-

tes braços jJoderá jnais que eu. n Idem, Ibi-

dem, cap. XV.— <i Porem não foi tanto

a seu salvo, que o principe Vernao, Te-

nebror, e Tremorão não fossem a força
de braços tirados delle qjiasi inortos pô-

las muitas feridas, que de suas mãos re-

ceberam. yi Idem, Ibidem, cap. XLVi.

—

«Então remetendo de súbito, o levou nos

braços primeiro que lhe fizesse ouiro

ííVo.i) Idem, Ibidem, cap. xxxi.— iiA's

vezes se travavam a braços por se der-

rubar
; provando todas suas forças.

t

Idem, Ibidem, cap. xxxvi.

—

«E arredor

do braço uma trella de muitas voltas coin

que o Hão se pretidta.)) Idem, Ibidem,

cap. XXXI.— ti Elle, que o conheceu, o le-

vou nos braços, fazendo-lhe tamanho ga-

salhado, como a homem a que então que-

ria maior bem que a todolos do mundo.

t

Idem, Ibidem, cap. xxxiv.

—

* Assim uns

com os outros, se travaram a braços, cmí-

dando que por aquella via mais prestes

se vencessem. D Idem, Ibidem, cap.xxxvill.

— a O Principe Primalião, Polendos, e

outros Senhores o tomaram nos braços,

vendo que com o desfalecimento do san-

gue lhe vinham alguns desmaios, que o

amorteciam. í> Idem, Ibidem, cap. xli.—
— «Com esta certeza e contentamento se

foi onde estava Flerida, e levando-a nos

braços, contou-lhe o mais que depois com
Floramão passara.» Idem, Ibidem, cap.

XLII.

—

«.E tirando o elmo pêra lhe beijar

as mãos, elrei, que o conheceu, o levou

nos braços, dizendo. ..» láem, Ibidem.— «jG tomando-o nos braços o levou a Fle-

rida que também foi tão descansada com
elle como se vira D. Duardos.» Idem,
Ibidem. — «.Elrei que algum tanto com
aquellas derradeiras palavras se certefi-

cou mais, levantou-se em pé, e levando

Floramão nos hvaços, começou dizer. ..v

Idem, Ibidem.

—

«E ambas juntamente le-

varam D. Duardos nos braços, que cada
uma cuidava que se tardasse o podia
inda perder.» Idem, Ibidem, cap. XLIII.
—-lEl-rei levantou D. Duardos, e toman-
do-o antre os braços, o apertou comsigo,

correndo-lhe inuitas lagrimas.» Idem,
Ibidem.— « Viu vir pêra si a Claribalte

de Hungria, rompendo a força de seus

contrários, e recebendo-se ambos com a
vontade que cada um trazia, se travaram,

a braços, e affastando-se os cavallos, vie-

ram ao chão apegado um no outro.» Idem,
Ibidem, cap. XLVI.— «Chegando-se a el-

rei, que já o queria levar nos bvaçQS pelo

conhecer, lhe beijou as mãos dizendo ... *

Idem, Ibidem, cap. XLVii. — «E conJte-

cendo-se se levaram logo nos braços.»

Idem, Ibidem.

Vesti ora esle brial,

Mellei o òraço por aqui.

GIL TICENTE, ACTO D* ALKA.

Porque algorrtm 5C ra'cnlcn(le,

E SC a dona que passou
E>Ie braçu m»' ganfaou,

Einperol (laniei perendo
Abonda que hum de cem
Hum de cem e am rÍDlem.

IDEM, ACTO DA MOFINA MEXDSS.

Ser eo multo certo qae eston pollado,

E. atem de peitado, tolhido de bam trofíi.

incu, DIALOGO some a hbsckrkição.

E que ajron te .irrepellon,

E mais qje Ceslorlegoa esse trico.

IDBU, IBIDEM.

Huns OcSo peitados.

Outros sem dentes, e brtr«s quebrados.
Outros sem unlias p^ra fáier pp>l.

lOU, IBIDEM.

Outro com muitas 6r<fi>í dirididos

A Briareo parece que imitara.

CAM., irs., caot. vii, est. 4S.

Os bellicosoi N.iiroí r.-iíel^.

Que de f.ifh2> . ,

Vem tod >s. e -aí

De ouro, e b.\> . unto.

COBTB «SAL, tUCnACIO BI SITCLTIOA,

CUl. II.

Vindo do potente, e fttries.i ftnsçji

Hum coruscante raio. em togo ardendo.

IDIM, HUDEM, Cant. T.

NSo pode mars diíer. eiay-^' - -
Confiado nas fi>r<a5 de se

A-tTiXIlO n«lltKt, tA-II
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— «Andava de mão em mão. . . atado

com corda de violla, a quem servia de

trasto para fazer consonância de saúde

nos braços d'aquelles, que me trazião.-i>

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 88.

— Dar o braço, pôr o braço enlaçado

no braço d'a]guem.

—

Ir de braço dado,

diz-se de duas pessoas que deram o bra-

ço uma á outra. — Offerecer o braço,

diz-se d'um homem que pergunta a uma
senhora se ella quer dar-lhe o braço para

ir d'uma casa para outra, para um pas-

seio, etc. — De braços arregaçados, com
os braços meio descobertos por ter arre-

gaçado as mangas até ao cotovelo ou
ainda para cima do cotovelo. — Ficar de

braços cruzados, ficar sem fazer nada.

—

Receber alguém de braços abertos, rece-

ber alguém com grandes mostras de sa-

tisfação, com amisade. — Estar com os

braços abertos j>ara alguém, estar prom-
pto para receber, agasalhar alguém. —
Estender o braço a alguém, ofFerecer-lhe

auxilio, soccorro e protecção.

—

Estender

os braços, implorar auxilio, soccorro.

— Figuradamente : Lançar-se nos bra-

ços do exercito. — Tirar a alguém dos

braços da morte.—Passava a maior par-

te da sua vida nos braços do somno, de

Morpheu.
— Figurada e poeticamente: Amor, ca-

samento, união. — Deixaram-na ir nos

braços d'aquelle infame. — Dizia que

achava o seu paraíso nos braços d'ella.

— Pessoa que trabalha.— A guerra de

Allemanha contra a França em 1870 ar-

rancou milhões de braços á agricultura e

á industria. = Diz-se no plural braços

por trabalho : Elle vive só de seus braços.

— O que obra, por opposição ao que
concebe.

—

Eu sou a cabeça que pensa e

tu o braço que executa. — O braço di-

reito d'alguem, o que obra, trabalha para

elle. — «Santo Ignacio foi o braço di-

reito da Igreja. » António Vieira, Sermões,
Tom. I, p. 426. — O que defende, pro-

tege, fallando das cousas. — «Aquella

praça, estimada por braço direito do Es-
tado da índia.» Fernào de Queiroz, Vi-

da do Irmão Basto, p. 256, era Bluteau.

—Figuradamente : As armas, a guerra.

Até que á força só (íe braço aprendem
A abaixar a cerviz, onde se liie ate

Obn^-açào de dar o ri-iiio mico
Das (ierlas de B.irem tributo rico.

CAU., LOS., caiil. X, 41.

— Força, coragem guerreira.

—

O bra-
ço victorioso.

— Poder, potencia. — Tudo no uni-

verso está sob a dependência do braço de
Deus. — Em tudo se manifesta o braço
da Providencia. — O braço secular, o
poder, a auctoridade temporal, por oppo-
sição á auctoridade ecclesiastica, e tam-
bém a justiça secular em opposição á jus-

tiça ecclesiastica.

— Em linguagem inquisitorial, rela-

xar ao braço secular, entregar á justiça

BRAÇ

secular um accusado para ella lhe dar a

pena de morte no auto da fé ; o espirito

diabólico dos inquisidores suggeriu-lhes

este meio de afastarem de si a responsa-

bilidade do maior dos seus crimes.
— Braço da nobreza, o estado ou cor-

po da nobreza representado em cortes por

seus deputados.— Braço do povo, a classe

trabalhadora. ^Braço do re?no^ cada uma
das três classes distinctas que represen-

tavam o reino em cortes.— 0.9 três bra-

ços do reino, o clero, a nobreza e o povo.
—

• Uma das correntes d'um rio. — O
Nilo tem muitos braços.

—

N'aquelle porto

se reúnem os dous braços do rio.— «Passa
por ella hum Jjraço de huma Ribeira,

chamado Ande.it Gaspar Barreiros, Cho-

rographia, foi. 66. — Braço de mar, es-

treito, canal largo e comprido que entra

pela terra dentro e cm que se dá o movi-

mento do fluxo e refluxo.

Pois não se pôde escrisar

A passada desle rio.

Nem a morte seslorvar,

Ou'he outro braço de mar
Sem remédio nem desvio.

GIL VICBNTE, AUTO DA BAnCA DO PDRGATORIO.

Passa e rorla do mar o estreito braçn,

Que a Ilha em torno cerca em pouco espaço.

CAM., Lrs., cant. i, est. 91.

Como era hum braço de mar,
E nelle pê se não aclia,

Acudio lium pé de vento

Dando um cambapé na barca.

JBRONyMO BAHIA, JOnnADA I.

— Na linguagem anatómica, região do
membro anterior do corpo que tem por
base o humero.— Membro dos animaes
invertebrados, ou somente a sua primeira
articulação.

— Termo de Veterinária. A parte do
cavallo que vae da espadoa ao joelho.

— Termo de Zoologia. — Braços do
polypo, os seus tentácuios.

— Termo de Astronomia.— Braços do
Escorpião, constellação.

— O que é configurado em forma de
braço. — Os braços d'uma cadeira. — Os
braços d'um sino. — Os braços da cruz.

— Cadeira de braços.—Braços da vinha.
— O'br3íÇ0d'um remo.—'Etaços dahalança

,

as duas partes que estão de cada lado

do fio. — Braços da alavanca, a parte

comprehendida entre o ponto dapoio e

o ponto d'applicação das forças. — Braço
da viola, rebeca, e em geral de qualquer
instrumento de cordas, a parte por onde
elle se segura e em que se acham as cha-

ves.

—Termo de Geognosia. Ramo de mon-
te que, excedendo o pé geral do monte
ou cadeia, se estende na planície. — Ra-
mificação d'um monte.— <íOs braços que

estes montes lanção por Catalunha , e Na-
varra. r, Gaspar Barreiros, Chorographia,

p. 141.

— Termo de Náutica. Cada uma das
partes da ancora desde a cruz até á unha.
— Braços do navio, a ossada d'elle, que
junto ás cavernas^ determina as balisas.

BRAC

— Braços grandes, os cabos destinados a

dar movimento horisontal á verga grande
ou que vão para vante a laborar junto ao

mastro do traquete.

— Luc. ADV. : A braços, com os bra-

ços sós e sem raachina, apparelho, ala-

vanca. — A pedra foi levantada a bra-

ços. — Em braços, nos braços.— Braço
a braço, de perto. — Pelejar braço a
braço.

—

Estar, vir a braços com alguém
ou alguma cousa, luctar contra ella. —
«Primeiro, que elle, havião de vira bra-

ços com os Turcos. » Jacintho Freire, Vi-

da de D. João de Castro, Liv. ii, p. 30,
em Bluteau.— « Ver hum homem digno a
braços com uma fortuna indigna.» D.
Francisco de Portugal, Prisões e Solturas,

p. 13.

— Adag. : «A obra pagada, braços

quebrados.»— «Não dês a todos a torcer

teu braço.» — «Cada um despende como
seu braço se estende. — «Dita alcança,

que não braço longo.»—«O braço de rei

e a lança, longe alcança.»

BRÁCTEA, s. f. (Do latim bractea, fo-

lha de niPtal). Tortno de Botânica. Nome
de pequenas folhas distinctas das outras

pela sua forma, e côr, e que collocadas

no ponto de inserção das flores, as tor-

nam a cobrir antes de se desenvolverem.
— «As bracteas (bractre'), são pequenas

folhas, pro.rimas ás flores, differentes

das mais folhas da planta pela sua fi-

gura e ás vezes tãobem pela sua cor (o

til ou tilha, o rosmaninho, coroa impe-

rial, etc.) Algumas flores ou pedúnculos

são guarnecidos de huma só bractea, ou-

tros são acompanhados de muitas.» Avel-

lar Brotero, Compendio de Botânica, Tom.
I, p. 95.

BRACTEADO, adj. (De bractea, com o

suffixo «ado»). Termo de Botânica. Mu-
nido de bracteas. — «Bracteados (pedún-

culos), se são guarnecidos de bracteas.»

Avellar Brotero, Compendio de Botânica,

Tom. I, p. 101. — «Bracteado (verticil-

lo), se he acompanhado de alguma bra-

ctea.» Idem, Ibidem, p. 104.— «Bractea-

da (a cabeça da flor), se he guarnecida

de bracteas.» Idem, Ibidem, p. 104. —
«Bracteado (thyrso), se tem bracteas.»

Idem, ibidem, p. 108.

t BRACTEÍFERO, adj. (De bractea, e

do latim ferre, levar). Teimo de Botâni-

ca. Que tem uma ou mais bracteas.

BRACTEIFÓRME, adj. 2 gen. (De bra-

ctea, e forma). Termo de Botânica. Que
tem a forma de bractea.

t BRACTEOCARDIÁDO, adj. (De bra-

ctea, e da palavra hypothetica cardiado,

do grego kárdia, coração). Termo de Bo-

tânica. Que tem bracteas em forma de

coração na base.

BRACTEÓLA, s. /. (Diminutivo de Bra-

ctea). Termo de Botânica. Pequena bra-

ctea foliácea, que nasce na base de cada

pedúnculo immediatamente por baixo das

flores.
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t BRACTEOLÁDO, adj. (De bracteola,

com o suffixo «ado»). Termo de Botâni-

ca. Diz-se das plantas, cujos pedúnculos,

verticillos ou folhas são acompanhados de
pequenas bracteas.

t BRACTEOLÁRIO, adj. (De bracteola,

com o suíExo «ario»)- Termo de Botâni-

ca. Que tem relaçào com as bracteolas.

BRAÇÚDO, adj. (De braço, com o suf-

fixo uudo»). Que tem braços grossos, for-

tes e robustos.

1.) BRADADO, i)art. pass. de Bradar.— S. m. Brado. — «£ desenlaçando-

Ike o elmo, lhe cortou a cabeça, sem lhe

valerem bradados nem rugos de Dramu-
siando, de que Jicuu tão descontente e

agastado, que logo pediu as armas. r>

Francisco de Moraes, Palmeirim dlngla-
terra, cap. XLi.

2.) BRADADO, s.wí. (Vid. Brado). Ter-
mo da Egreja. E' a voz do que, fazendo a

figura de Pilatos, ou do povo, brada mais
do que canta.— Os bradados da paixão.
— a Nas Paxoens cantadas, cantão três,

que vulgarmente são Christo, Texto, e

Bradado.» Manoel Nuues da Silva, Arte
Mínima, p. 50.

BRADADOR, adj. (Do thema brada, do
verbo bradar, com o sufExo «dor»). Que
brada, ou grita.

BRADAR, V. a. Chamar, dizer em altas

vozes.

Enha mãe ui'o bradará,

Que lica no saliuutiilo.

È o resporiáo do aí.mieiito.

GIL VICBMTB, ADTO bA UAnCA DO PURGAT0I\10.

Não na foste tu sperar.

Pêra a damiures. villão,

E coiuerou de Inailíir

Que a querias forçar?

IDEM, IBIDEM,

Quando da elherea gávea um luariíilieJro,

Prompto co'a visla : — Terra I Terra I brada.

CAM., LIS., caiit. V, est. 24.

— Pedir, rogar em altas vozes.— Bra-

dar sc/ccorro.= Diz-se mais geralmente

bradar por, n'este sentido.

— V. n. Soltar altas vozes, clamar.

Mas ysto Vai (ra<jiiclla arte

quando se entre montes brada,
lio tooiu lie em huma [larle

e eiii outra tic a paiicida.

caaisTovÃo falcão, ouiias, p. 24 (ed. 1871).

— 1 Andando toda a noite bradando por
ver se acudiriam, mas estavam já tão

alongados, que o não ouviram.» Francisco

de Moraes, Palmeirim d'Iuglaterra, cap.

7.— IIA senhora do casteU.o vendo que um
só cavalleiro levava de vencida os seus;

senhoreada da paixão e ira de que então

estava acompanhada, começou de bradar

de uma janella cos que Jicavam, animan-
do-os, que houvessem vergonha de tama.

nha fraqueza.» Idem, Ibidem, cap. 74

Na ÍRreja l/rndãii com elle,

Porquassoviou a hum cão.

UIL VlCííNTK, AUTO DA DAIICA DO PUi\GAT01\IO.

Que se fora a cachopa peca ou charra,
Ou al^Mim:t x,iii^Miii'..irra,

Preguiçosa tiii comclora.
<lue bradassritt muito embora.

IPSUj AUTO TASTOHIL rOHTUQUBZ.

Não diria,—mal fares

Mas antes s'assenlaría

A olliar como bradava.

IDE.M, AUTO DA FBIRA.

Qual no corro sangulno o ledo amante,
VCiido a formosa ilaiiia desejada,

O touro busca, e pondo-se dianle,
Salta, corre, sibila, acena e brada.

CA.M., Lus., cant. i, est. 88.

— a A' meya noyte levantou-se o Mouro
da cama, e joy-se á torre, e em começan-
do de bradar, foy o mercador por detrás,

e tomando-o pelas pernas deu com elle da
torre ahayxo, o qual MoiLro logo rebentou,

e apoz elie lançou o presunto, e o vinho,

e o melhor que pode se sahio .sem ser de

alguém sentido.» Fr. Pantaleào d'Avei-
ro. Itinerário da Terra Santa, cap. 43.— nAmuJinào-se muyto os mercadores La-
tinos, que tratão naquellas piartes de Tur-
quia negoceando sua vida, com o bradar
destes Cacizes de noyte, e de madrugada.»
Idem, Ibidem.

Bramindo o negro uiar, de lontío brada.
Gomo se desse em vão iralguni rochedo.

CA.tí., Lus., cant. v, est. 38.

Esta passada, logo o leve leme
Encoiunieiidado ao sacro Nicoíao
Para onde o mar na costa brada e seme,
A proa inclina diiuiua e d'oulra nao.

OB. ciT., caut. V, est. 74.

— « Contra esse descuydo bradarão os

suòios, e os Santos, e aos mais valeu 'pou-

co.» Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial., p. 45.

— Bradar d'alguem, dar voz accusa-

toria d'alguem, clamar contra alguém,
accusando-o de algum malefício.

— Loc. : Bradar em deserto, proclamar

em vào uma verdade, ou verdades, nao

ser ouvido.

— Adag. : «.Quando os enfermos bra-

dão, os médicos ganham.»
BRADO, s. ?)i. Alto grito, clamor.

—

kOs
braados e choro era mujto, depenamdosse,

e damdo gramrj.es 2"-''»-hadas no rost>-o.»

Fernão Lopes, Chronica de Dom Fernan-

do, cap. CVI. — «Foi a casa loguo chea

de braados e choros dhomeens e de molhe-

res.u Idem, Ibidem, cap. iii.— «Accor-

dou deste pensamento aos brados^ que 8el-

vião lhe dava.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Iuglaterra, cap. xli.—íQjliíz

minha ventura, que aos brados, que dei,

acudiu um cavalleiro, que me salvou de

.'íUas mãos com morte dainbos.» Idem,

Ibidem, cap. Lxxv.

Natonío, tenhas prazer,

llie disse, graiu brado dando
tee o da \ista periler

os olhos II elle deixando.

CUtUSTÚVAO FALCÃO, osnAS, p. õ (cd. 1371).

Dando liiins mui doces l-rados

Saídos do curaçam
a cantiga vinha enlain :

<lim meus olhos agravados
Vereis se teulio reiaiu.»

OD. CIT., p. 9.

— <sEu mais com vergonha, que com
vontade o tenho soffrido tegora d força de

brados de minha mày, que a minha alma
seria leda se me visse de tudo liure delle.»

Jorge Ferreira de Vascoucclios, Ulysippo,

act. I, SC. 8.—«JS estando fallando com
o Arcebispo, vio que carregavão muitos

Naires a velo, e so com hum brado, que

deu, deitarão a fugir todos, como se fora
apoz elles hum exercito armado.» António
Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gôa,

Liv. I, cap. XVII.—nE assim acontece vir

hum destes pobres de casta baixa com al-

gua cousa de seruiço ás costas por hum ca-

minho estrejto, ej)or muyto que tenha anda-
do voltar, e tornaloa desandar por se nam
encontrar com o Naire,que de muyto longe

dá hum brado dizendo Poo, que he afas-
tai-uos longe.» Ob. cit., Liv. i, cap. XX.
— Figuradamente: Fama, renome.

Como não levantara ella a anrea frente

Entre tantas nações, que a só cooliecem
Por ter dobrado o horrendo PromoDlorio,

Por um antigo brado de conquistas I

FBA.NXISCO MANOEL DO .NASCIME.*STO, OBRAS,

tom. I, p. 3Õ.

. . . (Brazão d'es$a éra augusta.
Que nos deo nome em toda a redondeza.
E o brado ioda resòa \) . . . .

IDEM, IBIUEM, tom. I, p. 70,

Sei, que ao Sábio, de pen.as combalido,
Appelecer é dado

(Quando ouvio prompto o brado da Virtude)
Da Kortuna o^ favores.

IDEM. IQIDEU, tom. I, pag. 143.

— Dar brado, ter fama, ser fallado.

— Adag.: «Muitos brados cahem no
cú do lobo, o homem máo ouve todas as

calumnias que lhe contam?

—

tBem sey

eu que muitos brados cahem no cú do Lo-
bo.» Jorge Ferreira de Vasconcellos, Eu-
frosina, ;ict. i, se. 3.

BRADYPEPSÍA, s. /. (Do grego brady-

pepsia ; de bradys, lento, e pessein, dige-

rir; propriamente, cozer). Termo de Me-
dicina. Digestão lenta e difiScil.

BRÁDYPO, s. m. (Do grego bradys, len-

to, e poys, pé). Termo de Historia Natu-

ral. Nome do animal chamado vulgar-

mente preguiça.

j BRADÍYPODO, s. m. (De bradypo, com
o suíiixo uodO"). Termo de Historia Na-
tural. Os bradypodos, os animaes per-

tencentes á familia dos bradypos o\i pre-

guiçosos.

BRADYSPERMATÍSMO, s. m. (Do gre-

go bradys, lento, e espt rmen). Termo de

Medicina. Emissão difficil, e vagai-osa do
espernio.

BBAFONÉIRAS, s. f. ant. Parte do ves-

tido eiu fórtua de faxa oii circulo que cin-

gia a parte superior do br.iço.— Peça da
armadura que cobria a parte superior do
braço.

1.) BRAGA, s. /. Argola de ferro, que
prende n.i perua com huma cadeia, que

se ata por cima. — Pôr a braga a um
escravo.

E para que oxperiíaeote

A siijoiçjio peuda,
LUc laoc-i a dura brú^i anafada,

nAXCISCO nooiuuu lom, o »ESt)tGÁ,'<A»a,

p. 135.

— Figuradamente: Cousa que sujeita,

modera, obstruo.

— Termo de Marinha. Cabria com que
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se atam caixas, pipas, e outras cousas

pesadas.

2.) BRAGA, s. /., mais usualmente

BRAGAS, s. /. 2^^- (Do latim braça, pala-

vra que 03 auetores antigos dizem ser d'ori-

gem gauleza, o que se confirma pelo facto

d'ella se achar ainda nos dialectos célticos

modernos). Calções. Os antigos celtas

usavam bragas, e d'elles provém o uso

dos calções entre nós. — «Lnnçou-se a

gente na agoa, que lhe dava pela braga.

»

Castanheda, Historia da índia, Part. v,

cap. 59. — diNão haja Grã em Inglater-

ra, nem Berri em França, que nos não

assoalhe em bragas, em pavelhoens, que

não são menos as calças, e ferragoylos

deste tempo. V Francisco Manoel de Mel-

lo, Apol. Dial., p. 169.
—Adag. : « J. más fadas, más bragas.»

— «yl quem não traz bragas, as costuras

o matão.yi — nQuem as bragas não ha em
douto, as costuras lhe fazem nojo. o —
aNão se apanhão trutas a bragas enxu-

tas.

n

— nDiruos ey mãy: Ande eu quen-

te, e ria-se a gente : faça eu huma vez a

minha, que depois eu o amançarei ; amo-

res e dores com pão são bons : não se gai-

nhão truitas a bragas enxuitas, lograrei

um verde.» Jorge Ferreira de Vascon-

cellos, Ulysippo, act. i, se. 9.

3.) BRAGA, s. /. (No francez ha braie

no mesmo sentido ; mas a palavra era

nova no portuguez do século xvil, pois

D. Francisco Manoel de Mello a apresen-

ta como um dos termos introduzidos n'a-

quelle tempo pela mania do francezismo.

Como se explica então a forma braga ? Co-

mo em francez Braga 2 é braée, braie no

sentido do Braga 3 traduziu-se, por ana-

logia, por braga. O francez braie vem do
baixo latim braça, bracca, dique, aterro,

cuja origem é desconhecida). Espécie de

muro servindo de tranqueira.

—

«Pois se o

escutão (a um certo soldado) Deos seja com-

nosco ! O que lhe acodem de Cornas, Or-

navaques, Crubeques, gollas, francos, li-

zeres, barbacans, e falças bragas?» Fran-

cisco Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 169.

BRAGADA, s. /. (De braga, com o suf-

fixo «ada»). Antigamente, a parte das per-

nas coberta pelas bragas.

E lencóes de mez em mez
c*o longo, nem ao travez

me não cubrem a brayada.

CANC. DB nESBNDB, fol. 206, V.

— Termo d'Alveitaria. Nome das veias

das coxas e pés dos cavallos, onde os

sangram.— «Cahio o cavallo, correndo o

sangue das bragadas.» António Galvão,

Alveitaria, p. 553.= As formas Bargada

e Vergada são erróneas.

BRAGADÍGA, s. /. ant. (Do thema bra-

gado, derivado de Braga 2, com o suf-

tíxo «iga»). O preço de um bragal.

1.) BRAGADO, adj. (De braga, com o

suffixo «ado»). Que tem a côr d'entre as

pernas diversa da do resto do corpo. —
Uma vacca bragada.

2.) BRAGADO, s. m. (Vid. Bragado 1).

A fazenda de que são feitas as bragas.

Vaebeijar o meu braQado
Anlre as sedas.

GIL VICENTR, AUTO DA BARC4 DO PDRGATOniO.

BRAGADÚRA, s. f. (De braga, com o

sultixo ndura»). A porção de entre per-

nas branca ou de côr diíferente da do
resto do corpo.

1.) BRAGAL, s. m. (De braga, com o

suffixo «ai»). Panno grosso (que servia

antigamente para bragas), atravessado de
muitos cordões que se tece na Beira, e

Traz-os-Montes. Hoje o bragal serve

para fazer toalhas de mesa, guardanapos,
pannos de cobrir a massa do pão ou da
broa, etc, entre a gente dos campos. —
«Pague a cada hum delles meia vara de

bragal.» Fr. Bernardo de Brito, Chro-

nica de Cister, Part. i, p. 298.
— Antigamente : Um bragal, oito e de-

pois sete varas de bragal. — nDous bra-

gais, em que montam XIV varas per no-

va. v Documento de 1419, em Viterbo,

Eluc.

BRAGÁNI, s. m. Moeda mourisca do
valor de 40 reis.

BRAGÁNTE, adj. Vid. Bargante.

t BRAGANTEÁR, i>. n. Vid. Bargan-
tear. — «E em cabeça se vos mete, á vos

que vai elle lá ? irá mais azinha bragan-
tear com outros como elle, que sei que

taes suas companhias são.» Jorge Fer-

reira de Vasconcjllos, Ulysippo, act. i,

SC. I.

t BRAGANTÍM, s. m. Vid. Bregantim.
— «E á sahida das ilhas ouveram vista

de hum bragantim, e pensando que era

fusta de Mouros, derão-lhe caça.-o Chro-

nica do Conde D. Pedro, cap. xlvi. —
«Levando porem assy o Bragantim ar-

rombado até Monçor, en cuja cala demos-

traram de noite a carrega e estancarom
sua fusta, n Ob. cit., cap. 59.

BRAGAS, s. f. lil. Vid. Braga.

BRAGEL, s. m. ant. Vid. Bragal.— «í^

um bragel e meo, que som X varas, e

mea.Ti Documento de Paço de Souza de

1419, em Viterbo, Eluc.

BRAGUÉIRO, s. m. (No provençal bra-

guier, braier ; no catalão braguer ; no
francez brayer ; no baixo latim braca-

rium, de bracca, braga; vid. Braga 2).

Termo de Cirurgia. Funda destinada a

sustentar uma hérnia.

— Mantéo. — «Por honestidade tra-

zião huma pelle a modo de bragueiro tão

larga como duas mãos travessas,. . . que

por de traz, e por diante se vinha atar

na cinta, como funda. i> Monarchia Lusi-

tana, Tom. I, foi. 104, col. 3, em Blu-

teau.

— Termo de Náutica. Cabo de suffi-

ciente resistência com que se vara um
navio, passando dobrado pela sua popa,

e virando-o com apparelhos passados a

cabrestantes em terra.— «Porque lhe que-

brarão os bragueiros ambos, com que es-

tava amarrado.» Fernão Mendes Pinto,

Peregrinações, foi. 284, col. 3.

— Bragueiro ou, vergueiro do leme,

cada um dos cabos grossos de ferro, ou
de bronze, que prendem o leme pelos ar-

ganéos que tem na sua porta ou safrão,

fazendo os outros chicotes fixos no navio.
— Bragueiro da peça, cabo grosso en-

fiado nos olhaes das falcas, e cujos chi-

cotes fazem fixos nos arganéos da amu-
rada.

BRAGUÉL, s. m. Vid. Tira.

BRAGUÈZ, adj. {De Braga). Natural de
Braga. Vid. Bracarense.— Chapéo bra-

guez.

BRAGUILHA, s. f. (Diminutivo de Bra-

ga 2). Abertura dianteira de uns calções,

alçapão.

t BRÁHMA, s. m. (Do sanskrito bra-

hma, que significa propriamente a oração,

o hymno, o elemento sagrado do rito, e

que com essas significações apparece no
Kig-Veda, e que posteriormente veio a de-

signar o ser absoluto, a essência divina

do mundo. William Stokes conjectura que
a antiga denominação ethnica dos Cel-

tas Brigantes , cuja raiz brig corresponde

em verdade phoneticamente a uma raiz

sanskrita brah, é connexa com brahma,
significando assim brigantes os qneor&m,
os que adoram a divindade e d'ahi os

crentes por escellencia ; de brigantes

vem o antigo nome de logar Brigantio,

d'onde o modeino Bragança : todavia

Zeuss deriva brigantes do céltico briga,

monte, coUina, que apparece nas numero-
sas designações geographicas em briga).

A primeira deidade da tríade dos Índios

e o formador do mundo.
BRAHIWANE, s. m. (Do sanskrito bra-

hman, homem da casta sacerdotal, saída

de Brahma). Nome dado aos sacerdotes,

e doutores, formando a primeira das qua-

tro grandes castas entre os índios, e en-

sinando a doutrina dos Vedas, ou livros

sagrados. Os brahmanes distinguem-se

por um costume especial : abstêem-se de
tudo o que tem vida, e nutrem-se ape-

nas de legumes, arroz, e leite. Para me-
recer as recompensas da vida futura, a

maior parte d'elles eutregam-se ás mais

austeras penitencias, condemnam-se a fi-

car em quanto vivos immoveis na posição

mais incómmoda. = Escreve-se também
Brachmane, Bracmane, Bramine, Brame-
ne, e Brâmane.

A gente ficou d'isto alvoroçada,

Os Iramines o lem por cousa nora.

cAM. , LDs , cant. \, est. H2.

O^bramcnpK se encheram de ódio taqto,

Com seu veneno os morde inveja tanta.

Que, [jersuailindo a isso o povo rudo,

Di-terminam matal-o em fim de tudo,

OB. CíT-, cant. I, est. 116.

— (I Os brâmanes, e Jogues dos Pago-
des, dizião lhes, que se o matassem fa-
rião grande serviço a seus Deoses.» An-
tónio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de

Góa, Liv. I, cap. 13. — íNo sobrado
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mais alto hia o Pagode com muytos bra-

menes de seu seruiqo, que Ihefazião viuy-

tas offertas e venerações, n Idem, Ibidem.— tPêra o que lhe mandou dizer, que lhe re-

leuauafalar com elle negócios de importân-

cia, mas trazião no tam rodeado nestes

dias os seus Naires, e bramenes por este

receo que tinhão do Arcebispo que nam dei-

xauão falar com elle pessoa alguma, que

lhe parecesse podia trazer recado seu.t

Idem, Ibidem, cap. 17.

BRAHMANÍSMO, s. m. (De brahmane).
Doutrina dos brahraanes ou religião dos

vedas.

BRÁLLA, s. f. Termo Asiático. Tem-
plo, casa consagrada aos Ídolos no reino

de Sião.

BRAMA, s. f. (De bramar ; cp. Berra
de berrar). Vid. Berra.

BRAMADÉmO, s. m. (De brama, com o

suffixo «deiro»). Logar em que se ajun-

tam os veados quando estão com a berra.

BRAMADOR, A, adj. (De brama, the-

ma de bramar, cora o suffixo «dôr»).

Que brama.

Cercadas as cabeias de huma turba
De bramadoras cobras.

cOrtb rbal. naufrágio de skpulveda, cant. i.

Por ham caminho áspero vão lodos,

Todos a cada passo cobra pisão,

E Áspides hramaiiorea que veneno
Polias bocas pestíferas voinitão.

IDBM, IBIDEM, CaOt. 111.

BRAMAR, V. n. (No hespanhol e no
provençal ha bramar, gritar, no francez

bramer, gritar, faliando d'animaes, mas
que hoje só se usa faliando do veado. A
palavra vem do germânico : antigo alto

allemão breman, hollandez bremmen, mu-
gir). Gritar, faliando de vários animaes,

como o leào, o tigre, o urso, o touro, etc.

Assi dizendo, os ventos que lutavam,
Como touros indómitos biamaniín.
Mais e mais a lormeola accrescenlavam.
Pela miúda enxárcia assoriaiuio.

CAM., LDS., cant. VI, est. 84.

Por os matos sem pastor
Vam os cordeiros Oravmnito
Sem pascer, porque o lemor
De ver os lobos em b:in.lo

Lhes lira da erua o sabor.

BBRNARbIU BIDBIRO, EGLOCA I.

O liblco LeSo brammlo salta

Com fera catadura, e vista horrenda.

COQTB RBAL, NACFR. DB SBPOLVBDA, cailt. XII.

Qual no corro se vio touro furioso

Bramar 'le pura raiva, e de braucza,

Cmn testa carrancuda, e coilo alçado.

Do san^'uiiioso humor todo manchado.

IDEM, IBUIEM, cant. XIII.

— Gritar de dôr, de paixão.

Por elle a ti rodando choro o bramo.

CAM., LtJS., cant. II, est. 'lO.

Pintaste-llie o Furor ímpio, sentado
Sobre as arra.as cruéis, e atraz das costas

Retorcidos os pulsos
Com cem laços de bronze.

No templo, aferrolhado, de Mavorte,
Bramando horrendo co'a sanguínea bôcca.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIUBSTO, OBRAS,
tom. I, p. Í3C.

— Sibilar, faliando das serpentes. —
Retumbar, faliando do trovDio.— Rugir,

{aliando do mar.

Ao grSo vulto de névoa, onde sentirão
Jiramar tão ferj o mar, que recearão.

UA.VOEL TBOMAZ, INSULANA, liv. III. eSt. 106.

— Desejar a copula carnal, faliando do
veado, e, por extensão, das pessoas.

BRAMÍDO, s. m. (Vid. Bramar e Bra-

mir). Grito exforçado das feras e animaes
bravos. — O bramido do leão.

Corre raivosa, e freme 'a leoa), e com bramidos
Os montes Sete-Irmãos atroa e abala.

CA-M.. Lcs., cjnt. IV, est. 37.

— Grito de raiva, de cólera, de dôr,

faliando das pessoas.

Caelhe o bastão das mãos. cae sem sentido
O que antes em furor ardendo vinha.

Dando hum bramida horrendo, ao qual mil Phaunos
E cornigeros Sátiros acodem.

CORTS REAL, .NAUFR. DB SEPCLVEDA, CaUt- IX.

Com Icrrivcl, e aspérrimo bramido
Amargas vozes, que soando crião
N'alma j)avõr, e magoa iio sentido.

GABRIEL PEREIRA DE CASTBO, CLYSSÉA, Cant. IV,

est. 6-2.

— Grande ruido, estrondo ; som retum-

bante.

Desfez-se a nuvem negra, e c'hom sonoro
Bramido, muito longe o mar soou.

c\y. , LDS., cant. v, est. 60.

BRAMIDÓR, adj. (Do thema de bramir).

Que dá bramidos.

—

«.Sempre o Diabo nos

anda cercando , como Leão bramidor, para
nos devorar, V Duarte Ribeiro de Macedo,
Domínio sobre a fortuna, p. 154.

BRÁMINE ou BRAMENE, s. m. Vid.

Brahmane.
BRAMIR, V, n. (Vid. Bramar). Gritar,

faliando das feras.

—

«Einchar de cavai-

los, bramir de leões. » Francisco Rodri-

gues Lobo, Corte na Aldêa, p. Õ5.

— Figuradamente ; Diz-se do mar, do
homem encolerisado, da tempestade, etc.

Ao longe o rt;ar bramia horrendamente,
tiuebraudo as ondas, que co' vento crescem.

GABRIEL PEREIRA DE CASTRO, CLYSSÉA, Cant. I>

est. 10.

— «Bramia como um leão de elles sa-

hirem contra o seu mandado. y> Couto, Dé-

cada IX, cap. 13, em Moraes.

BRANCA, s. /. ]\Iá lição de antigos ma-
nuscriptos por Branea uu Branha.

1.) BRANCA, s. /. Braga que se lança

aos forçados na galé.

2.) BRANCA, s. /. (De branco). Antiga
moeda, ^'id. Branco 2.

BRANCACÊNTO, adj. (De branco, com
o suírixo composto nacento»). Que tira a

branco.

BRANCÁGEM, s. /. ant. Imposto sobre

a carne que se vendia nos falhos. — «Se
arrecadará p<ira o dito Concelho o Di-
reito da brancagem. *S. de cada fornada
de pam t rigo, que se vende na praça, que
seja bregado, e de callo, hum real; por-
que de pam molete não pagarão 7iada.

Também pertence ao Concelho o Direito

da Açougagem que he do pei.vc. carne,

frutas, panellns,,,f> Documento de 1512,
em Viterbo, Eluc. — «•Se paga o Dirdto
da brancagem, que se chamava antiga-

mente Açougagem; e isto só na Villa, e

não no termo. E por ella se pagará de
cada boi, ou vaca hum real: do porco 4
ceitis : do carneyro, ou ovelha 3 ceitis : do
bode, ou cabra 2 ceitis : e do cordeyro, ou
cabrito hum ceitil. n Documento de 1510,
Ibidem. — lEsta he a brancagem (do

açougue de Évora) convém a saber, de
Zevra VI. din. : Vaca VI, din, : de Cervo
IV, din,: de Gamo III, dAn t Docu-
mento de 1318, Ibidem.

BRANCÀL, adj, 2 gen. (De branco, com
o sufíixo «ai»). Esbranquiçado; diz-se

particularmente do panno de lã tirante a

branco.

BRANCAS, s. /. pi. (Vid. Branco). Cãs,

cabellos brancos.

BRÁNCA-URSÍríA, s. f. (De branca, e

ursa). Nome vulgar do acantho sem espi-

nhos, chamado também kerva gigante

(acanthus mollis, Linneu). — «Branca-tir-

sina, que por outro nome chamão Erva Gi-

gante. Mas advirta-se, que não he esta a
Erva Gigante nova, que ás vezes plantão

nos jardins, e lança timas hastes muito

compridas. )> iladeira, Morbo Gallico, Part.

I, cap. 447.

t BRANCHIÁDO, adj. (Vid. Branchias).

Termo de Zoologia. Que tem branchias.

BRÁNCHIÁL, adj. 2 gen. (Vid. Bran-

chias}. Termo de Anatomia. Que tem re-

lação com as branchias.

—

As veias bran-

chiaes. — Os arcos branchiaes.

BRANCHIAS, s, f, pi, (pr. bránkias;

do grego brankhia, branchias). Termo de
Anatomia. Apparelho respiratório dos ani-

maes destinados a viverem na agua e a

respirarem o ar que se acha dissolvido

n'ella.

t BRANCHÍFERO, adj. (De branchia,

e do latim /erre, levar). Termo de Zoolo-

gia. Que tem branchios.

1.) BRANCO, adj. (Do antigo alto al-

lemão blanch). Que é da côr do leite, da
neve, da cal virgem. — Uma casa bran-
ca. — Cabellos brancos. — Barba bran-
ca.

—

Papel branco. — Fazendas brancas.
— Sapatos brancos.

— «Não tardou muito que á porta do
paço descavalgou uma donzella de um pa-
lafrem branco, com guarnição da mesma
côr de setim avelludado, semeado de ro-
sas de ouro miúdas, postas por tal ord^em,

que davam muito lustro ao palafrem.*
Francisco de Moraes. Palmeirim dlngla-
terra, cap. 8.— tUm cavalleiro grande de

corpoarmado defulhas d'aço lugras e ama-
reilas semontra mistura, noescttdoem cam-
po negro um cisne branco, cavalgava num
cavallo russo, t Idem. Ibidem, CAp. 21.

—

t Posto que as armas estavam já desfeitas,

qtte nellas não se podia enxergar nada,
ainda no pedaço do escudo de um d'eUe.s pa-
recia a cabeça de um íc'i/r« branco, que era
devisa de Pumpides filho de D. Duardos.»
Idem, Ibidem, cap. 33.

—

tAquelles outros

dous cavaihiros, depois de se salvarem,
um, que trazia o touro branco no escudo,

lhes perguntou polo cavalleiro da Fortu-
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na, se lhe dariam novas d'elle.i> Idem,

Ibidem.— «As armas também de negro e

cisnes brancos por ellas.» Idem, Ibidem,

cap. 38.

Em li se banhe, e pise lua verdura

Marília, e as lirancus llores vá correndo.

ANTÓNIO FERREIIU, SONETOS, liv. I, D. 5U.

Hum vasolenÍM ali de puro leile.

D'aqni-lta branca Cabra linjt; uiuiiyido,

Darlo ey, e liuin larro d Hera, em que to deite.

IDEM, EGLQGA 7.

De liranca ejcuma os mares se niostravão

Cobertos, onde as pi'oas vão coriaudo

As iiiarilimas a^uas consagradas.

CA.y., Lrs., canl. i, e»t. 19.

De pannos de al;iod.io vinham vestidos.

De varias cores, liiancus e ll^lrados.

OB. ciT., eaoL. I, est. 47.

Oue p r divisa mu raiui n.i in.lo tinlia,

A barba branca, Wív^a e pL-nleada.

OB. eiT., cant. viu. est. i.

A qual de brancas llores, a dourada
Cresjia catie^'a cobre ; abraça, e cín;;e.

CUIirE REAL, NAUEllAlílO DE SEPCLVEDA, Caot. I.

Alli Candalo está Rei dos Lidores
A Gi^íOá am.islr.indii ileridiiiente

O bellissMuu coi"|ii), a lu.i iMriie

D aquella ijue e.xcedia a branca neue.

IDIIM, IBIDE.M, cant 111.

De branca seda leua, o cliaro esposo
As calças, e jabãu de ouro lauradas.

lUEU, IBIDEM, cant. IV.

Caualo remendado de mãos brancas

De leuaiitada lesta vt.iiio, e leru

:

Hum leua, outro casi.iiilio que na fronte

Huiaa pequena esirella mostra branca,

IDEM, IBIDEM, C.lllt. IV.

Vinte mancebos nobres aparecem.

De daaiascu enrainado os cipelliares

Cô cadilhos de pr.il.i, liiiiis [r.izein. e oiilros

Do azul com yu,irMi(;ao, o viuos de ouro,

E nas cabeças lodos lul.is biancau,

IDEM, IBIDEM, Cailt. IV.

o branco guiào nos ares tremolando,

Nos ^orllS^lnlOS braços apertado.

IDEM, lUIUEM, cant. XIV.

— H.A' tarde veyo ter com elle hum Ca-

çanar de huma barba branca, e veneran-

da de oitenta annos de idade.» António

Gouvêa, Jornada do Arcebispo de Gòa,

Liv. I, cap. 2. — «.Começou a Jazer sinal

cõ huma bandeira branca, e os seus ma-
rinheiros a apertarem o remo.» Idem,

Ibidem, Liv. i, cap. 12.— « Quando hiào

fora da terra, vzauão de /minas roupetas,

e manteos brancos, ou pretos, rnuyto ho-

nestos, e as Coroas abertas a modo de

Cónegos regrantes, ou frades. -n Idem, Ibi-

dem, Liv. 1, cap. 18.

pois tanto o fulo Caldas,

Imita a Aiiacreoiile em versu. qoaiUo
Negro pcruin. na ahur.i, ao branco Cystie.

FRANCISCO MA\0KL UO NASCIMENTO, OBRAS,
tom, 1, p. 90.

> — Por analogia : Que tem uma côr que

86 aproxima do branco.— Pão branco.—
Vinho branco. — «Homem de boom cor-

po, branco, e ruivo, e çeçeava huum pou-

co na falia.» Fernão Lopes, Chronica de

Dom Fernando, cap. 24.

Traze agua, que cavei na branca área,

Licia, com minha lu.âo. em o Sol nascendo.

ANTÓNIO FERREIRA, EÚLOGA VI.

A tenra crealura. gosta o fértil

Branco abundante peilo da que cstaua

Ja pêra tal criaçam alli escolhida.

CORTX RBiL, NAUFRACIU DB SEPÚLVEDA, Callt. 1.

— Poeticamente : A branca Delia, a

branca Diana, a lua.

E quando a branci Delia a noite aclara,

E traz nos brancos cornos as lumíosas
Esltellas

ANTÓNIO FERREIRA, SONETOS, liv. I, II. 38.

Vay branca Diana com lua companhia,
A cuja Msta o cain[)0 re^eiilece.

Dar iio\o preço a terra, queiiriquece
Contido, e pêra ti suas dores ena.

IDEM, IBIDEM, liV. II, U. 14.

— Moeda branca, moeda de prata. —
Arma branca, toda a arma defensiva, ex-

cepto as de íugo. — «Mas inJa lho não
começaia a contar, quando viram vir dous

homens com dous cavallos a destro, e traz

elles em cima de outro murzello grande,
um gigante de grandeza desmedida, ar-

mado d^armas brancas e furtes, sem ne-

nhuma loitçuinlia, no escuilo em cavipo

sanguinho.u Francisco de iMoi-aes, Pal-

meirim dlnglaterra, cap. o2. — Armas
brancas, eram antigamente as anuas de
um cavalleiro novel cujo escudo nào ti-

nha nenlium brazào.— «Luiinão de Bor-
gonha, Clavibalde d' Ungria tiraram ar-

mas brancas : no escudo em campo verde

medronhos d'ouro.» Idem, Ibidem, cap.

o8.— «Goarim sahiu de armas brancas
a maneira de novel : no escudo em campo
roxo um -pavão tão fermoso, como o são
de seu natural.» Idein, Ibidem.
— Termo de lirazào. Campo branco,

fundo branco do escudo que na gravura ss

ligura no liso da pedra. — «E ponpte
tentiu muito aquella dôr, antes de muitos
dias trouxe cumsigo outro cavalleiro, que
traz as armas verdes e no escudo em cam-
2^0 bi'anco um tíalvagem com dous liões

por uma trella.» Francisco de Moraes,
Palmeirim dlnglaterra, cap. oò. — aSa-

ber-m'-heis dizer, disse o outro, onde ache
um cavalleiro, que truz as armas como
estas minhas, e no escudo em campo bran-

co, um tíalvage com dous liões por uma
trella.» Idem, Ibidem, cap. 24.

— Roupa branca, roupa de iinho e al-

godão branco, as camisas, saias, cerou-

las, etc.

— Carta branca, papel não escripto

mas assignado eiu que o portador escre

veludo o que quer.— Figuradamente:
Dar carta branca a alguém, dar-lLie a li-

berdade de lazer o que entender.

— Versos brancos, versos que não ri-

mam, e que mais usualmente se chamam
versos soltos.

— Descorado, pállido. — Está branco
de medo.
— Encanecido. — Um homem já muito

branco, pois entrava na velhice.

— Figurada e popularmente : Gente
branca, gente polida.

— Substantivamente: í/ni branco, uma
branca, homem, mulher que pertence á
raça branca.

— Loc. : Passar em cavallos brancos,
exceder V— « 2'am fermosa, que passa em
cavallos brancos ^/or toda a fermosura do

mundo,» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Eufrosina, act. i, se. 1.

2.) BRANCO, s. m. (Vid. Branco 1).

A cor branca. — Um branco deslumbran-

te. — «E andava tão ufano e contente

de sua vitoria, que de aqui lhe nasceu

deixar armas que d'antes trazia, e tomar
outras de verde e branco, co7n pelicanos

d'ouro e pardo, que levavam uns corações

no bico, tão louçãas como então trazia a
vontade.» Francisco de Moraes, Palmei-

rim dlnglaterra, cap. 24. — a D. Rafael
e Balisarte, seu irmão, traziam outras

de verde e encarnado, a maneira de xa-

drez, cravadas com malmequeres de branco

e amarello, e nos escudos em campo azul

umas luas mingoadas.» Idem, Ibidem,

cap. 38.

Onde as copadas arvores erguidas

U Coo de verde lição esmaltando,
E qn.iiidii ir.igo.i se representavào

O seu verde de branca inatisavao...

IIOLIM DE MOCHA, NOVÍSSIMOS DO BOMEU,
canl. I, esl. 29.

— Pôr branco no preto, escrever, fa

zer livros, a.ssignar escriptiiras, etc.

— Substancia que serve para pintar.

— Branco de cerusa, branco de chumbo,

nomes ás vezes usados do carbonato de

chumbo.
— Vestidos brancos. — Estava todo

vestido de branco.

— O branco do olho, o branco dos

olhos, a parte branca do olho que é for-

mada pela porção da esclerotica revestida

da coiijunctiva. — Pôr os olhos em bran-

co, reviral-os de modo que só se vê o bran-

co d"tílles.

— O branco do ovo, a ciara.

— O branco da pontaria, o alvo. —
« Virão os olhos no branco da Pontaria

huma 2>resença, tão soberana.» Jlacedo,

Panegyrico do Milagr. Succes., p. 3, em
Ijlutcau. — Figuradamente: — « Único

branco de todos os meus pensamentos.»

Christaes d'Alma, p. ISO, Ibidem.
— Branco da arvore, alburno ou samo.

—Antiga moeda.
—Termo de Imprensa. O lado da folha

que primeiro se imprime, antes de reti-

rada.— Uma folha no branco.

—

Entrar o

branco no prelo.—Toda a distancia maior

que os espaços ordinários.

—Espaço livre deixado n'um escripto.

—Em branco, loc. adv. Não escripto.

— Assignatura em branco, assignatura

u'um papel não escripto.—Figuradamen-

te : iSair em branco, sair frustrado. —
o Mac. : Só jjrincipes tem esse condão, se-

rem servidos por esperança : pêra mim,
inda que a não mereça, a do parayzo me
basta.—ClilS. : Fazeis vós bem porella?—
Mac. : Que as outras todas são muy duvi-

dosas, e a muitos saem em branco. Jorge

Ferreira de \'asconcellos, Ulysippo, act. I,

SC 5. — Deixar alguém em branco, enga-

nal-o, frustrar-lhe as esperanças.— «Dei-

xando ao Cônsul em branco, vendo-se enga-

nado.» Monarchia Lusitana, Tom. i, foi.
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235.

—

Ficarem branco, ficar com as espe-

ranças, esforços baldados.— «.Não seazou,

porque sohre certo negocio do trato ouve

desauenças entre este meu amigo e a pa-
renta, por onde fiquei e?i? branco.» Jorge
Ferreira de Vaseoncellos, Ulysippo, act.

II, SC. 2.

—

Sair a sorte da loteria, da
rifa em branco, sair sem premio, porque

nas rifas, ctc., as sortes sem premio sào

marcadas por bolas ou papeis brancos, e

figuradamente : não succeder como se es-

perava.

BRANCURA, s. /. (De branco, com o

suffixo «ura»). A qualidade de ser branco.
— A côr branca. — A brancura de suas

mãos.

BRANDA, s. f. Corrupção de Varanda.
BRANDÀL, s. m. Termo de Náutica.

Cabo de proporcionada grossura, que en-

capellado por cima de qualquer enxárcia

dos mastaréos, e em ajuda d'ella, desce

até as mesas reaes. — Brandaes ,/ía;os_, os

que estão collocados perante a ré da en-

xárcia real. — Brandaes volantes, os que
atesam nas mesas, por entre os overis

d'ella, era talhinhos que se abrandam,
quando é necessário deital-os por ante a

ré da gávea.— Brandal da urraca, cabo
que se dá em ajuda dos brandaes de gá-

vea e velacho, quando ha vento rijo ou
temporal.

BRANDAMENTE, s. /. (De brando, com
o suffixo «mente»). De modo brando.

Os ventos hranilanieiile respirav3o,
Das iiaos as velas concavas inchando.

CAH., LOS., cant. i, est. 19.

T5o branilaiiieiite'os ventos os levavam,
Como quem o Céo tinha por amigo.

OB. cit., cant. I, est. 43.

Ti"alaI-os bramlameníc iletermina,

Ale que mostrar possa o que imaf^Mna.

OB. ciT., cant. I, est. 69.

— aCorrtja se chirriar brandamente cm
tempo de tempestade, denota serenidade,

mas se se queixar em tempo sereno annun-
cia tempestade. y> Avellar, Chronographía
p. 235.

Passava n'esta sí^de tão arrlenlo

D aquelle amor, (]ue íiiianilo mais crescendo
Enl.^o o mesmo loi^o brtmttnmcnlc
Mais sede de si mesmo liia acendendo.

ROLIM DE MOURA, NOVISSl.MOS DO nO.MF.M, cailt.

11, p. 67.

BRANDÃO, s. m. (No hcspanhol hlan-

ãon, no francez brandon, no provençal
Irando, no antigo catalão brando; do an-

tigo alieinão hrand, fogo.) Vela grossa de
cera.

—

A luz de brandões. — v. Afora os

brandões que estavam pelas mezas.v Re-
zende, Chronica de D. João II, c. 117,
em Moraes.

BRANDEÁR, v. n. (Do brando, como
falsear, ác falso.) Termo do Náutica. kSy-

noiíyiiiii (1(> Abrandar ou Selecar.

BRANDÊZA, s. f. Antigo synonymo do
Brandura, hoje caído cm desuso.

BRADEZÉM, s. m. Vco tocado nos cor-

pos ou nos scpulchros dos santos quo co-

mo reliquia mandavam os pontifices aos

principes.

BRANDÍLOQUO, adj. (De brando, e la-

tim hiquor, failar; vid. Elocução). Que
falia com brandura; que se exprime com
suavidíide.

BRANDIMÊNTO, s. m. (Do thema de
brandir, com o suffixo «mento»). Acção
de brandir.— «Não queiras esperar obrin-
dimento de suas espadas.» Azurara, em
Moraes.

BRANDÍNHO, adj. Diminutivo de Bran-
do.

BRANDÍR, V. a. (Da mesma raiz que
brandão; agitar como se agita um bran-
dão). Agitar na mão antes de lançar ou
ferir, ou bater.—Brandir a lanqa, a es-

pada, o dardo.

Nos animaes ravalsam de Neptuno,
Brautlinda e volteando arremessões.

CAM., Lis., cant. IV, est. 21.

Hum sacerdote vè hrnniliinlo a espada
Contra Arronches, que toma por vingan(3.

OB. ciT., cant. VIII, est. 19.

— «Pegando em hum pique, que bran-
dia, e sopezava.» Brito, Historia da Guer-
ra Brazilica, p. 368. — «Palmeirim qui-

zera logo passar da outra banda, mas
saiu de dentro da fortaleza Brumarim,
que lho impediu, armado d'armas de ver-

melho, em cima de um cavallo castanho,

brandindo tmia lança.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 69.

—Por extensão: Brandir os braços, mo-
vêl-os.—Brandir o jjandtiro, agital-o nas
mãos, e figuradamente : tocar os páos, tan-

ger o negocio.

— Figuradamente: Fazer cair sobre.

—Brandir ttma calamidade, a morte a
alguém.
— F. ??. Agitar-se vibratoriamente, fal-

lando d'um corpo elástico.— Esta taboa

brande muito em se l/ie tocando.

BRANDÍSSIMO, adj. superl. de Brando.
BRANDO, adj. (Do latim i/«u(/?,,s). Que

cede ao tacto facilmente; mollc, tenro.

Quem seu Iriso .semea em terra boa
Recolhe sempre o desejado friiclo

Quan<lo Ahril sua agoa l/raiida coa.

ANTÓNIO PBRnEinA, EGI.OGA 10.

Emquanto o animo, em quanto delle fio.

Está calado, e niiedo; e cm quanto o fogo
Lhe aiiuenla o iramlo corpo, e vence o frio.

IDEM, ELEGIA 8.

— «Hum engano de afeição he mais
brando que veludo de Bragança. y> Jorge
Ferreira de Vaseoncellos, Eufrosiua, act.

I, SC. 1.

Alli os penedos ásperos rompia
E em branda cora torna a rocha dura.

CORTE REAL, NACFRAGIO OS SEPIJLTBDA,
cant li.

Por lhes faier fiuor a Cipria bolla
Esparge solire o leito e branhi cama
Hum dolgido rocio c licor leuo
Que so pêra este etVeilo Cipro cria.

IDBM, IBIDEM, CaUt. 4.

Liso, macio.

Os cibelles da barba, o os que divom
Da cabeça dos hombros, lodo$ mo

Huns limos prenhes d'ágoa e bem parecem
Que nunca braiiiío pentem conhecerão.

CAM., LDs., cant. VI, est. 17.

— Sereno.— Tempo brando. — Pouco
elevado, fraco, fallando do calor, da tem-
peratura. — Tempieratura branda.— Ca-
lor brando.
— Que não é forte ou duro, doce, sua-

ve, fallando do som, do verso, da musi-
ca, da voz.

Quando entoar começo com voz branda
Vosso nome d'au)(ir, doce, e suave.
A terra, o mar. o veiilo, agua, llor, folha, ave
Ao brando siim s'alegra, move e abranda.

ANTÓNIO FERREIRA, SONETOS, liv. 1, D. 1.

Quando Iam bem cantado, e bem ouvido
Era de nós leu verso culto, e brando
Digno de ser em toda parte lido.

1DE.M, ELEGIA 2.

— Agradável ao ouvido, sonoro.

Num concavo penedo, onde quebravam
Sua mor força as ond.is furiosas.

Dos brandos nomes de duas mais ferraosas
Nimphas Lilia, e Celia se cortavam.

IDE.», SONETOS, llV. II, D. 38.

— Que opprime pouco, fallando d'um
mal, d'uma dôr.

Oh .Maria, oh .Maria,

braitdu achara nieu mal
SC para a min ia alegria

vos vira a vontade tal.

CURISTOVÃO FALCÃO, OBRAS, p. U (ed. 1871).

— Que sopra com pouca força.

Njquella conjuncção com brando veolo
As vellas a quartel inchadas hião.

COUTE REAL, NAITH. DE SEPÚLVEDA, Caol. Tn.

— Passo brando, pausado, vagaroso.

Um Bramene, pessoa preeminente,
Para o Gama vem jà com passo brando.

CAu., Lcs., cant. vii, est. 5d.

•Agradável, bondoso, fallando do as-

pecto, da apparencia.

Isto fazem os reis quando embebidos
N'uii)a apparencia bramia que os coul£nta
Dão os prémios de .\iace merecidos.

CAM., LDS., cant. s, est. 34.

E vai moueDdo o tardo curto pa$so
Com niuy gracioso ar, brando e honesto.

CORTE REAL, NACFB. DE SIPULVBDt, CUL IT.

— AfFectuoso, bondoso, cuja boa von-

tade se concilia facilmente. — tHomens de

g7'ande animo nos feitos da guerra, e na
conversaçam brandos, e caridúzos.i Bar-
ros, Década I, iv, 6.

Pouha-sc o Sol, 011 sjya.

N.Í0 ces.se o canio. que ji inigoa críi

No duro Amor. que ja de trando cbora.

ANTO.MO FERREIRA, ODES, llV. I, D. 8.

Soo na branca canna, a IranJa Flora.

IDE», IIIIDEK.

Quem viu um olhar seguro, nm gesto trandt.
Uma siiavo c angélica evcellencja

Que i'm si está sempre as almas Irinsfonnando,
Uue tivesse contra ella rcsistcocia?

CAH., Lt<s., cant. Ill, e^t. 143.

E vejamos, em l.into. que acontece
.Wjuollcs t3o faiiii-s s nave,;antos.

Despois quo a tianía Vénus enfraqaec«
furor vjlo dos i«nlos repagunlcs.

o». ciT., cjul ni, est. IS.

O frande Capiíio. que o fado ordena

Sue com traÍ'alhos gloria eterna merqnr,
ais hade ser um ^rlIN^,) coropanheáro

Para os seus, qnejuii cruel, e inteiro.

01. ciT., cut. I., est. 45
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Ja coii*;ente. ja brando fica, e logo

De Bupíla braijczn se arreb-ita.

COKTE REAL, NAUrRAGIU (iP SEPtJLV., Caol. 1.

Hé discreto, cortes, scsudo, e Orando.

IDBM. IBIIIKM.

Se hum brandn, e amoroso pensamento
Que não se occupa em mais, que emconlemplarnos
Lograva sempre lai contenlamenio.

IDEM, IBIDEM, CaDt. 11.

Eu não digo. senhor, que sem castigo

Passe tamanlio cxlc.ssh Ião damnoso,
Que são iiuaes em vós somente digo

Brandas octraulias. peito valoroso.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Cant I,

est. 88.

No grão juizo em pó se levantava

Em acto humilde, em mostras piedosa,

E com choro que a voz iiiierrompia

Taes palavras do brando peito abria.

IDEM, IBIDEM, CaDt. I, est. 81.

Rompe com dura pedra o brando peito

Aonde as tristes lagrimas dizi.ão

Na ardente fragoa di-sle amor perfeito,

Mas co'elJas as chamas s'acendião.

IDEM, IBIDEM, caitt, II, est. ^3.

Comigo tem qualquer peri„-o instante

De inimigo cruel por brando e leve,

Inda que todo inferno se conjure,

Segura sempre vai, se eu a segure.

QUEVEDO, AFFO.NSO AFRICA.NO, Cant. 1.

— Palavras brandas, palavras de man-
sidão, sem o luinimo desabrimento.

BRANDURA, s. f. (De brando, com o

suffixo «dura»). A qualidade de ser bran-

do, macio ao tacto.

Fogem de toda a parte

Nuvens; a neve ao Sol te então dura
Se converte em brandura.

ANTÓNIO FERREIRA, ODES, liv. II, D. 5.

— Suavidade, fallando do tempo, etc.

— Doçura, affabilidade, bondade. —
«.Em estremo folgo, e sey por a maior dita

que me pudera vir : porque vie tendes tão

convencido com vossa brandura, e galan-

taria, que esta perda me faria sentir to-

da quebra, e rotura dentre nós, mais que

a raorte.ti Jorge Ferreira de Vasconcel-

los, Ulysippo, act. ii, se. 2. — <íE quem
per brandura não sabe gouemar seus fi-

lhos, não sabe ser pay.-» Idem, act. I,

SC. 3.

Podia c'uin sorriio, liuma brandura
Dollios curar meu mal, ornar meus dilos.

ANTÓNIO FERREIRA, SONETOS, liv. I, 11. 1.

— nE lhe disserão que elles tinham
bem caydo nos erros do Arcediago, e na
ingratidão, com que se tinha auido com o

modo, e brandura com que elle Arcebispo
tinha tratado.» António Grouvêa, Jornada
do Arcebispo de Gòa, Liv. i, cap. 14.

—

nE assi aos Chrisíãos mostraua o Arcebis-

po estranha ajfabelidade, e brandura,
igualandose, e ainda humilhandose a to-

dos com quem os caiiuaua.» Idem, Ibi-

dem, cap. 16.

Que brandura lie de amor mais certo arreio.

CAM., LOS., cant. ti, est. 89.

Bastava, oh sumnio Bem. vossa brandura
Na redempção de nosso atrevimento.

BOI.IM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Cant.

11, C3t. 11.

Mas nem por isso, não, o curso impede
Daqueila áspera aci;ão, por(|ue a brandura
Das cousas não esta no modo delias

Tanto, como no gosto de solTrellas.

IDEM, IBIDEM, CSt. V*.

— No plur. Branduras, palavras e mo-
dos brandos, affectuosos, carinhosos. —
«Com branduras, que não com império se

faz Vénus doce, dizia o outro, roim seja

por quem se desfizer, abraçaiuos, e sede

amigos, e não se fale mais no passado.»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. 1, SC 5. •

—

«E a fermosa tem os

espiritos delicados: he toda couardias,

hranduras, mimos, obediências ,confía7iças

:

tem em fim todo género de gosto. íi Idem,
Ibidem, act. ii, sc. 6.

— Medicamento que abranda uma dôr,

lenitivo, anódyno. — « Que faça huma
brandura jiera o presente, e se vos mais
tornar essa dor, leixarei huma receita.. .11

Barros, Clarimundo, Pait. 11, cap. 5, em
Moraes.

BRÀNEA, s. /. Antiga forma de Bre-

nha.

BRANQUEADO, part. pass. de Bran-
quear. Tornado branco.

— Olhos branqueados, olhos postos em
branco os muri bundos.
— Cabeça branqueada, cabeça encane-

cida.

BRANQUEADOR, s. (Do thema bran-
quea, do verbu branquear, cora o suííixo

«dor»). O que branqueia.

— Particularmente: Esfolador e alim-

pador do gado para os talhos dos açou-
gues.

BRANQUEADÚRA, s. f. (Do thema bran-
quea, do verbo branquear, com o suffixo

«dura»). Branqueamento, acção de bran-
quear. = Pouco usado.

BRANQUEAMENTO, s. m. (Do thema
branquea, do verbo branquear, com o
suffixo «mento»). Branqueadura, acção e

eífeito de branquear.

— Lavagem de roupas brancas.
— Coragem de teias de linho.

BRANQUEAR, v. a. (De branco, como
falstiur, de falso, brandear, de brando,
etc.) Tornar branco, dar cOr branca. —
Branquear os dentes.— O enxofre bran-
queia a lã.—A idade branqueia os cabei-

los.—Branquear a parede.—A neve bran-
queia os campos.
— Cobrir com pó branco.— Branquear

o rosto. — As mulheres empregam o al-

vaiade para branquear o rosto.

— Termo de Carpinteria. Branquear
uma taboa, tirar a carepa ou superlicie

suja.

— Dar brilho. — Os oimves bran-
queiam as suas obras.

— Limpar, lustrar. — Mandou bran-

quear todas as stias pratas.
— V. rejl, Branquear-se, fazer-se, tor-

nar-se branco.

— Figuradamente : Alimpar-se, purifi-

car-se.

— V. n. Branquejar, alvejar, mostrar-

se branco.— «E por isso dizem bem, que

dizer e fazer não he piara todo o homem,
que nem he ouro tudo o que reluz nem fa-
rinha o que branquea.» Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, sc. 2.

BRANQUEARIA, s. /. (Do thema bran-

quea, do verbo branquear, com o suffixo

«ária»). Sitio ou casa onde se branqueiam
os pannos de linho, ou algodão, novos.

BRANQUEJAR, v. n. Alvejar, appare-

cer branco. Começar a fazer-se branco.

BRANQUESÍNHO, adj. (De branco, com
o suffixo «sinho»). Esbranquiçado.

BRANQUEIA, s. /. (De branco, com o

suffixo «eta»). Termo dimprensa. Pe-

daço de panno com que se guarnece o

tj^mpano d'um prensa, frisa.

— Estofo branco, de lã, usado antiga-

mente.

BRANQUÍDÃO, s. f. (De branco, como
suffixo «dão»). Brancura, cor branca.

—

A branquidão da neve.

BRANQUIDOR, s. m. (De branco, com
o suffixo «dor»). O que branqueia ouro,

prata. — Branquidor de moeda. — tOuto

branquiadores, seis Fornaceiros.n Manoel
Severim de Faria, Noticias de Portugal,

p. 175.

BRANQUIMÊNTO, s. m. (De branco, com
q suffixo «mento»). Acção de branquear

as moedas antes de as cunhar.

— Termo de Ourivesaria. Sarro de vi-

nho fervido com sal em um tacho, ondo
mettendo as peças de prata, recozendo-as

primeiro no fogo, saem brancas.

BRANQUINHO, adj. Diminutivo de

Branco.

BRANQUÍR, V. a. Termo de Ourivesa-

ria. Vid. Branquear.

BRANQUÍSSIMO, adj. sup. de Branco.

BRANZA, s. f. Rama de pinho.

BRAQUEÁR, V. n. Termo de Gineta.

Mover o estribo para dar de esporas ao

cavallo, na esporada, chamada chaqueo.

BRASA, e deriv. Vid. Braza e derivados.

BRASIL, adj. 2 gen. Páo-Brasil, páo

vermelho, pesado, e muito secco.

— Termo de Pintura. Côr feita com
rachas de Brasil, gômma arábica e agua-

ardente.

— S. m. Natural do Brasil. — tVal o

mesmo na lingoa dos Brasis.» Simão de

Vasconcellos, Noticias do Brazil, p. 193.

BRASILEIRO, adj. e s. »3. Natural do

Brasil, pertencente ao Brasil.

—

Produc-

çdes brasileiras.

BRASILÊTO, s. m. (De Brasil, com o

suffixo «eto»). Madeira da espécie do

Brasil, mas que não dá tinta tão fina, nem
tão viva.

BRASÍLICO, adj. 2 gen. (De Brasil, com
o suffixo oiço»). Do Brasil, ou perten-

cente ao Brasil.

BRASILIÈNSE, adj. 2 gen. (De Brasil,

com o suffixo «iense»). Vid. Brasilico.

BRASONAR, v. a. Vid. Blasonar.

BRASSADÚRA, s. f. Neologismo. Vid.

Braçagem.
BRASSICA, s. f. Termo de Botânica.

— Brassica-ma7'íWía^ planta chamada sol-

danella.

BRAVAMENTE, adv. (De bravo, com
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o suffixo amente»). De modo bravo, com
bravura. — t Assim andavam ás vezes fe-

rindo- se bravamente, outras travando se

a braços, provando cada iim tudo o que

sabia pêra melhor se aproveitar de seu

imigoj por tanto espaço, que as lorigas

se desmalharam de tudo.v Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 12.

BRAVARÍA, s. /. (De bravo, com o suf-

fixo «ária»). Bravata.

BRAVATA, s. /. (Do italiano bravata).

Ralho, fabularia, fanfarronada, palavra

ou acção com que se pretende intimidar

alguém.— «-Se não poderá arremeçar mais

soberba bravata.» Monarchia Lusitana,

Tom. I, foi. 279, col. 2.

BRAVATEAR, V. 71. (De bravata). Di-

zer bravatas.

BRAVATÉIRO, s. m. (De bravata, com
o suffixo a eiró»). O que diz bravatas, fan-

farrão.

BRAVEÁR, V. n. (De bravo). Esbrave-

jar, bravatear.

BRAVEJÀR, V. n. (De bravo, com o suf-

fixo «eja»). Esbravejar.

BRAVEZA, s. f. (De bravo, com o suf-

fixo «eza»). Coragem, força, valor, ani-

mo, esforço.

—

«Primalião, que comaquella

braveza o viu, começou- se de defender o

melhor que pôde, que pêra ofender ou-

tro repouso lhe era necessário.» Francisco

de Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap.

10.— «O gigante vendo que sua braveza

não lhe aproveitava, remetteu ao da For-

tuna, cuidando leval-o nos braços, e an-

tre elle» o espedaçar.t Idem, Ibidem, cap.

32. — Assim estavam todos louvando sua

valentia e sentindo tamanha perda : por-

que daquelles eavalleiros não se esperava

senão a morte, conforme as suas feridas

e a braveza com que andavam, ft Idem,

Ibidem, cap. 38. — «.Nisto se tornaram

ajuntar Daliagão, e o cavalleiro da For-

tuna com maior braveza e impeto que a

primeira vez.» Idem, Ibidem, cap. 41.

—

a O sangue que lhe saia era muito : assim

que nelles não havia mais que a braveza,

com que pelejavam, e esta era tal, que

alem de destruir a elles, fazia dor a quem

com amor os estava vendo.» Idem, Ibi-

dem. — iTornaram ambos á sua porfia

com dobrada fúria e braveza, inda que

já com menos força.» Idem, Ibidem, cap.

71. — «Floramão havia por tão grande

cousa a braveza delia e a valentia do ca-

valleiro, que cria, que com mui gram tra-

balho em todo o mundo se poderia achar

outro melhor.» Idem, Ibidem, cap. 73.

Gotas (ie chumbo ardente alli cliouiMidi.),

A fúria im[>odir^o, n a /irjiícja

Da Lu/ílatia illusirc fortaU-za.

COiXTE T\BAL, NAIIKÍI. DE SBPfLVBOA, Caill- XI».

Qual vejo do hum riiRanle l):'Miooso

Que Heis n.lo t(Mne, exércitos despreza,

l)'liuiii Moço Taí-loril nro animoso
Postrar por terra a natural hraina.

nOLIM DK MOll\A, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Cant.

1, est. Há.

— Fúria, ferocidade. — lAntes 7nan-

dando-o apartar de si, encostado sobre

VOI.. 1 - 103.

uma mão, com os olhos n'agoa da fonte
sobre que estava lançado, trouxe á me-
moria as palavras de sua senhora, a bra-

veza com que lhas dissera, e começou a
fil/ar comsigo mesmo mil piedades na-

moradas, oferecidas a quem não sabia

se lhe ficara alguma delle.» Francisco de
Moraes, Palmeirim dlnglaterra, cap. 18.— líE vendo a braveza da batalha e o

fraco estado em que estavão, e o esforço

com que ambos se combatião, houve por
mal empregada a morte de qualquer del-

les, e metteu-se no meio rogando-lhes, que

a deixassem se era por causa, que o po-

dessem Jazer.» Idem, Ibidem, cap. 34.

—

«O Gigante Draniusiandu, a que Eutro-

pa dera conta de tudo, estava posto entre

as arv\as do seu castello, vendo o bra-

veza da batalha e jidgando comsigo mes-

mo, que naquelles homens se encerrava a
maior parte da valentia do mundo.» Idem,
Ibidem, cap. 38. — «O gigante Almourol
espantado da braveza da batalha, como
aquelle que nunca vira outra tal, e le-

vando as novas delia a Miraguarda, não
tardou muito que a uma janella se poz
um pano de seda broslado de troços d'ou-

ro, pêra dalli a estar vendo, acompanha-
da de suas donas e donzellas.» Idem, Ibi-

dem, cap. 60. — (xBeceoso cada um da
fortaleza de seu imigo, arrancavão das
espadas com tanta fúria e braveza, como
lha fazia ter a razão com que se comba-
tião.» Idem, Ibidem.

Oual Austro fero ou Boreas na espessura
De sylvestre arvoredo ahasterida
Rom|)endo os r.imos Não da mala escura
Com ímpeto e braveza desmedida.

cu., Lus., cant. i, est. 35.

Vencedor da braveza de Nejiluno,

Senhor do seu Tridente, e ricas conchas.

ANTÓNIO PenasiRA, CARTAS, liv. I, n. i.

Vio Neptuno apraziíiel onde a força,

E òraueza de Èolo n.1o cheiíaua.

VIo [lor ''lie correr cnncaU'is lenhos.
Com vells inchada e prospera viage.

CORTE REAL, NAlTRAGiO UB SBPCLVBDl,
cant. II.

— Dureza, faJiando de golpes, panca-
das, etc.— vE apertando a espada na
mão, remetteu a Dramusiando, que tam-
bém saiu a recebel-o, começando outra vez

sua batalha com tamanha braveza de gol-

pes como o preço porque se combatião lhe

fazia dar.» Palmeirim dlnglaterra, cap.

71.

— Furor, cólera.

Ja consente, já brando lic^i. e logo

De supita bratieza se arrebata.

COUTE REAL, SAirR. DR SBI>ULVRDA, C^lnl. I.

BRAVIO, s. m. o preço da victoria em
lucta, jogo, etc. — «Não lava o bravio

o que partia ligeiro.» Barreto, Vida do
Evangelista, p. 295.

BRAVÍO, adj. (De bravo, cora o suffixo

«io»). Feroz, montezino, fero, indómito,

selvagem. — Nào cultivado, maninho ;fal-

lando de terras, arvores, fructos, etc.

—

I

ilía agora muitas terras bravias, que fa-

rão já cultivadas.» Luiz Mendes de Vas-

concellos, Sitio de Lisboa, p. 75.

— Grosseiro, tosco, rústico, inculto,

fallando das gentes. — «Está como vedes

um bravio por romper.» João de Luce-

na, Vida de S. Francisco Xavier, em Blu-

teau.

— Não domestico, montezino, fallan-

do dos gados. — «Terra abastada de ga-

dos mansos, e bravios.» Jorge de Lemos,
Cerco de Malaca, p. 60, v.

— Que é áspero e difficil de andar.

BRAVÍSSIMO, adj. sup. de Bravo.

BRAVO, adj. (Do baixo latim bravas). Sil-

vestre, selvagem, duro, fogoso, bravio.

—

:i Per cujo aazo as terras que som comvenha-

vees peva darfruitas, som lançadas em res-

sios bravos e montes maninhos.» Fernão
Lopes, Chronica de D. Fernando, cap. 89.

Empero nnnca leyiando,

Parat 1 de bravo louro.

CANCIONEIRO DE REZENDE, tOm. I, p. 95.

— «Desta maneira andou revolvendo

tudo; e já desconfiado de o achar, cren-

do que as alimárias bravas, de que aquel-

la montanha era povoada, o matariam por
ir desarmado.» Francisco de Moraes, Pal-

meirim de Inglaterra, cap. 3. — «Mas el-

le, que té alli niaica vira outro gigante,

e este era um dos mais bravos e ferozes

do mundo, não teve a sua vida por mui
segura.» Idem, Ibidem, cap. 27. — 'E a

fortuna que no seu primeiro nascimento

os poz em tão baixo estado, que o seu

alto sangue esteve pêra ser sacrificado a
dous bravos liões por mão do selvagem

que volos roubou.» Idem, Ibidem, cap.

47.
o* bravas serpentes que em serras andais,
0' dragos ferozes que estais nos desertos,

Onvi os secretos que eslão encobertos :

£ vós, dromedários, lambem niiodarmaís.

GIL VICEXTE, ACTO DA BISTORU DB OBCS.

Nunca já de mim fov o brara Tonro
Apartado d.is vaccas Iam temido

Em campo raso seni Carvalho oa Looro.

ANTÚMO FERREIRA, ÉCLOGA I.

Daphris, In aos Pastores ensinaras

Como ao curral viria o bravo gado.

IDEM, BGLOOA 7.

o leSo Clconeo. Harpias duras,

O porco de Ervmaniho, a Ujdra brtt*.

CA«., Lcs.. cant. ir, eíl. SO.

As Ilalcjóneas aves triste canto

Junto da costa Srjii lerantaram,

Lembrando-se do seu passado pranlo,

Que as furiosas aguas ihe nusaram.

OB. ciT., cant. VI, csU 77.

— íO tempo he touro bravo, e em to-

mando nos cornos hum peccador, se elle

per si se não faz morto, o mesmo touro o

mata.» Francisco Manoel de Mello, Apol.

Dial., p. 31.

N'islo a Iodas as ontris encontradas,

E noutro M.u qoo ooste o rarso acabl.

Por sete bocas rompe a fnria brtr».

BOLiia Ds locu. xovissinos DO nmM, ODl. 1.

est. 16.

Onlro «ue '.

.«Sondo de q ile.

Tem de mar. í, _.. irurâ.

Mas sÂo de fogo as ondas que corLava.

iDBii, iBioM. cinl. 1, esl. 10.

— Agitódo, encapellado, fallando do
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mar, das ondas. — o Chegada a noite a

jMSSuu em cuidados desesperados de que

se nunca achava isento, e com elles an-

dou outros oito dias travessando as bra-

vas ondas do mar.» Francisco de Mo-
raes, Palmeirim de Inglaterra, cap. 59.

— aAlli as suas ondas mais bravas que

em outro lugar batiam, mas elle tudo lhe

parecia manso em comjyaracão de seu pe-

sar. v Idem, Ibidem, cap. 32.

Nesta afllicção remédio desusado
Hum Homem se eslá vendo que lançarão

No bravo mar, o qual senilo Iragado

D'iiam peixe, a nao qniela marearão.

nOLlH DE M01IR\, NOVÍSSIMOS 00 HOMEM, Cailt.

11, esl. 60.

— De génio ferino, duro, que nào se

submette.— Uma criança, uma mulher

brava.

Todavia a mulher hrnva

He, comijadrc, a qu'eu queria.

GIL VICENTK, AUTO DA FEIRA.

— «Pois como eu sobesse, que homem
casado com mulher brava, e ciosa, anoy-

tecia fora de casa na conversação escu-

sada, ou illicita, então era o meu re-

pouso, dormia como carapeta.)) Francisco

Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 22.

— Áspero, duro, em que se faz gran-

de carnificina, fallando d'um combate, de

uma batalha. — «£ arrancando das es-

padas, começaram antre si uma tão bra-

va batalha, que em pouco espaço fez cada

um conhecer a seu contrario a valentia

de sua pessoa.» Francisco de Moraes,

Palmeirim d'Inglaterra, cap. 9. — «Re-

cebendo-se ambos com a vontade que cada

um levava, começaram a batalha tão bra-

va e tão cruel, que Dramusiando, D.
Duardos e Primalião, que a estavam ven-

do, não sabiam negar a muita differença,

que havia d'aquelle cavalleiro a todos os

outros, que té então alli vieram.» Idem,

Ibidem, cap. 39. — aEntão lhe contou

tudo o que na tenda lhe disseram das
grandes e bravas batalhas que fizera.»

Idem, Ibidem, cap, 40. — nComeçou-se

o torneio tão bravo e áspero quanto nun-

ca n'aquella corte se vira outro de tantos

por tantos, piosto que já em outro tempo
se viram nella os mais notáveis do mun-
do.» Idem, Ibidem, cap. 46. — «Come-
çaram antre si uma batalha tão brava e

temerosa e tanto pêra ver, que Palmei-
rim, muito mais espantado que antes, co-

meçou louvar a alta proeza e valentia de

Albayzar, desejando muito saber quem
fosse.» Idem, Ibidem, cap. 7õ.

Eis as lanças, e espadas retiniauí

Por cima dos arnezes. Brai-o otrago !

Chamam (segundo as leis que ali seguiam),
Uns Mafamede, e os outros Sanct-Iat'o.

CAM., Lus., eaul. lu, est- 113.

— Valoroso, corajoso, cheio de animo.
— líFloramão se agravou de lhe não fa-
zer inteira justiça, e com esta menenco-
ria andou tão bravo, que antes de comer
derribou cinco cavalleiros de muito no-

me. » Francisco de Moraes, Palmeirim de
Inglaterra, cap. 23.

Vèl-o enlre os duvidosos Ião ínleiro

Em Dão uegar batalha ao bravo Mouro.

CAM., Lus., caut. vtii, est. 23.

Do jugo que lhe pnz. o bravo Mouro
A ceivjz inila ai;ora não sai'ode.

OB. ciT., cant. IV, est. 55.

— Fanfarrão que ostenta de valente.

— Nào civilisado, que vive no estado

selvagem.
— Extraordinário.— Uma brava mara-

vilha.

—Que opprime muito.— Uma dor bra-

va.

Na Corte que ficou? Saudade l>rava.

CiU., SOSETO 85.

— Substantivamente: Um bravo, um
homem de coragem.

—

Os bravos do Min-
delo.

— Adag. : «O meu dinheiro que é man-
so, não o quero fazer bravo.» = Usado
no Alemtejo, quando se nào quer em-
prestar dinheiro.

2.) BRAVO. Espécie de interjeição eom
que se applaude, principalmente no thea-

tro, e cujo uso é d'origeiii italiana.

BRAVÓSEÁR, V. n. Bravatar.

BRAVOSIDÁDE, s. f. (De bravoso,com
o suftíxo «idade»), A qualidade de ser

bravo, de condição fera, áspera. — «Es-

tes VOSSOS flhos são muito fogosos, e mui-
to ardentes, e não se quer tanta bravosi-

dade ^^'^''C' "* lados do Rey.» António
Vieira, Sermões, Tom. iii, p. 79.

— A natureza ferina dos animaesirra-

cionaes.

— Coragem que se manifesta com Ím-

petos de fúria, cólera.

BRAVÓSO, adj. (De bravo, com o suf-

fiso «oso»). Vid. Bravo.

BRAVURA, s. /. (De bravo, com o suf-

fixo «ura»), A qualidade de ser bravo,

duro, ferino, enfurecido. — «A bravura
do tempestuoso mar.» Heitor Pinto, Diá-

logos, p, 38, V., em Bluteau.

— Acto de coragem. — Fazer bravu-

ras.

— Termo de Musica, Ária de bravu-

ra, ária brilhante destinada a fazer mos-
trar em toda a sua altura o talento e a

voz do cantor, — Cantar com bravura,

cantar, empregando todos os recursos da
voz e talento.

BRÁZA ou BRASA, s. f. (A melhor or-

thographia é Brasa, dada pela etymolo-

gia, pois a palavra deriva do antigo alto

allemão bras, fogo). Carvão ardendo. —
«E depois de fazer isto hum bom es-

paço na Igreja, e ao redor pello adro,

três vezes, com três voltas de cada vez,

toma hum vaso de ferro a modo de ba-

lança coua, dependurado por três cadeas,

e nelle deita certos cauaquinhos de hum
pao cheiroso que ha na Ilha sobre bra-

zas.» António Gouvêa, Jornada do Ar-

cebispo de Gõa, Liv. iii, cap. 10.

Que he razão justa erasa
Que seu folf^ar se desconte
Ém quem arde como braza.

CAM., FILODEMO, act. 1, SC 7.

— Figuradamente: Cair do fogo nas

brazas, cair n'um mal por se livrar d'ou-

tro. — «Nace toda creatura, segundo se

diz com sua ventura : eu sou assi sempre

ditosa, por me escudar do fogo, cahi nas

brasas. » Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. i, se. ô.

—

Passar por al-

guma cousa como gato por brazas, pas-

sar por alguma cousa superficialmente,

tocar n'um assumpto de leve, não se atre-

vendo ou não podendo fallar d'elle a fundo.

— Fazer alguém braza, fazêl-o aquecer

com pancadas, ou com palavras.

—

«Não
vades por diante, que ides perdido : e eu

se começar faruosei braza.» Jorge Fer-

reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. ii,

se. 7. — Estar sobre brazas, estar muito

inquieto por ouvir ou recear alguma cou-

sa. — Ficar braza, ticar a arder de có-

lera, vergonha. — «E por mais ajuda em
me vendo ficou braza.» Jorge Ferreira de

Vasconcellos, Eufrosina, act. i, se. 1.

— Figuradamente: Arder de paixão.

Hum doce fogo desce

Ao coração, que ardendo bale as azas,

Não por fugir, por avivar as brazas.

JERO.WMO BABU, FAUULA DE POLVPHEMO B
GALATHEA, 34.

—Braza em seio, cousa que se guarda,

pessoa que se acarinha, mas que se con-

verte ou de que resulta mal para quem
a guarda ou para quem a acarinha.

Temo, Satan. que esta mercadoria.

Que temos aqui, lie braza no seio.

GIL VICENTE, ALTO DA BlSTOfllA DE DEDS.

— Chegar a braza á sua sardinha,

tractar dos seus interesses. — Brazas de-

baixo de cinzas, maldade escondida sob

boa apparencia. ^Afaíar a braza, avan-

tajarse a outros era galanteria, bonda-

de, etc. — Tomar ferro em braza, antiga

prova judiciaria que consistia em o accu-

sado tomar um ferro em braza, sendo

declarado innocente se não se queimava,

e condemnado se se queimava.
— Termo d'Artilheria. Braza do mor-

rão, a ponta accesa do morrão com que

se dava fogo ás armas, no antigo syste-

ma d'artilheria.

— Adag.: «Braza deita no seio quem
se honra com erro aZAtíJo. »= Colligido

por Bluteau. — «Filho alheyo braza em
seio.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. i, se. 6.

BRAZÃO ou BRASÃO, .s. m. (Origem

ainda não bem determinada: talvez do

anglo saxão blaese, archote, facho, d'on-

de cousa brilhante, escudo ornado). Tudo
o que compõe o escudo d'arinas. — Uma
carruagem tendo pintado um brazão.—
(IHum brazão, ou escudo muito grande
que tinha o Sol por tymbre.» Fernão de

Queiroz, Vida do Irmão Basto, p. 427,

em Bluteau.
— Figuradamente : Honra, gloria,

Elles (os antigos clássicos portuguezes) da Grega

I

liogua. e da Latina

Tomarão cabedaes, com que adornarão

De garbo e de melindre a Lusa falia,
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Las.i escripta. (Braião i'essa. dra augusta.
Que uos <lej Dome em lotij a reilondcza,

È o brj(Jo iaiU re^òa I)

FRANCISCO MINOEL 00 NASCIMENTO, OBRAS,

tom. I, p. 70.

— Deshonrar o seu brazão, fazer ac-

ção deslustre, tallando de pessoa de no-

breza de sangue, e familiar e ironica-

mente, fallando de qualquer pessoa. —
Ter alguma cousa por brazãO, têl-a por

timbre, norma.
— U conhecimento de tudo que se re-

fere ao brazào.

— Outra íónna é Blazão, hoje des-

usada.

BRAZEIRÍNHO ou BRASEIRÍNHO, s. m.
Diminutivo de Brazeiro. — Vaso de bar-

ro com tampa gretada, ou furada, que

com rescaldo ou brazas serve nos climas

frios para aquecer os pés.

BRAZEIRO ou BRASEIRO, s. m. (De
braza, com o suíExo «eiró»). Vaso de me-
tal para brazas. — « Usavam pnmeyro de

pôr hum braseyro no meyo da lyreja.»

António Gouvéa, Jornaaa do Arcebispo

de Góa, Liv. i, cap. 8.— Fogareiro.

—Homem de serviço, que tractava dos

fogos na casa real.

BRAZÍDO ou BRASÍDO, s. m. (De bra-

za, cum o suffixo nidoí);. Muitas brazas

juntas em um brazeiro, fogareiro, etc.

BRAZIO, s. m. Vid, Brazido.

Será tua dor lasliQieira,

Cumu ardendo ea> grau orazio

De fogueira.

GIL VICENTE, ALTO DA BARCA DO^DUGATORIO.

BRAZONÀR ou BRASONAR, v. a. (De
brazão^. \ id. Blazouar.

BREADO, jiart. pass. de Brear. Cober-

to de breu.

Como está isto assi

Sem ninguém estar aqui

J\ este meu porto dourado,

Agora que e^ta Ineauv

Ue novo o caravellâo,

Espalmado, e apparelhado,

K mais largo bõ quiulião,

yuc o passado '!

IDBM, IBIDEM.

— Adj. Da côr do breu.

BREADÚRA, s. /. [Uo thema brêa, de

brear, com o suiiixo «dura»). Untura com
breu.

BREAMÀNTE, s. m. Certo género de

pescado.

BREAR, V. a. (De breu). Untar de

breu, cobrir coin breu.

BRECA, s. f. Caiiubra.

— Figuradamente : Furor, ira, sanha.

— Está cum a breca.

—

tíer levado da
breca, ter máo génio.

— Doença que d;l nas cabras que lhes

faz cahir o pêllo.

BRECHA, s. f. (No picardo hrèke; no

provençal òcrcar, lazer buccas j no hospa-

nliol brecha, no fraucez bréche, no italia-

no breccia, no inglcz breaec ; do antigo

alto allemào brecha, acçào do quebrar

;

n'alguns dialectos allemàes breke, cousa

quebrada ; no suisso breche, queda de

pedregulho. Encontra-se também no ky-
mrico breg, ruptura). Abertura feita num
muro ou n'uma sebe.

— Termo de Guerra. Abertura feita

nas muralhas d'uma praça sitiada.— En-
traram nci praqa pela brecha. — vAndão
pralto vozes pjeregrinas, vão cessando com
os covibois, brechas, aproxes, viveres,

avançadas, e castramentações.s Francisco

Manoel de Mello, Apol. Dial., p. 109.

Só tem doirado olhar cravado o lume
fia ardente baila, ou carniceira brecha.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, tOBl. I
, p. 68.

— Abrir brecha, arruinar ou romper
com as machinas de guerra parte da mu-
ralha de uma praça, de um castello, pon-

to fortificado, etc, para se poder dar o

assalto.

— Bater em brecha, atirar de perto

com artilheria de grosso calibre para

abrir brecha na muralha ou derribar al-

guma de suas partes.

— tíubir á brecha, assaltar a praça

pela muralha derrocada.
— Figuradamente: Impressão que faz

no animo a persuasão ou conceito alheio,

ou algum sentimento próprio.

— Bater em brecha, perseguir alguma
pessoa até a derribar do seu valimento.

— Confundir o adversário com argumen-
tos e razões que nào têm replica satisfa-

ctoria.

BRECHÍL, s. í)?. Arma dos árabes.

—

« Vsão de espadas curtas, e largas, bre-

chis por lanças. D Codinho, Viagem da

índia, p. 54.

BKÈÇO, s. m. Vid. Berço.

BkEUO, s. m. Termo de Botânica.

Planta annual, que lança ramos rasteiros,

de um pé de comprimento ; tem as folhas

ovadas, de um verde es.uro, e as flores

muito pequenas e amontoadas, formando

espécies de racimos. Em muitas partes

comein-na cozida.

BREDOEGA. Vid. Beldroega.

BREGA, s. J\ Vid. Briga.

BREGADO, adj. ant. I'au bregado, pão

do rala. — <iltem: tíe arrecadara para o

dito Concelho o Direito de Brancagem.

tí. de cada fornada de pam trigo, que

se vende na praça, que seja bregado, e

de calio hum real.» Doe. de 1512, em
Viterbo, Eluc.

1.) BREGEIRO, s. ni. Termo Antigo.

Vid. Brejo.

2.) BKEGÉIRO, adj. Vid. Brejeiro.

BREGMA, s. /'. [Do grego brtgma, de

brekliein, humedecer, por causa da fon-

tanelhi que se acha n'essa parte). Termo
de Anatotnia. O alto da cabeça, região

occupada pela grande foutanella.

BKEGMATE, i". m. {Do grego h\gma,
de Onkhein, humedecer). Termo de Aua-
luiiiia. \ ul. Brègma.

BREGUIGAU, «. m. Vid. Briguigão.

BREJEIRAL, adj. 2 gen. (Do brejeiro,

cora o suffixo «ai»). Próprio de brejeiro.

— Um dito brejeirai.

— Que tem qualidades de brejeiro.

As mesquinhas migalhas, que das bóccas
De .\mas viilãas. de hrejeiráes Lacaios
Na recente memoria lhes cahirão.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,
lom. 1, p. 27.

BREJEIRÃO, adj. m., BREJEIRÔNA, /.

Augmcntativo de Brejeiro, a.

BREJEIRAR, V. n. (De brejeiro). Fa-

zer brejeirices.

BRÉJEIRÍCE, s. f. (De brejeiro, com
o suftixo «ice»). Acção de brejeiro.

BREJEIRO, adj. (De brejo: que anda
no brejo, onde naturalmente se fazem

cousas brejeiras). Malicioso, deshonesto,

maldoso.
— iSubstantivaraente : Um brejeiro,

uma brejeira.

— Popularmente : Cigarro brejeiro, ci-

garro ordinário, da companhia de taba-

cos, etc.

BREJO, s. VI. Terra húmida, paludosa

que serve para plantações de arroz, etc.

— sAgoa doce, que vinha dos alagadi-

ços,. . . e brejos do sertão.» Barros, Dé-

cada II, foi. íoo, em Bluteau.

Faz costas ao cardume de inimigos

Lm i"e/u, arraial seu....

FRANCISCO MANOEL DO NASClfSNTO, OB-, tOm. Tl,

p. 303.

— Figuradamente :— aNão querendo

agua dos brejos mundanos, mas da fonte

da vida.» Heitor Pinto, Diálogos, foi.

43, V., em Bluteau.

Ande acanhado

Esgaravatando em brcjus de pedantes

Us termos com que escreva e com que enoje.

FRANCISCO IIAXOBL DO NASCIMKKTO, OBRAS, tOm.

I, p. S3.

— Loc. POP. : />• ao brejo, ir furtar

assucar de caixas ; vadiar.

BREJÓSO, adj. yDe brejo, com o suffi-

xo «oso»). Em que ha brejos.— Campo

brejoso.
— Paludoso como o brejo. — Um mato

brejoso.

BRELHO,'s. m. (Etjmologia incerta).

Penedo ou seixo pequeno.

BRELIQUE, s. m. Vid. o seguinte.

BRELOiJUE, s. »íi. Pequenos objeitos

de metal que se pCnduram na cadeia do

relógio. — Figuradamente : Bagatella,

frioleira. — Arte de breiiques e brelo-

ques, arte magica.

BRÈMA, s. /. i,Ein francez brême, do

allemào brachsme). Peixe de agua doce

do género cypriuo (ct/prinus brama).

BRENHA,"*. /. Mata brava de terra

inculta.

Emtim dWfrica ardente vem nascíndo

1'iir entre ásperas tirinhas diUl.idas ^o Nilo).

RÚLIM U< MOCRA, .NOIISSUOS DO HOMUI. CiaU f,

est. i6.

ComTcsoo a mais me arrojo, ousados Vates,

.\ quem mais fr.incas port.is abr» .\pollo;

Vo>, que a mais brancas pedregosa» »rf»i«f

Deveis >ubir

nuNCisco iu5on. BoxiseunsTO, otais, !•.
I, p.».!.
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Quadro vastíssimo

QueoMard umlailoem-molda.croulroaslirfíiftas.

IDEM, IBIDKM, loni. 1, p. Í08.

— Espessura da floresta, do mato, d;i

selva.

—

As brenhas dos matos.

— Figuradamente :

flir tentar da fortuna o movimento,

E dos ventos cruéis a dura guerra?

Vêr brenhas de ondas? feito o amor em serra

Levantado de hum vento e de outro vento ?

CAM., SONETOS, p. ttJ8.

BRENHOSO, adj. (De brenha, cora o

suííixo «oso»j. (Joberto de brenhas. —
Um monte brenhoso.

BRENSÉDA, s. /. ant. (Em italiano ha

brezza, pequeno vento ; vid. Briza). Vento

acompanhado de neblina. — «A aspereza

da terra, e a brenseda da noite não con-

sentia que chegassem sobre as aldeyas,''

senão parte do dia passado, s Inéditos de

Historia portugueza, Tom. ii, p. 329.

BRÈO ou BREU, s. /. (No francez ha

hi-ai, no italiano brago, no provençal brac,

lodo, no baixo latim braium: Moraes de-

riva-o ineptauiente do latim brutia). Sueco

resinoso do pinheiro.— Betume artilicial

composto de cêbo, pez, resina e outros

materiaes pegadiços com que se tornam

impermeáveis os barcos, navios, pannos,

etc.

BRETANGÍL, s. m. Panno de algodão

tecido pelos cafres, lia bretangil grande,

pequeno, preto e azul.

BRETANHA, s. /. (De Bretanha, em
francez Bretagne, do latim Brittania, no-

me d'uma província da França). Termo
de Commercio. Tecido de linho, fabri-

cado na Bretanha.

BRÊTE, s. m. Armadilha de dous páos

delgados c direitos, do comprimento de

três palmos, para apanhar pássaros.

— Figuradamente : Laço, prisão. —
iNão me colhem a mim mais no brete. »

António Ferreira, Bristo, act. ii, se. 2.

BRETOÉJA, s. f. Vid. Brotoeja. =Fór-
ma coliigidd por Bento Pereira.

BRETÒNICA, s. /. Vid. Betonica.

BREU, s. m. Vid. Brêo.

1.) BREVE, adj. 2 gen. (Do latim bre-

vis). De curta extensão, fallando do es-

paço.— «Derão-lhe as dores de partojun-

to de huma fonte, aonde em breve espaço

lançou duas crianças, macho e feviia, co-

mo vizagras.yí Cam., Filodemo, act. v,

BC. 4.

Ora fogem do centro longamente,

Ora da terra estão caminlio ircue.

ID., LOS., canl, X., est. 90.

Vendeu um vaso de agua assaz pequeno

Por dez, doze cruzados, e se leua

Pouca mais cantidade fazem cento,

Ou cento e trinta nelle em Imue espaço.

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPÚLVEDA, Cant X.

Mas nesse espaço assi, inda que ireve.

Faz que essa luz do sol seja estendida

Pelo terrestre globo por taes modos,

Que cada curso seja igual a todos.

ROLIM DE MOORA, NOVISS. DO HOMEM, CaOt. IV,

est. 36.

Porem com seu diâmetro mais ireve

Tem eUeitos de dós mais conhecidos,

Como o cristal, que a luz em si recebe

E delle os raios saheni mais unidos.

IDEM, IBIDEM, Cailt. IV, p. 5.

— De curta duração, que dura pouco.

O' mundo, mundo enganado,
Vida de t.lo poucos dias,

Tão brefe tempo passado,

Tu me trouvc^te enganado,
E me mentias I

GIL VICENTE, ALTO DA BARCA DO PURGATÓRIO.

Quero elevar

Minha l>rrve vida a quem ra'ha de matar.

IDEM, AUTO DA HISTORIA DE DBOS.

— «Digo pois, que como a este Senhor

Cruzado lhe parece nestas breves horas,

em que por illuzão, ou prodígio, gozamos

o soberano dom de viz, e juizo humano,
nos emjireguemos no que mais importa. r>

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,

p. 65.

Aonio commovido
Lhe disse enternecido :

Ay^formoza memoria.
Retrato de huma gloria.

Esse possui t.lo breir.

Nove ao sol, fumo ao'ar, ao vento neve.

BARBOSA BACBLLAR, SAUDADES DE AONIO.

D'aqui tereis a conjunc.lo disposta.

Para que em tciiipn breic abrais caminho.

Com que fiqueis senhor d'aquella costa,

E de todo contorno alli vizinho.

QUEVEUO, AFFoNso AFníCANO, cant. 1.

Vc-se que ao grande Egyplo foi trazido

E que da Kegia Casa eia comprado,
Aonde em sumnio grão favorecido

Se vio em breve tempo levantado.

ROI.IM DE MOUBi, KOVISS. 1)0 UOMEM, Caut. Ili

est. 4fi.

E que em tanto podia do trabalho

Passado ir repousar, e em tempo breve

Daria a seu despacho um justo talho.

Com que a seu rei resposta alegre leve.

CAM., LVS; cant. vii, est. C.^.

Algum d'ali tomou perpetuo sono,

E fez da vida ao lini breve intervallo.

ini;M, IBIDEM, cant. vi, est. Gli.

He tão iiívrt' em si a vida,

que tudo lhe corresponde,

o prazer se nos esconde

ou tem breve despedida.

r.nRisTOVÃo falcão, obr., p. 23 (ed. 1871).

— Aos Numes graças rende, que hão creado
— O prazer breve :'que, a ser eu comprido,

— Me houvérão (cerloj para si retido. —
FRANCISCO M^^OEL DO NASCIMENTO, OBRAS,

tom. 1, p. 141.

— Pequeno, de pequenas dimensões.

— «... Non come buscador de novas ra-

zoões per própria invençom achadas, mas
come aiuntador em hiium breve moolho...»

Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I,

Prol.
Sobese num penedo donde via

O dormido arrayal, e com suspiro

Tristíssimo a çamphona toca, e canta

Por ella os breves versos que se seguem.

CORTE REAL, NAUFR. DE SEPDLVFDA, CaUt. IX.

Largo pomar, mas breve çurrão era

Do pastor o çurrão, com'quc se ampara,

Ruivo o medronho, desmayda a pêra,

O humilde abrunho, a camoeza clara.

JERONXMO BAUIA, POLYPHEMO E GALATilÉA, 7.

Mas bem que Europa muito em si recebe,

Fica em mar tão profundo concha íreve.

IDEM, IBIDEM, 15.

Ainda que em pequena breve parle,

Olha o que a minha industria te oITerece

Nesta breve pintura em cada parte,

Quanto o Celeste Globo orna e guarnece.

BOLIM DE MODRA,
est. 39.

NOVISS. DO HOMEM, cant. l

— a Por [onde tomada iivia breve re-

feição, que em todo o dia, nem o Arce-

bispo, nem os seus tinhão comido, se par-

tirão de madrugada pêra Caulão. » An-
tónio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de

Gôa, Liv. I, cap. 12.

— Em breve, loc. adv., com rapidez,

dentro em pouco tempo. — «E lidamdo

ho sprito com a carne naquella áspera

hora por se partir d'ella, em breve espaço

desemparou o corpo, e el deo a alma a
Deos.íi Fernão Lopes, Chronica de D.

Fernando, cap. 172. — nisto o que em
breve se colhe de Fructuoso , liv. 4, cap.

2.» António Cordeiro, Historia Insulana,

Liv. 5, cap. 3.

Hum ponto não esteis parada,

Que a jornada
Muito em krene he fenecida

Sc atlenlais.

GIL VICENTE, AlTO DA ALMA.

— <íQue despache a bêbada de vossa

mãy com cartas pêra o outro mundo a po-

der de estocadas frias, tão em breve, que

vos benzais de mim.i> Jorge Ferreira de
Vasconcellos, Ulysippo, act. I, se. 5. —
«Puis o Arcediago está em seu conheci-

mento, e vai contra ella conhecida por
tal, ou Deos o castigará em breve, pois

pecca contra o Espirito Santo, i> António

tiouvêa. Jornada do Arcebispo de Gôa,

Liv. I, cap. 16.

— Que se exprime brevemente.

—

Se-

rei breve e exacto na minha narração.
— Que se pronuncia rapidamente. —

Uma syllaba breve. — Entre os gregos e

os romanos a syllaba breve valia metade
de uma longa.

— *S'. /. Uma breve, uma syllaba bre-

ve.— O verso janibico é composto d'uma
breve e d'uraa longa.

— 6'. m. Nota musical que vale um
ou dous compassos segundo os tempos.

2.) BREVE, s. m. (Do latim breve).

Carta fechada do papa, excepto se tracta

d'algum negocio. Os secretários que es-

crevem essas cartas charaam-se secretá-

rios do breve. Os breves são sellados com
cera, com o annel do Pescador, isto é,

com o stíllo em que 8. Pedro est.-l repre-

sentado como pescador, e deve ser posto

em presença do papa.— «Se foy a Roma,
e dando de sy a enformaçam que vinha

bem os seus intentos ao Papa Pio Quar-

to, anathematizando seus erros, e fazendo

profssam de Fé, e prometendo reduzir os

Christãos á obediência da santa Igreja

Romana, lhe passou o Papa breues em
que o tornaua a mandar por Bispo da
Serra com cartas pêra o Viso Rey, e pre-

lados, da índia.» António Gouvêa, Jor-

nada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap.

3. — «E assi quando Mar Abraham che-
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goti a Goa vindo de Roma por terra por
via de Ormuz, com os breues para ser

Bispo da Serra, era já Mar Joseph par-
tidopera o Keyno, nas nãos do anno atras,

e apresentando seus papeis, sem contra-

dição, e sendo examinados pello Arcebis-

po de Goa, e pessoas doutas, que pêra
isso escolheo, vista a forma dos breues e

seus relatórios, foy achado, que o dito

Mar Abraham informara mal, e engana-
ra sua Santidade em tudo, o que lhe pro-
pusera.» Idem, Ibidem.
— Antigamente : Escripto que o man-

tenedor oíierecia á damn, em cuja honra
mantinha a justa.

BREVEMÈ.^íTE, adv. (De breve, com o

suffixo «mente»). Com brevidade; de-

pressa ; em pouco tempo. — i3Ias das
manhas, e condiçuões, e estados de cada
huum, diremos adiante mui/to brevemente
onde conveer faliar de seus feitos. » Fer-
não Lopes, Chronica de D. Pedro I, cap. i.

Infinitos gados,
E muitos Ijaveres llie lenho ja dados,
E ludo lhe foi atravcz brevemente.

GIL VICENTE, AUTO D* RJSTOniA DE DEDS.

— aHomem sou eu, que do meie mester
outrem vos dará peor razão de si por tan-

to proponde breuemente, po7-que vonsopay
mandoume J azer um pouco, e não queria
que me visse.» Jorge Ferreira de Vascon-
cellos, Ulysippo, act. i, se. iv. — E cõ

isto lia cada hum delles logo cõ as mãos
postas no Missal, e Cruz hum papel que
continha os principaes artigos da projis-

sam breuemente referidos que dizia assi. »

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo
de Gõa, Liv. I, cap. 20. — Cujas acções

(da rainha) de muitos calumniadas es-

pero brevemente defender. i) Francisco
Manoel de Mello, Carta de Guia de Ca-

sados. — «Ou fosse disto, ou do saibo da
vasilha, ou do ar corrupto, que me deu
no atto da vaidade, brevemente comecey
a fazer taes cousas, que o mundo se tor-

nou em um novello.D Idem, Apol. Dial.,

p. 18.— «Muyto antes caminhava eu já
para a rua nova, onde brevemente me vi

vendido, em preço das calças, e pelote do

patife. D Idem, Ibidem, p. 68.— «Porque
se os ricos gastassem, e os pobres mereces-

sem, brevemente virião todos a conseguir

sobre o cómodo a igualdade, y^ Idem, Ibi-

dem, p. 120.

— Antigamente : Emfim, cm uma pala-

vra. — «Faço doaçom a vós de todalas ca-

sas herdades..., e brevemente, de todalas

outras cousas, que eu cj.n Doo. antigo, cm
Viterbo, Eluc.

BREVIA, s. /. Dia de recreio, passado
no campo, em algumas communidades
religiosas. — «Alguma quinta retirada,

aonde os Frades se hião recrear, e ter

alguns dias de brevia.» Chrysol Purifica-

tivo, p. 2B8, coi. 2, em liliiteau.

BREVIADO. Vid. Abreviado.

t BREVIÁIRO, s. m. Forma popular e

ntiga de Breviário.

BREV

Cor. Oh ! kabeaíis clemência,
li passae-MOS como vossos.

Pat'vo. liou tiumeiíí. dos òrevtairos,

Hapinuslis coelhorum,

Et pernis perdigutorum,
£ uiijais itos camp^aairos.

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.
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latim hrevia-

porque é um
BREVIÁRIO, s. m. (Do

rium, resumo, summario,
summario d'oraçÔes : de brevis, breve;

vid. Breve). Livro de orações, usado na
Egreja Cathoiica, cujas diversas partes de

que se compõe, devem ser lidas a certas

horas do dia, pelos ordenados de ordens

sacras, ou pelos que possuem algum be-

neficio ecclcsiastico. — «E leuandolhe elle

pelos caminhos, e subidas das serras o al-

forje da sobrepeliz, e breuiario, que era

toda a sua recamara.» Lucena, Vida de

S. Francisco Xavier, Liv, iii, cap. i.

— Breviário de carreira, breviário pe-

queno, portátil, resumido, e que facilmen-

te se pode levar para uma jornada.
— Resumo d'uma obra; compendio;

epitome.

— Termo dlmprensa. Caracter d'im-

prensa muito miúdo, que serve para im-

primir õs bie viários.

t BREVICAUDA, adj. (Do latim brevis,

curto, e cauda). Termo de Historia Natu-

ral. Que tem a cauda curta.

t BREVICAULE, adj, (Do latim brevis,

curto, e caulis, haste). Termo de Botâ-

nica. Que tem a haste curta.

BREVIDADE, s. f. (Do latim brevita-

te, de brevis, breve). Curta duração, ou

extensão de alguma cousa.— A brevida-

de da vida, do tempo.

Agora (i'ar|iii dovc conhefcr-se

Ql);il seja Ijuni Mundo, cuja brevidade
He tal que d'liuiu lugar que puiie vcr-se

Representa insensível tiuiiiilidade.

nOlJH DE MODRA, KOVISS. DO HOMEM, CaOt. IV,

est. 23.

— Concisão, fallando do estylo.

— Rapidez, pressa.

Esta fama as orellias penetrando
Do saliio cai)i[.âo. com brciuíade

Faz represália n*uns, que as N.ius vieram

A vender iiedrjna, que trouxeram.

CAM., Lus., cant. ix, est. D.

t BREVIFLÓRA, adj. (Do latim brevis,

curto, e jios, flor). Termo de Botânica.

Que tem flores curtas.

t BREVIFOLIADO, adj. (Do latim bre-

vis, curto, e Jolium, Iblha). Termo de

Botânica. Que tem folhas curtas.

BREVIÓRIO, s. m. Vid. Breviário.

BREVIPEDE, adj. (Do latim brevis,

curto, e pes, pé). Termo de Zoologia.

Quo tctii os [lés curtos, ;is ]ioni,'is curtas

BREVIPENNADG ou BREVIPÉNNE, adj.

(Do latim brevis, curto, e penna, aza).

Termo de Zoologia. Que tem as .nzas cur-

tas, e sem as pennas grandes das extrc-

mid.idcs chamadas remiges.

BREVIROSTRÀDO ou" BREVIRÓSTRO,
adj. (Do latim brevis, curto, e rostrum,

bico). Termo de Zoologia. Que tem o

bico curto.

— S. pi. Brevirostras, familia de aves
cujo bico é grosso e curto.

BREVÍSSIMO, superl. de Breve.
BREVISTA, adj. (De Breve 2). O que

entende de breves, e suas negociações, ma-
neiras de os conseguir.

t BREVISTYLO, adj. (Do latim brevis,

curto, e stylo, estylete). Termo de Botâ-
nica. Que tem o estylete curto.

BRIAL, s. m. Vestido de mulher, de
seda ou de outro qualquer estofo rico.

Vesti ora este brial,

MeUci o braço por aqui

:

Ora espera e.'

CL VHEME, ACTO DA ALMA.

Casarei rica e honrada
Por estes ovos de pata,

E o dia que for casada
Sabirei ataviada

Com um ÍTia/descarlala.

I1'EM, AlTO DE MOFl.NA MENDES.

Ho vestido Ibe oulbei

e vi que era um brial

de seda e nam de sayal,

a qual eu afigurei

a Mengua ia dei buscai.

CHRISIOVÃO FALCÃO, OBRAS, p. 6 (ed. 1871).

— Termo d'Armaria. Parte da cota
d'armas, desde a cinta até ao decimo do
joelho,

t BRIARÊO, s. m. Termo de Mytholo-
gia. Gigante que tinha cem braços

;
por

outro nume, Egeon.

BRIBIGÃO, s. m. Mollusco acéphalo

;

testáceo bivalve. Vid. Briguigão.

Dos esmoleres, singular espelbo

Com mãos de Bnareu, para os honrados.

MANOEL inOMAZ, l.NSrLANA, IÍT. VII, BSt. 6".

Outro com muitos braços divididos

A Briarco parece que nnilava.

CAM., Lcs., cant. vii, est. 48.

BRICA, s. /. Termo de Armaria. O es-

paço do escudo, onde se põe a ditferença

que os filhos segundos hTw de trazer nas
armas da familia. — «Aquelle espaço, em
que a dijjerença se chama brica." Sam-
paio e Villasboas, Nobiliarchia Portugne-
za, p. 220.

BRlCHE, s. m. Espécie de panno <Je

lã, para casacos, fabricado em Portugal.
— Cm casac'1 de briche.

BRICHÒTE, s. 1». ísome, em signal de
desprezo, que o povo costuma dar aos

estrangeiros.

— Adjectivamente:

.\ cea se acabou com insliumenlos,

E musicas brich,ii,2t concertadas.

ANORfi DA SILT», DK$T«. Ml BESPtItBA, 1ÍT.

VII, esl. 'H.

BRÍDA, í. /. (Xo francez bride, no pro-

vençal c hcsp.inhol brida, no italiano ftri-

glia ; do antigo alto nllem.^io brittil, prt-

til, e, por contracção, brítl. De ;)rííí7 vem
uma outra forma italiana predello^. Freio

de cavallo com rédeas largas, de qnc nào

usam os que andam á gineta.

— .1/(11) da brida, cntende-se por este

nome, em Equitação, a mão esquerda.

— Correr a toda a brida, correr á des-

filada, a todo o galope.
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— Figuradamente : Obstáculo, freio, re-

tenção.

BRIDADO, part. j^ass. de Bridar. Que
leva brida. — « Tijiiibre, intyo cavullo,

ruçOj bridado de ouru.» iSaiupaio e Vil-

lasboas, Nobiliarchia Portugueza, p. 249.

BRIDÃO, s. m. Augiuentativu de Brida.

Brida grande usada na cavallaria.

— O cavalleiro da selia de brida, em
contraposiyào ao ginete.

BRIDAR, V. a. (De brida.) Pôr a brida

a um cavallo. — Bridar um cavullo.

— Figuradamente: Refrear, reiJrimir,

restringu-. — Bridar a licença e sultura

dos criminosos.

BRIGA, s. f. (Do baixo latim Iriga).

Luta, pendência de armas, em que lia

pancada.

Cal-te por amor de Deos,

Leixa-iiie, não me (jursigiis
;

bem abaãla

Kslorvares os hereos

Dos altos ceos

:

yoe a Vida em luas iinjas

íse me gasta.

GIL VICEME, AUTO DA ALMA.

— a-A senhora Brasília tem esta culpa

de suas cousas serem azo para nos ambos
matarmos : eu sou vosso servidor lielcar a

quem estas brigas houveram de custar bem
caro, ]Jois eram comvosco, e sobre cousa

que tão bem sabereis dejender.» brancisco

de Moraes, Palmeirim a Inglaterra, cap.

9.— (íiSabe Ueos quantas brigas tentos to-

dos estes dias sobre vossa peite. ii Jorge
Ferreira de Vascoucellus, Ulysippo act. i,

SC 7. — «A»í brigas, valer de -pes.» Idem,
Ibidem, act. ii, se. 7. — ajfetejara elle

muytas vezes só com os lO seu lugar de

Atine contra todos os Mouros, e arrene-

gados da ilha, durando a brigàem alguns

dias de inanhà té a noite, e num tendo

nunca tamanha desigualdade Manoel por
si mais que o zelo da jé, e justiça da cau-

sa, sempre Jicou com a meUior. » Lucena,

Vida de S. Francisco Xavier, Liv. iv, cap.

1. — liMas no dia do combate hum joy
morto por chamar os Portugueses que an-

dauão pelejando de huma janelia donde

estaua preso, que entrassem na Jortaleza

que estuua despejada, e o outro iia reaolta

(ia briga teue tempo pêra se soltar, e se

Joy ter com o Arcebispo que já andaua na
tíerra occupado nos negócios da Chris-

tandade.í) António Gouvéa, Jornada do

Arcebispo de Gòa, Liv. i, cap. ti.— ^k En-
tre elles ha muitos ladrões, que furtão o

gado Jiuns aos outros, sobre o que tem

sempre brigas, e se matão muitos.» Idem,
Ibidem, Liv. iii, cap. 10. — «C que nau
jaria o demónio do barquel, que a cada
briga me estalava, deyxaudo-me convidado

do resto da mão dobre.» Francisco iVlanoel

de Mello, Apol. Dial., p. 1*30.

E cobrando com vèl-os novos brios,

Rugem Leões, as linuas y^ re-ijedcm,

Cabem na hostil cohòrle, rom|jem, vencem.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OD., loni.

1, p. Ã2.

O que perde a constância nas desgraças,

Ao soldado assemelha
Que, no calor ria brií/a, arroja o escudo....

IDEM, IBIDEM, \> ii'2.

— Antigamente : Disputa judicial.

— Figuradauiente : Andar de briga, an-

dar em dcsbarmonia.

BRIGADA, s.f. (De brigar.) Corpo de

tropa Ibrmado por um certo numero de

regimentos (ordinariamente dous).

BRIGADEIRO, s. m. (Da brigada, com
o sutiixo «eiró»). O ofKcial commandante
de uina brigada.

BRIGADOR, A, s. O, a que briga.

BRIGANDINA, s. f. Couraça de malha
pequena.

BRIGÃO, adj. m.,BRIGONA, f. Vid. Bri-

goso.

BRIGAR, 1-. n. (De briga). Ter briga

com alguém
; rixar.

BRIGOSO, adj. (De briga, com o suf-

fixo ooso»). Que move brigas.

—

«Vósjd
sois mal quisto, se quereis ser brigoso : e

nunca deixais de achar quem vos dê na
cabeça, porque hum valente outro acha.»

Jorge berreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. II, SC. 7.— «Logo parece moça
brigosa, que jwr dá cá aqi cilas palhas,

dará e tomará quatro espmtdeiradas, e ao

outro dia quem ha de cuidar que huma
mulher de ma arte h i de querer bem a
hum parvo como a ti?» Cam., Filodemo,

act. v, SC. 2.

— Bem defendido, diflicil de commet-
ter, fallando de huma praça de guerra,

íori,iHcaçào.

— Figuradamente : Difficil, fallando de

uma mulher.

BRÍGUE, s. m. (Do inglez hrig). Navio

de dous mastros dos qiiacs o maior é in-

clinado para a pô|)a.

BRIGDÊNTO, wlj. (De briga, com o suf-

fixo «ento). Vid. Brigoso.

BRIGUIGÃO, s. m. Uutra fónna de Bri-

bigão.

Ostras, e hnguitjocii^ de mus^o siijo.s.

CAM., Lus., ciini. V], esl. i8 {n'al^'umas edições

iimiilivcíis. em vez de hrttjuiijuens),

BRILHADOR, udj. (Do thema brilha,

de brilhar, cora o suftixo «dor»). Que
brilha. — Astros brilhadores.

BRILHANTAÇO, udj. Augmentativo de

Brilhante.

BRILHANTÁR, v. a. Vid. Abrilhantar.

Entre Anstro, entre Poente, o mar Mcssénio

Confim lhe era, co' as ondas bnlhaniadas.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, tOID . VII,

p. 8.

BRILHANTE, adj. 2 gen. (Do thema

brilha, de brilhar, com o suftixo participai

tante»). Que brilha. — Côr brilhante.

Rir.i lie aljiií.ir, se de arroyos pobre,

Faze aiiui dessas peiolas biilkíiiiles

I^^lge^tll^a resenha,

I)ei.\a i|ue se congelem

Ka concha d esta penha.

BAIÍBOSA BACELLÀR, SACDADES DF. AONIO,

E OS pensamentos de subtil arrojo

Faíscas são bri huiiies. que resaltão
Do balido fuzil a|)porfiado.

FHASCISCO MANOEL do NASCIMENTO, 0BHAS,tOm.
I, p. 7li.

— Que dá na visía, notável, admirá-
vel. — Brilhante de gloria.— Decair de

uvia posição brilhante. — Um brilhante

feito d'armas, — No momento mais bri-

lhante de sua vida. — Um génio bri-

lhante.

Oli ricco Arios'0 ! Oli v.tIg nobre e farto

De bníhau/es iilênis vtinailas I

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, tom.
I. p. 153.

— Esplendido, pomposo, luzido, sum-
ptuoso, magniiico. — Bailes brilhantes.
— Esteve uma festa brilhante.— Um sé-

quito brilhante, uin brilhante estado-maior.
— Uma brilhante cavalgada.
— Cheio de bellas imagens, fallando

do estylo, da poesia, etc.

—

A locução foi
brilhante. — Expressões brilhantes. —
Esta passagem é a que me pareceu mais
brilhante.

— «i'. m. Diamante que tem ambos os

lados facetados. — Este brilhante é d'uma
bella agua. — Adereço de brilhantes. —
Este brilhante offusca a vista.

BRILHANTEMENTE, adv. (De brilhan-

te, com o suttíxo «mente»). D'uma ma-
neira brilhante.

BRILHANTÈZ, s. /. Vid. Brilho.=Pou-
co usado.

BRILHANTISMO, s. m. Brilho, esplen-

dor, magnificência, sumptuosidade.

BRILHAR, V. n. (Do latim berillus, es-

pécie de pedra brilhante). Dar luz, ou
retiectir a luz. — Resplandecer, reverbe-

rar, reflectir, reluzir. — A lua brilha atra-

vez das nuvens.— O brilhar do sol. — .ás

estrellas brilham no espaço, — Os olhos

brilhavam, choios de ira.

— Attrahir as vistas pelo brilho das

cores, da belleza, do fausto, do esplen-

dor.— As suas jóias brilham tanto, que

ojfuscam todas as outras.— A sua belle-

za brilha entre as demais.
— Familiarmente : Distinguir-se. — O

actor brilhou no desempenho do Hamlet.
— V. a. p. us. Brilhar uma cousa,

apresentar-se brilhante com ella.

BRILHO, s. m. Luz viva, que derrama,

ou reflecte um corpo
;
lesplendor.

Que pedes ás estrellas mais propicias
tjlll tioiixo l.ilu Oe moJi'Slo Inilhu,

Com (]ue os rubis ila LiOcca. com que os lyrios

l)o peilo eiilre-ver deixas.

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,
tom. 1, p. 21.

Co'ot]ro da Grega lin.íjiia, e da Latina
Der.ão inííhi) ao dizer.

lOEM, IBIDEM, tom. I, p. 33.

BRIM, s. m. Espécie de panno crú. Ha-o
de ditlerentes qualidades : grosso para ve-

las de navios, e tino para calças, cerou-

las, etc.

BRINCADEIRA, s. f. (Do thema de brin-

car, com o sutiixo «deira»). Acçào de

brincar; acto que se faz brincando.

—

Tu^

do ísío /o i W7?ia brincadeira.
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folgar.

BRINCADO, part. pass. de Brincar.

Ornado caprichosamente ; feito com for-

mas caprichosas.— Um bracelete muito

brincado.

BRINCADÓR, A, «<//. (Do theraa brinca,

de brincar, com o suHixo xdor», «a»).

Que brinca, que gosta de brincar.

— Que faz ornatos capiichosos.

—

A
natureza mostra-se brincadora )ias suas

creações.

BRINCALHÃO, adj. m., BRINCALHONA,
/. (Do thema brinca, de brincar, com o

suffixo composto «alhão», «alhona»)- Vid.

Brincador.

BRINCÃO, adj. m., BRINCONA,/. Vid.

Brincador.

BRINCAR, V. n. Fazer jogos, saltar,

-As creanças brincam nojardim.

E bum menino brincandu,

Com seis ou sete d'<n/ellas:

Saneias pareci lo elias.

GiL VH;ENTK, AUTO PASTORIL POKTUGDEZ.

Este um dedal de praia, aquello um diche
De subido valor, pclajauella,

BrincanUo, ou descuidado, deila á rua.

FRA.NCISCO MA.NOBL DO NASCIUE.NTO, OBRAS,

tom. I, p. 5U.

— a Porém Palmeirim, a que a razão

ajudava a sentir mais a de seu i mão, foi
tão triste, que nenhuma cousa ofazia con-

tente, passando o tempo em ir-se todolos

dias passar aquella saudade ao longo da
praia onde o mar batia: com sua idade

pouca, brincando nas ondas delle, esque-

cia parte da paixão, que o apartamento

de seu irmão lhe fazia.» Francisco de

Moraes, Palmeirim d'Inglaterra, cap. 8.

— V. a. Adornar, enfeitar caprichosa-

mente.— Estes canteiros brincaram a pe-

dra com muito gosto.

BRÍNÇA, s. f. Herva de talo delgado

e comprido (/jeucecíawMní officicinale, Lin—
neu).

BRINCO, s. m. Salto, movimento que
se faz por divertimento.

— Obra caprichosa de arte.— «Algu-

ma hora cansado de brincos (um ceriei-

ro), reduzia Anjos, carrancas, Jlures, e

Serpentes a tochas, que ardião até os co-

tos, e lá hia tudo.» Francisco Manoel de
Mello, Apol. Dial., p. 34. — «Entramos
em huma casa muy bem concertada toda

chea de brincos da China, e Veneza, e

outras peças muy curiosas, e de preço.»

António Gouvêa, Jornada do Arcebispo

de Gòa, Liv. ui, cap. 12.

— Brincos da natureza, producção na-

tural de formas caprichosas. — «Disto

venho a cuidar quão perigoso estado he o

da conjiança em homens, e desuiome dei-

tes quanto posso; porque he outro gosto lá

per st, cair na contemplação dos brincos

da natureza.» Jorge Ferreira do Vas-
concellos, Ulysippo, act. ii, se. 7.

— Peça que se d;l as creanças parael-

las se divertirem e cntretercm.
— Adorno das orelhas, que consta do

uma argola com um pingente. — No sé-

culo passado designava ornatos do metal

d'outras partes do corpo, como broches,

braceletes, etc.

— Figuradamente : Dito gracioso. —
Acoào graciosa. — Ludibrio, zombaria.

BRINCO, s. m. Herva rasteira de talos

pequenos, cobertos de folha miúda, com
um talo grande no meio que chega á al-

tura de seis palmos, com vários ramos
de flores amarellas, tendo no meio um
maior que os outros, o qual dura de mar-
ço até jullio, ficando desde então a raiz

viva debaixo da terra.

BRINDAR, V. a. (Do allemão bringen,

levar). Offerecer, presentear. — Brindar
alguém com alguma cousa. — Brindar al-

guma cousa a alguém.

AlTeilos a Ião ina^-ra, occa pilança
Se amu.^o contra as rári^ i;;arias

Coiu que os brinlão os Clássicos bizarros.

FBA.Nr.KSCO MA.XOEL DO NASCIMENTO, ODBAS,

tom, 1, p. -.'S.

— Convidar a beber juntamente com
o que convida. — «Quando recorrião a
Lutero, elle os brindava logo, e com o

mesmo antidoto lhes carregava, e alicia-

va o cérebro. » António Vieira, Sermões,
Tom. IX, p. 84.

— V. n. Beber á saúde de alguém.

—

«Lhes brindavão á nossa saúde , e nós á
sua morte.» António Vieira, Sermões,
Tom. VIII, p. 2.

— Fazer oblata (aos deuses, aos Ído-

los).

Hoje com quatro taças (mais vertentes

De prazer que de Bâccho) brindo aos Numes
Tutelares, que um Templo tem sagrado

No arcano de meu peito.

FRA.NCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OB., tOIU. I,

p. 117.

BRINDE, s. m. (Vid. Brindar). Porção

de vinho que se bebe á saúde de alguém.
— Fazer um brinde.

— Figuradamente

:

P.ira (|iie me estais recordando

O que eu não posso esquecer.

Vos com capa de cariíibo

Brindes me fazeis com fel.

CBISTAES DALMA, p. IS2.

Oh quem obter poderá que estes firindes

Cbefjuem fervidos [quaes me saltam natma)
Nas azas do desejo asradecido

As Cortes de Uaya e Elysla.

FBANCISCO MANOKLDO.NiSlIMIi.NTO, OB, lOIU. I,

p. 117.

— Por extensão : Cousa que se oftere-

ce, que se dá como mimo.
BRINGE, s. m. Em Couto, Década IX,

cap. 3, oncontra-se esta forma no sentido

do Brinde. A nrio ser um erro de impres-

são, è uma antiga forma do Brinde, con-

servando o (j germânico i^vid. Brindar).

BRINGÉLLA, s. /. Vid. Beringella.

BRINQUE, s. in. Termo .Asiático. Certo

manjar delicado.— aComeremos desse ar-

roz com leite de coco, e o seu bringiie

manjar que tanto gabão. í) Jorge Ferreira

do Vasctinccllos, Aulegraphia, act. V, se. 5.

BRINIE, s. /. Carne cosida com arroz.

= Colligido por Bento Pereira.

BRINJÉLLA, s. f. Vid. Beringella.

BRINQUEDO, s. m. Brinco de crianças;
brincadeira.

BRINQUINHARÍA, s. /. (Derivado do
diminutivo de Brinco). Officina era que se

fazem brincos. —Arte, profissão de fazer

brincos.

BRINQUINHÉIRO, s. m. (De brinqui-

nho, diminutivo de brinco, com o suffixo

«eiró»). Otiicial que faz brincos.

BRINQUINHO, s. m. Diminutivo de
Brinco.

Se sois brinquinho de alcorça

Sereis da sangria a prenda.

ACADEMU DOS SINGCLARGS, tOm. II, p. 322.

BRÍO, s. m. Sentimento elevado da
própria dignidade.— Um homem de brio.

Marialva (sonha) sciencias, honra e brio.

FRANCISCO UA.NOKL DO NASCIMB.\TO, OB., tOm. I,

p. Ii3.

— Zelo do seu credito. — Offender os

brios a alguém.
— Liberalidade. — Tudo podes esperar

delle, pois é cheio de brio.

— Esforço, coragem. — n-Como no co-

raçam todos nam sam inimigos da Fee de

Christo, com qualquer quebra dos Portu-

guezes cobraram 'brio.» António Gouvêa,
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. i,

cap. 16. = Diz-se também fallando dos

auimaes : Um cavallo cheio de brios.

Não foy desazada a mSr,
O pai íoy moço de brio.

Que voou sempre cora galla.

Que sempre cantou com pico.

JERONYMO BAHIA, k MOBTB D' CM PLNTASUCO.

Cada Cabo, A porfia, nesse Cúneo,

Se ladca de intrépidos Parentes,

Que, na refrega o escorem, e que o ajudem
\ victoria ganhar, com força e brios.

FBANCISCO MANOKL DO NASCLUbntO, OBRAS,

tom. I, p. 2ÚI.

— Figuradamente: Os brios ãa carne,

a concupiscência.

— Loc: Fazer brio d'alguma cousa,

haver como honroso, glorioso. — tFez
brio de merecer tudo, e de ttão pedir nada. »

Jacintho Freire, Vida de D. João de Cas-

tro, Liv. IV, cap. 110.— Ter p<>r brio,

prezar-ee de. . .
— Abater os brios a ca-

guem, humilhalo.— Erguer os brios, in-

spirar animo, fazer recobrar o animo.

BRIÓL, s. m. Termo de Náutica. Ca-
bo que se faz fixo nas esteiras das ve-

las redondas, e que, subindo por ante

avante delias, as ííjiida a carregar.—Briol

de abraçar, cabo fixo*uas vergas dos pa-

patigos por ante a ré do panno, e que en-

tiando em sapatilhos lixos na esteira, sobe

por ante avante, e .ajuda a carregar a

vela. — Briol co^n pc d^ gallinha, cabo

que se usa na gata e nos joanetes dos

navios de grande porte, que é maior (a

terça parte pelo menos) do que a porção

da esteira comprehendida entre os seus

chicotes, e que tom um sapatilho enfiado

para ucllc se fazer fixo o briol, o qual
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segue depois d'isso o mesmo andamento
que qualquer dos brióes da gávea.

BRIOMBO, ít. m. Talvez erro typogra-

phico por Biombo em Francisco Manoel
de Mello, Epanaphoras p. 336.

BRIÓN, s. m. Vid. Bryon.
BRIOSAMENTE, adv. (De brioso, com

o suífixo «mente»). Com brio.

BRIOSO, adj. (De brio, com o suífixo

«oso»). Que tem brio.

De Quinhentistas vos honrai briosos,

Que e ser herdeiros dos caudaes Latinos,

De não murcua eloquência arvores férteis.

FaANClSr.o MANOEL DO NASCIMENTO, OB. tOm.I,
1). 105.

—Soberbo, orgulhoso.— «Homens brio-

sos 6 brigosos. » Fr. Luiz de Souza, Vida

do Arcebispo, foi. 123, em Bluteau.

— Vaidoso.
— Loc. : Brioso de pão de raZa^Vaido-

80 sem fundamento algum.

BRISTOL, s. m. (De Bristol, cidade da
Irlanda). Espécie de panno de là grosso.

BRITADO, part. pass. de Britar. Que-
brado, partido.

Anjos bem-aventurados,

Metterei o camstrel,

Que trago os testos britados ?

GIL VICRNTE, AUTO DA BARCA DO PDRGATOBIO.

= Hoje emprega-se só faliando da pe-

dra : Pedra britada.

— Infringido.

—

a Posto que alguém que-

relasse de outros, que o ferira sobre ven-

dita, ou revendita, uu segurança britada.»

Cortes d'Evora de 1361.

BRITADOR, s. »!. Quebrador. = Hoje
diz-se só, faliando de quem quebra pe-

dra : Um britador d'estrada.

— Figurada e antigamente : O que in-

fringe. — Britador da lei.

BRITAMÈNTO, s. m. ant. Acto de bri-

tar, quebra, arrombamento. — mStabele-

çemos que nenhum non leue cousa a aque-

les que acaeçer perigoo no mar ass)/ dos

da terra nossa como dos das outras se

acaeçer per britamento de naue ou de na-

uio alguma cousa que andasse. . . » Lei de

1211, trad. posterior, em Port. Mon. Hist.,

Legas, Tom. i. — «Os peccadus da obra

som estes : gulla, luxuria, bevedice, sa-

crilégio, symonya, sortillegio, quebranta-

mento de festas, indignamente com^^ un-

gar, britamento de yyíos.». D. ^ Duarte,

Leal Conselheiro, cap. 70.

BRITAR, V. a. Quebrar, arrombar. —
d Ali sesmalhauam fortes lorigas e brita-

uam e espeçauain e talhauam escudos ca-

pilinas èacííitííes. D «Livros de Linhagens,

III, p. 186, em Portugal. Mou. Hist., Scri-

tores, Tom. i. — aAcontece algumas ve-

zes que nom som hi os donos das casas, e

som hi sas molheres e britam Ihis as por-

tas, e entram Ihis nas casas dentro por
mal, que Ihis querem ou a rogo dalguuns
para Ihis fazer mal, e dam a entemder
que buscam hi garções, e molheres, de

que devem a aver algo.» Cortes de 1331,
art. 51, mss.

glaterra.

— Figuradamente : Infringir.

^ Hoje usa-se só faliando da pedra:
Britar pedra.

BRITANNICO, adj. (Do latim britanni-

cus). Natural da Gram -Bretanha ou In—
Pertencente á Inglaterra.

BRITA-ÓSSOS, s. m. (De brita, thema
de britar, e osso). Variedade de águia
que tem o bico tao duro que com elle

quebra ossos.-— «Os Corvos, e milhanos,

e brita-ossos também comem aves.» Diogo
Fernnndes Ferreira, Arte da Caça, p. 7.

BRiVES, s. m. pi. Termo de Náutica.

Cabos com que se colhem as velas, quan-
do se querem ferrar.

BRÍVIA, s. f. Corrupção antiga e popu-
lar de Biblia.

BRÍZA, s.f. Termo de Náutica. Vento
fresco e periódico.— « Ventos frios, e su-

tis, a quem vulgarmente nossos marinhei-
ros chamão briza ventante, que de ordi-

nário se esforça com a nova influencia,

que o Sol lhe vai mandando, seja não dis-

sermos, que o nome briza se deduz do anti-

go verbo brizar, que hoje dizemos, em-
balar, sendo tal o ejfeito d'aquelle pode-

rosissimo vento, e tem proporção com o

nome Grego Brephos que significa a
criança, por ser esta briza o primeiro
vento do anuo, ditto Injunte d'essn causa.»

Francisco Manoel de Mello, Epanaphoras,

p. 220. — aOs primeiros tempos com as

brizas do Norte, e Nor -deste costumuo de-

cer do Polo 2^ellos últimos de Janeiro.»

Idem, Ibidem.
— Em termos de Meteorologia, vento

brando e regular 'que se sente á beira-

mar.

—Na linguagem vulgar, todo o vento

que sopra brandamente.= Couto usa esta

palavra como masculino.

BRIZÁR, v. a. Embalar.— Brizar ?í??ia

criança.

BRIZOMÁNCIA, s.f. (Do grego brizein,

dormir, e o suífixo «maneia»). Adivinha-
ção pelos sonhos.

1). BROA, s.f. Pão de milho.— Broa
amarella.

— Espécie de bóio do milho com algu-

ma farinha triga, mel, azeite e vários

adubos, que se faz particularmente pelo

natal para presentear, — Figuradamen-
te : Presente, brinde que se faz pelo na-

tal.

2.) BROA, s. f. ant. Por meia broa,

por meio canal.

BROCA, s. /. Instrumento que consta

d'um eixo central, que gira por meio de
um arco e d'uin cordel, ligados a elle,

com que se abrem buracos circulares.

— A parte da fechadura que entra na
chava fêmea.— Fechadura de broca.— Termo de Artilheria. Cavidade ou
faliia profunda no canhão de artilheria.

BROCADÍLHO, s. m. (Diminutivo de
Brocado). Brocado mais leve que o de
três altos. — « Vestindose os Nobres de se-

das, brocadilhos, e laãs finas.» Manoel

Godinho, Viagem da índia, p. 44, em Blu-

teau.

1.) BROCADO, s. m. (De broca, que si-

gnifica primeiramente instrumento de pi-

car, assim brocado, estofo picado). Esto-

fo tecido d"uma mistura de diíferentes

cores, e d'ouro ou prata, com flores e

figuras

O ouro pêra que he,

E as pedras preciosas,

E brocatius ?

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA.

... A ruim comprador
Levar-lhe ruim Imixailo.

IDEM, AUTO DA FEIRA.

— ((Vos falais em mim, que fui hum
pinho de ouro : lustraua mais com burel

que esse madraço com borcado.» Jorge
Ferreira de Vasconcellos. Ulysippo, act.

I, SC. 1. — « Respondeo elle, pois assi he,

façamos também festa, pois somos amigos,

mandou então que se tangessem todos os

seus estromentos, e atabales polias ruas,

e se corressem carreiras, com que foy muy
festejado o nascimento da Infanta, que

Deos guarde, e n\andou dar a Domingos
Fernandes , que nos seruia de lingoa huma
Cabaya de brocado. > António Gouvêa,
Jornada do Arcebispo de Gôa, Liv. iii,

cap. 12.

2.) BROCADO, adj. 2 gen. (Vid. Bro-

cado 1). Bordado como o brocado.

BROCAL, s. m. Guarnição de aço na
borda do escudo.— tPede-vos se quereis

escusar isto por onde os outros passam
tanto contra sua vontade, que de duas
cousas façaes uma, ou vos torneis por
onde viestes, ou promettaes de sempre vi-

ver no conto dos tristes, e pêra signal de

isto, deixeis vosso escudo, e o nome de

vosso pessoa escripto em. o brocal delle.D

Francisco de Moraes, Palmeirim de In-

glaterra, cap. 21. — «E como esta aven-

tura soasse ao longe e a ella acudissem

muitos com o desejo de levar o escudo, o

cavalleiro Triste que o defendia fez tan-

to em armas, que poz em roda delle mais

de duzentos que o acompanhavam com os

nomes de seus senhores escriptos nos bro-

caes.» Idem, Ibidem, cap. 59.— «Mas
já quando chegou, o outro estava rendido

e o escudeiro do cavalleiro Triste lhe pu-

nha o escudo em companhia dos outros,

que ahi estavam, com o nome de seu dono

no brocal, que dizia Carmelante.» Idem,

Ibidem, cap. 60.

—

«E passando-se pêra
aquella fortaleza da ponte, que era uma
das principaes de seu estado, tendo em sua

companhia o gigante Lamertão com dous

cavalleiros de sua linhagem, por aquelle

costume, que ninguém podesse passar a

ponte sem primeiro franquear a passa-

gem por batalha de todos três, ou deixar

seu escudo co' nome escripto no brocal,

crendo que antre os muitos, que ahi vi-

riam, seria Onistaldo algum. í> Idem, Ibi-

dem, cap. 76.



BROC BROM BROM 825

BROCÃO, s. m. Nome da arvore negra,

de que dimana o bdellio.

BROCAR, V. a. Furar com broca.

BROCARDO, s. in. (No francez brocara;

do baixo latim brocarda). Termo de Di-

reito. Nome dos principies ou primeiras

máximas de direito, taes como as que fez

Azo e a que deu o titulo de brocardica

júris.

— Por extensão : Qualquer aphorismo

recebido.

BROCATÉL, s. m. (Vid. Brocado). Te-

cido de seda e prata tirada á fieira.

BROCATÉLLO, s. m. (Do italiano bro-

catello). Espécie de mármore de Itália, de

muitas cores.

BRÓÇA, s. f. (Do francez brosse : de-

via-se escrever Brossa). Termo de Im-

prensa. Escova com que se lavam as for-

mas depois da impressão.
— Termo de Estrebaria. A escova de

limpar as cavalgaduras.

1.) BROCHA, s. /. (Em francez bro-

chsj no wallonico broke, picardo broque,

forquilha de ferro ; do latim brocchus, ou

brocus, dente saliente, d'onde as signifi-

ções de ponta, prego, etc.) Prego de pé
curto e cabeça grande. — Um saj^ato com

brochas na sola. — Uma cadeira com bro-

chas.

— Fecho de metal que se prega nas

pastas dos livros.

— Peça da armadura com que se aper-

tavam ao corpo as differentes partes d'el-

la, e se ajuntavam peias bordas. — a Os
caualeiros que eram em terra jilhauamse

pelos lazes das capelinas e dos bacinetes

e d-auamse das brochas qm as poinkam
da outra parte.» Livros de Linhagens,

III, p. 186, em Portugal. Mon. Hist.,

Scriptores, Tom. i. — aDeo-lhe com hu-

ma brocha que trazia. y> Fernão Lopes,

Chronica de D. Pedro I, cap. 20.

— Figuradamente : Alargar, largar a
brocha, alagar-se.

Por falar no gouernar
e largar assy a trocha

noD espaço.

CA.NC. DE BBze.ND£, tom. I, p. 197.

— Estar apertado da brocha, sentir ne-

cessidade urgente de evacuar os excre-

mentos, e n'outro sentido : ter alguma
cousa urgente a fazer, ter alguma neces-

sidade urgente.

— Peça de apertar alparcas, fechando

e unindo uma borda a outra.

— Peças de corda que amarram de

fueiro a fueiro para estes não abrirem,

com carga alta.

— Correia de couro, com torcidas ou
azelha nas pontas, que se prende nos

dentes dos cangalhos, e cinge o boi pelo

pescoço.

—

*Quando leuam algum carro

carregado de pam, ou d'oiitra coitsa,e sse

lhe entorna, que os Bois sse lhes afogarom
sse nam tevcrem com que cortarem as bro-

chas.» Carta de D. João I, de 18 de no-

vembro de 1409.

VOL. 1. — 104.

— Chaveta de páo, que se embebe no
extremo dos eixos do carro para obstar a
que as rodas saiam d'elle.

2.) BROCHA, s. f. (A mesma palavra

que Broca;. Pincel grande e grosso de
pintor.

BROCHADO, 2'^art. pass. de Brochar.

—

Sapatos brochados.— Umlivro brochado.
BROCHADOR, A, s. Pessoa que brocha

livros.

BROCHAR, V. a. (De brocha). Pregar
com brochas.

— Coser as folhas d"um livro dobra-
das com antecedência, e pôr-lhe depois

uma capa de papel.

BROCHE, s. m. (Do francez broche, a
mesma palavra que o portuguez brocha).

Jóia guarnecida de um comprido alfinete

de que as mulhere» se servem para pre-

gar o chalé adiante, etc, ou como sim-

ples ornato no alto do corpete do vestido.

BROCHURA, s. f. (Do francez brochu-

re, de brocher, derivado de broche, o mes-
mo que o portuguez brocha). Acção de
brochar livros.—O estado d'um livro bro-

chado. — Um livro em brochura.
— Pequena obra de poucas folhas bro-

chada.

BRÓCOLOS, s. VI., por contracção BRO-
COS. ^Do italiano broccoli). Espécie de cou-

ve originária de Itália.

BRÓDIO, s. m. Caldo com restos de
sopa que se dava aos pobres na portaria

dos conventos.

— Figuradamente : Festim, patuscada.

= Este é o sentido actual.

BRODÍSTA, s. 2 gen. (De bródio). Po-
bre que ia ao caldo ás portarias dos con-

ventos.

— O que vae aos festins, ás patusca-

das. — O que dá festim, banquete.

1.) BROEIRO, adj. (De broa.) Que co-

me muita broa.—Substantivamente : Um
broeiro.

2.' BROEIRO, A, s. Pessoa que faz broa
para vender.

BROÍNHA, s. f. (Forma diminutiva de
Broa~ . Bolo chato de farinha e ovos.

BROLAMÊNTO, s. m. ant. Bordadura.

f BROLÁR, Í-. a. Antiga forma de Bor-
dar. — «Homeens de prol, todos vestidos

doutra livree, e cintos cubertos de velliido

preto com as armas delltei brolladas.s

Fernão Lopes, Chronica de D. Pedro I,

cap. 49.

BROLHÁR, V. 5!. Vid. Abrolhar.
BRÓLHO, s. m. Bagaço.

1.) BROMA, s.f. Termo d'Alveitaria.

Parte da ferradura da besta. — «E as Ta-
pas fazerem assento nas Bromas.» Antó-
nio Galvão, Tractado d'Alveitaria, p. 532.

2.) BROMA, adj. Termo Familiar. Gros-
seiro, mascavado. — Ignorante, que tem
má educaç.To.

3.) BROMA, s. f. Bicho que róe a ma-
deira.

1.) BROMAR, V. a. Uocr como a bro-

ma.— Esburacar.

2.) BROMAR, V. a. Termo de engenho

de assucar. Fazer em assuear queimado,

em mel que não cria grã, ou que coalha-

do não se purga nem se lava.

BROMÀTO, s. m. Termo de Chimica.

Sal produzido pela combinação do acido

brómico com as bases salificaveis.

— Brornato de potassa; o bromato po-

tássico fórma-se na mesma occasião em
que se obtém o bromurêto de potássio,

que se separa, precipitando-se, por ser

quasi insolúvel.

BROMATOLOGÍA, s. f. (Do grego bro-

ma, alimento, de brôskô, eu como (o

qual vem de bord, alimento, boro, devorar,

o mesmo que o latim torare fvid. Voraz),

e logos, tr«ctado). Termo Didáctico. Tra-

ctado, descripção dos alimentos.

t BROMÉLIA, s. f. (Assim chamada em
memoria do medico sueco Bromelius,

tão célebre pela sua Flora gothica . Ter-

mo de Botânica. Nome do ananaz.

t BROMELIÀCEA, s. f. Termo de Bo-

tânica. Nome da familia de plantas mo-
nocotyledoneas apétalas perigyneas, de

que o ananaz {bromelia) é o typo. O fru-

cto é uma baga ou uma cápsula, e mtd-

tas vezes as bagas se unem, e dão ao

fructo, como no ananaz, a forma de uma
pinha.

BROMHYDRÁTO, í. m. Vid. Hydrobro-

máto.

BROMHYDRICO, adj. Vid. Hydrobró-
mico.

t BRÓMICO. adj. (De bromo, com o suf-

fixo nico»). Termo de Chimica. Ácido
bromico, ácido resultante da combinação

do bromo com o oxvgeneo.

BRÓMINA, s. f. "Termo de Chimica.

Principio elementar descoberto em algu-

mas plantas marinhas.

BROMO ou BRÓMIO, s. m. (Do grego

brômos, que cheira uial\ Termo de Chi-

mica. Corpo simples, metallóide. interme-

diário do chloro e do iodo, descoberto em
1826 por Balard, na agua mãe de mui-

tas salinas, na do mar. em algumas aguas

mineraes, etc. E' liquido na temperatura

ordinária, de côr vermelha denegrida, em
massas, de côr arroxada, cheiro forte e

desagradável, sabor egualmente forte e

cáustico, pnlnvcl no álcool e no ether.

t BROMOFÓRMIO, s. m. Substancia

análoga, pelas suas propriedades e pela

sua preparação, ao chlorofomuo. E um
corpo liquido. d'uma grande densidade,

um pouco volátil, transformando-se fa-

cilmente com a potassa em formiáto de po-

tassa e bromurêto de potássio ; foi desco-

berto por Dum.Ts.

I BROMOGRAPHÍA, s. /. (Do prego hr5-

ma, alimento, e grnphein, descrever"*.

Termo Didáctico. Svnonvmo de Broma-

tologia,

t BROMURÊTO, í. m. Composto resul-

tante da combinação do bromo com um
outro corpo. Os bromoretos possuem as

maiores an.ilogias com os chloruritos ; têm
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quasi todos os mesmos caracteres, e ob-

têm-se da mesma maneira, mas são as-

saz geralmente coloridos. O bromureto

de prata encontra-se em algumas minas
;

o bromureto de magnesia existe com os

ioduretos e chloruretos na agua do mar,

e em muitas aguas mineraes ; os bromu-

retos de ferro e de potássio sào ulilisa-

dos peia medicina.

BRONCHÃO ou BROCHÃO, s. m. Bro-

che grande.

BRONCHIÀL ou BRÓNCHICO, adj. (pr.

hronkiál ou brõnliko ; de bronchio, com o

suffixo «ai»). Termo d'Anatomia. Que
tem relação com os bronchios. — Artérias

bronchicas, ordinariamente duas de cada

lado. — Cellidas bronchicas, pequenas

vesiculas formadas d'um tecido cellu-

lar brando, que, pela sua reunião, con-

stituem os lóbulos pulmonares, onde vão

ter os ramúsculos dos bronchios e onde

se executa o phenomeno chimico da res-

piração. — Glandidas broiichiaes ou

bronchicas, pequenas glândulas ovóides,

achatadas, unidas com a face externa da

membrana fibrosa, entre esta e a cama-

da muscular e no intervallo dos arcos

cartilaginosos; as suas funcçues são des-

conhecidas. — Nervos bronchicos, nervos

forneeidos pelo pneumo-gáslrico.

BRONCHIOS, s. /. pi. (pr. brõnkios;

do grego hrónkhos, garganta). Hão os dous

ramos de bifurcação da trachea-arteria,

com a qual têm a maior analogia de for-

ma e de construeção. Estas duas divisões

vão uma ao pulmão direito, a outra ao

pulmão esquerdo ; o bronchio direito é

mais grosso, mas mais curto que o es-

querdo.— As ramificações dos bronchios.

— Um bronchio obstruído por um corpo

estranh').

BRONCHÍTE, s. /. (pr. bronkite ; de

bronchio, como suffixo «ite»). Termo de

Medicina. Inflammaçãoda membrana mu-
cosa que cobre os bronchios. Chamavam
antigamente a esta affecção catarrho pul-

monar, e simplesmente catarrho quando
não era grave. As causas que predispõem

a uma bronchite, são : uma constitui-

ção débil, um temperamento lymphatico,

tempos frios, húmidos, repentinas mu-
danças de temperatura, as estações chu-

vosas; depois vêm como causas deter-

minantes, um resfriamento súbito, o frio

ou humidade nos pós, etc.

BRONCHOCÉLE, s. /. e m. = Mais usa-

do no feminino (pr. bronkocéle ; do gre-

go brónkhos, garganta, e kêle, tumor).

Termo de Cirurgia. Tumor na garganta,

vulgarmente conhecido com o nome de
papeira.

t BRONCHOPHONÍA, s. /. (pr. hronko-

fonia ; do grago brófjkhos, garganta, e

phônê, voz). Termo de Medicina. A re-

sonancia da voz nas divisões bronchicas

exploradas por meio do stethoscopio.

t BRONCHORRÈA, s. f. (pr. bronkor-

réia ; do grego brónkhos, garganta, e

rhein, correr). Termo de Medicina. Nome
da affecção chamada vulgarmentepííitíía^

tluxii mucoso.

BRONCHOTOMÍA, s. f. (pr. bronkoto-

mía ; do grego brónkhus, garganta, e to-

me, incisão, de teinnein, cortar). Termo
de Cirui-gia. Nome dado á incisão que

se faz no canal respiratório, na região do

pescoço ;
entre as numerosas causas que

obrigam a recorrer a esta operação, de-

ve-se citar em primeiro logar a presença

d'um corpo estranho entahido nas vias

respiratórias, e que é urgente extrahir-

se sem demora, se se quizer evitar uma
suff'ocação imminente, — a angina.

BRONCHÓTOMO, s. m. (pr. bronkôto-

mo ; vid. Brouchotomia) Termo de Ci-

rurgia. Instrumento destinado á operação

da bronchutomia.

BRONCO, adj. Tosco, grosseiro, áspe-

ro, escabroso, inculto, que ainda não foi

desbastado.
— Applica-se aos metaes quebradiços,

ou faltos de ductilidade.

— Figuradamente : Rude, inurbano;

diz-se de quem é de génio e de trato ás-

pero.

— Desentoado, desafinado; diz-se dos

instrumentos de musica que têm som des-

agradável e áspero, e também da voz,

com eguaes defeitos.

— Defeituoso, mal feito, fallando dos

animaes.

BRÔNÇO. Vid. Bronze.

BRONTEO, s. ?)!. ant. Grande vaso de

bronze em que se agitavam pedras para

imitar, nus theatros, a trovoada.

t BRONTÓLITHO, s. m. (Do grego

brordè, raio, e lithos, pedra). Pedra de

raio, nome de grandes massas de ferro

sulphurado, que se encontram no cré de-

pois de tempestades, descobertas pelo ef-

ieito das grandes chuvas.

BRONTÓiviETRO, s. m. (Do grego bron-

tê, raio, e metron, medida). Termo de

Physica. Instrumento ])roprio para calcu-

lar a força da electricidade atmosphevi-

ca em oecasião de tempestade.

BRONZE, s. m. (No hespanhol bronce,

no francez bronze, no napolitano avrun-

zo, no baixo latim bronzium. Muratori,

que Diez appi ova, tira-o de bruno, pardo,

pelo intermediário d'um derivado bru-

nízzo, bruniccio, com deslocação do ac-

cento. Esta deslocação do accento faz al-

guma diíficuldade, e por isso póde-se sup-

pôr o baixo latim bruntus, que se encon-

tra nas glossas d'xElfricus, no sentido de

[ivido). Liga muito dura de cobre e es-

tanho, á qual se ajunta algumas vezes

zinco e chumbo, era quantidade variá-

vel, e até mesmo ferro. A composição do

bronze varia segundo os objectos que

se querem fundir. Os Irmãos Keller, fun-

didores bem conhecidos no Reinado de

Luiz XIV, prestaram toda a attenção a

este ponto ; e os seus bronzes são os mais

célebres.

— Bronze de estatuas. — As estatuas

fundidas em Versalhes pelos Irmãos Kel-

ler derão á analyse : na média: cobre

91,40 — estanho 1,70 — zinco 5,53—
chumbo 1,37.
— Bronze de medalhas. — A liga mais

conveniente para as medalhas que se de-

vem cunhar, é: cobi'e, 88 a 90; estanho,

8 a 10; zinco, 2 a 3. O zinco faz com
que o bronze tome com a acção do ar uma
brilhante côr de verdete (tão admirada
nos bronzes antigos).

— Bronze de canhões ou de peças,

composto de 90 a 91 partes de cobre e

de 9 a 10 de estanho.
— Bronze ou metal dos sinos, liga de

78 pai-tes de cobre, sobre 22 d'estanho.

— Bronze para dourados ; esta espé-

cie de bronze deve ser muito fusivel,

tornar-se muito fluida para tomar bem a

forma do molde. Uma das composições

mais favoráveis, é : cobre, 82,57; zinco,

7,481 ; estanho, 0,238 ; chumbo, 0,024.
— Bronze jxira as campainhas de re-

lógios.— Cobre, 71 ; estanho, 27 ; ferro, 2.

— «A nós outros o dinheyro do mundo
nos succede o mesmo, que ao ferro, e chum-

bo, bronze, « aço.» Francisco Manoel de

Mello, Apol. Dial., p. 115.

I'iiil;iste-lhe o Furor impio sentado

Sobre as armas cruéis, e atraz das costas

Retorcidos os pulsos

Com cem laços de hnmze.

FHANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, tODl. If

p. 125.

— Figuradamente : O troar do bronze,

o troar da artilheria.

—

Alma de bron-

ze, alma insensível, dura, que não sente

compaixão. — Amor de bronze, amor
constante, firme. — Céo de bronze, céo

onde não chove.— Terra de bronze, ter-

ra infruelífera, estéril.

BRONZEADO, part. pass. de Bronzear.
— Estatua bronzeada. — Um rosto bron-

zeado do sol, um rosto ao qual o sol deu
a côr do bronze.

BRONZEAR, V. a. (De bronze). Pintar

da côr de bronze. — Adornar qualquer

cousa com peças de bronze. — Bronzear

uma estatua de gesso.

BRÔNZEO, adj, (De bronze). Feito de

bronze.

Atada com cem nós adamantinos

A Desesperação (ruim Génio), em throno
Bromei), sentada, o Império amargo rege.

fllA>CISC0 MAVOEr, DO NASCIMENTO, OBRAS,

tom. 1. p. 281.

BRÔNZO, Vid. Bronze.

BROQUE, s. m. Termo de Fundidor.

Cano pelo qual o vento se communica á

classia, para accender o fogo onde está o

cadinho cora o metal.

BROQUEÁDO, part. pass. de Broquear.

Termo d^Artilheria.— Peça broqueada,

peça que tem brocas.

BROQUEAR, v. a. Furar, vasar com
brocas.

BROQUEL, s. m. (No provençal lio-
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quier, antigo catalàío hroquer, hespanhol

e portuguez broqicel, no francez bouclier

;

do baixo latim huccularius, broquel).

Parte da armadura defensiva dos anti-

gos.—Escudo pequeno feito de madeira e

coberto de pelle preparada ou de ence-

rado com guarnição de ferro : também os

havia de aço e de ferro sem coberta, e

serviam para defender o corpo dos gol-

pes do adversário.

Esta espada é roloa

E esie broquel rolão.

GIL T1CB.NIB. lirrO DA BiBCi DO IS PERSO.

Os qae Apollo lofluiu, por Marte o deixão,

bepoeui 05 livros, os broqueis euibraçam.

FRANCISCO MANOBt DO NASCIMENTO, OBRAS,
tOUI, I, p. oS.

O Director da sceoa manda aslalo.

Que daqui Aáião quairo, de la quatro
Soldaiu» c m oruquet^, couj capacetes
De í;rossú pjpelã>i, pintada á brociía.

IDEM, IBIDEM, p. lOU-

Logo uus contra oatros, com motim sobejo
CoiQ calãuas Je pa<>, que Uãu praiii^uadds
Nos órugjí-t-v, njs couraças que reliuem,
Assouiadus, sauiiiidus acúmeuão,
Dèm taliios, dem revezes, acuLIlcm.

IDEM, IBIDUM.

«o Hymiio Gallos cantão dos seos Druidas,
«(Canto de morte í> os Francos Ities respjudcm.
«Demes lerraudu, nos broqueis, rebrauiao,
«Como o Mar, quando, em rocDas, se espedaca.

lOBM-, IBIDEM, lom. VII., p. ::0Í.

— Figuradamente : Égide, escudo, pro-

tecção, defeza, amparo.

Deixa ás almas vul^rares que se accurvem
Com làu Iruuxos revezes,

Âffronta c u luiuiianio, e crava us ollius

Nú broquei da lLSperauv'a,

Que contra o cado e seus puuuaes te ampara.

FHA.NC1SC0 MANOEU UO NASCIMENTO, lOm. 1,

p. lii.

— Loc. : Dar no seu broquel, diffa-

mar-se, desacreditar-se; dizer mal de si

mesmo.
— Dar nos broqueis, deter-se, suspen-

der-se em circuuistiincias inúteis.

BROQUELAR. Vid. Abroquelar.

BROQUELEIRA, s. J. i^De broquel, com
o suitixo aeirau;. Termo de Historia Aa-
tural. (Jenero de insectos coleúpieios pen-

tâmeros, da famiiia dos clavicurnes, de-

nominada silpha por Linneu ; a maior
parte d estes insectos vivem nas matérias

em putreíacçào, e exbalam um cheiro in-

fecto ;
algumas vezes dei.xam sair pela

bocca ou pelo anus utn liquitlo muito lé-

tido
;
procuram os lugurtjs sombrios e

retirados, onde encontrem cadáveres ou

excrementos d'aniraaes. Encontra-se entre

as diflerentes espécies, na Europa: a bro-

queleira thoracica [òit^/iathurucica, L\n-

ueu) ; a broqueleira de (£ii.atro i)uutus{òil-

pha qitadrijjunttutu, Linneuj ; broquelei-

ra ubícura {tíiljj/ia obscura, Linueuj e a

broqueleira reticulada \^òiljijha rcticulatUj

Liniieu I.

BROQUELÉIRO, s. m. (De broquel, cora

o .sittiixL» eironj. (J que laz bloqueis.

— Huinem armado de broquel.

BROQUÈNTO, adj. (De broca, com o

Buftixo «ento»). Cheio de brocas, fistulas.

l.)BROSLÁDO, aJj. ant. Bordado.

—

<íAcahrido o Comer entrou pola porta uma
donzella fermosn, vestida ao modo inglez

de uma roupa de setim avelludado negro,

e em cima uma capa curta de escarlata

roxa, broslada de chaperia rica e lou-

çãa, com rosto sereno e algum tanto des-

contente. n Francisco de Moraes, Palmei-

rim de Inglaterra, cap. 13.

—

o. O gigante

Almourol espantado da braveza da bata-

lha, como aquelle que nunca vira outra

tal, e levando as novas d'ella a Mira-
guarda, não tardou muito que a uma ja-

nella se poz um pano de seda broslado de

troços de ouro, pêra dalli a estar vendo

acompanhada de suas donas e donzellas.-»

Idem, Ibidem, cap. 60.

2.) BROSLADO, s. m. Vid. Bordado.

Mestre. Cabellos ao sol curados,
que foi d"e!les ?

Bom trab. Tater noster qui es in ccelis.

ítesíre. Buratos, barras, broslailos.

ANTÓNIO PRESTES, ACTO DA AVE-MARIA.

BROSLÁR, e deriv. Yid. Bordar e de-

rivadas.

BRÓSSA, s. f. Vid. Broca.

BROTAMÊNTO, s. m. (Do thema brota,

do verbo brotar, com o suffixo «mento»).

A acçào de brotar, grelar ou lançar go-

mos tíoraes, folheares ou mixtos
;
germi-

nação. — a Posto que se não possa negar

que a germinação das sementes, e o bro-

tamento dos bolbos e gomos tenhão gran-

de analogia entre si.» Avellar Brotero,

Compendio de Botânica, Tora. i, p. 2.38.

BROTAR, V. a. Lançar folhas, reben-

tos (a planta).

— Extensivamente

:

Onde gretando o; humidos penedos
Orv3lhac'o5 de neve branca e fna,

Brolanilo estão de si mil arvoredos.

CAH., BLEGIA Tl.

Brotem lírios os campos qne alégora

De cardos espinitosos se cobríào.

CORTE REAL, NACPRAOIO DE SEPÚLVEDA, Cant. iV.

— Figuradamente :— «Fui o primeiro
que brotei este Jructo de escritura desta

vossa Ásia. -o Barros, Década I, Pi-ol.

— Produzir, criar.— a Que aquelle tron-

co não podesse brotar novo veneno. y> Ja-

cintho Freire, Vida de D. João de Castro,

Liv. I, n. 24:.

— Figuradamente: Fazer sair.

—

«Lhe
taparão a boca de maneira que não teve

por onde brotara queixa.» António Vieira,

Sermões, Tora. i, p. 311.
— Fallar muito, dizer muita cousa, em

sentido pejorativo. — Brotar disparates.

— V. n. Kebentar, nascer ; desabro-

char.— As folhas brotâo das arvores.—
ntíão nellus as febres muy continuas e he

mut/to doentia, em especial no tempo em
que brota a tâmara, que he a sua princi-

pal austtntaçào.» António Gouvêa, Jor-

nada do Arcebispo de Gòa, Liv. iii, cap.

10.

— Figuradamente : Estes ódios brota-

ram em sangue.

Ta Tens nas almas, quando ao mnndo hrolão;
Qual o b-jtão mimoso. . .

.

FRANCISCO MANOKL DO NASCIMENTO, OBR.^S,

tom. 1. p. 1(36.

— Sair com força, em jorro, faliando

d'um liquido. — O golpe fez-lke brotar

Mm rio de sangue.

Alli por urnas de crysial brotando.
Os tanques enche a crvstallina fonte.

GABRIEL PEREIRA DE CASTBO, DLTSSÉA, Cant. I,

est. 80.

— Nascer subitamente. — Brotam-me
nalma sentimentos até aqui por mim
ignorados.

— Apresentar- se, apparecer, começar
a vogar.— Brotou então a nova philoso-

2jhia socialista.

— Bradar, clamar, gritar em altas vo-

zes.

BROTOEJA, s. /. Affecção cutânea, mais

ou menos locaiisada, que provém da ef-

fervescencia do sangue^ e que consiste em
uma erupção de borbulhinhas que fazem
grande pruido.

— Figuradamente : Cousa que interior-

mente produz máo estar, inquietação; ne-

cessidade de fazer uma cousa. •— Este

homem tem brotoeja na alma.

BRUÁCA, s. J. Termo do Brazil. Mala
de couro crú, cora tapadoura também de

couro, co.ida nos quatro cantos, que se

pendura por azelhas ás cangalhas.

BRÚCO, s. m. (Do latim bruchus). Pul-

gão.

BRUÇA, s. f. Vid. Broca.

BRUÇOS, s. 77!. pi. Usado só na phrase:

De bruços, com o tronco e a cabeça para

baixo.

BRUGÍA, s. /. (De Bruges, cidade de
Flandics). Estamanha de Bruges.

BRÚGO, s. 7?i. Vid. Bruço.

1. BRÚLHA,*. /. Enxertar de brulha,

enxertar de esLudeíe.

2.) BRÚLHA, s. f. Corrupção de Bor-

bulha.

BRÚLHO, s. 7)1. Bagaço da azeitona que
se tira depois de espremido o azeite.

BRULOTE, s. m. (Do francez brúlot,

de òriiitr, queimar). Termo de Náutica.

Embarcação carregada de materiaes in-

tlanimaveis e explosivos a que se dá fogo

para o communictir aos navios inimigos.

BRUMA, s. /. {Do latim bruma, solsti-

cio de inverno, inverno). U inverno, a

chuva.

—Na Agricultura da Europa, tempo da
bruma, chamado lambera Itmpo murto,

norae do tempo que decorre de 8 de de-

zerabro a 6 de janeiro, porque n elle não

se trabalha ou se trabalha muito pouco
nos campos.

BRUMAL, adj. 2 gen. ^De bruma, com
o stifKxo oalí). Diuverno; que pertence

ao inverno. — Invernòso.

BRÚMO, s. íJi. (Do grego brômos, féti-

do'.-'' l'ití; matéria purulenta.

BRUMOSO, adj. Vid. Brumal.

BRUNAL, adj. 2 gcn. Carre^zado, tris-

te, pesado. —- Desgraçado,
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BRUNDÚSIO, aij. Termo Familiar. Me-
lanciíoiico

;
que nunca se ri.

BRUNÊIRO, s. 7)2. Vid. Abrunheiro.

1.) BRUNHÊTE, adj. 2 gen. (Do íran-

cez brunetj diminutivo de òrun). Tirante

a escuro, a negro.

2.) BRUNHÊTE, s. w. (Vid. Brunhe-
te 1). Tecido de lã escuro.

BRUNHÍR, V. a. Vid. Brunir.= U.sado

por Bernardes.

BRÚNHO, «. m. Vid. Abrunho.
BRUiNiDO, part. pass. de Brunir. —

Aço brunido.

—

«Iliima só nave de pedraria

brunida.» Jacintho Freire, Vida de D.

João de Castro, Liv. iv, cap. lUG.

No liorabro soa o arco do brunido
Marbl; no Ijtlo aljavy esta jiendeiile.

GABRIEL PEREinA Dli CASTBO, DLYSSÉA, Cailt. II,

esl. lu.

BBUNIDOR, A, adj. (Do tliema de bru-

nir, com o suffixo «dor»). C^ue brune.

—

— tí. m. Instrumento de brunir.

BRUNIDÚRA, s. /. Acção de brunir
;

o efieito d'essa acção.

BRUNIR, v.a. (Do médio alleraão hrã)i-

nen). Tolir, tornar brilhante por meio do
polido.

BRUNO, adj. (Em francee hrun, italia-

no e hespanhol bruno; allemão braun,
castanho). Escuro, negro. — Uma noite,

bruna.

—Figuradamente : Infeliz.

—

Sorte bru-

na.

BRUSCA, í. /. Nome de uma herva de
matto.

BRUSCO, adj. Áspero, desabrido. —
Tempo brusco. — Figuradamente, fallan-

do das pessoas : Homem brusco.—A mes-
ma signiticaçào, íallando das cousas : Gé-
nio brusco.

BRUTAL, adj. 2 gen. (De bruto, cora

o suffiso «ai»). Que participa da nature-

za, do instincto do bruto. — Appetites

brutaes.— nE, usando do que sua incli-

nação brutal o inclinava, determinou ce-

var seus liões naqiiellas imiocentes car-

nes.)^ Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, cap. 3.

— Grosseiro, violento, fallando das pes-

soas ou das cousas.— Modos brutaes.

—

Génio brutal.

BRUTALIDADE, s. /. (De brutal, com
o suffixo «alidade»). Qualidade de ser

brutal. —A brutalidade de sua natureza.— Ferocidade, violência.

— Acção brutal.

BRUTALÍSSIMO, adj. sup. de Brutal.=
Usado por Couto.

BRUTALIZAR, v. a. Embrutecer.
— V. reji. Brutalisar-se, embrutecer.

BRUTALMENTE, adv. (De brutal, com
o suffixo «mente»). De modo brutal.

BRUTAMENTE, adv. (De bruto, com o

suffixo «mente»). A m.odo de bruto ; cora

bruteza.— «Alli lhe contou o eremitão co-

mo aquelles salvagens eram pessoas rácio-

naes, por que elle estivera á falia com
elles ; e que vieram áquella terra assim

viver brutamente.» Bernardim Ribeiro,

Menina e Moça, Liv. ii, cap. 47.

BRUTÈSCO, s.m. Pintura ou esculptura

que apresenta satyros, veados, aves, har-

pias, creanças, folhagens, etc.

— Por extensão : Arabesco.— (íA fonte

se faz em hum Arco, que formado de bru-

tescos vários, arremeda huma gruta na-

tural. n Fr. Luiz de tíouza. Historia de

S. Domingos, Part. ii, foi. õõ, em Blu-
teau.

— Bestião.

— Adj ectivãmente : Pintura brutesca.

— Ornatos brutescos. — « Ver aquellas

matas... formando bosques deleitosos, bru-

tescos, Sombrios. i> tíimào de Vasconcellos,

Noticias do Brazil, p. 2o2 (1.» ed.)

Aqui O melhor metal honr.indo a Arte
iiui lavores brulesco.s se re]iorta.

MANOBL DB GALDEGOS, TEMPLO DA MEMORIA, líV.

ly, est. 41.

BRUTEZA, s. f. (De bruto, com o suf-

fixo oezau). Condição do bruto, do irra-

cional. — « Tal fealdade, tal horror, tal

bruteza.» António Vieira, Sermões, Tom.
vu, p. 127.

— Grosseria.

Mas a lanlo cliegou nossa pobreza,
Helu ilescuHJa ile uns, bruteza de outros,

(,)ue nSo sentimos so mingua....

FRANCISCO MANOEL DO .NASCIMENTO. OEHAS, tOm.

1, p. 71.

BRUTIDÃO, s. m. Vid. Bruteza. = Caí-

do em desuso.

BRUTÍSSIMO, A, adj. superl. de Bruto.

1.) BRUTO, adj. (Do latim brutus, pe-

sado, estúpido). Que não tem nada senão

grosseiro e informe.

O' hrulo animal da serra,

U' terra liliia do barro,

Como sabes tu, bebarro,
(,)Uiindo lia de tremera terra,

Que espantas os bois e o carro?

CIL VtCENTB, ADTO DA MOFINA MENDES.

Cerva fugaz de frechas emplumadas
Deslizaiido-se bruta d uma penha.
Dava veloz carreira.

BARBOSA BACELLAR, SAUDADES DE AOMO.

— Próprio de brutos.

Via Acteon na caça tão austero,

De cego oa alefiria bruta, insana.

cAM., LDs., cant. IX, est. 26.

Digo aquella que a mor força tem posto
Na bruia crueldade, e inipio vso

Dos feros Crocodilos

CORTE REAL, NAUFRÁGIO DE SEPDLVEOA,
cant. I.

Scr.i aquelle logar que se merece
Da gente voluntariamente errada.

Cruéis despi esadores da verdade
,Só por seguir tí^o bruta liberdade.

BOLlM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM, Cant.

Ill, est. 4i>.

— « Coitada de mim, diz que seja in-

sensível, e que não tenha amor, a quem
mo tem: que reine em brutos animaes a

afeição, e o coração humano que a negue?»

Jorge Ferreira de Vasconcellos, Ulysip-

po, act. I, SC 9.

— Sem cultura, sem educação
;

gros-

seiro.

Hoje esquecida Grécia, hoje ignorante,
Hoje bruta, de brulo dono escrava.

FRANG. MANOEL PO NASCIMENTO, OB., tOm. I, p. 69.

— a O' baixos espiritas, suma parvoíce,

bruto juizo.v Jorge Ferreira de Vascon-
cellos, Ulysippo, act. ii, se. 6.

— Que está no seu primeiro estado,

antes de ser modificada pela arte.— 3ía-

teria bruta. — Um diamante bruto.—
Terrenos brutos, serra bruta, terreno,

serra em que ainda não houve cultura.

— Furça bruta, grande força, como a

dos animaes mais furtes.

—Termo de Commercio, d'Agricultura,

de Finanças.— Producto bruto, a totali-

dade d'um producto, antes da deducçãc
das despezas.

— Em bruto, loc. adv. Tosco, sem ter

recebido ióvma. da arte; sem educação.

—

« O corpo he sugeito á alma, donde vem
poder vencer o natural vicio com o poder
de virtude ; quem d'esta não se obriga,

carece da razão, e fica em bruto.» Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo, act.

II, SC 6.

2.) BRUTO, s. m. (Vid. Bruto 1). O ani-

mal irracional no que elle tem mais afastado

das faculdades do homem.— «Mas como
sua natureza não fosse pêra mais que

pêra sentir o que os brutos por natural

instincto alcançam, lembrava-lhe tudo o que

passara e o risco que co'elle correra já
aquelle cavalleiro naquelle próprio lu-

gar.» Francisco de Moraes, Palmeirim
d'Inglaterra, c. 31.

De minha gruta pende no rochedo
O truculeiiio vulio. e pelle ayrosa,
t^oiii (lue nos brutas causa amor, e medo
A laiiutsma por lea, e por formosa.

JERONYMO BAUIA, FABULA DB POLYPUEMO B GALA
TUK.A, est. 49.

Não separa do dia as temerosas
Trevas, que iiid'aos brutos não domados
Das acções os suspendem trabalhosas.

ROLIM DE MOURA, NOVÍSSIMOS DO HOMEM,
cant. II, esl. 28.

— Homem que nem tem espirito nem
razão, que coramette grosserias.

BRUXA, s. f. Mulher que, segundo as

crenças populares, tem pacto com o diabo,

d'onde lhe vem o poder de fazer feitiços^

adivinhar o futuro, voar, untando-se com
certo unguento ou óleo, etc.

Emqnanto nossos Paes, nossos Avós,
Encostados na fé do Padre Cura,
Críão Fadas, Duendes, críão Bruxas^
Quão felices que furão! . . .

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS, tOm. t,

p. 14s.

— Termo Provincial. Vaso de barro,

crivado de buraquinhos, no qual se lan-

çam brazas e com que se aquecem as ca-

sas no inverno.

— Termo Familiar. Pequeno pavio fixo

n'uma rodinha de madeira, cartão, etc,

que se põe a arder em um vaso com azeite

sobre agua para alumiar de noite.

BRUXARIA, s. /. (De bruxa, com o suf-

fixo «aria«). Acção de bruxa; cousa de

bruxa. — Facto maravilhoso.
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BRUXEÁR, i'. a. (De bruxa). Fazer bru-
xarias.

BRUXINHA, s.f. Diminutivo de Bruxa.

BRUXO, s. m. Homem que, segundo as

crenças populares, tem poder egual ao da

bruxa.

t 1.) BRUXULEAR, V. n. Tremular, fal-

lando d'uma luz.

2.) BRUXULEAR, v. a. Termo de Jogo.

Ir puxando a carta lentamente para fa-

zer estar em espectativa os pontos.

t BRYÁCEO, adj. (De bryon). Termo
de Botânica, d^ue tem relação com os mus-
gos.

— S. f. 2jZ. Briaceas, grupo de plan-

tas cryptogamas, da grande tamilia dos

musgos.

t BRYÓIDES, s. f. pi. (De bryon, e do
grego eidos, tórmaj. Termo de jtJotanica.

(J mesmo que as briaceas.

t BRYOLOGIA, s. /. (Do grego bryon,

musgo, e lógos, tractado). Parte da bo-

tânica que traeta da classe dos musgos.

f BRYON, s. m. (Do grego bryon, mus-
go). Musgo que se iixa á casca das ar-

vores.

BRYÓNIA, s. f. (Do grego ònjúne). Ter-

mo de Botânica. Género de plantas da
família das cixcurbitáceas, tribu das cu-

cúrbitas. As bryonias sào plantas viva-

zes; trepadeiras^ ordinariamente com flo-

res d'um branco esverdeado.

t BRYONÍNA, s. /. (De bryonia, com
o sufiixo « ina »). Termo de Chimica.

Principio achado na bryonia.

t BRYÓPHILO, adj. {Do grego bryon,

musgo, e j)hiLos, amigo). Termo de Bo-
tânica. Diz-se dos vegetaes que gostam
de viver entre o musgo.
BRYTÓLEO, s. m. (Do grego brytos,

cervejaj. Termo de Pharmacia. Óleo da
cerveja.

BRYTÓLICO, s. m. (Vid. Brytoleo),

Termo de Pharmacia. Preparação, cujo

excipiente é a cerveja.

BUA, s. /. Termo Infantil. Agua.
BUAMA, s. /. Termo de Historia Na-

tural. Peixe pequeno do alto mar, do fei-

tio do paxão.

BUÁNA. Vid. Boana.

BÚBALO, s. m. \id. Búfalo.

f BUBA, s. f. (Diminutivo de Bubão).

Pequena empola que vem á pelle.

BUBÃO ou BUBO, s. m. (Do grego horj-

hon, virilha). Termo de Medicina. Tu-
mor inllainniatorio que tem sua sede nos

ganglioslymphaticos sub-cutaucos, c prin-

cipalmente nos da região inguinal, axil-

lar e do pescoço.

BUBÓNIO, s. m. Termo de Botânica.

Planta herbácea classificada por Liuncu
cora o noino do inida bobonium, que sorvo

para curar aa inguas.

BUBONOCÉLE, s. m. (Do grego %-
bôn, virilha, e kdê, tumor). Termo do

Cirurgia. Hérnia inguinal, causada pela

saída do epiploon, ou dos intosiinos, atra-

yez dos auneis dos músculos epigástricos.

BUÇÁL. Vid. BoçaL
BUgARDAS, s. /. 2J^- Termo de Mari-

nha. Páos tortos, iurmando um angulo

obtuso, que atiavessam a roda da proa,

pela banda de dentro, para a reforçarem,

tiobre as buçardas é que está assente,

nos navios de pequeno lote, o mastro do

traquête.

BUCÉFALO. Vid. Bucephalo.

1.) BUCELLÁRIO, s. m. Termo de His-

toria Antiga. Soldados que os imperado-

res gregos tinham nas províncias, e que
marchavam na vanguarda e retaguarda

do imperador para o guardarem.
— liomeni dedicado a um príncipe, ou

a um grande.

— Nome dos gregos da Galacia que
forneciam pão aos soldados.

2.) t BUCELLÁRIO ou BUCELLÁDO,
adj. (Do latim bucceíla, diminutivo de
bucca, bôcca). Termo do Historia Natu-

ral. Que tem ou possue a forma d'uma
bocca pequena

;
que é munido d'uma boc-

ca pequena.

BUUENTÁURO, s. m. Termo de Mytho-
logia. Espécie de centauro, que tinha o

corpo d'um boi, ou d'um touro, em quan-

to os centauros tinham coramummente o

corpo d'um cavallo, e alguns corpo de
burro.

— Termo de Historia Moderna. Na-
vio onde embarcava o doge de Veneza,

quando fazia a ceremonia do seu casa-

mento com o mar. Era uma embarcação
de pompa, onde cada anno, no dia da

Ascensão, o doge lançava um annei no

Adriático, em signal de casamento.

BUCEPHALO, s. m. (Do grego boys,

boi, e keijludê, cabeça). Nome do cavallo

de Alexandre Magno.
— Por cxtensfio : Cavallo de apparato

ou de batalha.

—

E uin verdadeiro buce-

phala.

— Figuradamente : Cavallo ordinário,

sendeiro.— Parecia um Jigurão a cavallo

no seu bucephalo.
— Antigamente : Cavallo que entre os

maccdonios tiidia, como marca, uma ca-

beça de boi.

BUCHA, s. /. Porção d'estôpa, papel,

etc, que SC mette nos canos das espin-

gardas, canhões, etc, entre a pólvora,

e o chumbo ou baila.

— Familiarmente : Aturar a bucha,

aturar alguma cousa incómmoda. — Le-

var uma bucha, padecer uma perda, fa-

zer um niáo negocio.

— Bucha do lagar, peça de pão que se

mette no peso, para não deixar sair o

veio, ao 'levantar a pedra.

— Termo do v?apateiro. Peça roliça.

— Termo Popular. Bocado de comer
que embucha, e sobre que se bobe.

— PI. Termo de Artes e Officios. Cy-
lindros vasios, de ferro caldeado ou de

bnui/.e, dentro dos quacs giram as man-
gas do eixo de algumas rodas, para im-

pedir a fricçrio da madeira.

1.) BUCHADA, s. f. (De bucho, com o

suffixo «ada»). O bucho e intestinos dos
animaes.

2.) BUCHADA, s. f. (De bocca). O que
pôde conter a bôcca ou engulir-se de uma
vez.

BUCHE, s. m. Embarcação em que os

hollandezes pescam os arenques.

BUGHÉLA, s. f. Espécie de alicate ou
tenaz de que se servem mui frequentes

vezes os cravadores, ourives e esmalta-

dores.

BUCHO, s. m. O estômago^ ou ventrí-

culo dos quadrúpedes, peixes e aves. —
« Ora sus : farei como se temperásseis de

pescada com seu jigado e bucho, e canada
e meia, que nunca meu pae fez tamanho
gasto na sua Missa nova.i Cam., Filo-

demo, act. v, se. 2.

— Por extensão, na linguagem fami-

liar: Estômago do homem.— Este comi-

lão pregou com tudo no bucho.
— Figuradamente :

—

aA saúde emjim,
ou virá, ou não; que isso Jica para osfu-
turos contingentes j- mas o sangue de con-

tado, e de ai, te m.ão volo levão no bucho.»

Francisco Manoel de Mello, Apol. Dial.,p.

209.— (t Enganais vos muito comigo, se

cuidais tomarme com gaita, que naci no

bucho de hum jíngimento desses. -o Jorge
Ferreira de Vasconcclios, Eufrosina, act.

I, SC 1. — loirar alguma cousa do bu-

cho a alguém, fazer-lhe dizer um segre-

do.— Despejar o bucho a alguém, fa-

zel-o dizer o que sabe, pensa e sente. —
Trazer no bucho um principie, um in-

fante, ter grande vaidade, soberba, an-

dar muito inchado, cheio de empatia.

— Bucho do braço, a porção mais gros-

sa e polposa do braço, do cotovelo até ao

hombro. — «A^o bucho do braço até o co-

tovelo, não há nuiis que hutn osso, o qual

tem tutano, e he redondo de ambas as ban-

das. ^^ António da Cruz, Recopilação de

Cirurgia, p. 31.— « Trazia todo o curpo en-

sandufado,e muitas cadeasdouro, humas ao
piescoço, outras que do pescoço o cercavão

por debayxo dos braços, e outras por
outras partes, nú da cinta pêra cima, e

pêra bayxo cuberto dehum pano de seda, e

ouro muito rico, atado por cima da cin-

turacõ huma cinta douro chea de muitas

2}edras de preço e muitos barceletes douro,

e inanilhas cheas de pedraria de grande

valor, e entre ellas huma no bucho do bra-

ço.» António Gouvca, Jornada do Arce-

bispo de Goa, Liv. i, cap. 12.— tVinJia

ensandalado, que he a sua galantaria,

andarem pintados de sândalo, com que

Jicão cheirosos, com huas argolas de ouro

nos buchos dos braços. * Idem, Ibidem,

cap. 13.

BÚCO, í. «1. Termo de Náutica. Ov-So,

bojo, capacidade, porte do navio e talrex

o casco.

BUCÓLICA, .?. /. pi. (Vid. Bucólico).

Poesia pastoril. — .flít bucólicas de IVr-

gtlio.— A2-'ara se saber, que cousa hs
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Écloga, e Bucólica.» Leonel da Costa,

Vida de Virgílio, p. 196.

BUCÓLICO, adj. (Do latim hucolicus,ào

grego boykulikús, pastoril). Que se refe-

re á vida dos pastores, que íalla da sua

vida.— /-"yesútijucolica. — Puetahxxcolico.

BUÇO, s. m. Us primeiros pêiios de

barba que nascem aos moços no lábio su-

perior. — Mal lhe desponta o buço. —
Pêllos no lábio superior das mulheres.

— Na linguagem cómica, os pêllos do

focinho dos animaes.

E como o galo vio pannos
Logo niílles limpa o huço,

Ou de saiiyue d ulyum lato,

Ou de guelias de eacliuclio.

ACADEMIA DOS SINGULARES, TOM. 11, p. 90.

BÚCRE, s. m. (Do francez buucle). An-
nel que se faz no cabello, ou cabelleira.

BUDHISMO, s. m. (Uo sauskrito hudha,

nome do reformador). Doutrina philoso-

phica e religiosa que é uma reforma do

brahmanismo e que consiste essencial-

mente, uo ponto de vista negativo, em
negar que o sacerdócio seja inherente á

casta dos brahmaues, e no ponto de vista

positivo, empregar uma moral ascética

cujo tim é libertar o ser vivo da necessi-

dade da transmigração. O budhismo, re-

pellido da índia pelo século vii da nossa

era depois de sanguinolentas guerras pro-

pagou-se no Tibet, na Tartaria, na Cliina

e no Japiio, e n'esses paizos tem um nu-

mero maior de sectários que todas as

egrejas christàs. No christianismo ha mui-

tos traços que revelara a inlluencia do

budhismo na sua formação.

BUEIRO, s. m. Vid. Boeiro. — Cano
nas fornalhas para entrarem por clle as

labaredas.— Cano por onde se communica
calor e sáe o excesso d'elle ; respiradou-

ro de fornalha.

BUÉNO, adj. (Do hespanhol lueno, for-

ma que o latim hunus adquiriu n'aquella

lingua).= Usado só na phrase: Dizer a

buena dicha, lêr a sina.

BUÊTA, s. /. Vid. Boceta.

BUFA, s. /. Termo baixo. Vento eva-

cuado pelo anus sem produzir ruido.

— Bufa de lohu, planta (Ji/coperdun ho-

vista, Linneu).

BUFALÍNO, adj. (De búfalo). Que per-

tence ao búfalo.

BÚFALO, s. m. (Do latim huhulos). Es-

pécie de boi silvestre, de pêllo ralo. Tem
a cabeça mais comprida e mais chata, os

olhos maiores, quasi brancos, que o boi.— iTeni Itália muitos búfalos.» Gaspar
Barreiros, Chorographia, p. 202,

BÚFANO, s. 111. Antiga forma de Búfalo,

usada por Jorge Ferreira de Vasconeel-

los.

BUFÃO, s. w), , BUFONA, /. Fanfarrão
;

bravateador; que diz rubularias.

— Bobo, chocarreiro.— «Que nom ve-

jam jograres, nem bofoens, nem tajues en

praça. >i Carta de D. Affonso IV ao Bispo

de Coimbra, de 13ò2, mss.

— Antigamente: Bofarinheiro.

BUFAR, V. n. Assoprar de ira, paixão,
soberba.

— Figuradamente :— «Sair de hum re-

trete bufando priuanca.ii Jorge Ferreira
de Vasconcellos, Eufrosina, act. i, se. 1.— Diz-se também dos animaes : O gato
estava bufando de raiva.

l.oyo os f3\allos lúcidos bufaiitío

Sanem das poiuis do Ceo, e o povo aleiílo
Em suave ruciu Ifaiislol mando.
Ferem com a luz o ar, com a planta o venlo.

GABfllBL PKHEIRA DE LASTRO, ijLYSSEA, Caoí. II,

est. 14.

— V. a. Vid. Bofar.— Fanfarrear, bra-
vatear.

BUFARA, s. /. A fêmea do bufaro ou
butalo.

BUFARÍNHA, s. /. Loja ambulante. —
Artigos de pouco valor que trazem os bu-
farinheiros nas arqiietas ou taboletas pre-
zas com correias á volta do pescoço.

BUFARINHEIRO, s. m. Mercador am-
bulante. U que anda por diíiereutes ter-

ras vendendo cousas de pouco valor ou
bufarinhas.

-

—

Adag. : «Cada bufarinheiro louva
as suas agulhas, caila oleiro a sua louça,

e cada artista a sua obra»; dá a enten-
der que todos louvamos nossas cousas,
ainda que sem merecimento.
BÚFARO, s. m. ant. Vid. Búfalo.
l.j BUFETE, s. m. Vid. Boféte 1.

2.) BUFETE, .•.-. m. Vid. Bolete 2.

BUFFOM, s. m. \ id. Bufão.

BUFIDO, s. m. (De bufo, com o suffixo

«ido»j. 8ôpro dos animaes que bulam.

—

O bulido dos cavallos.

1.) BUFO, s. m. tíôpro, ar expellido pe-
la bocca ou pelo anus.

2.j BUFO, s. m. Termo de Historia
Natural. Ave nocturna, similhante á co-

ruja, denominada por Linneu strixotus.
Esta ave só apparece d inverno; durante
o estio vive escondida nas grutas e nos
rochedos. Ha outra espécie denominada
por Linneu strixbubo, que é o bufo pro-
priamente dito, e a maior das aves no-
cturnas. Dá guinchos lúgubres, e vive
nas torres e ediíieios arrumadus, d"onde
nào sáe senão á entrada da noite, em
busca de alimento.

t)e Acroccraunia, e Phlegra as inllaramadas
Koclia.s as deste luoulc paieciâo.
S4o as voícs, i|ue se ouvem, de inclemeutes
Bu/os, e mortaes silvos de serpenles,

GABRIEL PEUEIR.V DK CASTOO, OLVSSÊA, Cant. IV
est. a,

— Espécie de armadilha para aves.— Figuradamente : Viver como bufo,
viver retirado em solidão, tristemente.— Popularmente : tíer bufo, ser ava-
rento, usuiíirio.

BUFONEAR, í;. n. (De bufão). Chocar-
rear^ gracejiir, dizer bufonerias, fazer pa-
pel de bufão.

— V. a. Expor em estylo jocoso, cho-
carreiro.

BUFONERÍA, í. /. (De bufão, com o
suffixo «erla»). Chocarrice, dito ou acção

de bobo.— «Graças, chistes, motes, fa-
cécias, bufonerias.» António Vieira, Ser-

mões, Tom. I, p. òOtí.

BUFÚRDIO, s. m. ant. O exercício de
boforiliir.

BUFURINHÉIRO, s. m. Vid. Bufari-

nheiro.— « Todauia, sois mày cuidais que

he bom tudo o que tilas fazem : credeslhe

tudo o que vos dizem, e cada bufurinhei-

ro louua suas agulhas, e istv basta.» Jor-

ge Ferreira de Vasconcellos, Ulysippo,

act. I, SC. 1.

BUGALHO, s. m. Nome vulgar da noz

de galha.

— Excrescência globosa, que se des-

envolve sobre as folhas do carvalho, pro-

duzida pela picada de um insecto.

— «tíe no úugalho do carvalho se achar

mosca ou Aranlia, signifca esterilidade.»

Avellar, ChrouograpUia, p. 252, v.

— Figurada e lamilitirmenie : O buga-

lho do olho, o coujuncto da pupilla e do

branco do ôiho.

— Bugalhos, contas grossas de rezar.

— Rezava por uns bugalhos.

De tjrandes bwjttilw.-^ tiaga

liu i'e.^coi,o um ramal,
purijue eacusa liriiiall

e a Oulça iiaiu estiada.

UAtNij. UE Ktífc.NoK, tora. l,p. 14G.

— A noz redonda, a noz muscada,

qualquer corpo redondo, similhante á

glanae do carvalho.

— Lentilha que se mette na carne

para excitar a suppuraçâo.
— Armadilha com que se caçam abe-

tardas. — «Com kunia armadilha, a que

chaiiião bugalho.» Diogo ^'ernandes ter-

rena, Arte Oa Caça, lol. IIU, v.

— Auag. : «l^allo-Uie em alhos, res-

•ponde-ine em bugalhos».

i.j BUGIA, s. J. (De Bugia, cidade da

Algena oiule os hespauhoes encontraram

muitos macacos, segundo Bluteauj. A lê-

mea do bugio.

— Cara de bugia, mulher muito feia.

— Ver o rabo a Jjugia, vêr O fim a uma
cousa, levar uma cousa ao cabo.— tiaber

onde a bugia tem o rabo, saber como as

cousas sào. — «Custado me ouuesse muito

do meu, e Josse isso assi. forem ha dias

que Sei onde a bogia tem o rabo.» Jorge

Derreira de Vasconccilos, Ulysippo, act.

I, SC. Ò. — kA' diruosei amigo Barbosa,

porque saibais onde a bogia tem o rabo,

e de que pé me calço.» Idem, Ibidem, act.

II, SC. 7,

— Vela de cera delgada. — Castiçal

pequeno.

BUGIAR, V. n. (De bugio). Fazer bu-

giarias. — Vae bugiar, diz-se, por grace-

jo, a pessoas que dizem ou fazem cousas

com que se não concorda ou que impor-

tunam.

Porque andas hugimdo ?

GIL VICE-NIB, AUTO PASTORIL PORTUGURZ.

Vae, vae, Joanna, buyiar,

Não andes com o alpavardo.

IDEM, IBIDEM,

(
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BUGIARÍA, s. /. (De bugio, com o suf-

fixo «ária»). Acto, gesto de bugio.

— Brinquedo; franduiagem ; cousa de

pouco preç'i.

BUGIGANGARA, s. /. Pesca de moreias.

= CiilHijido ]ior Bento Pereira.

BUGIGANGAS, s. /. (De bugio). Dança
ou brinquedo de bugios em bando. =
Bento Pereira.

— Rede de pescar, prohibida pelo al-

vará de 3 de maio de 1802.

BUGINÍCO, s. m. Termo Familiar. Ra-

pazinho vivo, que está sempre fazendo

movimentos, gestos.

BUGIO, s. m. (Vid. Bugia). Espécie de

macaco. — nLoixai vos banhar em suas

pinturas, e vereis hum MetamorphuseOj

dando mais esfulagatos que bugio.» Jor-

ge Ferreira de Vasconcellos, Euírosina,

act. I, SC 1.

Seiíhorg, não monia mais
Seiíifar niillio nos rios,

Qui' querermos por slnaes

Metler cousa» iliMiiaeá

Nas cabeças dos bugios.

GIL ViCENTB, âltlO DA MOFINA MENDES.

— Certo peixe {simius).

—
• Engenho de bater estacas (vid. Ma-

caco, termo de Mechanica).
— Engenho de barcos que tem forma

de forquilha para puxar.

BUGLÓSSA, s. f. (Do latim buglossa,

do grego buyglôssun ; de boys, boi, e glôs-

sa, lingua). Termo de Botânica. Género
de plantas da familia das borragineas.

— Nome vulgar de uma planta d'esse

género, a anchusa ojficinalis (Linneu),

planta que lança vários troncos ásperos,

felpudos, de dous pés e meio de altura,

que tem as folhas lanceoladas, hirsutas,

as flores brancas ou azues, dispostas em
espiga, e a que o povo chama lingua de

vacca.

BÚGULA, s. f. Planta medicinal {aju-

ga reptans, Linneu).

BUÍDO, part. pass. de Buir.— Um ferro

buido. — «As caricias são seitas ervadas,

punhaes buidos, e traiçoens descobertas.

n

Fr. António das Chagas, Obras Espiri-

tuaes, Part. i, p. 313, cm Bluteau. —
Boupa buida.

BUÍNHO, s. m. Espécie de junco. =
Colligido por Bento Pereira.

BUIR, V. a. Polir, alisar, açacalar. —
Fazer perder o pêllo ao panno, adolga-

çalo. — O uso bue o pnnno. Vid. Puir.

BUÍS, s. m. Vid. Aboiz.

BÚITRA, s. /. Termo dTmprensa. Pe-

ça de páo, também chamada C((CfC)'e, que

impede que a arvore da prensa nào vá

de uma parte para a outra.

BUITRE, s. m. Ave de rapina. Vid.

Abutre.

Batfu O liiiilre iis azas iis|)aiila(lo

Quo do mísero Ticio se apaceiíla.

Si DE MENEÍES, MALACA CONQUISTAKA, Cailt. VI,

est. 8.

O lompo Irajador, qual Juífre a Ticio,

Roendo o cnnsunno.

FHANC. DE PORTDGAL, DIVINOS E HUMANOS VERSOS,

p. 15u.

BUÍZ, s. VI. Vid. Abuiz.

Oue poios furtos qne eu tiz.

Sou saDCIo c;inonisado;

Pois morri depeiidurido

Como o lordij no buis.

GIL VICENTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

BUJAMÉ, s. VI. O filho de mulata e de

preto, ou de preta e de mulato, vulgar-

mente cabra.

— Som de instrumento de sopro, que
os pretos tocam ás portas das igrejas na
Africa portugueza. — O mesmo instru-

mento.

De seu hujavie grave em que encerra

Hum som «rncinso, em baixo sustenido

Que com mil iVegros

MANOEL TU0MA2, INSULANA, Caot. X, CSt. 29.

BUJARRÓNA, s. /. Termo de Marinha.

Vela latina triangular, que se iça á proa,

sobre um páo prnprio para ella

BUJERÍAS, s. /. pi. Vid. Bugiarias.

BUJÕES, s. m. pi. Termo de Marinha.

Espécie de rolhas de madeira, que ser-

vem para tapar os canaes abertos nas

cavernas, para darem passagem ás aguas,

que se ajuntam na arca da bomba.
— Pequenas cunhas que se introduzem

nas fendas abertas nas cavilhas de páo,

para as apertar nos seus furos.

BULBÍFERO, adj. Vid. Bolbifero.

BULBIFÓRME, adj. Vid. Bolbiforme.

BULBÍLHO, s. 7n. Vid. Bolbilho.

BULBILLIFERO, adj. Vid. Bolbillifero.

BULBÍPARO, adj. (De bulbo, e do la-

tim, parto, parir). Termo de Botânica.

Que produz bulbos.

BULBO, s. m. Vid. Bolbo.

BULBÓSO, adj. Vid. Bolboso.

j BÚLBULO, s. /. Termo do Botânica.

Raiz do junco esculento [bulbulus thra-

sii).

jBÚLBUS, s.m. O mesmo que Bolbo.

—

Espécie de cebola ou alho agreste. —
«Mantimento quente, e jiatulento, como

são as cebolas, a que chamão bulbus, que

são as Cebolas vermelhas pequenas, e com-

pridas, covHi cabucin}ias.« Francisco Mo-
rato Roma, Luz da Medicina, p. 319.

BULCÃO, s. 7ií. ant. Negrume, nuvens

muito espeísas que se desatam em vento

furioso. — « Armou-se contra o Norte hum
neqrume no ar, a que os mnrinheii'os de

Guiné, chamão bulcão.» Barros, Déca-

da I, foi. 88, col. 4.— «Se urinou hum
bulcão e traz clle huma trovoada.» Da-

mião de Giips, foi. -42, col. 4. om Bluteau.

— Um bulcão de fumo, bidcào causado

pelo fumo da artilheria, ou de ruiua a

quo se pôz fogo.

— Figuradamente : Trovas, tristeza que

opprime o coração, penstimentos lúgubres.

— Por extensão : Massa d'um liquido,

ou d'um corpo aeriformo em movimento

rápido.— Um bulcão d'agua.— Í7m bul-

cão de fumo.

1.) BULE, s. VI. Vaso com bico e de

forma ordinariamente espherica, no qual

se lança chá d'infusão.

— Frasquinho de louça da índia, de

gargalo estreito.

f 2.) BULE, *. m. Moveis de bule, mo-
veis fabricados nas officinas d'um fabri-

cante, chamado Boule, célebre no reinado

de Luiz XIV.

— rioje moveis de bule, moveis com em-
butidos de cobre, tartaruga, etc.

BULEBÚLE, s. m. Termo de Botânica.

Planta rasteira que dá uma florzinha que

se agita facilmente á menor aragem.
— Figurada e familiarmente: Inquieto,

buliçoso.

BULHA, s.f. (De bulharl. Briga, ri-

xa. — Andar ás bulhas. — Ter uma bu-

lha

.

— Gritos, vozes confusas de gente re-

unida, algazarra. — «A algazarra que fa-
zião, era ainda maior do que aquillo a

chamamos bulha suja.» Cavalleiro de Oli-

veira, Cartas, Tom. I, n." 10.

— Ruido de cousa que cáe, de panca-

das, golpes, saltos.

— Metter á bulha, chamar á discussão
;

animar a fazer alguma cousa, a entrar

n'uma empreza.
— Antigamente : Molho de fitas e flo-

res que as mulheres traziam na pulseira.

BULHÀFRE, s. vi. Outra forma de Bi-

Ihafre.

BULHÃO, s. m. Vid. Bolhão.
— Antigamente: Peça dos guarnimen-

tos da mula.

BULHAR, V. n. (Vid. Bolha). Ferver

em bolhas, aos borbulhões.

— Bulhar com alguém, ter rixa, briga,

disputa i'oni elle.

BULHÈNTO, adj. (De bulha, com o suf-

fixo u entoo). Que gosta de bulhas, que se

;jictte frequentes vezes em bulhas.

BULHÓM, s. 7». ant. Vid. Belhão.

BULÍCIO i>u BULÍÇO, s. m. i^Do thema

de bulir). Agitação dos habitantes d'um

logar. — Ruido do gente junta. — tFez

sua gente tanto boliço e movimento.* Mo-

narchia Lusitana, Tom. i, foi. 351, em
Bluteau.
— Mui murio. — Ruido produzido pelo

movimento das folhas das arvores agita-

das pela briza, pelo vento.

BULIÇOSO, adj. ^De buliço, com o suf-

fixo «oso»). Bulheuto, revoltoso. — In-

quieto, que se niette com todos e com tu-

do.— Que se move de continuo, fallan-

do dos olhos.

BULÍDO, /)iir<. pass. de Bulir. Em que

se toeou. em que se mexeu.

BULÍMO, s. III. Termo de Historia Na-

tural. MoUusco g.<»sterópodo.

BULIR, i'. I». Fazer movimentos ; mo-

ver-se.—Bulir ii»i<j cabeça.—£sta crean-

ça está buliudo continuamente. — tO ca-

valleiro da Fortuna se poz a pê, e tirait-
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ão o elmo a Floramão, que de desconten-

te ou desacordado não bollia, quizera-lhe

cortar a cabeça : os juizes o não consen-

tiram, outurgando-lhe a victoria.-n Fran-

cisco de Moraes, Palmeirim dluglaterra,

cap. 25.

A ribeira mui serena,

Que neaiium venlo botia.

GIL VICENTE, ACTO DA BlflCA DO PCRGATOr.IO.

— cNo bulir de huma j>estana me tor-

no tão corada como lacre. i> António Fer-

reira, Bristo, act. i, se. 7.— aSe cozendo-

se com a terra não bolle, não se defende,

passa por elle, e o deyxa as mais das

vezes são, e salvo. » Francisco Manoel de

Mello, Apol. Dial., p. 31.

— Bulir n\df/uma cousa, tocar u'ella.

Não me bi(/í(i aqui NÍnL.'uein

IJ'cste meu fei.\e de lenha.

GIL VICENTE, ADTO PASTORIL POUTUGDEZ.

Vtc. Eu hei de ver que trazeis

ilerc. Sc vós iio cesto iulis. . .

IDEM, ACTO DA FEIRA.

— Bulir com alguém, entender com el-

le, inquieta!-o. — «E estando nesta de-

terminação chegou, Pridos, que lhe estor-

vou com dizer que elles lhe mandavam
pedir não quizesse bulir comsigo, porque
o cavalleiro da Fortuna estava já quasi

são. » Francisco de Moraes, Palmeirim de
Inglaterra, cap. 42.

Outrosi. O terremoto,

Oae ás vezes causa perigo.
Fez fazer ao morto voto

De não buíír mais comsigo.

GIL VICENTE, ADIO DA FEIRA.

—
• V. refl. Bulir-se, mover-se. — «7J

tornando com outro tomou ao gigante em
descuberto por uma perna com tanta for-
ça, que não lhe valendo as armas cortou

parte d'ella, de que Pandaro ficou tão

pejado, que quasi se não podia bollir.»

Francisco de Moraes, Palmeirim de Ingla-

terra, cap. 10. — «E foi dado de tant^

força, que quantas pontas a maça alcan-

çou, tantos j>edaços o escudo foi feito , e o

braço, em que o trazia, atormentado , que

não se podia bollir.» Idem, Ibidem, cap.

27. — ((Então se sentou sobre uma pedra
tão maltratado, que se não podia bullir.»

Idem, Ibidem.'

—

«E quiz Deus que che-

guei onde a faziam, porem a tempo que

se não podiam bulir.» Idem, Ibidem, cap.

34.

— Adag. : ((Quem em muitas pedras
bolle, em uma se fore.v Jorge Ferreira

de Vasconcellos, Ulysippo, act. i, se. 3.

BULLA, s. f. ant. 8êllo assim chamado
porque se punha pendente do sêllo uma
bóia de metal. — Bula de chumbo, bula

que tinha as imagens de S. Pedro e S.

Paulo, servindo de sêllo aos papas.— Carta aberta do Papa, com o sêllo

de chumbo. Uma bulia designa-se pelas

primeiras palavras do texto, por exemplo :

A bulia unigenitus.— Bulia de composi-

çãoj bulia de provisão, bulia d'indulgen-

cia. — «Fizesse primeyro profissam da
Fé conforme ao Sagrado Concilio Tri-

dentino na forma do juramento que se

contem na Bulia do Papa Pio IIII. » An-
tónio Gouvêa, Jornada do Arcebispo de

Gôa, Liv. I, cap. V. — a Acrecentando ao

que se contem na bulia de Pio quarto, a
anathematização de todos os erros de Nes-

tor, e doutros que corrião no Bispado.»

Idem, Ibidem, I^iv. i, cap. 20.

— Bulia de jubileu, de indulgência, da
cruzada, bulia pela qual o Papa concedia

induljíencias aos que se dedicavam a fa-

zer guerra aos infiéis, e hoje concede aos

que dão dinheiro para o mesmo fim.

— Bulia de defuntos, bula pela qual se

dá uma esmola a favor dos defuntos,

em cujo nome ella se toma, e que se

pretende livra a alma, por quem essa es-

mola éapplicada, das penas do Purgatório.

— Bulia de ouro, a que regulava a

constituição germânica. — Antigamente
insignia que traziam ao pescoço os côn-

sules, e Imperadores que entravam trium-

phantes em Roma.— Medaihaque os me-
ninos nobres romanos traziam ao peito

como emblema ou cifra da sua nobreza.

— Bulia de canonização, bulia pela qual

a Egreja começa a rezar por um novo
santo. —

o

aS«o íaes «s bulias de Canoni-

zação, que estas Imagens levão comsigo,

que merecem collocadas sobre os Altares. »

António Vieira, Sermões, Tom. vii, p.

343.
— Bulia de carne, bulia que dá o papa

dispensando da obrigayão de comer de

jejum em certos dias,

— Bulia c/e lacticínios, é a que permit-

te aos ecciesiasticos o uso d'elles nas oc-

casiões em que lhes são prohibidos pela

lei canónica.

— Familiarmente : Contar bulias, di-

zer petas, contos sem fundamento.— Ven-

der bulias, inculcar por virtudes as suas

acções hypocritas, santimonia, beatice.

— Ter bulias para tudo, ter escapató-

rios, arrogar-se authorisação para fazer

tudo.— Comprar com bullas/rt/sas^ com-

prar cora falsas pretensões, sem titulo le-

gitimo.

— Syn.: Bulia, Breve.—A bulia diffe-

re do breve, porque o breve é uma carta

fechada, e a bulia uma carta aberta, pa-

tente.

BULLÂDO, part. pnss. de Bullar. Sel-

lado com bulia.— (íGuanhando delle que

podessem emleger confessor, que os com-

pridamente asolvesse, avemdo desto let-

tras bulladas.» Fernão Lopes, Chronica

de D. Fernando, cap. 109.

BULLÁR, V. a. (De bulia). Sellar com
bulia.

BULLÂRIO, s. m. Corpo, coUecção de

bulias.

BULLÉIRO, s. m. ant. O arrecadador de

esmolas ; homem que arrendava ou arre-

matava as esmolas da egreja.

— Administrador ou delegado do ad-

ministrador da bulia da cruzada, que an-

dava pelos i-espectivos districtos repartin-

do as bulias pelos thesoureiros menores
das parochias.

BULLIÀRDA, s. f. Termo de Astrono-
mia. Mancha na lua.

t BULLÍSTA, s. m. Religioso de uma
congregação da ordem de S. Francisco.

BULLÍTE, s. m. Termo de Zoologia.

Nome de um testáceo gasterópodo.

t BULLULÁDO, adj. Termo de Botâ-

nica. Que é marcado de pequenas bolhas.

BULRA, s. /. Antiga forma de Burla
(vid. esta palavra).

Já mVlle fez outra tal

Buíra como essa.

GIL VICENTE, AUTO DA ALMA.

— «Declarando nas querelas as buíras

e as pessoas, que as fez.» Ordenação Af-

fonsina, Liv. I, Tit. G5.

BULRÃO, s. m. (De buíra). O que faz

uma buíra.

BULRÀR, i>. a. Vid. Burlar.

BUMBA, s. /. Pancada, tunda.

BUMBUM, s. m. Som confuso, medo-
nho

;
grande estrondo.

BUNDA, s. f. Termo do Brazil. Náde-
gas de gpnte alcatreira.

t BÚPHAGO, s. m. (Do grego boys, boi,

e phagein, comer). Nome scientifico da

ave chamada pica-boi.

BUPHTHALMÍA, s. f. (Do grego boys,

boi, e ophthalmos, olho). Termo de Medi-

cina. Hydropisia do olho que o torna sa-

liente como o olho do boi.

t BUPHTHÁLMO, s. m. (Vid. Buph-
thalmia). Termo de Botânica. Nome de

uma planta.

BUPRÉSTE, s. m. (Do grego boypres-

tes ; de boy, boi, e prethein, inchar). No-
me, entre os gregos, d'um insecto apro-

ximado das cantharidas e tendo como es-

tas propriedades venenosas.
— Actualmente, insecto do género dos

coleópteros, notável pelas suas cores vi-

vas e cambiantes, mas de que nenhuma
espécie é venenosa.
— Herva de que os gregos faziam uso

na cozinha.

BURACÀR, V. a. (De buraco). Fazer

buracos.

BURACO, s. m. Abertura, furo mais ou

menos fundo n'uma superfície. — «Cada
ãloquamo tem três portas, ou buraco por

onde entrão, e o telhado decima a modo
de terrado, ao redor hum cerco de 2>edras

como adro.» António Gouvêa, Jornada do

Arcebispo de Gôa, Liv. iii, cap. 10. —
«E consagrauam nuns bollos amaçados com
azeite, e sal, que certos Diáconos, e Sub-

diáconos, e otitros de ordens menores can-

tando Psalmos, e Hymnos estauão cozendo

numa torrinha, quepara isto tinhão sobre

as capellas mores das Igrejas, em quanto

o sacerdote proseguia a Missa, até junto

da consagração, em que per hum buraco,

que pêra isto auia na mesma torrinha,
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que cahia sobre o Altar vtór.t Idem, Ibi-

dem, Liv. I, cap. 3. — «E ao tempo da
consagração o deitauão por hum buraco,

que no taboado da torrinha tinhào subre o

altar meti /o em um cestinho de folhas
frescas de palvieira. «Idem, Ibidem, cap. 8.— Familiarmente : Casa pequena e hu-

milde. — Cá me vou para o meu buraco.
—Figuradamente : Tapar buracos, re-

mediar mal as cousas.— «Os mais dos
viso-reis da índia a tapar buracos, e en-

grolando as cousas, y) Diogo de Couto, Dé-
cada X, 7, 4.

BUREL, s. 77!. Panno grosso e áspero,

ordinariamente de lã.

Qae modo Ião sublil da n;itureza
Para fugir ao mundo e seus enganos !

Permille que se esconda em tenros annos
Debaiio de um burel tanta bclleza !

CAM., SONETOS, p. 144.

Irra I pulha be isso, salvanor,
S'eu não fora pulliador,

J'ella passava o burel

GIL TICBNTB, ACTO DA B4KCA DO PURGATOBIO.

Ora já passei meu fado,

E ja feito he o burel.

IDEM, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

— a Vosfalais em mim que fui hum pi-
nho de ouro ; lustrava mais com burel que
esse madraço com borcado.i> Jorge Fer-
reira de Vasconcellos, Ulysippo, act. i,

SC. 1.

— Trajar, vestir burel, andar de luto.

— Figuradamente : Cobrir-se de burel,

enlutar-se, chorar a morte d'alguem.
BURGALÈZ, s. m. ant. Burguez. Moeda

antiga mandada lavrar por D. Sancho i.

BURGALHÃO, s. m. Multidão de peque-
nas conchas que fazem lastro no mar. —
aAté se vem os fundos, se são de pedra,
se de lodo, se de área, ou burgalhão. » An-
tónio Vieira, Serm., Tom. x, p. 263.
BURGANDÍNA, s. f. Nácar muito bri-

lhante que se tira do burgo.

BURGÁO, s. m. Cascalho.

BURGÉL ou BURGÊS, s. m. Formas an-
tigas de Burguez.

BURGO, s. m. (Do latim burgos ; de
origem germânica). Arrabalde de cidade,

villa, paço, mosteiro, casa nobre.— «Z)e-

mora ao Soeste da Cidade... donde corre

o burgo externo.» Francisco Manoel de
Mello, Epanaphoras, p. 472.
— Antigamente : Villa, cidade.

BURGO, s. m. Caracol das Antilhas.

BURGOIWÉSTRE, s. m. pi. (Do allemão
burgmeister). Titulo do primeiro magis-
trado de algumas cidades da Bélgica, Al-
lemanha, Suissa, etc.

t BURGRAVÀDO, s. 7íj. (De burgrave).
Dignidade de burgrave.

BURGRAVE ou BURGRÀVIO, s. m. (Do
allemão burgrajfj. Antigo titido de di-

gnidade na Allemanha ; senhor de uma
cidade.

BURGUÊZ, s. m. (De burgo, cora o suf-

flxo aez»). Habitante de burgo. — Cida-

dão da classe media. — tOutros burgue-

VOL. 1 — 1U5.

zes de Paris fundarão no mosteiro de S.

Francisco huma confraria. yi Monarchia
Lusitana, Tora. v, foi. 154.

BURIL, s. m. Instrumento de aço que
serve para gravar e que se move com a

mão. — líE escreveram huma Olla^ que
entre elles he carta, ou prouizão aos Ca-
çanares, e pouo do Diamper, e «hamase
Olla por ser escrita em folhas de Pal-
meyra curtidas ja pêra este effeyto, que

he o papel em que escreuem, e sam. de

dous palmos de comprido, e dous dedos

de largo, e tem esculpidas as letras cor-

tadas com huma pena de ferro a modo de

buril.» António Gouvêa, Jornada do Ar-

cebispo de Gôa, Liv. i, cap. 12. — <iEs-

creuem nellas de huma banda, e doutra
com hum ferro a maneyra de buril.»

Idem, Ibidem, cap. 19.

— Figuradamente :

E a lingua que é o buril do pensamento.
Ser frouxa, ou ser rebelde á mão do Mestre,
Que quer assinalar vaieiUes rasgos,

E assemelhar a estampa co'a figura I

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, Ofl., tOm . I,

p. 87.

BURILADA, s. /. (De buril, com o suf-

fixo «ada»). Traço de buril.

— Ensaiar por burilada, tirar peque-
na limalha do metal com o buril para o

aquilatar pela côr.

BURILADO, part. pass. de Burilar. —
Uma chapa bem burilada.

BURILAR, V. a. (De buril). Lavrar a
buril. — Burilou bem esta chapa.
— Figuradamente : Gravar (no espi-

rito, no animo, etc.) — Que te fique esta

reprehensão bem burilada ?ia memoria.
BURLA, s. f. (Esta ou outras palavras

da mesma familia encontram -se em ita-

liano, francez, hespanhol, provençal, etc.

A raiz á desconhecida). Dito jocoso, gra-

cejo. — Fazer burla d'alguem, zombar,
mofar d'elle.

Kazcs burla dos meirinhos ?
Dizo, lillio da cornuda.

GIL VICSNTB, ACTO DA BAOCi DO INFERNO.

— Fraude, engano.

Os mestres das liurlas vistas

Lá [do inferno) cstSo bem fraguados.

GIL VICKNTE, AUTO DA BARCA DO INFERNO.

BURLADO, part. pass. de Burlar. De
quem se zombou.

—

Foi-se todo burlado.— Defraudado, enganado. — Eisme in-

famemcíite burlado

!

BURLADOR, A, adj. (De burla, cora o
suflixo odor»). Que faz burlas.

BURLÃO, s. 771. (De burla, com o suf-

fixo uão»). O que burla.

BURLAR, V. a. (Vid. BulrarV Perse-
guir com motejos, zombaria. Fraudar, en-
ganar.

— F. 71. Zombar. — ^ Essas são ellas

;

de quem burlam em publico, gozam em
secreto. V Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. ii, se. 6.

BURLARÍA, s. f. (De burla, com o suf-

fixo uaria»). Peça de burla.

BURLESCAMENTE, adv. (De burlesco,
com o sufiixo amente»). De modo bur-
lesco.

BURLESGARÍA, s.f. (De burlesco, com
o suftiso «ária»). Cousa burlesca (acção,

pintura, dito, etc.)

BURLESCO, adj. (De burla). Que pro-
voca o liso; zombeteiro, jocoso.

BURLESQUEÁR, v. a." (De burlesco,
como falsear, de falso). Fazer de modo
burlesco. — Fallar em tom burlesco.

BURLÈTA, s. f. (De burla, com o suf-

fixo «eta»). Opera cómica.

BURLOSAMENTE, adv. (De burloso,
com o suffixo «mente»). Com burla.

BURLOSO, adj. Que usa de burla, frau-

dulento como o btirlão.

BURNÀL, s. m. Vid. Embornal.
BURQUILÀM, s. m. Antigo augmenta-

tivo de Broquel.

Casco, luvas, hurquilavi.

CANCIONEIRO DE REZENDE, fol. 224.

BURRA, s. /. A fêmea do burro.

E aposlo-le a carapuça.
Que a negra burra ruça
Moíina Mendes deu oclla.

GIL V1CE.VTE, ACTO DA VOFINA ME.NDES.

Achastes a tua burra, .Indrel?

IDEM, IBIDEM.

Mas a burra não parece.

Nem sei em que valle caiu.

IDEM, IBIDEM.

o falo trago eu aqoi,
E a burra eu a mel ti

Xa cone do Rabileiro.

IDEM, IBIDEM.

Andar cm burra c ler bem

;

Ouvide ora o rnsca-piolhos
(Azeite no micho I) em que vem I

IDEM, ACTO DA FEIRA.

— Cofre de segurança em que se guar-
da dinheiro.

Fondemo nos lodos em baver dinheiro

;

Porque quer seja nosso, qner seja albeio,
He Deu verdadeiro.
E ter mio na burra...

GIL VICE.VTE, DIALOGO SOUI 1 lESFUnfÂO.

— Termo de Náutica. Nome de uma
corda da mesena.
— Adag. : íA burra velha cilha ama-

relia. -D — 1.4 burra de viUão, mula é de
verão. t — «Burra velha, de longe aventa
as pegas, v — nDe noite d candeia, a bur-
ra parece douzella.t— tQuem sua burra
mal pea, nunca a veja.t — *Já a burra
jaz no pó.t

BURRADA, .«. /. i^Do burro, com o suf-

fixo «ada»\ Bando de burros.

— Figuradamente : Acto estúpido, as-

nidade.

BURRÃO, í. 77». (Vid. Burro'. Enfado,

amuo.
BURRÍCA, í. ./". (De burra, com o suffi-

xo «icat\ Burra pequena.
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BURRICADA, s. f. (De burrico, com o

suffixo «ada»)- Bando de burros.

— Figuradamente : Asneira, parvoice.

BURRICAL, adj. 2 gen. Que pertence

ao burro
;
próprio do burro.

— Figuradamente : Estúpido, bestial,

asnatico.

BURRÍCO, s. m. (De burro, com o suf-

fixo íico»). Burro pequeno.

BURRINHO, A, s. Diminutivo de Bur-

ro, a.

BURRIQUÉIRO, s. m. (De burrico, com
o sufHxo !iei''OB). O que tracta de burros

;

o que os aluga.

BURRO, s. m. Besta de carga do géne-

ro do cavallo.

— Figuradamente : Pessoa estúpida.

— Estar com o burro, estar amuado. —
Prender o burro, amuar-se. — Dar bom
burro ao dizimo, não prestar para nada.
— Pontalete com que se sustém em

posição horisontal o carro.

— Triangulo de páo, cuja base se che-

ga m:iis ou monos para o vértice onde se

seguia madeira curta para a serrar.

— Termo Escolar. Traducção litteral

de auctor clássico para auxiliar os estu-

dantes das linguas antigas.

— Nome dado pelos portuguezes a ura

furioso temporal que na costa de S. Tho-
mé vem do sudoeste. — « Descarregarão
as primeiras trovoadas, que he um tem-

po, que ali chamão o burro.» Diogo de
Couto, Década V, foi. 117, em Bluteau.— Termo de Náutica. Nome de uns
cabos, com que anda a verga da mesena
a um bordo, e outro do navio.

— Jogo de cartas.

— Adag. : «Cada feira vai ntenos co-

mo burro de Vicente.

v

—D'ahi alocução
ser burro de Vicente, isto é, perder, de-

cair cada vez mais.— «Não sejais burro
de Vicente, e perdoaime, pois quando
aueis de saber então dessabeis. » Jorge
Ferreira de Vasconcellos, Eufrosina, act.

I, SC. 1.

BURSÁL, adj. 2 gen. (Do francez bur-

sal, de bourse, bolsa). Que tem por ob-

jecto os impostos e em particular os im-

postos extraordinários.

BURSÀRIO, adj. (Vid. Bolsa). Termo
Didáctico. Que tem a forma d'uma bolsa.

— »S. m. Termo de Historia Natural.

Nome de um verme infusorio.

BURSERÍNA, s. f. Termo de Chimica.

Resina achada na hedvigia balsâmica.

BURSIGUIÁDA, s. /. Pancada; grande
quantidade de uma cousa que cáe.—Bur-
siguiada de agua.
— Termo da Beira. Sarapatel.

BURUNDUNGA, s. f. Termo Familiar.

Algaravia ; linguagem estropriada, cheia

de barbarismos.
— No plur. Bagatellas.

BURUSO, s. m. A casca e caroço de
fructos, como uva, azeitona, etc.

BUS, s. m. Vid. Buz.

BUSÁNO, s. VI, Vid. Gusano.

BUSARÁNHA, s. /, Vid. Musaranha.

Que eu vejo por outras portas

uns liòes. ufis retropoies

da hidra que malou Hercoles,

umaá biuaranhos tortas.

JINTOÍÍIO PUESTBS, AUTO D4 ÀVB MARIA.

BUSÁRDO, s. m. Ave de rapina, con-

génere do milhafre.

BUSCA, s. /. O acto de buscar.— «Es-

tando esperando por elle, lhe chegou o

recado da perda da gente que morrera

no Cunhale, e como o Capitão mor tra-

zendo as feridas viera a Cochim em bus-

ca delle pêra tomar conselho do que de-

uia fazer, n António Gouvêa, Jornada do

Arcebispo de Gòa, Liv. i, cap. 12.— «E
pois isto me toca a mim, vossa alteza o

maiide entrar, e segurar o campo ; se não

eu irei em busca delle, e comprarei seu

desejo e o wícm.» Francisco de Moraes,

Palmeirim de Inglaterra, cap. 36.

—

«Pois

tornando á historia, elrei viandou em
busca da donzella, e nunca poderam achar

nem descuhrir, que Eutropa, que a man-
dava, a sabia guardar. t Idem, Ibidem,

cap. 34. — «Algtins cavalleiros se parti-

ram logo na busca de D. Duardos. u

Idem, Ibidem, cap. 4.

Era õui peregrinando o valle, > serra,

Vas ein èusea de enctieiue mais copiosa.

BARBOSA HACELLAR, SACDAUSS DB AOMO.

Vinlia cm buxca da preza diligente.

DUM, IBIDEM.

— Termo de Caça. Cão de busca,

cão que levanta a caça.— Figuradamen-

te : — «A musica não he senão das nos-

sas ; mas faço-te queixume, que nem com
hum cão de busca pude achar humas nes

peras por toda esta torra. y> Cam., Filo-

demo, act. v, se. 2. — Busca, simples-

mente, o cão ou a pessoa que levanta a

caça. = N'este sentido pôde ser mascii-

lino.

— Exame, investigação.

— Loc. : Andar em busca de si, diz-

se dos inconsiderados que nem se conhe-

cem nem entendem a si próprios.

BUSCA AMANTE, s. /. (De busca, the-

ma de buscar, e amante). Mulher que

soUicíta e busca homens.

BUSCA CAIXAS, s. m. (De busca, the-

ma de buscar, e caixa). Termo de Al-

fandegas. Official que busca pelas mar-

cas as caixas e fardos que têm que se

despachar.

BUSCADO, part. pass. de Buscar. —
Uma cousa buscada e achada.
— Feito artificialmente, que resultou

de muito trabalho, que não sahiu espon-

taneamente, naturalmente. — Um estylo

buscado.

BUSCÁNTE, part. act. ant. de Buscar.
— S. m. ant. O que levantava a caça.

BUSCADÓR, A, s. (Do thema busca, de

buscar, com o suffixo «dor», «a»). O, a que

busca. — «Non corre buscador de novas
razoões per própria inveiiçom achadas,
mas corre aiumtador em huum breve moo-
lho...-i> Fernão Lopes, Chronica de D. Pe-

dro I, Prol.

BUSCAPÉ, s. m. (De busca, thema de
buscar, e pé). Foguete de pólvora ataca-

da em uin canudo de canua coberta com
fio breado, que, inflammado, gira pelo

chão, dando grandes saltos.

BUSCAR, V. a. Tractar de descobrir,

achar alguma cousa. — nE porque ainda
nestes dias era tanto seu namorado, como
nos outros, em que se chamara Julião,

buscava toda maneira de desenfadamen-
to, pêra que com elle sentisse menos sua
doença. íi Francisco de Moraes, Palmei-

rim d'Inglaterra, cap. 1.— «O caualleiro

da Fortuna, sentindo o estrondo delles,

primeiro que os visse se levantou em pé,
e o veado, a que o medo ensinava buscar
guarida, tomou por remédio cousa con-

traria á sua natureza.» Idem, Ibidem,
cap. 31. — «E com isto se despediram
delle com o propósito de o ir buscar, atra-

vessandoo mar, a todas as partes.» Idem,
Ibidem, cap. bQi.~ «Por fazerem prazer
a elRei, azarom como ella buscasse ca-

minho de seer quite de seu marido. -d Fer-
não Lopes, Chronica de D. Fernando, cap.

57. — tQuea verdade nem busca cantos, t

Idem, Chronica de D. Pedro I, cap. 29.
— íOs Lavradores leixam as lavras, e

buscam outras vivendas, t Carta de D.

João I, de 1406.
— Mandar buscar, mandar trazer por

alguém. — tA cujas cartai, e negócios

era tempo de responder, por se hir che-

gando a monção, em que as nãos que ma-
nejão pêra o estreyto do mar roxo as

auiam de leuar aos portos de Daleca,

Maruá, e Arquiquo, onde os Christãos as

mandão buscar.* António Gouvêa, Jor-

nada do Arcebispo de Gôa, Liv. i, cap. 6.

— Indagar curiosamente cousas que
não importam a quem o faz.

—Alcançar.—Fazer com que a alguém
venha uma cousa. — «Este gargantom
pecado me busca da alma, e do corpo

morte mui trigosa.» Frei João Claro,

Opúsculos, p. 205, em Inéditos d'Alco-

baça, Tom. i.

— Buscar vida, tractar de grangcar
meios de viver, posição.— «Porque vos

deixarei, e hirei buscar minha vida, d

Francisco Rodrigues Lobo, Corte na Al-

deã, p. 88.

— Buscar- se a si, tractar do seu pi'o-

veito.

BUSCA-VÍDAS, *. 2 gen. (De busca,

thema de buscar, e vida). Pessoa que é

diligente em grangear meios de viver.

— S. m. Termo d'Artilheria. Instru-

mento com que se alarga ou abre o ou-

vido da peça antes de a escorvar. .

BUSÍLIS, s. m. (De origem incerta. A
origem anecdotica (Moraes, etc.) não es-

tá demonstrada). Termo Cómico e Fami-
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liar. A difficuldade principal, em geral,

insolúvel d'uma cousa.

BUSÍNA, s. f. Vid. Buzina.

BUSSAL, adj. Vid. Boçal.

BÚSSOLA, s. f. (No francez loussole,

no hespanhoi hrújda (com a intercalação

d'um r), no italiano hóssolo, pequena cai-

xa, diminutivo de bosso). Agulha de ma-
rear, instrumento de marinha, necessário

aos pilotos para dirigirem a derrota do

navio.

— Figur idamente : Tudo que serve de

guia em qualquer assumpto ou negocio

difficil.

— Termo d'Astronomia. Constellação

da parte austral do céo, na immediação

do trópico de Capricórnio, ao N. da Na-

ve.

— Termo de Physica. Instrumento que

consiste em uma agulha magnética mo-
vei, em torno de um eixo vertical, cujos

pólos, em virtude das attracções que se

verificam entre fluidos magnéticos de no-

me differente, e das repulsões que se dão

entre os que têm ura mesmo nome, se di-

rigem em sentido contrario dos da terra,

de modo que o pólo norte da primeira

mira, exprime o sul da segunda, e vice-

versa ; e serve para reconhecer a direcção

das forças magnéticas terrestres, e para

estudar as suas variações.

— Bússola morta, a que perdeu as suas

virtudes magnéticas, pelo menos appa-

rentemente.

BUSSOLANTE, s. m. O que acompanha
o P. pa quando vae em cadeirinha de

braços.

BUSTO, s. m. Termo de Esculptura e

Pintura. Estatua, ou pintura, represen-

tando meio corpo humano e sem braços.

Assim falloo Minerva ao Ciro augusto.

Pondo no Templo do immorlal Renome,
De gloria oroado, o teu presado Busto,

FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO, OBRAS,

tom. I, p. 134.

— Por extensão : O tronco do corpo

humano desde o pescoço até á cintura,

ou somente a cabeça.

— Antigamente : Logar onde os ro-

manos queimavam e enterravam os mor-

tos.

BUSTRÓFEDA ou BUSTRÓPHEDA, s. /.

Antigo modo de escrever em que a pri-

meira linha em vez de concluir na borda

ou margem do papel, para principiar a

segunda, dá uma volta em forma de se-

mi-circulo, e continúa-sc da direita á es-

querda, e logo volve a baixar pela mes-

ma forma da esquerda á direita, e assim

successivamento.

1.) BUSTUÀRIO, s. m. OfEcial que faz

bustos.

2.) BUSTUÀRIO, adj. Nome que se da-

va a certos gladiadores, que combatiam

junto A pyra de um morto.

BUTÃO, s. m. Termo de Marinha. Li-

g.adura forte feita com fio do carreta, ar-

rebim, raerlim ou passadeira, para que

fique bem firme, e seguro n'aquelle pon-

to o objecto pelo botão que se lhe tomou.

BUTARGAS, s. /. pi. Termo do Le-

vante. Nume dado ás ovas das tainhas,

que se seccani, e curam, e são muito esti-

madas.

BUTÉRGO, «. m. Termo da índia. O
chefe 011 cabo de cada cinco artilheiros.

BUTiO, s. m. Termo de Historia Na-
tural. Ave de rapina, congénere do fal-

cão^ denominada pelos naturalistas falco-

tuteo ; é do tamanho de uma gallinha or-

dinária. O butio distingue-se das águias

em ter o bico arqueado desde a base ; e

dos abutres, no comprimento das azas.

— Figuradamente: Homem estólido,

indolente, preguiçoso.

— Termo de Mineiro. Canudo para
communicar o vento aos foles.— Cylin-

dro ôcco por onde sáe a agua nas fabricas

de papel.

BUTÍR, s. m. ant. Certo jogo.

—

aBIan-

duu, que ncnhuum nom jugasse dinheiros

secos, nem molhados a torrelhas, nem a da-

das fêmeas, nem a vaca, nem a jaldete,

nem a butir, nem aa porca, nem a outro

jogo, que se ora chama curre curre, nem
a outro jogo nenhuum, de qualquer nome
que seja chamado, posto que esse jogo nom
aja nome.i) Ordenações Affonsinas, Liv.

V, tit. 41, n. 11.

= Moraes apresenta ineptamcnte Butir

como um verbo n'esta passagem.

BÚTRE, adj. Vid. Abutre.

BÚTUA, s. /. Termo de Botânica. Par-

reira brava. — Raiz amargosa medicinal,

de casca negra, e por dentro amarella.

BUTYRACEO, adj. Termo de Pharma-
cia. Que é da natureza da manteiga, ou

que tem a sua consistência, e proprieda-

des.

BUTYRÀDA, s. /. ant. Bolo de man-
teiga.

BUTYROSO, adj. Vid. Butyraceo.

BUXA, s. /. vid. Bucha.

BUXAL, s. m. (De buxo, com o suffixo

tal»). Mata de buxo.

BUXÍNA, s. /. (De buxo, com o suíBxo

«ina»). Termo de Chimica. Substancia

obtida por Fauré em resultado da ana-

lyse da casca da raiz do buxo.

BUXO, s. 711. (Do latim buxus, do grego

púxus). Termo de Botânica. Arbusto sem-

pre verde cuja madeira é dura, amarella,

e empregada pelos artistas, principal-

mente torneiros.

— Termo de Sapateiro. Peç.a roliça de

madeira, sobre a qual os sapateiros co-

zem o cabedal, ajuntam as costuras do

calçado, e alisam os saltos.

BUYZ. Vid. Aboiz.

BUZ ou BUS, s. m. Osculo em signal de

reverencia ; acção de levar a mão á boc-

ca, por cortczia, e mostras de que a que-

remos beijar.

— Loc. FAJi. : Foi-se sem chuz nem

buz, fi)i-sc sem fazer cortezia, sem se

despedir.

— Antiga interjeição : Não mais, basta,

calae-vos.

Porem se vós comeis p5o,
Tende. Senhora, resguardo;
Ou'e 8 aqui está Vilardo,

Qu'he como lium camaleSo,
Por isso, 6m5, fazer fardo.

cáM., piLODBMO, acl. I, SC. 3.

— Estrondo de tiros de armas de fogo

;

som de trombeta.—Ruido de aves de ra-

pina; voz iiuitativa do grito d'estas aves,

e particularmente do açor.

— AdaG. : dAo perro velho não digas
buz, buz.» — e.Vedes senhora que eu fui
mancebo e mal peccado sei mais disto que
das obras de misericórdia; e el que las sabe,

las tanhe : asno desouadu de longe auenta
as pegas: e a perro velho não digas buz,

buz.» Jorge Ferreira de Vasconcellos,

Ulysippo, act. i, se. i.

BUZA, s.f. Bebida fermentada feita de
farinha de cevada, agua, etc, usada no
Egvpto.

"bUZÁNO. Vid. Guzano.

BUZARÁTE, adj. 2 gen. Termo Popu-
lar. Fátuo, néscio.

BUZÉNO. Vid. Búzio (medida antiga).

BUZEO. Vid. Búzio (mergulhador).

BUZIDÀN, s. m. Termo de Botânica.

Nome da raiz de uma planta da índia,

chamada vulgarmente testículos de ra-

poza.

BUZÍNA, s.f. (Do latim huecina). Trom-
beta de metal, corno^ etc. — Uma bu-

zina de caça. — €Nãío andou muito por
elle, quando pelo mesmo caminho viu vir

um homem vestido á guisa de monteiro,

com sua buzina ao coUo.i> Francisco de

Moraes, Palmeirim de Inglaterra, cap.

33. — <íE nisto fenecerá o auto, com mu-
sica de chocalho e buzinas, que Cupido

vem dar a huma alfeloeira a quem quer

bem ; e ii'-se-hão vossas mercts cada hum
para suas pousadas, ou consoarão cá com-

nosco disso que ahi houver. v Cam., El-

rei Seleuco, Prol.— iBuziuas, chocalhos,

e outras cousas, que mais estrugiam, qvt

deleitavam.!) Barros, Década I, 3, 1.

Os sabujos de fón alto batiSo.

As hórridas í>ii:ina.< no u soarjo.

GABníSt. PKRZIRA Dl CAiTRO, CLISSÈt, CaOt. TU.

est. 3S.

— Búzio grande, retorcido, furado na

extremidade aguda, donde se tira um som
sirailhante ao da buzina.

— Termo de Astronomia. Ursa menor,

constellação.

t BUZINAR, f. a. Sopr.ir forte, imi-

tando o som da buzina.— O buzinar do

vento.

BUZINÈTAS, «. /. pi. Vid. Estrombos.

1.) BÚZIO, adj. Fusco, denegrido, car-

regado de sombra, enfarruscado.

2.) BÚZIO, s. m. (Do l.atim buccinum,

de buccina, de bucca, bocca). Trombeta.

.<o som do roaco btsii', st jgaurlo
Os que o mir OrieotAl Indico nrlo-

MA>OIL THOIIAI. [XStt^ll, IÍT. Ill,

011. K.
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o iuiio toca reirocido, e Uno
O liliio de Salada, e a prestante

Thelis faz sobre o mar doce cliorea.

Com Syiuodoce, Spío, e Panopea.

GABRIEL FSHEIRA DE CASTRO, DLYSSÉA, caot. II,

est. 54.

— Concha do mar, retorcida, da fei-

ção da corneta.

— Mergulhador, nadador habil que por

um dom natural ou pelo costume pode

reter a respiração por bastante tempo de-

baixo d'agua, 6 tirar ou extrair d'este

modo do fundo do mar as pérolas, coral,

ou qualquer outra cousa submergida.

—Molluscogasterópodopectinibrauchio

que vive dentro da concha d'este nome.
— Marisco miúdo das Maldivas, que

serve de dinheiro, n'aquellas partes. —
(iFicão os búzios, {que assim lhes chama-

mus nós, e os negros Igovos) may alvos,

para com menos nojo os tratar nas mãos,

que a moeda de cobre, de que neste Rey-

no vai hum quintal de trez a té dez cru-

zados, segundo vem muito, ou pouco da

índia. o Barros, Década III, foi. 70, col.

4, em Bluteau.

— Medida de sólidos.

BUZIOSÍNHO, s. m. Diminutivo de Bú-

zio.

BUZÍS, s. m. Certo tecido de lã, gros-

seiro, espécie de frisa.

BYATRÍA. Vid. Behetria.

BYOAC. Vid. Bivac.

BYRO. Vid. Biro.

BYRRHO, s. ?)i. Insecto coleóptero pen-

tâmero, distribuído por Cuvier na fa-

mília dos clavicornes ; encontram-se nos

areaes, e principalmente nos bosques ; lo-

go que alguém lhes toca, recolhem a ca-

beça e as antennas, fingindo- se mortos.

BYSSO. Vid. Bisso.

BYTALHA, s. f. ant. Vid. Victualha.

BYZANTÍNA, s. /. Termo de Botânica.

Anémona côr de rosa.

BYZANTÍNO, adj. De Byznncio, natu-

ral de Byzancio, hoje Constantinopla.

—

Historia byzantina.
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